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Welkom! 
 
Samen met uw kind bent u van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school 
waar je leert te durven en durft te leren. 
 
Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier in 
leren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden 
die je nodig hebt in deze maatschappij. En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, 
leerkrachten en ouders. 
 
Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke 
school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben 
veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf 
verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving. 
 
Op De Kaleidoskoop... 

 bieden we voor ieder kind een passende les door differentiatie in de klas 
 vormen we een professioneel team met veel extra deskundigheid, zoals een taalspecialist 

en een gedragsspecialist 
 leggen we de lat hoog, voor kinderen en ook voor onszelf 
 zien we snel behoeften en hiaten bij kinderen en 
 krijgen we hiervoor van de onderwijsinspectie extra complimenten (kwaliteitszorg) 
 wijzen we ouders de weg door een heldere structuur 
 volgen we ieder kind in zijn ontwikkeling vanaf de voorschool tot en met groep 8 in een 

vloeiende lijn 
 benutten we digitale lesmogelijkheden: voor nog beter onderwijs op maat én om de   

betrokkenheid van kinderen te vergroten. 
 hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. 

 
Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt 
controleerbaar democratisch bestuurd.  
 
In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. 
Bewaar de gids daarom goed.  
 
Mede namens het team en het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op obs  
De Kaleidoskoop. 
 
 
Marloes Hopman, 
Directeur. 
 
 
 
 
 
PS: Overal waar in deze gids ‘ouders’ staat geschreven kan ook ‘verzorgers’ worden gelezen. 
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1. Over de school 
 
De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven …..en durft te leren! 
De jaren die uw kind op school doorbrengt, spelen een belangrijke rol in het verdere leven. Daarom 
doen wij ons uiterste best om daar een fijne en leerzame tijd van te maken.  
 
De dagelijkse leiding van de Kaleidoskoop  berust bij de directeur Marloes Hopman en adjunct 
directeur Loes Zwart.  
 
Samen met het team werkt de directie aan de inhoudelijke vormgeving van De Kaleidoskoop. Hierbij 
staat voorop dat uw kind met plezier naar school gaat. Wij vinden dat kinderen uitgedaagd moeten 
worden om in een rijke leeromgeving zich vaardigheden eigen te maken, kennis op te doen om zo tot 
goede prestaties te komen. De Kaleidoskoop is een school van en voor kinderen. 
 
Vanuit de eigen motivatie -kinderen willen van nature leren- moeten zij in staat gesteld worden om in 
een veilige en uitdagende leeromgeving aan een ononderbroken ontwikkeling te werken. Kinderen 
krijgen daarbij op onze school de ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te 
nemen voor het eigen leren. Zij werken daarbij samen met andere kinderen en voelen zich dan ook 
gezamenlijk betrokken bij de school. Op De Kaleidoskoop hechten wij aan eerlijkheid en veiligheid en 
neemt humor een belangrijke plaats in. 
 
Door de directie en het team van leerkrachten wordt op een open manier met kinderen 
gecommuniceerd. Kinderen krijgen de waardering die zij verdienen. Niet alleen waar het gaat om 
prestatie maar ook voor hun creativiteit, samen werken en respectvol omgaan met elkaar.  
De kwaliteit van de school wordt bepaald door wat de school uit de kinderen weet te halen. Daarbij 
stellen we hoge eisen aan het kind, aan onszelf en aan de ouders. 
 
De Kaleidoskoop ontwikkelt zich als een school waar ouders zich betrokken voelen bij het leren van 
hun kind, maar ook bij de georganiseerde activiteiten en bij haar toekomstplannen. 
Open communicatie tussen school en ouders is daarom een belangrijke voorwaarde. Wilt u iets weten 
of wilt u iets doen voor de school, laat het ons weten! 
 
Wij hopen dat ieder kind en elke ouder zich thuis zal voelen op onze school. 
 

OBS De Kaleidoskoop 
Columbuslaan 40 
3526 EP Utrecht 
Telefoon: 030 2883643 
Website: www.dekaleidoskoop.nl  

 

http://www.dekaleidoskoop.nl/
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1.1 Algemene gegevens 
 

 
 
Directie:      Marloes Hopman      OBS De Kaleidoskoop 
Adj.directeur:      Loes Zwart       Columbuslaan 40 
Intern begeleider:     Jedidjah van Barneveld     3526EP Utrecht 
Administratie:      Francis Mascini- Beke      website: www.dekaleidoskoop.nl 
 
De school is gesitueerd in de wijk Kanaleneiland-Zuid, een wijk in ontwikkeling. De Kaleidoskoop is 
gehuisvest in een goed en mooi gerenoveerd pand, dat aansluit bij onze onderwijskundige visie.  
Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymlessen in de gymzaal van gebouw ‘Marco Polo’, op twee 
minuten loopafstand. 
 

  
 
 
 

http://www.dekaleidoskoop.nl/
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1.1.1 Aantal leerlingen  
 
De school telt ongeveer 175 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Onze leerlingen komen met 
name uit de wijk Kanaleneiland Zuid. Aan de school zijn twee peutergroepen van het  
Peutercentrum van ‘Spelenderwijs Samen’ verbonden. 
 

 
 

1.2 Profiel van de school 
 
Onze school hoort bij de stichting SPO Utrecht. In het Koersplan van SPO Utrecht 
(www.spoutrecht.nl) ) staat de missie en visie van SPO Utrecht verwoord. In dit hoofdstuk laten wij 
zien hoe wij die visie vormgeven op OBS De Kaleidoskoop. 
 
1.2.1 De  visie van de school    
 
De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven…en durft te leren! 
 
Dit is waar wij voor staan. Waarom dit motto? 
Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met onbekende, spannende situaties. Daar kun je op 
verschillende manieren mee omgaan. Je kunt ze uit de weg gaan, maar je kunt ze ook zien als een 
uitdaging; als iets wat je lastig vindt of nu nog niet kunt, maar waar je je voor in wilt zetten. Dat is 
leren! Om op deze manier met leersituaties om te gaan, is lef nodig. Wij leren onze kinderen vanaf 
het begin om dat lef te ontwikkelen; we leren ze te durven. 
 
Om daadwerkelijk die school te zijn waar kinderen leren te durven, gaan wij uit van de vragen die de 
kinderen op De Kaleidoskoop ons stellen.  Deze pedagogische focusvragen geven ons richting bij het 
neerzetten van een positief pedagogisch klimaat: 

 Wil je me zien en horen, zodat ik me veilig voel? 
 Wil je me leren mezelf te waarderen? 
 Wil je me leren de leefwereld om me heen te vertrouwen? 
 Wil je me leren te  vragen wat ik nodig heb? 
 Wil je me leren om deel van het geheel te zijn? 

 
Doordat het pedagogisch klimaat op De Kaleidoskoop positief gericht is op het ontwikkelen van lef, 
kunnen kinderen daadwerkelijk die onbekende,  moeilijke dingen aan te gaan; ze durven te leren. 
Dat betekent iets voor de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. We gaan hierbij uit van de 
didactische focusvragen die kinderen ons stellen: 

 Wil je me eigenaar laten zijn van mijn eigen leren? 

http://www.spoutrecht.nl/
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 Wil je me helpen om een volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling? 
 Wil je ervoor zorgen dat ik op het puntje van mijn stoel zit tijdens het leren 
 Wil je zorgen voor een uitdagende leeromgeving? 
 Wil je me met lef laten leren? 

 
We zijn ervan overtuigd dat kinderen hun leven lang profijt hebben van de vaardigheden en  
de houding die ze leren op onze school, die vanuit bovenstaande  visie werkt. 
 
1.2.2 Uitgangspunten  
 
Op De Kaleidoskoop gaan we uit van de vragen die kinderen ons stellen. Deze focusvragen geven 
richting aan ons handelen. Hieronder staat per focusvraag vermeld wat we doen om de visie te 
realiseren. 
 
1.2.3 Uitgangspunten horend bij de visie op pedagogisch handelen 
 
Wil je me zien en horen, zodat ik me veilig voel? 
Dit vraagt om een leerkracht die: 

 Communiceert wat de grenzen zijn 
 De grenzen consequent hanteert 
 Gewenst gedrag bekrachtigt 
 Op een vriendelijke manier communiceert 
 Activiteiten onderneemt om de onderlinge relatie te versterken 

 

Wil je me leren mezelf te waarderen? 
Dit vraagt om een leerkracht die: 

 Reële positieve verwachtingen naar kinderen uitspreekt 
 Succeservaringen benoemt 
 Gewenst gedrag bekrachtigt met betekenisvolle complimenten 
 De inbreng van een kind waardeert door zijn/haar ideeën te gebruiken 

 

Wil je me leren de leefwereld om me heen te vertrouwen? 
Dit vraagt om een leerkracht die: 

 Realistische verwachtingen naar de kinderen benoemt 
 Doet wat hij zegt en zegt wat hij doet 
 Vertrouwen uitspreekt naar kinderen 
 Leerlingen de ruimte geeft om zelfstandig te kunnen werken 

 

Wil je me leren te  vragen wat ik nodig heb? 
Dit vraagt om een leerkracht die: 

 Een gesprek start 
 Geobserveerd gedrag benoemt 
 Open vragen stelt 
 Stimuleert dat kinderen op elkaar reageren 

Wil je me leren om deel van het geheel te zijn? 
Dit vraagt om een leerkracht die: 

 De termen van De Vreedzame School gebruikt 
 De uitgangspunten van De Vreedzame School zichtbaar maakt in het klaslokaal 
 Leerlingen de ruimte geeft om zelf conflicten op te lossen 
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 Leerlingen de gelegenheid geeft om samen te werken 
 Gebruik maakt van activiteiten om de samenwerking te bevorderen, zoals kringen, en       

               coöperatieve werkvormen 
 

1.2.4 Uitgangspunten horend bij de visie op didactisch handelen 
 

Welke vragen stellen kinderen ons en welk leerkracht leerkrachtgedrag hoort daarbij. 

 

Wil je me eigenaar laten zijn van mijn eigen leren? 

 De leerkracht leert de leerlingen om zelfstandig te werken 

 De leerkracht betrekt de leerlingen actief bij het formuleren van het doel van de les 

 De leerkracht geeft de leerlingen keuzemogelijkheden 

 De leerkracht vraagt naar de mening van leerlingen 

 De leerkracht biedt de leerlingen de gelegenheid om te reflecteren op de taak 

 De leerkracht leert de leerlingen om te werken met een dag- of weektaak 

 

Wil je me helpen om een volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling? 

 De leerkracht biedt een gedifferentieerd aanbod 

 De leerkracht geeft de leerling feedback die  gericht is op het zetten van de volgende stap 

 De leerkracht legt voor de leerlingen een duidelijke relatie tussen de voorkennis van en het 

lesdoel 

 De leerkracht betrekt  de leerlingen actief bij de evaluatie van de les 

 De leerkracht betrekt de leerlingen actief bij het vooruitkijken naar de volgende les 

 

Wil je ervoor zorgen dat ik op het puntje van mijn stoel zit tijdens het leren 

 De leerkracht heeft de les goed voorbereid 

 De leerkracht straalt enthousiasme uit 

 De leerkracht focust de leerlingen gedurende de les op het doel van de les 

 De leerkracht geeft een korte en bondige instructie 

 De leerkracht sluit met zijn taalgebruik aan op het taalniveau van alle kinderen 

 

Wil je zorgen voor een uitdagende leeromgeving? 

 De leerkracht haalt de wereld binnen in de inrichting van het leslokaal 

 De leerkracht heeft het lokaal overzichtelijk en eenduidig ingericht 

 De inrichting van de leeromgeving lokt uit tot zelfstandigheid 

 De leerkracht zorgt voor concrete materialen of visualisaties die het leren ondersteunen 

 De inrichting van de leeromgeving zet aan tot nieuwsgierigheid 

 De inrichting van de leeromgeving maakt het actuele aanbod zichtbaar 

 

Wil je me met lef laten leren? 

 De leerkracht benoemt het verband tussen succes en het handelen van de leerling 

 De leerkracht gebruikt foute antwoorden als opstap naar nieuwe inzichten 

 De leerkracht schat alle inbreng op waarde 
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 De leerkracht spreekt uit vertrouwen te hebben in het behalen van de doelstelling van de 

les 

 

1.2.5 Rode draden om de uitgangspunten te verwezenlijken 

 
De Grondwet van De Kaleidoskoop 
Om de uitgangspunten te verwezenlijken is een aantal fundamentele regels essentieel, we noemen 
deze regels de grondwet. We leren iedereen op school de grondwet kennen en we leren de 
kinderen zich eraan te houden. 
1. We zijn zuinig op onze spullen 
2. Je luistert naar volwassenen in de school en je luistert naar elkaar 
3. Je doet elkaar geen pijn; mentaal en fysiek 
4. We zijn allemaal anders, maar op de Kaleidoskoop zijn we allemaal gelijk 
Onder deze afspraken is concreet gedrag geformuleerd. Ook in het komende schooljaar wordt dit 
gedrag regelmatig in de groep besproken. 
 
Doordacht lesgeven en coöperatief leren 
Bij alle vakken wordt op meerdere niveaus gestructureerde instructie gegeven en de verwerking van 
de leerstof wordt aangepast aan het niveau van de leerling. Daarbij worden coöperatieve 
werkvormen toegepast. Hierdoor wordt er optimaal gewerkt aan hoge leerresultaten op het gebied 
van taal, rekenen, en (begrijpend) lezen.  
 
Vreedzame School 
De Vreedzame School is een methode die helpt om kinderen op te voeden tot verantwoordelijke en 
actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als democratische 
oefenplaats.  Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt 
en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen (sociale-
verbondenheid) en  zichzelf verantwoordelijk te voelen voor het belang van iedereen in de klas en 
de school (zelf-verantwoordelijkheid). 
De Vreedzame School is benoemd als voorlopig goedgekeurd, veelbelovend preventief anti-
pestprogramma. 
 
Ouders in de school 
School en thuis zijn géén gescheiden werelden, ze vullen elkaar aan. Daarom is het voor ons van 
groot belang dat we samenwerken met ouders. Ouders mogen van ons verwachten dat de school 
hen actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kinderen en school mag ouders aanspreken op hun  
betrokkenheid met school. Alleen samen zorgen we voor optimale ontwikkelingskansen voor elk 
kind. 
       
Leertijdverlenging  
Onze kinderen maken relatief veel onderwijsuren. Iedere dag zijn zij van 8.30 u. - 14.30 u. op school. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op woensdag om 12.30 u. vrij. (i.v.m. de ‘coronatijd’ hebben alle 
kinderen elek dag tot 14.00 u. les; dit geldt in iedergeval tot de herfstvakantie 2020)  
Sommige kinderen krijgen daarnaast de kans om naar de Brede School Academie te gaan. Dit zijn die 
kinderen waarvan de leerkracht denkt dat ze op een hoger niveau kunnen uitstromen naar het 
voortgezet onderwijs, wanneer ze nóg meer taalaanbod krijgen. De Brede School Academie wordt 
gegeven in het gebouw van de basisschool ‘Anne Frank’. 
 
Onderwijs op maat 
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De leerlingenzorg neemt op de Kaleidoskoop een belangrijke plaats in. Leerlingen hebben recht op 
een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan. Ons doel is zoveel mogelijk aansluiten bij de 
ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk binnen de groep te 
helpen. Wanneer een leerkracht een probleem signaleert, biedt deze in eerste instantie zelf hulp. De 
leerkracht kan de hulpvraag bespreken met een collega of de leerling inbrengen tijdens een 
zorgspreekuur of in de groepsbespreking. Er wordt dan goed gekeken naar de onderwijsbehoefte 
van deze leerling. Dit kan betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de klassenorganisatie of in het 
leerstof-aanbod. Dit geldt ook voor de leerlingen die makkelijker leren dan gemiddeld en een ander 
aanbod nodig hebben om betrokken te blijven bij de lesstof.  
 
De intern begeleider en de leerkracht bepalen samen met ouders de aanpak voor deze kinderen. 
Het evalueren van de ingezette acties gebeurt nauwkeurig; wat heeft de aanpak opgeleverd en hoe 
gaan we verder. 
 
1.2.6 Prioriteiten komende schooljaar 

 
Veel aandacht voor ‘taal’ heeft een grote priorieit op onze school. Vorig schooljaar is op dinsdag de 
‘taaldag’ ingevoerd. Belangrijk daarbij was ’het leren maken van lange- en mooie zinnen’. Ook de 
‘sociale taal’ is een belangrijk onderdeel. We hebben hiermee een flinke stap gemaakt, naast nog 
alle andere onderdelen van taal waar extra veel aan gewerkt is. In de afgelopen 3 jaren werden wij 
daarbij begeleid door ‘Auris’, een organisatie die ondersteunt op het gebied van taal en 
communicatie. Komend schooljaar gaan wij dit zelfstandig oppakken, onder begeleiding van de 
taalcoördinator. Zij begeleidt ook het werken met de nieuwste inzichten van Nieuwsbegrip. 
 

Verder hebben wij vorig schooljaar gewerkt aan het verhogen van de rekenresultaten. Het 
onderdeel ‘rekeninstructie’ heeft veel aandacht gehad en de instructies zijn dan ook heel goed 
geworden. Komend schooljaar gaan we extra werken aan het onderdeel automatiseren, de basis 
van het rekenproces. Ook het inzetten van veel concreet rekenmateriaal in de rekenles krijgt 
aandacht. 

 
Speerpunten voor het komende schooljaar zijn:  

 Woordenschat onderwijs, met behulp van ‘Met Woorden in de Weer’  
 Rekenen, met name automatiseren 
 Begrijpend lezen: Close Reading en begrijpend luisteren in de onderbouw 
 Eigenaarschap van kinderen 

 
1.2.7 Identiteit 
     
Als openbare school staat obs De Kaleidoskoop open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. 
De school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol 
om te gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht 
culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier 
waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan 
verschillende feesten vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het 
betreffende onderdeel uit Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren hoofdzaken 
over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol 
spelen.”  
Onze school heeft dit uitgangspunt verder uitgewerkt in de volgende schoolspecifieke visie op 
religieuze en culturele vieringen: zie punt 1.2.8 
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Vormingsonderwijs 

Het is bij wet geregeld dat in elke openbare basisschool lessen godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs worden gegeven als ouders daar om vragen. Deze lessen worden verzorgd door 
bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er kan worden gekozen voor 
boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Deze vormingslessen zijn niet verplicht, ze worden alleen gegeven op verzoek van ouders.  

 Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, dan kunnen wij 
deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen 
verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze 
lessen. Meer informatie is te vinden op www.vormingsonderwijs.nl. Heeft u interesse in 
vormingsonderwijs? Neem dan contact op Marloes Hopman, directeur van de school. 

 
1.2.8 Visie op feesten en vieringen 
 
Centraal staan: 

 Saamhorigheid 
 Kennisoverdracht/betekenisvol onderwijs met betrekking tot religieuze achtergrond en 

cultureel erfgoed 
 Waar het kan samen met ouders 
 De van oorsprong religieuze feesten Offerfeest, Suikerfeest en Kerstfeest worden op school 

gevierd en ook zo genoemd. Saamhorigheid is ook hierbij het uitgangspunt. 
  
We besteden aandacht aan de volgende feesten en vieringen: Sinterklaas, Kinderboekenfeest, 
Offerfeest, Kerstfeest, Suikerpicknick (Suikerfeest), afscheid groep 8, Koningsspelen, verjaardagen 
van kinderen, overvliegen van groep 2 naar groep 3, De Kaleidoskoopshow. 
 
1.2.9 Kleding personeel, ouders en kinderen  
 
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare 
school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort 
ook bij dat wij respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje 
of een hoofddoekje.  
Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de 
communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. 
Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet 
toegestaan. 
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en 
gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje 
alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Wij verwachten dat personeel, ouders 
en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor 
personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. 
 
 
 
 
  

http://www.vormingsonderwijs.nl/
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2. Het onderwijs 
 

2.1 Groepen en leraren 
 
2.1.1 Groepering van de leerlingen 

 
De groepsgrootte op De Kaleidoskoop is niet meer dan 26 leerlingen per groep. (zie ook het kopje 
hieronder: ‘anders georganiseerd bij de kleuteregroepen’) Dit in verband met onze pedagogische- en 
didactische visie. Zesentwintig leerlingen zijn nog hanteerbaar voor een leerkracht. Alle kinderen 
worden gezien en kunnen begeleid worden in hun leerproces. 
 
Wij hebben heterogene kleutergroepen (groep 1 en 2 bij elkaar), dat betekent dat kinderen van 
verschillende leerjaren bij elkaar in de groep zitten. Zo ervaren zij wat het is om de jongste en de 
oudste in een groep te zijn en wat het betekent om iets meer of iets minder te kunnen. Dit is van 
belang voor de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en het leren samenwerken. Vanaf groep 3 werken 
wij met jaargroepen en/of ombinatiegroepen, afhankelijk van de leerlingaantallen. Dit schooljaar 2020-
2021 zijn de groepen 3 t/m 8 allemaal homogeen gegroepeerd.  
 
Extra: Anders georganiseerd bij de kleuters 
 
Het aantal leerlingen in de kleutergroepen is in het schooljaar 2019-2020 toegenomen. Einde 
schooljaar hadden we 30 leerlingen per groep.  
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is er extra ondersteuning ingezet. Er is geen extra groep 
opgezet, omdat de impact voor de leerlingen en ouders te groot was om groepen halverwege het 
schooljaar te verdelen. We hebben er voor gekozen om het anders te organiseren.  
 
Er is een extra lokaal ingericht, waar de de helft van de leerlingen uit beide groepen 2 tijdens de 
speel-werkmomenten een extra ‘kring moment’ hebben en kunnen spelen/ werken. In de eigen 
klassen is daardoor meer rust om  gericht te werken met de andere leerlingen. Om dit goed uit te 
voeren is er nog een onderwijsassistent aangenomen.   
De gang beneden is ook gericht ingezet, zodat we ook letterlijk meer meer ruimte hebben voor ons 
onderwijs. 
 
Deze vorm levert veel op. Alle leerkrachten kennen de kinderen goed, en er wordt veel overlegd 
over de inhoud van het onderwijs en over de voortgang van de leerlingen. De leerlingen zijn op deze 
manier minder afhankelijk van één leerkracht. Het is fijn om op deze manier gericht met de groep 2 
leerlingen te werken aan de voorwaarden van groep 3.  
 
In dit schooljaar starten we met 2 groepen 1-2, en nog niet met een ‘andere organisatie’zoals boven 
beschreven is. Het is goed mogelijk dat wij hiertoe overgaan wanneer de groepen groter worden. 
 
2.1.2 Vervanging 
 
Dit schooljaar verwachten we de opvang van groepen bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht 
intern te kunnen opvangen. Leerkrachten met een ambulante en/of ondersteunende taak worden 
hiervoor volgens een vast rooster ingezet. We hebben hierbij een verdeling gemaakt tussen groep   
1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. 
Mocht het toch voorkomen dat een groep niet intern opgevangen kan worden, dan doen wij een 
verzoek tot vervanging bij ons bestuur, de SPO Utrecht. In het geval dat er geen vervanging 



 

  Schoolgids 2020-2021  14 

beschikbaar is, zullen wij de groep verdelen: in kleine groepjes gaan de kinderen naar een andere 
groep en ze nemen dan hun eigen werk mee.  
 
Wij hebben daarnaast nog de volgende noodmaatregelen:  

 We zetten stagiaires in die, afhankelijk van hun vorderingen, alleen of met z'n tweeën een 
groep gaan draaien. Er is dan altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig om bij te 
springen. Deze leerkracht draagt de verantwoordelijkheid. De studenten gaan niet met de 
groep naar gym of activiteiten buiten de speelplaats.  

 Indien we in het uiterste geval moeten besluiten een groep een dag naar huis te sturen, 
worden ouders daarover tijdig via de app Social Schools, schriftelijk of telefonisch 
geïnformeerd.  

 
2.1.3 De inzet van personeel 

 
Het team op de Kaleidoskoop is een enthousiast en professioneel team, met hart voor het onderwijs 
en betrokkenheid bij de school. We werken samen aan het bieden van goed onderwijs voor uw kind. 
Hierbij ondersteunen we elkaar, moedigen we elkaar aan open te staan voor nieuwe 
uitgangspunten en zijn we ‘critical friend’ indien nodig. Ons motto: ‘De Kaleidoskoop, de school 
waar je leert te durven….en durft te leren’, geldt dus ook voor alle teamleden. 
 
Aan de school zijn zowel fulltimers als parttimers verbonden. De meeste groepen hebben twee 
groepsleerkrachten. De samenwerking tussen deze duo’s is zo geregeld dat beide leerkrachten goed 
op de hoogte zijn van alles wat in de groep gebeurt. Dit schooljaar hebben alle groepen 
ondersteuning van de leerkrachtondersteuners en/of de duo-leerkracht.  
De groepen 1-2 hebben dagelijks ondersteuning, de overige groepen hebben minimaal 2 dagdelen 
ondersteuning plus de woensdagmiddag. Op deze middag  hebben de bovenbouwgroepen een 
creatieve middag, waarbij de onderbouwleerkrachten meedraaien. Naast hun ondersteunende taak 
hebben de ‘duo-leerkrachten’ als taak om bij eventuele ziekte van een collega de groep op te 
vangen. Hierdoor hoeven wij minder een beroep te doen op de invalpool van het bestuur. Naast het 
vaste team bieden we regelmatig stageplekken voor studenten van de Pabo of van de opleiding tot 
klassenassistent.  
 
Naast de groepsleerkrachten zijn de volgende functies op school aanwezig: 

 Taalspecialist 
 Gedragsspecialist 
 VVE-leerkrachten, waaronder een 

leraarondersteuner 
 Vakleerkracht gymnastiek 
 Administratieve kracht 
 VVE-coördinator 

 Coördinator onderbouw  
 Coördinator midden- en bovenbouw 
 Opleider in de school 
 Intern begeleider 
 Adjunct directeur 
 Directeur 
 Conciërges 
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Verdeling van leerkrachten over groepen 2020 - 20201 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1-2:  
De Beren 

Marijke 
‘t Hooft 
 

Marijke            
’t Hooft/ 
Wies van 
Winsen 

Marijke 
‘t Hooft 

Marijke  
‘t Hooft 

Rob van Lijf 

Groep 1-2: 
De Olifanten 

Thecla  
Klerkx 

Meryem 
Bagci 

Meryem 
Bagci 

Thecla  
Klerkx 

Thecla  
Klerkx 

 

 Groep 3 
 
 

Marieke 
Jonker/ 
Wies van 
Winsen 
 

Marieke 
Jonker 
 
 
 

Wies van 
Winsen 
 
 
 

Wies van 
Winsen 
 
 
 

Marieke 
Jonker 
 
 
 

Groep 4 
 
 

Omar  
Elouakili / 
Rigoberta   
Mejia Sian 
 

Omar  
Elouakili 
 

Marinke 
Janssen 
  

Marinke 
Janssen 
 

Marinke 
Janssen/ 
Rigoberta   
Mejia Sian 

Groep 5 Kirsten 
Fransen 

Kirsten 
Fransen 

Kirsten 
Fransen 
 

Kirsten  
Fransen/ 
Omar 
Elouakili 
 

Omar 
Elouakili 
 

Groep 6 Welmoed 
Rietstra    
 

Welmoed 
Rietstra 
 
 

Welmoed 
Rietstra 
 

Welmoed 
Rietstra/ 
Fatiha 
Najim 
 

Fatiha 
Najim 
 

Groep 7 Fatiha 
Najim 

Fatiha  
Najim/ 
Nabila el 
Moussaoui 
 

Nabila el 
Moussaoui 

Nabila el 
Moussaoui 

Nabila el 
Moussaoui 
 

Groep 8 Dune  
Sewalt 

Dune  
Sewalt 
 

Dune  
Sewalt 

Dune  
Sewalt 

Dune  
Sewalt 

Onder- 
steuning 

Willemijn 
van der Vlugt 

Willemijn 
van der Vlugt 
 

Gerda  
Klein 
 

Rigoberta 
Mejia Sian 
 

Dana 
Zigelboim 

Willemijn 
van der Vlugt 
 

Gerda  
Klein 
 

Rigoberta 
Mejia Sian 
 

Dana 
Zigelboim 
 

Omar 
Elouakili         
                        
                   

Willemijn 
van der Vlugt 
 

Gerda  
Klein 

Willemijn 
van der Vlugt 
 

Gerda  
Klein 
 
 
 
 
 
 
Marijke 
‘t Hooft 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Directeur  
 

 

 

Adjunct 
directeur 
 

Intern 
begeleider 
 

Marloes 
Hopman  
 

Loes  
Zwart 
 

Jedidjah van 
Barneveld 
 

Marloes 
Hopman  
 

 
 
 

Jedidjah van    
Barneveld 
 

Marloes 
Hopman 
 

 

 

 

 

 

 

Jedidjah van  
Barneveld 
(ochtend) 
 

Marloes 
Hopman 
 

Loes  
Zwart  
 

Jedidjah van 
Barneveld 
 

 
 
 

Loes  
Zwart 

Gedrags-spec. 
 

Taalspecialist 
 

 

Bouwcoör-   
dinator 
 

Schoolpleider 

 

 

 
 

Marijke 
’t Hooft 
            

 
 
 
 

 

 Fatiha 
 Najim 
  

 Nabila 
 el Moussaou 
 

 Kirsten  
Fransen 
 
 

Fatiha  
Najim 

 

Leerkracht  
Gymnastiek 
 

Cas Stramrood 
Rosa Villa Diaz 
 

  Cas Stramrood 
Rosa Villar Diaz 
 

 

 

Administr. 
medewerker 
 

 
Conciërge 
 
 

Gastvrouw en 
ondersteuner 
groep 1/2 

Francis 
Mascini 
tot 14.00 u. 
 

Wesley              
Wilkes 
 

Fatima  
el Ahmadi 
 

 
 
 
 

Wesley  
Wilkes 
 
 

Francis 
Mascini 
tot 14.00 u. 
 

 

Wesley 
Wilkes 

 
 
 
 

Wesley  
Wilkes 
 

Fatima  
el Ahmadi 

 
 
 
 
 
 

 

Fatima  
el Ahmadi 

 
 
2.1.4 Scholing personeel 
 
Op de Kaleidoskoop werken onderwijs inhoudelijke specialisten. Zij geven diepgang aan ons 
onderwijs waarbinnen wij constant vernieuwingen in de gaten houden en bekijken wat dit betekent 
voor onze school.  Wanneer nodig huren wij externen in om ons te begeleiden. Aan het begin van 
het schooljaar wordt met elkaar een plan gemaakt welke onderdelen van het onderwijs  prioriteit 
krijgen. Ouders worden daarover geinformeerd. (Zie ook punt 1.2.6: prioriteiten) 
 
2.1.5 Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 

 
In onze scholen begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ ALPOvan de HU Pabo.  Studenten 
werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. De schoolopleider van 
de school is Nabila el Moussaoui.  
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2.2 Invulling onderwijstijd 
 
2.2.1 Activiteiten voor en van jonge kinderen 
 
De kleuters (groep 1/2)  
Bij de kleutergroepen gaan we zoveel mogelijk uit van de belevingswereld van het kind. Centraal 
hierbij staat het thematisch werken. 
Tijdens het schooljaar wordt met verschillende thema’s gewerkt. Binnen elk thema komen  alle 
ontwikkelingsgebieden gericht op de SLO-doelen aan bod. Alle kleutergroepen werken aan hetzelfde 
thema. In de lokalen is altijd duidelijk zichtbaar aan welk thema gewerkt wordt.  
Na de dagelijkse kringactiviteit gaan de kinderen ‘uit elkaar’ voor de verwerking in ‘hoeken’.  
Om de zelfstandigheid bij de kleuters te bevorderen en om ze bewust met keuzemogelijk-heden te 
leren omgaan, maken we gebruik van het ‘planbord’. Op het planbord geven de kinderen aan welke 
activiteit zij willen doen tijdens deze ‘werkles’. Dat kan zijn spelen in de verschillende hoeken 
(spelen is leren!), die aan de computer of werken met de ontwikkelingsmaterialen uit de kasten.  
De kinderen in groep 2 krijgen een weektaak. Het doel daarbij is:  

 Aanleren en bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen 
functioneren  

 Een middel voor het kind om overzicht te krijgen van het werk dat van hem/haar wordt 
verwacht gedurende een week  

 Aanleren van plannen en indelen van taken in een week  
 Beknopte informatie naar ouders wat betreft de vorderingen, werkhouding en eventuele 

onderwijsbehoeftes van een kind 
 
De ‘werkles’ biedt de leerkracht de mogelijkheid voor de kleine kring. Dit is een (extra) instructie 
voor kinderen op eigen niveau. We sluiten hiermee aan bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’.   
In de kleine kring kan aandacht besteed worden aan het thema, fonemisch bewustzijn, de 
ontwikkelingsmaterialen of hulp aan de ontwikkeling van de fijne motoriek (knippen, plakken e.d.) 
of ontdekkend leren (Ontdekkend leren is een werkwijze die leerlingen uitdaagt om de wereld actief 
te onderzoeken. Leren en leven vanuit de eigen ervaring en nieuwsgierigheid.) 
Wanneer de leerkracht met een groepje kinderen aan het werk is in de kleine kring, mogen de 
overige kinderen niet storen. Dit noemen wij ‘uitgestelde aandacht’. Voor de kinderen wordt dit 
zichtbaar gemaakt door een ‘stoplicht’. Hierbij zijn ook momenten dat de leerkracht doelgericht 
observeert ten behoeve van het leerlingvolgsysteem.  
 
Spelenderwijs wordt de woordenschat uitgebreid en geven we vaardigheden mee die de kinderen 
voorbereiden op groep 3. We maken hierbij gebruik van de methode LOGO 3000, waarbij de 
woorden van de ‘Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters’ (BAK) aangeleerd worden. De woorden 
die behandeld worden bij het thema, worden ook aan de ouders uitgelegd, zodat zij de woorden 
samen met hun kind(eren) kunnen oefenen. 
Naast het leren op eigen niveau besteden we ook veel aandacht aan coöperatief leren, samen leren 
en samen spelen. Er zijn leerlijnen ontwikkeld waarmee planmatig gewerkt wordt.  
 
De voorloper van begrijpend lezen is begrijpend luisteren. Dit doet net als begrijpend lezen een 
beroep op essentiële taal- en denkvaardigheden. De kern van tekstbegrip is het leggen van 
verbanden binnen en buiten de tekst en het maakt hierbij niet uit of de tekst wordt voorgelezen of 
zelf gelezen. In de onderbouw wordt er o.a. aandacht besteed aan begrijpend luisteren in de vorm 
van interactief voorlezen. Om het interactief voorlezen nog beter uit te kunnen voeren wordt de 
doorgaande lijn ‘begrijpend luisteren- begrijpend lezen’ gehanteerd.  
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Vanaf het moment dat de kinderen in groep 1 komen, krijgen zij de gelegenheid om aan ‘het naar 
school gaan’ te wennen. Er is veel aandacht voor gewenning en regelmaat. Het leren gebeurt door 
spelen. Zodra de kinderen eraan toe zijn krijgen zij af en toe een gerichte opdracht. 
Het spelend leren wordt in groep 2 voortgezet. Daarnaast krijgen de kinderen steeds vaker gerichte 
opdrachten. Hierdoor trainen we de werkhouding, de taakgerichtheid en de concentratie. De 
leerkracht heeft daarbij een sturende rol. De kinderen worden voorbereid op leren lezen, leren 
rekenen en leren schrijven. Eén van de doelen is dat een kind minimaal 16 letters (her)kent bij de 
overgang naar groep 3. We zullen in groep 2 dan ook regelmatig letters aanbieden en aandacht 
besteden aan rijmen en aan klankherkenning. 
 
In het speellokaal worden de bewegingslessen gegeven. Alle activiteiten zijn belangrijk voor de 
ontwikkeling van jonge kinderen: zij bewegen, kunnen samenwerken en samen spelen en 
ontwikkelen hun creativiteit. Zij leren overleggen, ontwikkelen hun motoriek en leren veel van hun 
klasgenootjes. 
 
Voor ouders van kleuters wordt aan het begin van elk nieuw thema een bijeenkomst georganiseerd. 
De ouders krijgen van de VVE-coördinator uitleg over de inhoud van het nieuwe thema, de woorden 
van het thema die behandeld worden en andere ‘kleuterzaken’ die voor de komende periode op het 
programma staan. Ook krijgen ouders een ‘themabrief’ mee voorafgaand aan een thema. 
 
2.2.2 Activiteiten in de midden- en bovenbouw 
 
Taal/lezen  
In groep 3 ligt de nadruk van het leerproces op het ‘aanvankelijk- en technisch lezen’ en het 
rekenonderwijs. We bieden het lezen aan met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De 
leesresultaten in deze groep worden systematisch besproken en gevolgd door de IB-er en de 
groepsleerkracht. In de onderbouw wordt de leesvaardigheid van de kinderen gevolgd door middel 
van observaties en toetsen. Daardoor kan de leerkracht van groep 3 al bij de start van het schooljaar 
de kinderen indelen op het juiste leesniveau. De methode ‘Veilig Leren Lezen’ speelt daar goed op 
in, door te differentiëren op 3 niveaus. Dus zowel de kinderen die al kunnen lezen, als de kinderen 
die hierbij extra hulp nodig hebben, werken op hun eigen niveau. Ook wordt er systematisch aan 
woordenschatontwikkeling gewerkt, middels LOGO 3000. 
 
In groep 4 komt steeds meer het accent te liggen op het onderwijs in taal (inclusief woordenschat), 
begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Voor ons taal- en leesonderwijs gebruiken we de 
methode ‘Taal Actief’. Bij deze methode zijn lezen, taal, woordenschat en spelling belangrijke 
onderdelen. De methode vormt een doorgaande lijn in alle leerjaren. Daar waar mogelijk is, wordt 
op meerdere niveaus gewerkt. 
 
Ook in de hogere groepen heeft  technisch lezen aandacht nodig. Bijna iedere dag wordt er gelezen 
met de methode ‘Estafette’. Bij deze methode staat de leerkracht centraal. Er wordt op 2 niveaus 
lees-instructie gegeven: op het ‘basis instructie niveau’ en het ‘intensieve instructie niveau’. De 
kinderen die geen instructie meer nodig hebben gaan zelf lezen en krijgen daarbij verschillende, 
uitdagende opdrachten. 
 
We richten ons wat de vorderingen betreft op de DMT-niveaus. (drie minuten-toets) Op basis van 
deze toets wordt meerdere keren per jaar het leesniveau van het kind bepaald. Dagelijks wordt er in 
de groepen ook ‘stil’ gelezen. Dit is een belangrijke stimulans om het lezen en de woordenschat te 
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verbeteren. Leesplezier staat daarbij voorop! Verder worden er jaarlijks verschillende activiteiten 
opgestart om het lezen te stimuleren, zoals de leeshoek in de school, lezen met ander groepen, 
voorleesactiviteiten, bibliotheekbezoeken, de lezer van de dag, etc. 
 
Dinsdag ‘taaldag’: zinsbouw en interne/sociale taalbevorderingen 
We besteden  aandacht aan zinsbouw en het stimuleren van sociale en interne taal. Dit werd tot 
vorig schooljaar begeleid door Annemarijn v.d. Woude van expertisecentrum Auris, d.m.v. co-
teaching. Vanaf dit schooljaar wordt dit overgenomen door onze taalcoördinator.   
 
De doorgaande lijn ‘begrijpend luisteren’ – ‘begrijpend lezen’ 
De voorloper van begrijpend lezen is begrijpend luisteren. Dit doet net als begrijpend lezen een 
beroep op essentiële taal- en denkvaardigheden. De kern van tekstbegrip is het leggen van 
verbanden binnen en buiten de tekst. Het maakt hierbij niet uit of de tekst voorgelezen wordt of zelf 
gelezen wordt. In de onderbouw wordt er aandacht besteed aan begrijpend luisteren in de vorm van 
interactief voorlezen. Praten over het verhaal dwingt kinderen om goed te luisteren. De 
vaardigheden die nodig zijn om goed te luisteren moeten aangeleerd worden, het is een 
denkproces. Om het interactief voorlezen nog beter uit te kunnen voeren werd de doorgaande lijn 
‘begrijpend luisteren- begrijpend lezen’ geïmplementeerd. De leerlijn wordt ondersteund door 
pictogrammen met daarop vragen, gedifferentieerd naar de groepen 1,2 en 3.  Deze pictogrammen 
hangen in de desbetreffende klassen aan de muur. 
Voor ‘begrijpend lezen’ werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Hierin wordt lesgegeven 
volgends de laatste inzichten van ‘close-reading’. We starten hiermee in groep 4. 
Nieuwsbegrip maakt ook gebruik van filmmateriaal, zodat beelden van het nieuws ook op het 
digitale schoolbord te zien zijn. 
 
Dyslexie 
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor dyslexie. We starten met ons 
dyslexieprotocol in de kleutergroepen. Observaties en kleine toetsjes kunnen dan al wijzen op 
mogelijke leesproblemen. Door dit protocol systematisch te hanteren zijn we snel in staat om 
mogelijke dyslexie te signaleren. Tijdens de leeslessen zullen we altijd adequate hulp bieden voor 
kinderen met leesproblemen. Heeft uw kind dyslexie, dan heeft het ook recht op een aantal ‘tools’ 
(zoals extra tijd bij het maken van een toets, het voorlezen van een toets of het digitaal werken aan 
een toets). Wanneer u meer wilt weten over hoe wij omgaan met dyslexie, kunt u altijd een 
afspraak maken met de Intern Begeleider. 
 
Rekenen/wiskunde 
De rekenmethode die wij gebruiken heet ‘de Wereld in Getallen’. Deze hanteren we vanaf groep 3. 
De methode geeft een nieuwe kijk op het inzichtelijk rekenen. De rekenproblemen zijn voor de 
kinderen zeer herkenbaar, ze komen voort uit situaties van alle dag. De methode houdt rekening 
met verschillen tussen kinderen, niet alleen in het tempo van leren, maar ook in de manier van leren 
en de creativiteit van problemen oplossen. Rekenen wordt op minstens 3 niveaus aangeboden, 
zodat kinderen die extra instructie nodig hebben dit daadwerkelijk krijgen. Voor de snelle leerling is 
er de mogelijkheid om d.m.v. ‘compacten’ bepaalde delen van de leerstof over te slaan. In de plaats 
van die leerstof, die veelal een herhaling is van datgene wat die leerling al beheerst, krijgt het kind 
andere oefeningen die meer inzicht vragen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor leerlingen die 
juist veel moeite hebben met rekenen, om een deel van de leerstof weg te laten. Deze kinderen 
krijgen alleen de basisstof aangeboden met de basisstrategieën die zij moeten beheersen.  
 
 



 

  Schoolgids 2020-2021  20 

Wereldoriëntatie 
Vanaf groep 4 besteden we veel aandacht aan  wereldoriëntatie. Sinds schooljaar 2018-2019 
werken we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: BLINK. Deze methode bestaat uit de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Zie ook hieronder  bij het kopje 
‘techniek’.  
Naast deze wereldoriëntatie methode zetten we in op de volgende onderdelen: 

 ‘De Vreedzame School’  voor sociale redzaamheid en maatschappelijke verhoudingen 
 Projecten gezond gedrag 
 Verkeerskrant 

 
Onderzoekend leren 
Onderzoekend leren is eigenlijk iets heel ‘normaals’ wat we in het onderwijs een beetje kwijt 
geraakt zijn. Bij baby’s en kleuters zien we het de hele dag gebeuren: alles om hen heen wordt 
bekeken, aangeraakt, onderzocht. Ze kennen de wereld nog niet en zijn heel nieuwsgierig hoe het er 
allemaal uitziet, hoe iets voelt, hoe iets werkt. Die nieuwsgierigheid verdwijnt naarmate kinderen 
ouder worden en dát is nou precies waar het om gaat: die nieuwsgierige houding willen we terug! 
Bij het ‘Onderzoekend Leren’ ontwikkelen leerlingen onderzoeksvaardigheden, zoals goed 
waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten en uitvoeren, voorspellingen doen, problemen 
verkennen en oplossingen bedenken. ‘Onderzoekend Leren’ stimuleert je om zelf je eigen vragen te 
formuleren en zélf op onderzoek te gaan naar de antwoorden. 
Deze vorm van leren passen we toe bij het vak Wereld Oriëntatie. We werken nu nog met de losse 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek maar willen in de toekomst overstappen 
op de geintegreerde versie van BLINK. 
In de loop van de tijd zal de ‘onderzoekende leerhouding’ binnen alle vakken terug te vinden zijn. 
 
Techniek 
Voor Techniek onderwijs gebruiken wij de methode BLINK, maar wij volgen niet de vaste volgorde 
uit deze methode. Uit het aanbod van de methode worden lessen gegeven, gericht op de 
onderwerpen die ook belangrijk zijn voor het Irisproject*. Naast de geselecteerde lessen uit de 
methode worden verdiepende lessen gegeven die praktijk gericht zijn. Daarvoor worden wij 
ondersteund door de Stichting Technotrend. Deze stichting staat voor: ‘door techniekeducatie naar 
duurzame ontwikkeling’. Door wetenschap, techniek en duurzaamheid in het onderwijsprogramma 
te integreren wordt de verbeelding en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld en betrekt Stichting 
Technotrend ze bij het thema ‘duurzaamheid’. 
We starten dit schooljaar met het onderdeel milieu. (kerndoel 39) Dit zijn lessen die focussen op 
duurzaamheid, afval, plastic, etc… Dit kerndoel is gekozen omdat het onderwerp zeer relevant is 
voor alle kinderen en hun toekomst. Wanneer dit kerndoel behaald is, gaan we over tot een volgend 
kerndoel. 
 
IRIS-project* 
Een project in Kanaleneiland en dat gaat over energie en duurzaamheid. Dit project gaat de 
uitdagingen aan om in Kanaleneiland (Utrecht) een betere kwaliteit van leven te realiseren.  
(= duurzaam maken). Denk hierbij aan vermindering van de CO2-uitstoot en aan betaalbare 
duurzame woningen en mobiliteit.                                                                                
Binnen Utrecht werken o.a. mee aan dit project: de Universiteit Utrecht, de gemeente Utrecht, Bo-Ex, 
en nog een aantal organisaties. 
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Engels 
In de groepen 6, 7 en 8 wordt Engels gegeven volgens de methode Groove Me. Dit is een complete 
lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. 
 
Studievaardigheid 
In de bovenbouw wordt ook studievaardigheid gegeven, met behulp van de methode ‘Blits’. In het 
komende schoolljaar gaan we op zoek naar een nieuwe methode studievaardigheden. 
 
Schrijven 
Netjes leren schrijven doen we aan de hand van de methode  ‘Handschrift’. 
 
Woordenschatontwikkeling 
Woordenschatonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Met een goede 
woordenschat kunnen kinderen teksten beter begrijpen en meer kennis opnemen. Daarbij is het de 
basis voor een goede algemene ontwikkeling. We hebben hiervoor de taalmethode ‘Taal Actief’ 
aangeschaft. Deze methode besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Dit 
programma volgt de didactische aanpak uit ‘Met woorden in de weer’. Wekelijks worden 
woordclusters zichtbaar opgehangen. Deze woorden worden elke dag op een speelse manier 
geoefend. In het komende schooljaar worden alle leerkrachten geschoold in de methode  
‘Met Woorden in de Weer.’ 
 
Woordenschat voor ouders 
In twee-wekelijkse ouderbijeenkomsten leren ouders van de groepen 1 en 2 de woorden die de 
kinderen aangeboden krijgen. Ouder en kind profiteren van deze aanpak: ouders en kinderen worden 
taalvaardiger en de interactie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd. Ouders van groep 3 komen 
ongeveer 6x per jaar bij elkaar en krijgen informatie over Veilig Leren Lezen, met de focus op hoe zij 
hun kinderen thuis kunnen begeleiden. 
 

Doordacht lesgeven (3 instructie niveaus) 
In de groepen 3 t/m 8 wordt, net als in de kleutergroepen, gewerkt met 3 instructie-niveaus. Niet 
elk kind heeft evenveel instructie nodig. De kinderen die wat meer instructie nodig hebben krijgen 
een ‘verlengde instructie’ (bij de kleutergroepen heet dit ‘de kleine groep’). In de instructiegroepen 
wordt planmatig gewerkt en dit is terug te vinden in de groepsplannen. 
 
2.2.3 Overige activiteiten in de verschillende bouwen 
 
Leespromotie  
Ieder schooljaar besteden wij structureel aandacht aan de bevordering van het leesgedrag van 
kinderen. De verschillende activiteiten zijn erop gericht om het leesplezier te verhogen. Doordat 
kinderen meer plezier in lezen krijgen en daardoor ook vaker een boek pakken, verhogen ze 
spelenderwijs hun leestempo, de woordenschat en daarnaast ontwikkelen ze ook nog hun algemene 
kennis. Daarom is het van groot belang dat zij ook thuis veel lezen. 
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er met een landelijk thema gewerkt. Daarnaast is er veel 
aandacht voor technisch lezen.  
Op beide locaties is een schoolbibliotheek aanwezig. Tevens brengen we ook een bezoek aan de 
openbare bibliotheek en krijgen we leeskisten te leen. Kinderen maken zo kennis met de bibliotheek 
en de wereld die leesboeken heet. 
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Huiswerk 
Voor het leerproces van kinderen is het belangrijk dat ouders interesse tonen en weten waar hun 
kind mee bezig is. Vanaf groep 5 krijgen kinderen af en toe huiswerk mee. De hoeveelheid wordt tot 
groep 8 langzaam opgebouwd. Deze opbouw dient als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 
Wij verwachten van ouders dat zij erop toezien dat hun kind het huiswerk maakt en op tijd op 
school inlevert. Wanneer kinderen hun huiswerk niet op tijd inleveren worden ouders gebeld en 
wordt het huiswerk alsnog na schooltijd gemaakt. 
 
Computers: chromebooks en Snappet: Wij werken met met het programmma ‘Snappet‘ op 
chromebooks, voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. In groep 4 worden de chromebooks 
met name ingezet voor het oefenen van automatiseeropdrachten voor rekenen en spelling. In groep 
3 wordt ook regelmatig met chromebooks gewerkt i.v.m. verwerkingsopdrachten en het 
automatiseren.  
Snappet, zorgt ervoor dat de leerling op zijn of haar eigen niveau kan oefenen, het programma past 
zich steeds aan. Kinderen worden uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. De leerkracht heeft 
minder nakijkwerk en  meer tijd om de lessen voor te bereiden. Tijdens het oefenen kan de 
leerkracht ook meekijken en al tijdens de les inspringen op de behoeften van de leerling.  
 
De Vreedzame School/mediatoren       
Zoals we al eerder beschreven onder het kopje ‘visie van de school’ zijn veiligheid en respect twee 
belangrijke voorwaarden voor ons als school, voorwaarden om je prettig bij te voelen waardoor je  
optimaal kunt functioneren. Anders gezegd: kinderen leren beter als dat in een omgeving is, waar 
respect is voor elkaar en voor anderen. Om dit nog beter voor elkaar te krijgen werken wij volgens 
het gedachtegoed van de Vreedzame School. Het mooie hiervan is dat er gericht aandacht besteed 
wordt aan het handelen en het gedrag van jezelf.  
We leren de kinderen dat er regels en afspraken zijn om goed met elkaar te communiceren. Deze 
vindt u dan ook in de school. We leren hen dat er soms maatregelen nodig zijn bij overtredingen, als 
het niet lukt om aan zich aan die afspraken te houden. Van de kinderen die zich niet volgens de 
afspraken van school gedragen, worden de ouders op school uitgenodigd om samen over het 
probleem te spreken en naar oplossingen te zoeken.  
Vanuit de Vreedzame School zijn er kinderen uit groep 7 en 8 die getraind worden om ‘mediator’ te 
zijn. Zij hebben de rol om tijdens de pauzes in conflictsituaties tussen andere leerlingen, 
oplossingsgericht op te treden. Zodra een mediatie te moeilijk is, wordt de leerkracht erbij 
betrokken.   
Leerlingen van groep 8 kunnen ook deelnemen aan ‘de Kinderraad’. Hierbij wordt ingezet op 
democratisch burgerschap waarbij nagedacht wordt over kwesties die spelen in de wijk. De 
Kinderraad bedenkt samen met de kinderen in de wijk gezamenlijke acties, als bijdrage aan de 
oplossingen. 
 
Gymnastiek 
Beweging is uitermate belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling, met name voor kleuters. Elke 
kleutergroep doet daarom dagelijks aan beweging. Dit gebeurt in het speellokaal en/of buiten op 
het plein. Op het plein kunnen ze vrij bewegen, rennen en springen. Om het plein staat een hek 
waardoor de kinderen veilig kunnen spelen. 
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt gymnastiek gegeven door een vakleerkracht in een dichtbij gelegen 
gymzaal. Elke groep krijgt 2x per week gymnastiek, behalve groep 4, die één middag per week gaan 
zwemmen. Zij krijgen  dus naast 1x gymnastiek ook 1x zwemles. 
Tijdens de gymles moet  uw kind veilige kleding dragen: een makkelijk hemdje, broekje of sportkleding, 
géén sieraden of horloges, oorbellen enz.  Gymschoenen zijn verplicht, zonder gymschoenen mag een 
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kind niet gymmen. Ook dit heeft te maken met veiligheid en hygiëne. De leerlingen nemen hun 
gymspullen mee naar huis om te wassen. Kleuters moeten in de gymzaal ook gymschoentjes dragen, 
deze blijven op  school. 
 
Schoolzwemmen 
Groep 4 doet mee met schoolzwemmen. Voor de zwemlessen gaan de kinderen naar zwembad ‘Den 
Hommel’. De zwemlessen vormen een noodzakelijk en verplicht onderdeel  van het 
schoolprogramma op De Kaleidoskoop. Uw kind heeft voor het zwemmen nodig:  zwemkleding en 
een handdoek. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind makkelijke kleding aan heeft, zo kost het omkleden 
niet te veel tijd.  In verband met de verantwoordelijkheid, is er altijd een leerkracht in het zwembad 
aanwezig die samen met de badmeester, intensief op uw kind let. Indien er,  bijvoorbeeld vanwege 
ziekte, onvoldoende toezichthouders zijn, gaat de zwemles niet door. De veiligheid van uw kind 
staat voorop.  
De kinderen worden gehaald en gebracht met een bus. Voor begeleiding onderweg en in de 
kleedkamers vragen wij ouders om mee te gaan.  
 
Sport 
Naast de reguliere gymlessen neemt de Kaleidoskoop deel aan een aantal sportieve activiteiten 
zoals het school voetbaltoernooi. Ook wordt jaarlijks, tijdens de Koningsspelen een sportdag 
georganiseerd. Inmiddels zijn de jaarlijkse  schaatslessen voor groep 6 t/m 8 een mooie traditie. 
 
Verkeer 
De school heeft ook een taak in veiligheid en verkeer. Verkeersveilig gedrag leren kinderen van hun 
ouders en op school. Verkeerservaring doen kinderen op door met hen te lopen en te  fietsen. Voor 
onze verkeerslessen maken wij bij de groepen 4 t/m 8 gebruik van de  verkeerskrant. Dit ter 
voorbereiding op het theoretisch examen in groep 7 en praktisch examen in groep 8. De kinderen 
moeten in groep 8 zelf fietsen in de wijk, volgens een vaste route die aangegeven is met bordjes. De 
route kan samen met de ouders geoefend worden.  
 
Kunst- en Cultuur educatie 
De Kaleidoskoop maakt m.i.v. schooljaar gebruik van een subsidie voor cultuureducatie.  
Wij willen dat ... 

 kinderen van groep 1 t/m 8 in een doorgaande lijn van alle disciplines een betekenisvol 
aanbod  krijgen 

 kinderen hun eigen talenten ontdekken op het gebied van creativiteit 
 kinderen (en leerkrachten) ervaren dat je veel plezier aan kunst beleven, in welke vorm dan 

ook en dat het een vorm is waarin je je gedachten en gevoelens kunt uiten 
 cultuuronderwijs zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in andere vakgebieden 
 leerkrachten gebruik maken van elkaars kwaliteiten 

 
We gebruiken de subsidie o.a. voor jaarlijkse bezoeken aan musea, concerten, theater-
voorstellingen, begeleiding bij theater/ drama op school, etc.. 
Elke woensdag is ‘crea-dag’; de kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen ‘s middags les in verschillende 
creatieve disciplines. De leerkrachten van de onderbouw draaien mee tijdens de crea-middag, zodat 
er veel handen zijn om te begeleiden. 
 
Natuur- en milieucommunicatie en educatie 
De afdeling van NMC van de gemeente Utrecht verzorgt projecten voor basisscholen. De school 
schrijft zich in voor natuur-eneducatieve activiteiten en deze worden in groepen uitgevoerd. Een 



 

  Schoolgids 2020-2021  24 

voorbeeld hiervan is het bezoek aan de kinderboerderij in Transwijk. 
 
Schoolreis                                                                                                                 
De bestemming van de schoolreis voor de groepen 3 t/m 7 kan per jaar verschillen. De afgelopen 
jaren werd gekozen voor een bezoek aan een pretpark, themapark of dierentuin.  De 
kleutergroepen gaan eens per jaar lekker spelen in ‘Het Vogelnest’, een afgesloten speelplek in het 
bos bij Rhijnauwen. Op de schoolreis worden kinderen begeleid door leerkrachten en ouders.  
 
Groep 8 gaat elk jaar naar een schoolkamp. Vanzelfsprekend worden daar allerlei activiteiten 
georganiseerd en is er voldoende begeleiding aanwezig. Juist voor het schoolkamp geldt dat deze 
gezamenlijke activiteiten ‘het groepsgevoel’ in positieve zin bevorderen. Daarom verwachten wij dat 
alle kinderen meegaan.  
 
Naschoolse talentontwikkeling 
Op De Kaleidoskoop bieden we kinderen de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding deel te 
nemen aan sportieve en creatieve ctiviteiten. Drie keer per jaar kunnen kinderen zich inschrijven 
voor een naschoolse cursus. Denk hierbij aan allerlei sporten, ballet, schilderen, Avonturenclub, 
koken of breien. Het aanbod komt tot stand met hulp van Miranda Strijker, coördinator 
Talentontwikkeling. Samen met Loes Zwart zorgt zij voor een uitdagend programma voor alle 
leeftijden. De kinderen krijgen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit moet ondertekend terug 
naar school. Ouders hebben de laatste les gelegenheid om te komen kijken. 
 

 
2.3 Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 
 
2.3.1 Samenwerking tussen het peutercentrum en  de kleutergroepen 

 
Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar krijgen een taalprogramma aangeboden op het peutercentrum. Voor 
kinderen is het leuk, zij leren samen spelen met andere kinderen en doen allerlei activiteiten in de 
groep. Kinderen die de peutergroep bezoeken, wennen al aan de basisschool en hebben daarna 
minder moeite om zich aan te passen in groep 1.  
Om te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen, sluiten de 
werkwijzen van het peutercentrum en die van de kleutergroepen op elkaar aan. 
Zo wordt het programma  ‘Puk en Ko’ bij het peutercentrum in de kleutergroepen  voortgezet met 
de methode ‘Kleuterplein’, deze wordt als bronnenboek ingezet. Beide methodes zijn VVE 
gecertificeerd. 
Voor een goede afstemming tussen het peutercentrum (voorschool) en de kleutergroep 
(vroegschool) is overdracht van kindgegevens nodig. Het systematisch observeren en registreren 
van de ontwikkeling van kinderen is hierbij belangrijk. Zowel het peutercentrum als De Kaleidoskoop 
hanteert het kindvolgsysteem KIJK! 0-7. We gebruiken de gegevens uit KIJK! bij de ‘warme 
overdracht’, wanneer een kind de stap maakt van het peutercentrum naar onze basisschool. Warme 
overdracht wil zeggen dat de pedagogisch medewerksters van het peutercentrum in een 
gezamenlijk gesprek met ouders en onze kleuterleerkrachten de ontwikkeling van een kind 
bespreken, zodat het kind zo goed mogelijk wordt overgedragen aan de basisschool en u als ouder 
betrokken bent en blijft bij de ontwikkeling van uw kind. 
  
U kunt uw kind aanmelden bij het peutercentrum van Spelenderwijs Samen vanaf de leeftijd van 
twee jaar. Uw kind wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Er mogen maximaal 14 kinderen in een 
groep. Zodra er plaats is krijgt u bericht. Het peutercentrum wordt voor het grootste deel door de 
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gemeente Utrecht betaald. Van de ouders wordt een bijdrage verwacht. De hoogte van die bijdrage 
is afhankelijk van uw inkomen.   
 
2.3.2 De school in de wijk  

 
We vinden het belangrijk om als school goed in contact te staan met met andere instellingen in de 
buurt. Hieronder een overzicht van de instanties waar we mee samenwerken. 
 

 Ouderbetrokkenheid: Stichting Al Amal  
 Vreedzame wijk: Kinderraad, wijkmediatoren i.s.m. Dock (welzijnspartner Utrecht) 
 Talentontwikkeling, gecoördineerd door Miranda Strijker van Studio Appelmoes:       

sportaanbieders via Harten voor Sport, NLMoves, Bayron kunstschilder,     
Avonturenclub 

 Duurzaamheid/onderzoekend leren en techniek: Technotrend 
 Leesbevordering: de bibliotheek  
 Logopedie: logopediepraktijk Kanaleneiland 
 Maatschappelijke hulpverlening: het Buurtteam 
 Natuur- en milieu educatie: zoals bijvoorbeeld de Kinderboerderij en Kaasboerderij 
 Voorschoolse educatie: Peutercentrum van  Spelenderwijs Samen 

 
 

3. Ondersteuning voor leerlingen 
 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 
 
3.1.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
 
Alle leerlingen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen 
uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier 
onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár beter op hun plek zijn. Zo 
worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.  
Voor leerlingen die dat nodig hebben werkt de school samen met organisaties die in en rond de 
thuissituatie jeugdhulp bieden. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie op ondersteuning 
van de school, de ondersteuningsmogelijheden die de school biedt om passend onderwijs te 
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Een samenvating van het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op onze website. 
 
De leerlingenzorg neemt een zeer belangrijke plaats in op de de Kaleidoskoop. Leerlingen hebben 
recht op een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan. Om de kinderen goed te kunnen volgen is het 
van belang om precies te weten wat een kind beheerst. De vorderingen van kinderen worden op 
een systematische wijze geregistreerd in het digitaal leerlingdossier, Parnassys geheten. De 
vorderingen worden vooral bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het kind. Wij vinden 
het belangrijk om aan te sluiten daar waar de ontwikkeling van een kind zich bevindt. Dit stelt eisen 
aan de leerkracht. De leerkracht dient duidelijk inzicht te hebben in de schoolprestaties, maar ook 
rekening te houden met het karakter van het kind.  
Voor een goedlopende leerlingenzorg zijn verschillende aspecten van belang. Een goede 
communicatie tussen de IB-er, leerkracht en ouders, duidelijke procedures voor het werken met  
het leerlingvolgsysteem, de periodieke leerlingenbesprekingen en de dossiervorming. De school 
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heeft een goed zorgplan waarin de verschillende procedures en afspraken binnen de leerlingenzorg 
en de zorgstructuur op de Kaleidoskoop beschreven staan. 
De vorderingen van de leerlingen worden meerdere keren per jaar met de leerkracht en het hele 
team besproken. Daarnaast kunnen er ook tussentijdse besprekingen plaatsvinden. 
 
Volgen van de ontwikkeling van kleuters 
Wij volgen de ontwikkeling van kinderen o.a. met het observatiemethode ‘KIJK’ in de groepen 1/2. 
Dit instrument geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van kleuters. In oktober en april wordt de 
toets screening beginnende geletterdheid van CITO afgenomen. 
 
Volgen van de cognitieve ontwikkeling van groep 3 t/m 8 
Voor de groepen 3 t/m 8 worden de volgende vakken middels methodegbonden en – 
onafhankelijke toetsen getoetst: spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen. De 
toetsresultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en met de kinderen besproken. Aan de 
hand van een grafiek wordt er met het kind gekeken naar sterke kanten en aandachtspunten. Wij 
vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van hun eigen kunnen. Zo krijgen zij 
inzicht in hun eigen groei- en leerproces. De toetsresultaten worden in het schoolrapport 
opgenomen. 
 
Volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
Ook in de midden- en bovenbouwgroepen blijven observatie, zoals in de kleuterperiodes belangrijk. 
Het sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN! is daarbij een geschikt instrument. Daarbij worden 
opvallende gegevens wat betreft betrokkenheid en welbevinden onderzocht, genoteerd en in 
leerlingdossiers vastgelegd. Als er zorgen zijn, dan nemen wij contact met ouders op. 
 
3.1.2 De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften: ondersteuning binnen 

 onze school (sop) 
 

Handelingsgericht werken 
Wij werken vanuit de handelingsgerichte benadering. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de 
leerling centraal en wordt er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt. Er wordt gekeken 
naar dit kind, uit dit gezin, in deze school, met deze leerkracht. De driehoek ‘ouders-kind-leerkracht’ 
staat bij ons dan ook centraal. Steeds wordt bekeken wat het kind nodig heeft en dit doen we 
samen met de ouders. We zoeken daarbij naar de mogelijkheden van elk kind. Er wordt niet alleen 
gekeken naar hoe het kind op school is, maar ook naar hoe uw kind zich in de thuissituatie gedraagt. 
Hiertoe beginnen wij elk schooljaar met een afstemmingsgesprek tussen ouder en leerkracht.  
 
De leerlingenzorg binnen onze school 
De leerlingenzorg neemt op de Kaleidoskoop een belangrijke plaats in. Leerlingen hebben recht op 
een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan. Om de kinderen goed te kunnen volgen is het voor de 
school noodzakelijk om over de juiste gegevens van de kinderen te beschikken. Ons doel is zoveel 
mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel 
mogelijk binnen de groep te helpen. Wanneer een leerkracht een probleem signaleert, biedt deze in 
eerste instantie zelf hulp. De leerkracht kan de hulpvraag bespreken met een collega of de leerling 
inbrengen tijdens een zorgspreekuur of in de groepsbespreking. Er wordt dan goed gekeken naar de 
onderwijsbehoefte van deze leerling. Dit kan betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de 
klassenorganisatie of in het leerstof-aanbod. 
Soms heeft een kind een periode intensievere zorg nodig. Zorgleerlingen zijn kinderen: 

 Waarbij de ontwikkeling -cognitief en/of sociaal-emotioneel- stagneert 
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 Waarbij we zorgen hebben mbt het welbevinden 
 Waarbij we zorgen hebben mbt de betrokkenheid 

De intern begeleider en de leerkracht bepalen samen met ouders de aanpak voor deze kinderen. 
Het evalueren van de ingezette acties gebeurt nauwkeurig; wat heeft de aanpak opgeleverd en he 
gaan we verder. 
 
De rol van de intern begeleider 
De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. De IB-
er ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor afstemming 
van deze activiteiten op schoolniveau. 
De intern begeleider voert gesprekken met leerkrachten en ziet er op toe dat gemaakte afspraken 
nageleefd worden. Daarnaast observeert de IB-er op verzoek van de leerkracht kinderen tijdens de 
les.  
De IB-er heeft aandacht voor ontwikkeling en zelfsturing bij leerkrachten. Samen met het 
managementteam wordt gezorgd voor een optimale afstemming met ouders. De leerkrachten zelf 
stemmen af met de ouders ten aanzien van de individuele ontwikkeling van de leerling. De intern 
begeleider adviseert bij het zorgbeleid.  
 
Interne hulp door de taalspecialist of gedragsspecialist 
Marijke ’t Hooft en Kirsten Fransen hebben naast hun lesgevende taak de functie van resp. 
taalspecialist en gedragsspecialist. Als er op één van deze gebieden expertise wordt gevraagd om 
een kind vooruit te helpen, worden zij door de leerkracht, altijd in overleg met de intern begeleider 
ingeschakeld. 
 
Inzetten van externe hulp 
Het kan zijn dat de school er voor kiest om (externe) hulp in te schakelen om bijvoorbeeld een 
onderzoek te laten doen, om advies te vragen of om een leerling bijvoorbeeld te te laten helpen 
door een logopedist of fysiotherapeut. De ouders worden op de hoogte gesteld van de stappen die 
genomen worden als zich bij hun kind een probleem voordoet. Wij vragen regelmatig hulp aan het 
Samenwerkingsverband PO Utrecht.  
Mochten de problemen van het kind zo complex zijn waardoor de school handelingsverlegen is, dan 
kan een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk zijn.  
 
Dyslexie 
Kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld, hebben recht op voor hen ondersteunende activiteiten 
zoals toetsen voorlezen, verlengde leertijd voor het maken van toetsen, groot lettertype toetsen, 
etc. Hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in het dyslexieprotocol. 
 
Meer begaafde leerlingen  
Omdat wij ‘omgaan met verschillen’ hoog in het vaandel hebben staan, betekent dit ook dat er 
specifieke aandacht is voor kinderen die ‘meer kunnen’. Wij vinden het belangrijk om ook deze 
kinderen een op hun ontwikkeling aansluitend programma te bieden. We willen immers aansluiten 
bij de behoefte van de kinderen. Wij hebben met elkaar beleid gemaakt hoe om te gaan met 
meerbegaafde kinderen in de school. Dit schooljaar wordt daar een vervolgstap in gemaakt. 
Op de Kaleidoskoop begeleidt de intern begeleider de leerkracht in het proces rond verrijkende 
activiteiten met deze kinderen. Deze activiteiten worden in de klas uitgewerkt. 
 
Doubleren 
Met ons schoolbeleid proberen wij ervoor te zorgen dat onze leerlingen een ononderbroken 



 

  Schoolgids 2020-2021  28 

leerproces doormaken. Bij de groepen 1/2 stellen we dat kinderen altijd overgaan, tenzij er 
opvallend grote belemmeringen zijn op sociaal-emotioneel gebied of bij de taal /spraak. Bij de 
overige groepen wordt doubleren alleen overwogen op grond van sociaal-emotionele redenen in 
combinatie met leerachterstanden. Er wordt dus goed gekeken of er een meerwaarde is. In ons 
zorgplan staat uitgebreid beschreven welke stappen er ondernomen worden als zich problemen bij 
een leerling voordoen op kennisniveau of bij leer- of gedragsproblemen.  
 
Brede School Academie 
De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6, 7 en 8 en de brugklas van de deelnemende  
scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar het HAVO of  
VWO kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA  
krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop  
kunnen ontwikkelen. De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld.  
Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden  
plaats na schooltijd, op twee middagen in de week, in het gebouw van basisschool ‘Anne Frank’. 
 
3.1.3 Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 
 
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De 
school ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die 
passend onderwijs mogelijk maakt.  
Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies 
of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de 
afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden.  
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een 
ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een 
aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind 
nodig heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor 
toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. www.swvutrechtpo.nl. 
Perudreef 90, 3563 VE Utrecht; 030-3036410 (info) info@swvutrecht.nl 
 
3.1.4 Buurtteam 
 
Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders/ verzorgers ondersteunt en kan 
begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/ verzorgers kan de school het buurtteam 
inschakelen. Ouders/ verzorgers kunnen dit ook zelf doen. Adres: Beneluxlaan 2, 3527HT Utrecht. 
Telefoonnummer: 030-7400514. Elke donderdagochtend zijn buurtteam medewerkers in de school 
aanwezig.  
 
3.1.5 Meldcode huiselijk geweld 
 
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een 
melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp wordt ingezet. Meer informatie over 
deze meldcode is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode 
Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 
 
 

http://www.swvutrechtpo.nl/
mailto:info@swvutrecht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/meldcode
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3.1.6 Medisch handelen  
 
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  
Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt 
uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan 
voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met 
de huisarts) gebeuren.  
Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de 
leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, 
ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U 
legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  
Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en 
mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of 
anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.  
Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO 
Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 
 

3.2  Veiligheid 
 

3.2.1 Veiligheidsbeleid 
 
Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel te creëren. Dit 
betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheids-plan hebben we 
beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en 
hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school 
ter inzage.  

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij monitoren dit aan de had 
van de vragenlijst uit Vensters PO/Beekveld en Terpstra. Op basis van een analyse van de resultaten 
gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. We geven de resultaten van de 
veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.  

3.2.2 Anti-pestbeleid  

Ons anti-pestbeleid is beschreven in het anti-pest protocol van De Kaleidoskoop en kunt u vinden op 
school, en op de website van de school. Wij werken met de oplossingesgerichte pest aanpak. (opa) 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt het protocol aan alle ouders uitgereikt. 

Kirsten Fransen is onze anti-pestcoördinator. Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op 
school. Daarnaast is deze persoon een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen 
die willen praten over een situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over 
pesten. Kirsten Fransen is te bereiken op school, van maandag t/m donderdag. U kunt haar ook 
bereiken via het telefoonnummer van de school. (030-2883643) 

3.2.3 Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid  

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. 
Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om 
knelpunten te verhelpen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te 
kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:  
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 Het ontruimingsplan 
 Opleiding bedrijfshulpverleners 
 Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
 De jaarlijkse ontruimingsoefening 

De namen van onze bedrijfshulpverleners (BHV) zijn te vinden op een lijst, op het raam van de 
congiërge. De BHV-ers worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:  

 Preventieve maatregelen / controles  
 Alarmeren en evacueren van personen uit de school  
 Het bestrijden van een beginnende brand  
 Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen  

 
3.2.4 Klacht contactpersoon van onze school  
 
Als er iets is, gaat u in eerste instantie altijd naar  de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u 
terecht bij Loes Zwart (adjunct directeur). Wij maken graag een afspraak voor een gesprek met u als 
u zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.  
   
SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze ligt op school voor alle betrokkenen ter inzage.  
Op onze school is Loes Zwart de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze er 
het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de 
vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Loes Zwart is per mail bereikbaar  
loes.zwart@spoutrecht.nl .  U kunt ook naar school bellen of even langslopen. 
  
3.2.5 Vertrouwenspersoon SPO Utrecht  
 
Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.  
Een klacht kan bij het bestuur worden ingediend (info@spoutrecht.nl). U kunt uiteraard ook eerst 
telefonisch contact met ons bestuur opnemen (030-2652640). 
Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie 
onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid 
van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd 
gezag te nemen maatregelen.  
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl/klachten vindt u meer informatie over onder meer de 
relevante regelgeving, de te doorlopen procedure bij de behandeling van klachten en de 
 
Vertrouwenspersoon bij de SPO Utrecht 
Anky Theelen.  
Mail theelen@human-invest.nl 
Telefoon: 06-43498918). 
 
3.2.6 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs  
Postadres: Onderwijsgeschillen  
Postbus 85191 3508 AD Utrecht  
Telefoon: 030 - 280 9590  
www.onderwijsgeschillen.nl  
Email: info@onderwijsgeschillen.nl  
 

mailto:%20loes.zwart@spoutrecht.nl
mailto:%20loes.zwart@spoutrecht.nl
mailto:theelen@human-invest.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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3.2.7 Inspectie van het onderwijs  
www.onderwijsinspectie.nl ; Email: info@owinsp.nl  
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).  
 
 

4 Ouders in de school 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 

4.1.1 Aanname beleid 
 

Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Daarvoor maken wij 
gebruik van een formulier, dat u van ons ontvangt wanneer u uw kind komt aanmelden. Als er 
sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, 
wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd 
bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit 
de directeur over de toelating. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u 
schriftelijk/per mail geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 
4 weken worden verlengd.  
De ouders van een nieuwe leerling krijgen bij de aanmelding of tijdens het informatie-gesprek een 
rondleiding door de school en uitgebreide mondelinge informatie. Ouders kunnen vragen stellen 
over de school. Verder vinden wij het altijd erg fijn als het kind zelf mee komt om zijn of haar 
nieuwe school te bekijken.  
 

Wanneer uw kind is aangemeld, kan het kind vier weken voor haar of zijn verjaardag al 10 dagdelen 
op bezoek komen om kennis te maken en alvast te wennen aan de sfeer. Dit geldt alleen voor de 
kinderen die niet naar de Voorschool zijn geweest; met ouders van kinderen die de voorschool 
bezoeken, maken we aparte afspraken. De leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst wordt 
maakt een wen-afspraak. U ontvangt dan meteen de kalender van de school waar alle belangrijke 
data en afspraken in staan.  
 

Wanneer uw kind op onze school wordt aangemeld en nog leerling is van een andere school, wordt 
er altijd eerst contact gezocht met de huidige school. Alle relevante gegevens van de leerling 
worden opgevraagd. Als daaruit blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bekijken we samen 
of de Kaleidoskoop die extra zorg kan bieden. Wanneer duidelijk wordt dat de school niet de juiste 
begeleiding kan bieden, kunnen wij adviseren bij het vinden van een passende school. Het kind 
wordt pas op school ingeschreven als het bewijs van uitschrijving van de andere school ontvangen 
is. 
 
4.1.2 De school en de ouders werken samen 

 
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en ons team. Ons 
uitgangspunt is dat goed onderwijs pas mogelijk is als er sprake is van wederzijds vertrouwen en 
respect. 
De schoolomgeving is natuurlijk anders dan thuis. Uw kind maakt deel uit van een groep en moet 
zich houden aan de regels die op school gelden. Om uw kind te helpen, kunt u thuis veel doen om 
uw kind zelfstandig te maken, iets wat het nodig heeft op school. Wij vragen u ook om ervoor te 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
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zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en een goed ontbijt heeft voordat het naar school komt. 
Als u behoefte heeft aan een gesprek, met een probleem zit of een vraag heeft, kunt u de 
teamleden en de directie aanspreken om een afspraak te maken. Wat wij in ieder geval niet willen is 
dat u met een probleem of een vraag rond blijft lopen.  
 
4.1.3 Informatie aan de ouders over school 
 
Oudergesprekken en algemene informatieavond 
Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van hetgeen hun kinderen leren op school. Niet 
alleen omdat ouders dan beter kunnen inhaken op de verhalen van de kinderen maar ook omdat 
bewezen is dat de leerprestaties van kinderen een stijgende lijn laten zien met de grote betrokkenheid 
van ouders bij het schoolse gebeuren. Er zijn vier oudergesprekken per jaar. Als u tussentijds vragen 
heeft over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 
Aan het begin van elk schooljaar organiseert de school een informatieavond. Ouders worden hierbij 
geïnformeerd over algemene of specifieke zaken in de school en kunnen kennismaken met de de 
nieuwe groep, het nieuwe lokaal en de leerkrachten. Op deze avond wordt u ook geïnformeerd over 
het leerstofaanbod met de daarbij behorende aandachtspunten. 
 
Informatie ochtenden 
Elk schooljaar worden meerdere informatiemomenten (koffieochtenden) georganiseerd. We 
stemmen koffieochtend vaak af met de Ouderraad af, welk thema we bespreken. De informatie 
ochtenden staan vermeld in de jaarkalender, die ouders aan het begin van ieder schooljaar krijgen. 
 
Website 
Wij hebben een website, waarop u informatie over de school kunt vinden. Wij vragen ouders aan 
het begin van het schooljaar om toestemming om foto’s te mogen plaatsen op de website of op 
Social Schools. Heeft u bezwaar, dan houden we hier uiteraard rekening mee. 
 
Communicatie via Social Schools 
Op obs De Kaleidoskoop maken wij gebruik van de App Social Schools. Deze app, die functioneert op 
uw smartphone, is een medium om op informele wijze op de hoogte te blijven van het functioneren 
van de groep. Daarnaast biedt deze app de mogelijkheid om ouders te informeren over formelere 
zaken als bijvoorbeeld een rapporten- of informatieavond. Alle  informatie voor ouders 
communiceren we via Social Schools.  Ouders kunnen reacties plaatsen bij een bericht. In verband 
met de privacy mogen ouders geen foto’s of namen van kinderen plaatsen op Social Schools. 
We verwachten dat alle ouders deze app downloaden en dagelijks checken. Heeft u hier  hulp bij 
nodig, kom dan langs bij Loes Zwart, adjunct directeur. 
 
Woordenschatbijeenkomsten/ De Vreedzame School informatie voor ouders 
Voor ouders van de groepen 1 t/m 3 zijn er 2 wekelijkse korte bijeenkomsten waarbij informatie 
gegeven wordt over wat er in de groepen besproken wordt w.b.t. woordenschat en hoe gaan met 
elkaar om. Op die manier kunt u thuis ook met uw kind oefenen. 
  
Cursus Nederlandse taal 
Dit schooljaar verzorgt Alsare een cursus Nederlandse taal voor ouders. Heeft u interesse, kom dan 
langs bij Loes Zwart. 
 
Eten en drinken 
Wij kennen op onze school al enige jaren een fruitbeleid. Dat betekent dat de kinderen in de kleine 
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pauze rond 10 uur verplicht fruit eten en water drinken, dus geen frisdranken of andere zoete 
dranken. Brood is voor tussen de middag.  
 
Traktaties:  
Als uw kind jarig is mag hij/ zij trakteren in de klas. Dan mag er wel een snoepje of zakje chips 
uitgedeeld worden. Nog beter is het wanneer u iets gezonds trakteert. 
Snoep is niet gezond, dus wanneer u daar toch voor kiest, houd het dan alstublieft heel klein. Zie 
hiervoor ook ons traktatiebeleid. 
Wanneer de school een feest viert (sportdag, spelletjesdag, kinderfeest, schoolreis) zullen ook wij 
zoveel mogelijk gezonde alternatieven trakteren. 
Bij alles wat te eten aangeboden wordt aan kinderen, houden wij rekening met geloofsovertuiging 
en eetgewoonten.  
 
Begeleiding zwemmen 
Tijdens het zwemmen kunnen ouders meegaan om  de groep mede te begeleiden. De leerkracht 
neemt zelf contact met u op. De leerkracht is eindverantwoordelijk, u bent medeverantwoordelijk 
voor een goed verloop van de zwemactiviteit en de reis. 
 
Deelname aan het schoolprogramma 
Alle kinderen die op de school zijn ingeschreven worden geacht deel te nemen aan het volledige 
schoolprogramma zoals dat wordt aangeboden. Ook deelname aan schoolreisjes, schoolzwemmen, 
schoolkamp groep 8 en  excursies horen bij het schoolprogramma en zijn  verplicht. Slechts in geval 
van ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden (huwelijk, overlijden, ernstige ziekte van familielid) 
wordt toestemming gegeven om niet deel te nemen. 
 
4.1.4 Informatie en overleg over uw kind 
 
Afstemmingsgesprek 
Aan het begin van het schooljaar wordt een afstemmingsgesprek gevoerd. Dit is een gesprek waarin 
de ouder de leerkracht over het kind vertelt. De leerkracht gebruikt deze informatie om het kind te 
leren kennen en af te stemmen op zijn/haar behoefte. Voor dit gesprek krijgt u een uitnodiging. Dit 
gesprek duurt ongeveer 15 minuten.  
 
Tussenverslag/rapport en oudergesprek 
Op De Kaleidoskoop  krijgen kinderen in november en april een tussenverslag en in februari en juni 
een rapport.  In deze periode krijgen ouders een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. Niet alle 
periodes hebben een verplicht gesprek. De rapportgesprekken en het gesprek n.a.v. het 
tussenverslag in november zijn wel verplicht, het gesprek in april is facultatief. Het schooljaar start 
met en afstemmingsgesprek: tijdens dit gesprek vertelt u hoe u uw kind ziet, wat het al kan en nog 
moeilijk vindt, hoe het graag speelt en leert etc. Als er in de tussenliggende periodes zorgen of 
vragen zijn, nemen de leerkrachten altijd contact op. Als u zelf vragen heeft, kom dan na schooltijd  
gerust bij de leerkracht langs.  
Alleen in dit schooljaar (2020-2021) krijgt uw kind 3x een rapport en géén tussenverslag mee naar 
huis. Dit heeft te maken met de Corona-periode waarbij de kinderen thuis gewerkt hebben. Hierdoor 
zijn er aan het eind van het vorige schooljaar geen Cito-toetsen afgenomen. Deze worden in het 
begin van dit schooljaar afgenomen, nadat uw kind 4 weken les heeft gehad. Om u goed te 
informeren hebben wij besloten om dit schooljaar 3 keer een rapporten uit te doen. 
 

 1e periode = tussenverslag, alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek 
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 2
e
 periode = rapport met gesprek, alle ouders worden uitgenodigd 

 3
e
 periode = tussenverslag, indien wenselijk een gesprek 

 4
e
 periode = rapport, alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek 

 
Tussentijds overleg over uw kind 
Op De Kaleidoskoop zijn we gericht op het vroegtijdig signaleren van problemen. Dat kan op het 
gebied van leren zijn, maar ook op het gebied van gedrag. De leerkracht zal in een vroeg stadium 
contact met u opnemen om te overleggen over de aanpak. Er volgt altijd een follow-up gesprek. 
 
4.1.5 Onvrede of klacht 
 
SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze vind u op de website.  

Op onze school is Loes Zwart de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze er 
het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de 
externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Loes Zwart is bereikbaar 
via mailadres: loes.zwart@spoutrecht.nl of via het nummer van de school:    030-02883643. 

Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. 
Onze externe vertrouwenspersoon is Anky Theelen. Zij is bereikbaar per mail (theelen@human-
invest.nl of telefonisch (06-43498918). De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij 
klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.  
 
Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Op de website van ons bestuur staat de klachten-
regeling die dat beschijft: https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/                                                  
                                                     

4.1.6 Privacy / omgang persoonsgegevens 

 
Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. SPO Utrecht is als schoolbestuur 
wettelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. SPO Utrecht vindt 
een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt volgens de huidige 
privacywetgeving. In onze privacyverklaring en privacyreglement is aangegeven hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Beide documenten kunt u eenvoudig raadplegen op de website van SPO 
Utrecht: www.spoutrecht.nl  en op de website van onze school (www.dekaleidoskoop.nl) 
 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
 
4.2.1 Inspraak: meedoen op school 
 
De Medezeggenschapsraad  
Op onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Hierin zit naast personeel, ook een 
afvaardiging van de ouders, die door de ouders zelf gekozen is. De MR heeft advies- en 
instemmingsrecht op het beleid van de directie en de gang van zaken op school. Dat zijn 
bijvoorbeeld het shoolplan/jaarplam, de begroting, beleidsnotities en de schoolgids. 
De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld. De belangrijkste zijn: 

 Instemmen met een besluit van de directie  
 Het geven van advies, gevraagd en ongevraagd aan de directie 

 

De MR bestaat uit de volgende personen: 

mailto:loes.zwart@spoutrecht.nl
mailto:theelen@human-invest.nl
mailto:theelen@human-invest.nl
https://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/
http://www.spoutrecht.nl/
http://www.dekaleidoskoop.nl/
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 Remco v.d. Berkt (oudergeleding, voorzitter) 
 Fadik Celik (oudergeleding) 
 Thecla Klerkx (personeelsgeleding) 
 Kirsten Fransen (personeelsgeleding) 

 
Naast de MR op onze school bestaat er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad 
(GMR). Dit is een overkoepelende MR voor alle basisscholen binnen de  SPO die onder één bestuur 
vallen. Ook op dit niveau liggen de bevoegdheden wettelijk vast.            De belangrijkste 
bevoegdheden zijn: 

 Instemmen met een besluit van het schoolbestuur  
 Het geven van advies, gevraagd en ongevraagd aan de centrale directie  

 
De Ouderraad 
In het afgelopen schooljaar werd er een nieuwe ouderraad gevormd en ook wordt met elkaar 
besproken hoe de ouderraad ingezet kan gaan worden.  Nabila El Moussaoui (leerkracht groep 7) en 
Dune Sewalt (leerkracht groep 8) zijn contactpersoon namens het team.  

 
4.2.2 Ouderactiviteiten 
 
De groepsleerkracht kan u vragen of u wilt ondersteunen bij een activiteit binnen of buiten de 
school. Uiteraard kunt u dit zelf ook kenbaar maken. We waarderen uw hulp enorm! 
Deze ondersteuning zou kunnen bestaan uit hulp bij: feesten, sportdag, schoolreis, excursies, etc.  
 

4.2.3 Vrijwillige ouderbijdrage  
 
Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het 
gewone lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, 
worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze 
extra activiteiten mogelijk te kunnen maken van € 20,00. De ouderbijdrage is vrijwillig.  
Heeft u een U-pas? Dan kan de ouderbijdrage ook van uw U-pas afgeschreven worden. 

 

4.3 Schoolverzekering  

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:  

 een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en 
tijdens het overblijven 
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 een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw 
 een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto 
vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de 
inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals 
gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. SPO Utrecht heeft daarnaast een aanvullende 
verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur aan derden veroorzaakt 
tijdens de rit. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.  

4.4  Ziekmelden en verlof aanvragen  

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:  

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:  

 bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen 
 bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren 
 voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven 
 Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 

schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties 
 
4.4.1 Verzuim  
 
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als 
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig.  
Op school houden wij bij of een kind er ook altijd is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar 
school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is.  
Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Utrecht door te geven.  
 
4.4.2 Verlof aanvragen  
 
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering 
verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet 
mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.  

Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Marloes Hopman of 
Loes Zwart.  Zij kunnen u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen.  

Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.  

Leerplicht gemeente Utrecht:  www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht   030-
2862660, leerplicht@utrecht.nl 

 

http://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht
mailto:leerplicht@utrecht.nl
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5. Ontwikkeling van leerlingen 

5.1  Tussentijdse toetsen  

5.1.1 De resultaten van het onderwijs  

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij 
in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met 
methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld 
rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op 
basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het 
leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of 
bijgesteld.  
Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in 
hoofdstuk 4 (4.1.6), onder privacy.  
 

5.1.2 Tussentijdse resultaten  
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals 
taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke 
toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om 
het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau.  
Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende 
toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:  

 In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen 
dat zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs 

 In groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal 
 In groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken 
 Verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op 

het onderwijs in de zaakvakken 
 
Gezien de Coronatijd zijn er geen toetsen afgenomen aan het einde van het schooljaar. Begin 
oktober 2020 worden de Cito-toetsen alsnog afgenomen en worden de resultaten in de grafieken 
geplaatst zodat er een beeld gegeven kan worden van de leerlingresultaten van het schooljaar 2019-
2020. 
  

Technisch lezen groep 3 
Middentoets (januari 2019)  
Eindtoets       (juni 2019) 

 

Onze ambitie voor technisch lezen eind groep 3 was een uitslag van 
de middengroep (25% onderkant en 25% bovenkant wordt niet 
meegerekend) tussen een niveau-waarde van 2.0 en 4.0.  Deze 
ambitie is behaald. 
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Technisch lezen groep 4  
Middentoets (januari 2019)  
Eindtoets       (juni 2019) 

 

Onze ambitie voor technisch lezen eind groep was een uitslag van 
de middengroep (25% onderkant en 25% bovenkant wordt niet 
meegerekend) tussen een niveau-waarde van 2.0 en 4.0.  Deze 
ambitie is niet helemaal behaald. 
Er is een grote diversiteit in leesniveau in deze groep, mét daarbij 
kinderen met dyslexie. Er worden in het komende schooljaar 
opnieuw interventies ingezet om ook het niveau van de zwakste 
lezers te versterken. 
 
 

Rekenen en wiskunde  
groep 4  

Middentoets (januari 2019)  
Eindtoets       (juni 2019) 

 

Onze ambitie voor rekenen  eind groep 4 was een uitslag van de 
middengroep (25% onderkant en 25% bovenkant wordt niet 
meegerekend) tussen een niveau-waarde van 2.0 en 4.0.  Deze 
ambitie is behaald. Rekenen was afgelopen schooljaar een 
speerpunt van de school en dat is terug te zien in de resultaten. 

Rekenen en wiskunde  
groep 6 

Middentoets (januari 2019)  
Eindtoets       (juni 2019) 

 

Onze ambitie voor rekenen  eind groep 6 was een uitslag van de 
middengroep (25% onderkant en 25% bovenkant wordt niet 
meegerekend) tussen een niveau-waarde van 2.0 en 4.0.  Deze 
ambitie is net niet behaald. Rekenen was afgelopen schooljaar een 
speerpunt van de school en dat is, ondanks dat we de ambitie niet 
helemaal behaald hebben wel terug te zien in de resultaten, 
namelijk de onderkant van de middengroep, is 0.8 punt gestegen. 
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Begrijpend lezen groep 6 
Middentoets (januari 2019)  
Eindtoets       (juni 2019) 

 

Onze ambitie voor begrijpend lezen eind groep 6 was een uitslag 
van de middengroep (25% onderkant en 25% bovenkant wordt niet 
meegerekend) tussen een niveau-waarde van 2.0 en 4.0.  Deze 
ambitie is niet behaald. Een groot percentage van de leerlingen van 
onze school komt de kleutergroep binnen met een taalachterstand. 
Taal, woordenschat en begrijpend lezen heeft bij ons veel aandacht. 
We hebben bijvoorbeeld ‘de taaldag’, en ‘begrijpend luisteren’, het 
voorstadium van ‘begrijpend lezen’ krijgt veel aandacht. Ondanks 
de focus op alle taalonderdelen,  gaat verbetering van de resultaten 
met kleine stapjes. 

 
5.1.3 Gegevens kwaliteitsvragenlijsten Beekveld en Terpstra 
 

Op de Kaleidoskoop wordt de vragenlijst van Beekveld en Terpstra toegepast om de tevredenheid te 
meten onder ouders, kinderen en schoolteam. In oktober 2018 is de vragenlijst afgenomen bij 
leerlingen van groep 6,7 en 8, bij ouders,  teamleden en directie. Tot ons groot genoegen waren de 
resultaten erg positief. De leerlingen scoorden gemiddeld een 8! De ouders scoorden gemiddeld 
een 7.9! Dit hebben we gevierd!!  

Er kwamen geen eenduidige vragen of zorgen naar voren waardoor wij geen speciafieke acties 
hebben ingezet n.a.v. de resultaten van het onderzoek, behalve de acties die in het schoolplan 
staan.  

In het schooljaar 2019-2020 is er alleen bij de leerlingen van groep 6,7 en 8 een vragenlijst 
afgenomen. Zij beoordeelden de school met een 8.2!! 
 

5.2 Eindtoets 
 
5.2.1 De resultaten nader bekeken 
 
Resultaat verplichte eindtoets basisonderwijs  
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de laatste vier jaar. In de 
beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).  

 
PO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Schoolscore op eindtoets 533.7 527,4 77,7 nvt 

Afgezet tegen ondergrens 
Onderwijsinspectie voor onze 

schoolgroep 

527,9 528,1 72,7 nvt 

Landelijk gemiddelde 535,6 535,6 81,5 nvt 

% behaald referentieniveau lezen 

1F 
1F/2F  

 

48% 
52% 

 

55% 
30% 

 

48% 
48% 

nvt 

%  behaaldreferentieniveau taalverz.     nvt Nvt 
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1F 
1F/2F  

43% 
52% 

50%       
25% 

% behaald referentieniveau rekenen 
1F 
1F/1S  

61% 
39% 

45% 
30% 

61% 
39% 

nvt 

 
De jaren 2015-2016 en 2017-2018 is gebruik gemaakt van de Cito-toets en wel de papieren versie.  
Ook in het schooljaar 2017-2018 is de Cito-toets ingezet maar een deel van de leerlingen heeft de 
digitale versie gemaakt. Immers, de digitale toets is adaptief en dat betekent dat leerlingen die op 
een lager niveau werken, al vrij snel op hun eigen niveau de toets kunnen maken. Een deel van onze 
verklaring dat de toets gemiddeld wat lager gescoord heeft, heeft hiermee te maken. Dit deel van 
de leerlingen scoorde lager dan voorspeld werd.  
In het schooljaar 2018-2019 heeft de school gekozen voor de IEP toets als eindtoets. De toets is 
goed gemaakt, zelfs iets hoger dan verwacht. Afgezet tegen ondergrens onderwijsinspectie voor 
onze schoolgroep, scoorden wij 5.0 punt hoger. 
De vraag is of de goede resultaten veroorzaakt worden door de toets komt, of door de extra 
ondersteuning die gedurende het gehele jaar geboden is. 
De leerlingen reageren positief op de IEP-toets: 

 Tekst met vragen is overzichtelijk 
 Fijn alles in één toetsboekje 
 Makkelijk begin, dit geeft zelfvertrouwen 
 Tijsduur was goed 

 
Besproken is dat de interventies zoals deze het afgelopen schooljaar ingezet zijn, ook het komende 
schooljaar weer ingezet worden. Dat betekent o.a.: veel extra ondersteuning, ingezet op de hiaten 
van individuele leerlingen; doelen op Snappet klaarzetten gericht op hiaten zodat er veel geoefend 
kan worden, enz.. 
 
In het afgelopen schooljaar is er geen eindtooets afgenomen vanwege het  Corona virus. 
 

5.3 Schooladviezen 
 
5.3.1  De overgang naar het voortgezet onderwijs  
 
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in 
Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin 
van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-
procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl,  onder het tabblat ‘ouders’.  
Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP –toets.  

Eind groep 7 wordt een pré-advies gegeven aan de ouders, op basis van de Cito-resultaten vanaf 
groep 6 én de kind-kenmerken. In groep 8 wordt in januari de M-toets afgenomen. Daar volgt dan 
een definitief advies op, op grond van de  Cito-resultaten tot dan toe mét daarbij meegnomen de 
kind-kenmerken. Het jaar 2018-2019 is voor het eerst de IEP-toets afgenomen.  

De resultaten waren erg goed, zelfs beter dan verwacht. Het afgelopen schooljaar is er gezien de 
‘Coronatijd’ geen eindtoets afgenomen.  

 

http://www.naarhetvo.nl/
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5.3.2 De uitstroom naar het voortgezet onderwijs   

Schooltype  2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
v.s.o./ LWOO-zorg     
Internationale kopklas     
Vmbo-k, Vmbo-b LWOO 55 % 39 % 43 % 39% 
Vmbo-t/ GT 13% 22 % 29 % 34% 
Havo 16 % 22 % 10 % 24% 

Vwo 16 % 17 % 14 %   5% 

 
 
In een plaatje ziet dat er zo uit voor het schooljaar 2018-2019 
 
5.3.3 Na 3 jaar in het Voortgezet onderwijs 
 
Voor ons is het interessant om te weten hoe leerlingen in het Voortgezet Onderwijs les krijgen op 
het niveau waarop wij geadviseerd hebben én  hoeveel leerlingen er boven of onder het 
geadviseerde niveau leskrijgen. Hieronder ziet u het aantal leerlingen dat in 2016-20167 
uitgestroomd is van onze school. Na 3 jaar zaten er nog  

 14 leerlingen op het geadviseerde niveau 



 

  Schoolgids 2020-2021  42 

 5 leerlingen onder het geadviseerde advies 
 4 leerlingen boven het geadviseerde advies 

 

 
 
 
5.4  Sociale ontwikkeling  
 
5.4.1 Visie op sociale opbrengsten  
 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap. 
 
Daarnaast hebben wij als motto: 
De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven……en durft te leren! 
Dit is waar wij voor staan. (Zie ook punt 1.2.1, de visie van de school.) 
 
Om daadwerkelijk die school te zijn waar kinderen sociale competenties kunnen ontwikkelen en 
leren te durven, gaan wij uit van de vragen die de kinderen op De Kaleidoskoop ons stellen.  Deze 
pedagogische focusvragen geven ons richting bij het neerzetten van een positief pedagogisch 
klimaat. (Zie ook 1.2.1) 
 
5.4.2 Werkwijze social opbrengsten 
 

 In de onderbouw werken we met heterogene groepen waardoor de kinderen afwisselend 
jongste of oudste kleuter zijn 

 In ons lesgeven wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen 
 We werken met schoudermaatjes binnen de groepen 
 Er wordt zelfstandig (samen) gewerkt op de leerpleinen 
 We werken met de Vreedzame School 
 Kinderen van groepen 7/8 zijn mediatoren 
 De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de Gouden weken, waarbij de 

nadruk ligt op op een fundament neerzetten voor een goede groepsvorming 
 Kinderen krijgen theaterles, daarin leren kinderen omgaan met verschillende emoties. Ze 

kruipen in de huid van een ander en krijgen op die manuier meer begrip voor elkaar. 
 Kinderen geven regelmatig een optreden (Kaleidoskoopshow) voor de andere groepen van 

de school 
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 Waar mogelijk worden kinderen van de onderbouw gekoppeld aan kinderen van de 
bovenbouw, bijvoorbeeld bij het samen bekijken van optredens 

 Kinderen van de bovenbouw begeleiden soms in de kleutergroepen, zoals bij voorlezen, bij 
feesten en vieringen, buitenspelen, etc… 

 Om onze sociale uitgangspunten te verwezenlijken is een aantal fundamentele regels 
essentieel, we noemen deze regels de grondwet. We leren iedereen op school de grondwet 
kennen en we leren de kinderen zich eraan te houden. Hierover wordt in de groepen vrijwel 
dagelijks met elkaar gesproken. (zie ook punt 1.2.5) 

 Korte lijnen tussen ouders en leerkrachten 
 
5.4.3 Registratievormen om social opbrengsten in kaart te brengen. 
 
Wij werken met ZIEN! 2x Per jaar wordt ZIEN door de leerkracht ingevuld, maar ook de leerlingen 
vullen de vragenlijsten in, waarna er gesprekken volgen met de leerkracht.  Dit programma geeft op 
basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties om op die manier 
de leerkracht te helpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN! ondersteunt het 
gehele proces van signaleren tot handelen. 
 
5.5 Kwaliteitszorg 
 
5.5.1 Kwaliteitszorg 
 
Wij werken systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen 
van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe 
houden we de bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van 
het onderwijs en zorgt dat de zaken die goed gaan, goed geborgd worden. 
 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij 
in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met 
methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks, op het gebied van bijvoorbeeld 
rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op 
basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het 
leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of 
bijgesteld.  We analyseren de resultaten twee maal per jaar met het gehele team a.h.v. de 
vaardigheidsgroei van de kinderen. We stellen per groep nieuwe ambities en doelen op en 
bespreken samen middels welke activiteiten of aanpak we deze doelen gaan bereiken. De IB 
monitort gaandeweg het jaar of de afspraken goed worden uitgevoerd.  
 
Het team van leerkrachten wordt jaarlijks geschoold t.b.v professonalisering en kwaliteitszorg. De 
leerkrachten werken systematisch vanuit een denkwijze die uitgaat van de mogelijkheden van ieder 
kind. Iedere leerkracht werkt op dezelfde wijze: klassikale instructie met differentiatie op 3 niveaus, 
die wordt gevolgd door een zelfstandige verwerking en/of verlengde instructie. Dit betekent dat er 
aandacht is voor kinderen die zowel meer als minder instructie nodig hebben. Het onderwijs richt 
zich op de brede ontwikkeling van de kinderen. Niet allen het cognitieve, maar ook de sociaal-
emotionele, motorisch en creatieve ontwikkeling zijn van groot belang om kinderen sterk en 
evenwichtig te maken. Een brede ontwikkeling doet recht aan verschillende leerstijlen van kinderen 
en hun talenten.  
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Tevredenheids onderzoek 
Op de Kaleidoskoop wordt de vragenlijst van Beekveld en Terpstra toegepast om de tevredenheid  
meten onder ouders, kinderen en schoolteam. In oktober 2018 is de vragenlijst afgenomen bij 
leerlingen van groep 6,7 en 8, bij ouders,  teamleden en directie. Tot ons groot genoegen waren de  
resultaten erg positief. De ouders scoorden gemiddeld een 7.9! De leerlingen scoorden gemiddeld  
een 8.0! Dat hebben wij gevierd!! 
In het schooljaar 2019-2020 is er alleen bij de leerlingen van groep 6,7 en 8 een vragenlijst 
afgenomen. Zij beoordeelden de school met een 8.3!!                                                                               
 
5.5.2 Jaarplan en schoolplan   
 

Goede kwaliteitszorg start met een goed plan. Ieder jaar maken we een inhoudelijk jaarplan, waarin 
we ambities, doelen en activiteiten beschrijven die dat jaar richting geven aan de 
schoolontwikkeling. In januari en juni evalueren we met het team wat de opbrengsten zijn en wat 
de vervolgstappen zijn. Het komende schooljaar zal de focus liggen op:  

 Woordenschat onderwijs, met behulp van ‘Met Woorden in de Weer’  
 Rekenen, met name automatiseren 
 Begrijpend lezen: Close Reading en begrijpend luisteren in de onderbouw 
 Eigenaarschap van kinderen 

Wat betreft ontwikkeling in de onderbouw, werken we samen met het Peutercentrum om de 
doorgaande lijn scherp te houden. In de onderbouw wordt het spelend leren uitgebreid naar groep 
3/4. In groep 3 wordt gestart met de nieuwste methode Veilig Leren Lezen. 
 
Onze ambities voor de komende 4 jaar zijn:  

1. Wij willen ons aanbod rond taal, lezen en rekenen verder versterken 
2. Wij willen een stijgende lijn behouden t.b.v. de opbrengsten op de basisvakken 
3. Wij willen naast de basisvaardigheden onze kinderen kennis laten maken met diverse 

ontwikkelgebieden zoals; een onderzoekende, nieuwsgierige en kritische houding, en 
eigenaarschap van het eigen leerproces, presenteren & waarderen 

4. Wij willen blijven investeren in de relatie met ouders. Door de kwaliteit van medewerkers te 
vergroten en de kwaliteit van middelen te vergroten, worden onze opbrengsten verhoogd. 

 
5.5.3 Uitvoeren van kwaliteitsbeleid 
 
De directie en intern begeleider hebben o.a. de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de 
kwaliteit. Groepsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel hiervan. Meerdere keren per jaar worden 
alle leerkrachten bezocht. Dat kan zijn i.h.k.v. en functionerings- of beoordelingsgesprek, maar ook 
voor een bepaald thema. Het bezoek is altijd gericht op de kwaliteit van het pedagogisch en 
didactisch handelen van de leerkracht. Uiteraard volgt hierna een feedback gesprek. 
Niet alleen de directie en ib-er gaan de groepen in, ook de specialisten hebben hun rol hierin. Zij 
geven het team bovendien input om verder te komen. Daarnaast leer je als leerkracht veel van het 
kijken bij je collega’s. Daarom faciliteren we regelmatig collegiale consultatie. Ook bereiden onze 
leerkrachten vaak samen hun lessen voor. Door van en met elkaar te leren wordt de kwaliteit van de 
lessen verhoogd. 
 
5.5.4 Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek 
 
Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek 
en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf 
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of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties 
van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te 
verbeteren op onze school en in heel Nederland.  
 
Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl ). Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt 
de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).  
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen. Ook in openbare 
publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar 
afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde 
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het 
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze 
veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, 
dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van onze school. Wij zorgen er dan voor dat de 
betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.  
 
5.5.5 Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  
 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan 
over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere 
eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als 
het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan 
het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.  
 
 

6  Schooltijden en opvang  
 
6.1  Schooltijden  (In het begin van het schooljaar 2020 -2021, zijn de schooltijden nog zoals in 
de ‘Corona tijd’, namelijk alle groepen hebben elke dag tot 14.00 u. les. Na de herftsvakantie wordt 
opnieuw bekeken hoe de schooltijden worden vastgesteld)    
 
Kinderen op De Kaleidoskoop krijgen meer uren onderwijs dan de wettelijke norm.  Onze schooltijden 
zijn als volgt:  
Groep 5 t/m 8: alle dagen van 08.30 - 14.30 uur 
Groep 1 t/m 4: ma.- di. - do. - vrij. van 8.30 - 14.30 uur en op woe. van 8.30 - 12.30 uur.  
 
De schooldeur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten de lessen. Wij vinden het heel belangrijk 
dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is en dat ouders de school tijdig verlaten. Mocht een kind 
regelmatig te laat komen, dan spreken wij ouders daar op aan. Ook geven we kinderen die regelmatig 
te laat komen een brief mee. Mocht er geen verbetering komen, dan schakelen we de Afdeling 
Leerplicht van de Gemeente Utrecht in. 
 
Als de kinderen uit zijn worden zij op door de ouders op het plein opgevangen. De leerkrachten lopen 
mee met de kinderen en bij de onderbouw worden de kinderen aan de ouders meegegeven. Ouders 
mogen daartoe vanaf 14.15 uur op het plein wachten.  
 

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
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De peutergroepen van Peutercentrum Spelenderwijs Samen, werken maandag t/m donderdag met 
vaste dagdeelcombinaties, namelijk maandag en woensdag van 13.00 -17.00; dinsdag en donderdag 
van 8.30 – 12.30 uur. U hoort bij de aanmelding van uw peuter welke dagdelen uw kind verwacht 
wordt.  
Als u vragen heeft, kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer 030 - 820 14 60 of via     
e-mail: planning@spelenderwijsutrecht.nl 
 

6.2  Opvang 
  
6.2.1 Tussenschoolse opvang (overblijven)  
 
Op De Kaleidoskoop werken we met een continurooster. Dat houdt in dat kinderen tussen de 
middag niet naar huis gaan. De pauze (tussenschoolse opvang) wordt begeleid door leerkrachten  
en schoolondersteuners van de school. Hier zijn geen extra kosten voor ouders aan verbonden. 
 
6.2.2 Voor- en naschoolse opvang  
 
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren.  
De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met  
Instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en  
Naschoolse opvang verzorgd door BSO Hartendief, die is gevestigd in de brede school Hart van 
Noord aan de Trumanlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.  
Informatie over kosten, tijden e.d. kunt u vinden op de website:  
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-utrecht-hartendief/ 
 
6.2.3 Talentontwikkeling  
Op De Kaleidoskoop bieden we kinderen de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding deel te 
nemen aan sportieve en creatieve ctiviteiten. Vier keer per jaar kunnen kinderen zich inschrijven 
voor een naschoolse cursus. Denk hierbij aan allerlei sporten, ballet, schilderen, Avonturenclub, 
koken of breien. Het aanbod komt tot stand met hulp van Miranda Strijker, coördinator 
Talentontwikkeling. Samen met Loes Zwart zorgt zij voor een uitdagend programma voor alle 
leeftijden. De kinderen krijgen een inschrijfformulier mee naar huis. Dit moet ondertekend terug 
naar school. Ouders hebben de laatste les gelegenheid om te komen kijken. 
 

6.3 Vakantierooster  
 
De 1e schooldag is maandag 31 augustus 2020  
In het schooljaar 2020 - 2021 geldt het volgende vakantierooster.  
 
Vakantie Periode 
Herfstvakantie za    17 - 10   t/m     zo 25 - 10 - 2020 
Kerstvakantie za    19 - 12   t/m     zo 03 - 01 - 2021 
Voorjaarsvakantie za    20 - 02   t/m     zo 28 - 02 - 2021 
Pasen 2de ma  05 - 04 – 2021 
Meivakantie za    24 - 04   t/m     zo 09 - 05 - 2021 
Hemelvaartsdag  do   13 - 05 - 2021 
Pinksteren 2de ma  24 - 05 - 2021 
Zomervakantie Za   17  - 07   t/m     zo 29 - 08 - 2020 
 

mailto:planning@spelenderwijsutrecht.nl
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-utrecht-hartendief/
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Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor de kinderen ingepland voor studiedagen van het team: 
Maandag 28- en dinsdag 29 september; do 12 november (in de middag, alléén voor de onderbouw); 
woensdag 25 november; dinsdag 19 januari; donderdag 18 februari; maandag 22 maart; vrijdag 14 
mei; woensdag 30 juni en vrijdag 16 juli. 

 
6.4  Wie is wanneer bereikbaar?  
 
6.4.1 Spreektijden personeel  
 
Als u een leerkracht wilt spreken, kunt u daarvoor alijd een afspraak maken na schooltijd.  
Voor schooltijd kunt u een korte mededeling doen. 
Als je je zorgen maakt om je kind, maak je een afspraak om daarover te praten. Mail is voor ons dan 
geen goede manier om in gesprek te zijn. Als u een korte, praktische vraag of mededeling heeft, kan 
dat uiteraard wel per mail.  

 
 

7  Namen en adressen  
 
De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht  
SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal  
basisonderwijs (Luc Stevensschool), de scholen voor Speciaal (voortgezet) onderwijs  
(Herderschêeschool, SO Fier en VSO Kromme Rijn College) en de PO-afdeling van  
de International School in de gemeente Utrecht.  
 
College van Bestuur: Thea Meijer (voorzitter) en Eric van Dorp  
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Ellen Groten  
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht  
Bezoekadres: Orteliuslaan 871  
Tel: 030 265 26 40  
www.spoutrecht.nl  

  
 
Medezeggenschapsraad  

 Remco v.d. Berkt (oudergeleding, voorzitter) 
 Fadik Celik (oudergeleding) 
 Thecla Klerkx (personeelsgeleding) 
 Kirsten Fransen (personeelsgeleding) 

 
Tussenschoolse opvang (overblijven)  
Loes Zwart (werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag) 

 
Voor- en naschoolse opvang  
In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door Kind en Co, Hartendief.         
Adres: Trumanlaan 60, Utrecht. (tel: 030-200 61 84) De buitenschoolse opvang is de gehele week 
geopend en sluit aan bij de schooltijden. U kunt kiezen voor een contract met een eindtijd tot 17.30 
of tot 18.30 uur. 
 
Klachtcontactpersoon van onze school  

http://www.spoutrecht.nl/
https://www.linkedin.com/company/18007205/
https://www.linkedin.com/company/18007205/
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Loes Zwart (werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag) 
 

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht  
Anky Theelen  
Email: theelen@human-invest.nl  
Tel: 06-43498918  
 
Inspectie van het onderwijs  
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl 
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek  
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).  
 
 
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs  
Postadres: Onderwijsgeschillen  
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
Telefoon: 030 - 280 95 90  
Email: info@onderwijsgeschillen.nl  
 
Andere instanties  
SWV Utrecht PO  
www.swvutrechtpo.nl  
Perudreef 90, 3563 VE Utrecht.  
030-3036410 (info),  
info@swvutrecht.nl  
 
Leerplicht gemeente Utrecht  
www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht  
030-2862660, leerplicht@utrecht.nl  
 
Buurtteam Kanaleneiland 
Tel. nummer Hossain Riani: 06-29793856 
Mailadres: h.Riani@buurtteamsutrecht.nl  
 
Tel. nummer Juliette Beulen: 06-29793862 
Mailadres: j.beulen@buurtteamsutrecht.nl 
 
Schoolarts 
Centrum voor Jeugd en Gezin Utrecht 
W. Berends 
030 -286 33 00 
 
Logopediste 
Praktijk voor logopedie Kanaleneiland;   
Hoofdlocatie: 

mailto:theelen@human-invest.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.swvutrechtpo.nl/
mailto:info@swvutrecht.nl
http://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht
mailto:h.Riani@buurtteamsutrecht.nl
mailto:j.beulen@buurtteamsutrecht.nl
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Eisenhowerlaan 60 
3527 HJ Utrecht 
 
Gezondheidscentrum, Kanaleneiland 
Bernadottelaan 6a 
3527 GB Utrecht 
Tel: 030-2946873 
 
Fysiotherapeut 
Miranda Renders 
www.kinderfysio-renders.nl 
 
Peutercentrum 
Spelenderwijs: Niasstraat 6c 3551WP, Utrecht 
www.spelenderwijsutrecht.nl 
 

Bijlage 1: Passend onderwijs  
en het Schoolondersteuningsprofiel Kaleidoskoop 
 
Samenwerken aan passend onderwijs binnen het bestuur op stedelijk niveau 
 
In het kader van de invoering van passend onderwijs werkte de SPO Utrecht de afgelopen jaren nauw samen 
met andere schoolbesturen, welzijnsinstellingen, de gemeente Utrecht en jeugdzorg aan een sluitende aanpak 
voor speciale ondersteuning. 

 
De PO-scholen van de SPO Utrecht werken vanaf 1 augustus 2014 samen met alle andere Utrechtse PO-
scholen in het nieuwe Samenwerkingsverband Utrecht PO (brinnummer 17DZ). In het eerste 
Ondersteuningsplan (februari 2014) is de koers voor het Utrechtse ondersteuningsbeleid vastgelegd. Hierin 
staan onder meer de inzet van zorgmiddelen en de organisatie van de speciale ondersteuning voor leerlingen 
beschreven. 

 
Dit hoofdstuk omschrijft de basisondersteuning op de Utrechtse scholen en geeft een samenvatting van het 
specifieke schoolondersteuningsprofiel van onze school. 
 
Leerlingenzorg op de basisschool 
 
Algemeen 
 
In het SWV Utrecht PO is afgesproken dat alle Utrechtse basisscholen de ondersteuning aan kinderen leveren, 
zoals omschreven in de Standaard voor de Basisondersteuning (zie bijlage). De scholen ontvangen ook 
middelen van het Samenwerkingsverband om dit te realiseren. In deze paragraaf omschrijven wij hoe wij als 
school de basisondersteuning vormgeven. Een goed pedagogisch-didactisch klimaat, een goed 
onderwijsaanbod en handelingsgericht werken vormen de pijlers van een goede ondersteuning van kinderen. 

 
Het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen baseren wij op de 7 uitgangspunten van het 
handelingsgericht werken (HGW):  

1. We denken, kijken, praten en handelen in termen van onderwijsbehoeften.   
2. We gaan uit van een voortdurende samenwerking tussen de leerkracht, de leerling, ouders en 

eventuele begeleiders.   
3. We richten ons op het benutten van kansen en positieve factoren en het zoeken naar mogelijkheden.   
4. We werken vanuit een kader dat gebaseerd is op het systeemdenken: het één heeft invloed op het 

ander.   
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5. We werken handelingsgericht: gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen.  
6. We werken systematisch en transparant.   
7. De leerkracht van de leerling staat centraal en is de sleutelfiguur t.a.v. de leerling en de ouders.  

 
In de standaard voor de basisondersteuning is daarnaast middels 7 referenties het stedelijke streefniveau 
afgesproken:  

1. De school voert een helder beleid op het terrein van leerling-ondersteuning dat gebaseerd is op de 
zeven uitgangspunten van afstemming en de cyclus van handelingsgericht werken.   

2. De school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften.  

3. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur.  
4. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal gezien veilig.   
5. De school hanteert effectieve (ortho-)pedagogische en (ortho-)didactische methoden en aanpakken. 

Het team werkt gericht aan haar handelingsbekwaamheid en competenties.   
6. De school heeft een ondersteuningsteam en werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal 

(basis)onderwijs.   
7. De school zet in op een goede samenwerking met ouders conform de visie afstemming en 

handelingsgericht werken.   
 
De leerkracht is als professional de eerste verantwoordelijke voor goed onderwijs en een goede 
leerlingbegeleiding, gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis van het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen en de leerlijnen voor de verschillende vakken en vakgebieden, houden 
leerkrachten bij het geven van instructie en opdrachten tot verwerking rekening met de niveauverschillen 
tussen leerlingen volgens het directe instructie model. De klassenorganisatie draagt bij aan het bieden van 
mogelijkheden tot differentiatie. 

 
De intern begeleider vervult binnen de school een coördinerende en begeleidende rol op het gebied van de 
leerlingenzorg. Hiertoe ondersteunt deze de leerkrachten door het systematisch volgen van de leerlingen en 
het bespreken van de groepsoverzichten, groepsplannen en individuele leerlingbesprekingen aan de hand van 
een hulpvraag van de leerkracht. 

 
Vanuit de visie op handelingsgericht werken gaan we uit van een goede en structurele samenwerking tussen 
leerkracht, leerling, ouders en begeleiders om gezamenlijk gestelde en duidelijke doelen op het niveau van de 
leerling te kunnen bereiken. Door het systeemdenken gaan we er vanuit dat het één van invloed is op het 
ander. Daarom worden de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de doelen en de 
onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht nodig om doel x te 
bereiken? 

 
In het schema hieronder zien we de cyclus van handelingsgericht werken. Hier wordt duidelijk dat HGW een 
cyclisch karakter heeft en dat onze school op een systematische manier omgaat met verschillen tussen 
kinderen. Leerkrachten werken aan de hand van deze cyclus en volgen daarbij continu de volgende stappen: 

 
Waarnemen: Relevante leerlinggegevens worden verzameld in een groepsoverzicht. 

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden gesignaleerd.  
Begrijpen: Van alle kinderen worden algemene onderwijsbehoeften benoemd.  

Van een aantal leerlingen worden de specifieke onderwijsbehoeften benoemd. Plannen: 
  Opstellen van het groepsplan (per vakgebied): leerlingen die op een zelfde wijze met  

en van elkaar leren worden geclusterd in instructiegroepen.  
Realiseren: Het groepsplan wordt uitgevoerd.  
Evalueren: Toetsen worden afgenomen en er wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald. 

 
Hierna wordt de cyclus opnieuw doorlopen. Bij de overgang naar een volgende groep vindt er een overdracht 
plaats aan de hand van het groepsoverzicht en maakt de nieuwe leerkracht een nieuw groepsplan (per 
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vakgebied) afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en aangepast aan de nieuwe 
(tussen)doelen die hij/zij met hen wil bereiken. 

 
 
Wanneer de begeleiding op school niet toereikend is, wordt in overleg met de ouders andere expertise 
ingeschakeld. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op het samenwerkingsverband (SWV Utrecht 
PO). Centraal staat de vraag wat het beste antwoord is op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat kan 
zijn het bieden van extra hulp voor de leerling (in de vorm van een arrangement) of bijvoorbeeld het 
ondersteunen van de groepsleerkracht bij het realiseren van een goede onderwijsleersituatie. 
 
Handelingsgericht werken op onze school 
Met het team is in april 2015 geanalyseerd in welke fase van handelingsgericht werken De Kaleidoskoop zich 
bevindt. We onderscheiden drie oriëntaties op zorg: de hulpverleningsfase, de alarmeringsfase en de 
afstemmingsfase. Inmiddels bevindt de school zich in de laatste fase. (afstemmingsfase) 
 
Expertise in de school en protocollen 
Op school is een goed systeem van kwaliteitszorg. We hebben een samenhangend leerlingvolgsysteem, we 
geven effectieve instructies op verschillende niveaus. Dit betekent dat de eerste expertise in de groepen zit: 
leerkrachten zijn in staat om het leerstofaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
onder begeleiding van de intern begeleider. Het eigenaarschap van de leerkrachten heeft een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt. Maar ook dit schooljaar zal het nog aandacht krijgen. 

 
In de school is een intern begeleider drie dagen per week aanwezig. We werken samen met met andere 
ketenpartners als de GG&GD (schoolarts), buurtteam, logopedisten. Zij worden ingeschakeld wanneer nodig. 

 
De school heeft de volgende expertise in huis om zorg te dragen voor de basisondersteuning: een 
schoolopleider die (startend) leerkrachten onderwijsinhoudelijk kan coachen. Daarnaast is er een VVE  
coördinator die de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool bewaakt, een taalspecialist en een 
gedragsspecialist. Het dyslexiebeleid sluit aan bij het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’. Tevens stellen we 
ontwikkelingsperspectieven (OPP) op voor kinderen die een afwijkend onderwijsprogramma volgen en zich 
ontwikkelen binnen een eigen leerlijn. 

 
In de afgelopen jaren zijn wij de ouders steeds meer gaan betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen kind. 
Wij zien ouders als grootste expert van hun kind. Komend schooljaar wordt ouders gevraagd hun visie te geven 
op hun kind middels startgesprekken in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Daarnaast worden ouders 
op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind en vragen we hen actief mee te denken wat te doen 
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wanneer de ontwikkeling stagneert.  
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Het dagelijks werk (oefenstof) van de kinderen wordt tijdens of na de lessen gecontroleerd en besproken. Om 
te zien of de aangeboden stof beheerst wordt, vinden er regelmatig observaties en methodegebonden toetsen 
plaats. Na een toets wordt in veel gevallen in de aansluitende week herhalings- en/of verdiepingsstof 
aangeboden op basis van de behaalde resultaten. Eventueel wordt er extra instructie gegeven en meer/ander 
oefenmateriaal aangeboden om vaardigheden alsnog voldoende in te slijpen. 

 
Naast de zogenaamde methodegebonden toetsen maakt de school ook gebruik van landelijk genormeerde 
toetsen (CITO) om na te gaan of de gestelde doelen over langere termijn gehaald worden. Deze toetsen 
worden afgenomen volgens de toetskalender die jaarlijks wordt aangeleverd vanuit de SPO en vinden ieder 
schooljaar plaats in januari/februari en mei/juni. De resultaten van de landelijke toetsen worden centraal 
geregistreerd en geanalyseerd om ons onderwijs te evalueren en zo nodig aan te passen. 

 
Wij werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten houden hierin alle resultaten en 
vorderingen van de kinderen bij en volgen hen hiermee in hun ontwikkeling. Binnen Parnassys  werken wij met 
de module ‘Zien’. Hierin ligt de nadruk op het bepalen van de mate van sociaal-emotioneel functioneren van 
het kind en de aanpak van eventuele ondersteuningsbehoeften. In de groepen1-2 gebruiken we het 
leerlingvolgsysteem van KIJK! 

 
De intern begeleider spreekt twee maal per jaar met de leerkrachten de kinderen door en is op de hoogte van 
de inhoud van het groepsoverzicht en de groepshandelingsplannen. Daarnaast voert deze klassenbezoeken uit 
en begeleidt leerkrachten met hulpvragen rondom individuele leerlingen en vragen op het gebied van gelaagde 
instructies en handelingsgericht werken. De intern begeleider heeft een actieve rol bij eventuele verwijzing 
naar externe instanties zoals onderzoeksbureaus, schoolarts, logopediste, fysiotherapeut en het SWV.  
 
Communicatie over de ontwikkeling  
Het verloop van de ontwikkeling van een kind en de aanpak worden op verschillende wijzen met ouders 
besproken en schriftelijk kenbaar gemaakt: 
 
Startgesprek  
Komend schooljaar wordt in de eerste weken van het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen uit de groepen 1 
t/m 8 een startgesprek van 15 minuten ingepland. Tijdens het startgesprek vertellen ouders aan de leerkracht 
over hun kind; wat typeert het kind, hoe verloopt de ontwikkeling en wat zijn de behoeften? Een hulpmiddel 
bij dit gesprek is een brief met mogelijke vragen waar ouders zich mee kunnen voorbereiden. 
 
Rapportage  
Het rapport dat gehanteerd wordt, geeft een overzicht van de vorderingen van het kind in zijn/haar 
ontwikkeling. Het in ontwikkeling zijnde kind staat hierbij centraal. Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar 
een rapport, namelijk in januari en juni. In oktober en maart krijgen de ouders tussenverslagen mee.  
 
Rapportgesprek  
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport en 2 keer per jaar een tussenverslag mee naar huis. Bij het 
rapport ligt  het accent op de resultaten die in Cito-toetsen behaald zijn, bij het tussenverslag wordt gekeken 
naar de methodegebonden toetsen maar ook naar het sociaal emotioneel functioneren van het kind 
Na elk rapport worden alle ouders uitgenodigd. Bij het eerste tussenverslag worden ook alle ouders 
uitgenodigd maar bij het tweede tussenverslag zijn de gesprekken optioneel. Een gesprek duurt 10 minuten 
 
Vanaf groep 7 zullen deze gesprekken langzamerhand ook steeds meer in het teken van het voortgezet 
onderwijs (VO) gaan staan. Midden groep 7 krijgen ouders een voorlopig advies. Dit om ouders en kinderen in 
de gelegenheid te stellen zich in groep 7 al te oriënteren op een VO-school. Eind groep 7 krijgen ouders 
wederom een advies.  
In groep 8 komt er een adviesgesprek naar aanleiding van de CITO toetsen. Deze gesprekken worden na de 
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eerste ronde CITO-toetsen in groep 8 gevoerd. Tijdens dit gesprek zal er een enkelvoudig advies gegeven 
worden met daarbij een advies voor een brugklastype. Na de centrale eindtoets zullen ouders nog uitgenodigd 
worden wanneer de score van de eindtoets hoger is dan het advies van de school. 
 
Zorggesprekken  
Als er reden is om ouders tussentijds te informeren over schoolprestaties en ontwikkeling van het kind, doen 
we dit in individuele gesprekken. Daarnaast wordt er tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider 
altijd besproken of het wenselijk is een oudergesprek in te plannen. De intern begeleider kan bij zo’n gesprek 
aanwezig zijn, waar nodig. Ouders kunnen zelf ook een gesprek aanvragen als zij dit nodig achten. 
 
Aanpak als een kind meer dan basisondersteuning nodig heeft 
Het kan voor komen dat kinderen problemen ervaren op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Veelal 
hangen deze ook met elkaar samen. Als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kunnen de leerprestaties 
afnemen. Maar ook kan het hebben van problemen met de leerstof van invloed zijn op het gedrag. Wanneer 
de school problemen op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied signaleert, wordt er gekeken of speciale 
zorg noodzakelijk is. De signalering gebeurt door de leerkracht in de klas. Als het gaat om een klein probleem 
zal de leerkracht meteen inzetten op de aanpak ervan door middel van extra begeleiding of verlengde 
instructie. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, stelt de groepsleerkracht zelf, eventueel na overleg met de intern 
begeleider, een plan op om het kind te helpen. Dit plan wordt binnen de groep door de leerkracht zelf begeleid 
en met de ouders besproken. 

 
Als dit niet mocht baten, wordt samen met de intern begeleider gekeken welke mogelijkheden er dan zijn om 
een kind verder te helpen (bijvoorbeeld onderzoek door een orthopedagoog of een aanvraag voor extra 
ondersteuning en/of informatie bij het Samenwerkingsverband). Met behulp van een 
onderwijsondersteuningsarrangement  wordt de school in staat gesteld om extra ondersteuning aan te trekken 
(in geld of in expertise) om een goed antwoord te kunnen geven op de ondersteuningsbehoefte(n) van een 
kind. Deze ondersteuning is altijd tijdelijk van aard. 

 
De groepsleerkracht houdt de eindverantwoordelijkheid over de vorderingen van de leerling en is voor de 
ouders het eerste aanspreekpunt. De leerkracht wordt hierin ondersteund door de intern begeleider. In alle 
gevallen zorgt de leerkracht ervoor dat ouders betrokken worden bij wat er in de klas gebeurt en op de hoogte 
zijn van de hulp die aan een kind geboden wordt. 
 
Het ‘makkelijk’ lerende kind heeft ook aandacht nodig. In de eerste plaats bieden de methoden van de school 
verdiepingsmogelijkheden. Ook kan besloten worden dat andere, aanvullende leerstof aangeboden gaat 
worden.  
 
Toelating leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte 
 
Toelating leerlingen met een basisondersteuningsbehoefte 
De groepsgrootte op De Kaleidoskoop is niet meer dan 26 leerlingen per groep. Dit in verband met onze 
pedagogische- en didactische visie. Deze grootte is nog hanteerbaar voor een leerkracht. Alle kinderen worden 
gezien en kunnen begeleid worden in hun leerproces.  
Wanneer ouders van neven-instromers (leerlingen die al op een andere school les volgen) hun kind bij onze 
school aanmelden, maakt de directeur samen met de intern begeleider een afspraak met de ouders. In dit 
gesprek wordt gekeken waarom ouders een andere school zoeken en wat de mogelijkheden zijn op de 
Kaleidoskoop. Naar aanleiding van dit gesprek wordt contact gezocht met de school waar het kind nu op zit om 
van hen te horen hoe het met het kind gaat en met hen te bespreken wat de resultaten van het kind zijn uit 
het leerlingvolgsysteem. De intern begeleider coördineert de procedure. Zij brengt op basis van de verzamelde 
gegevens een advies tot wel of niet plaatsen uit aan de directeur. De directeur neemt binnen 8 weken een 
beslissing over de plaatsing. 
 
Toelating leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt 
Door de wet op het Passend Onderwijs heeft de eerste school waar de ouders hun kind aanmelden zorgplicht. 
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Als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, is deze school verantwoordelijk voor het realiseren 
van passend onderwijs, al dan niet op een reguliere school. De Utrechtse schoolbesturen dragen gezamenlijk 
zorgplicht voor alle Utrechtse leerlingen. Zij achten het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor elk 
Utrechts kind een passend onderwijsaanbod te bieden. Dat kan op de school van aanmelding zijn of op een 
andere school c.q. voorziening binnen het SWV. Wanneer een kind wordt aangemeld waarbij het vermoeden 
bestaat of duidelijk is dat de extra ondersteuning de basisondersteuning overstijgt, dan benoemt de school dit 
bij de aanmelding. De school meldt ouders dat zij een onderzoek doen om na te gaan of de school aan de 
onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Uitgangspunten hierbij zijn: 
- het belang van het kind 
- de mogelijkheden van de school (in combinatie met het SWV en ketenpartners) om het 

ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. 
Het onderzoek over de toelating mag niet meer dan 4 weken in beslag nemen. De directeur kan beslissen het 
kind toe te laten, tijdelijk toe te laten of niet toe te laten. Dit besluit wordt uiterlijk 2 weken na afronding van 
het onderzoek schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. Als niet onmiddellijk duidelijk is of toelating 
succesvol kan zijn, kan worden besloten het kind voorlopig te plaatsen. Gedurende een vooraf bepaalde 
observatieperiode zal dan nader worden onderzocht of definitieve toelating mogelijk is, waarna een definitief 
besluit hierover door de directeur genomen wordt. Indien het kind niet wordt toegelaten, worden daarbij de 
redenen genoemd en dat het mogelijk is bezwaar te maken bij een toelatingscommissie. Indien de school de 
leerling niet toe laat, dient de school er zorg voor te dragen dat een andere school bereid is de leerling aan te 
nemen. 
 
De school probeert zo goed mogelijk te bepalen of er sprake is van een match tussen de onderwijsbehoefte 
van de leerling en de mogelijkheden van de school op de volgende gebieden:  

- (ortho-)pedagogisch handelen  
- (ortho-)didactisch handelen  
- gevolgen voor het sociaal klimaat en de groep medeleerlingen  
- benodigde kennis- en vaardigheden van de leerkrachten   
- te bieden organisatie in de school en in de klas  
- mogelijkheden van gebouw en benodigde materialen  
- verwachting van de ontwikkeling van de leerling en het eindniveau dat bereikt kan worden   
- een omschrijving van de extra expertise c.q. extra ondersteuning die nodig is om goed aan te sluiten 

bij de onderwijsbehoefte van de leerling  

 
Aanmelding leerlingen met hele specifieke behoeften  
Op onze school staan wij open voor kinderen met een handicap of stoornis. Wij hebben op school leerlingen 
met stoornissen binnen het autistisch spectrum en leer- en gedragsstoornissen.  
 
Aanmelding: eerste gesprek 
Wanneer ouders een kind met een stoornis of beperking aanmelden bij de basisschool, nodigt de school de 
ouders in eerste instantie uit voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek worden de ouders geïnformeerd 
over de gang van zaken en mogelijkheden binnen de school. De school wordt geïnformeerd over de mate van 
de beperking van het kind, de ontwikkeling tot dat moment en de verwachting voor de toekomst.  
Tijdens dit gesprek zal de school de ouders dringend wijzen op de noodzaak tot het aanvragen van een 
arrangement bij het Samenwerkingsverband, voor zover dit nog niet is gebeurd. De school zal de ouders ook 
vragen zich te oriënteren op andere scholen in de omgeving en op de scholen voor  
speciaal onderwijs. 
Dit heeft als doel: 

 Ouders kunnen een goede afweging maken van welke vorm van onderwijs zij geschikt achten  
 Bij afwijzing door de school zijn er alternatieven voorhanden  

 
Informatie inwinnen 
Naar aanleiding van het eerste gesprek gaat de intern begeleider informatie inwinnen over het kind om zich 
een beeld te vormen van het kind bij andere verzorgers of zorginstanties waar het kind mee te maken heeft. 
Dit kan bijvoorbeeld een observatie of gesprek zijn bij het (medisch) kinderdagverblijf waar het kind naar toe 



 

  Schoolgids 2020-2021  55 

gaat. Met de verkregen informatie van de ouders en anderen stelt de school een eerste indruk van wat de 
school te bieden heeft op. 
 
Aanmeldingsgesprek 
Wanneer de ouders zich voldoende hebben georiënteerd en hebben besloten hun kind op De Kaleidoskoop te 
willen plaatsen, vindt een formeel aanmeldingsgesprek plaats. De school ontvangt het aanmeldingsformulier 
van de ouders. Ouders en school wisselen wederom informatie uit, waarbij nu de nadruk ligt op een duidelijke 
omschrijving van het kind, de mate van de beperking en de mogelijkheden die de school kan bieden. 
 
De aannameprocedure  
De directie neemt contact op met de ouders voor een gesprek waarbij de ouders een formulier voorlopige 
plaatsing tekenen waarop staat dat zij een tijdelijke plaatsing accepteren voordat wordt overgegaan tot 
formele plaatsing. 
 
Tijdelijke plaatsing  
Een nieuwe leerling met een arrangement mag net als andere kinderen een aantal dagdelen meedraaien om 
de groep, de gewoontes en regels en de nieuwe leerkracht te leren kennen. Daarna gaat de proefplaatsing in 
en gaat het kind naar school op tijden die zijn afgesproken tussen de ouders en de leerkracht. Bij jonge 
kinderen zal het in eerste instantie gaan om drie ochtenden. Na verloop van tijd zal dat in samenspraak 
overgaan in meer dagdelen.  
In de proefperiode die volgt zal er contact zijn met de ambulant begeleider en worden de eerste 
begeleidingsplannen geschreven. In de laatste fase van de tijdelijke plaatsing (na 6 weken) komen de 
leerkracht en de intern begeleider bij elkaar om de ontwikkeling van het kind te evalueren. Is er sprake van 
ontwikkeling en zien alle personen mogelijkheden voor onderwijs binnen onze school voor het volgende 
leerjaar, dan zal het kind formeel geplaatst worden. 
Wanneer de school de benodigde onderwijsbehoeften niet kan bieden zoekt het schoolbestuur naar een 
onderwijssetting waar dit wel het geval is. Deze beslissing wordt besproken in een evaluatiegesprek waarbij de 
directeur, de leerkracht, de intern begeleider, de ambulant begeleider en de ouders aanwezig zijn. 
 
Formele plaatsing  
Wanneer het kind formeel geplaatst is ondertekenen de ouders nogmaals een formulier waarop zij aangeven 
akkoord te gaan met formele plaatsing en kennis geven op de hoogte te zijn van de jaarlijkse evaluatie waarbij 
een advies gegeven kan worden dat een andere onderwijsplek geschikter is.  
Dit advies wordt gegeven in een setting als hierboven beschreven. Een advies zal nooit uit de lucht komen 
vallen. Gedurende een schooljaar vinden er meerdere gesprekken plaats met ouders. Naast de korte 
gesprekjes met de leerkracht, vaak gebaseerd op praktische zaken, zijn er de geplande gesprekken over de 
ontwikkeling van het kind met de ambulant begeleider en intern begeleider. 
 
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (‘steun waar nodig’) 
 
Advies & Ondersteuning en Arrangementen vanuit het SWV 
Als bij aanmelding, of in een later stadium blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de 
school een beroep doen op het SWV middels het inschakelen van ‘Advies & Ondersteuning’ of het aanvragen 
van een arrangement*.  
Om de aanwezige kennis en expertise van de SWV, WSNS en de REC’s te behouden en te bundelen heeft het 
SWV besloten een groot deel van deze expertise te bundelen in het Team Passend Onderwijs (TPO). De 
advisering en ondersteuning (A&O) van het TPO ondersteunt leerlingen, scholen en leerkrachten. Zij doen dat 
bijvoorbeeld door deel te nemen aan overleggen, advies te geven gericht op de leerling, de leerkracht en de 
intern begeleider en door het bieden van ondersteuning. Het gaat hierbij om advisering en ondersteuning 
binnen verschillende expertisevelden met in eerste instantie als doel een arrangementaanvraag te voorkomen. 
Als blijkt dat de aangeboden advisering en ondersteuning onvoldoende is gebleken kan vanuit ‘A&O’ worden 
doorgeschakeld naar ondersteuning in de arrangeerroute. In het ondersteuningsplan van het SWV Utrecht PO 
staat de precieze route naar extra ondersteuning beschreven. 
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*Onder arrangement wordt verstaan: 
Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en  
financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of 
structureel van aard. Een compleet arrangement bestaat uit vijf aspecten: De aanwezige deskundigheid binnen 
het team van leerkrachten. De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling. De protocollen, 
aanpakken en methodieken en materialen die de school heeft. De mogelijkheden van een schoolgebouw. De 
samenwerkingsrelaties met onderwijs- en ketenpartners 
 
Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
Basisscholen moeten voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen die buiten de basisondersteuning valt 
(dus van het SWV of het speciaal onderwijs cluster 1 en 2) een ontwikkelingsperspectief opstellen. Wanneer 
een school een arrangement aanvraagt bij het SWV Utrecht PO maakt een ontwikkelingsperspectief deel uit 
van de aanvraag.  
 
Een ontwikkelingsperspectief bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing 
daarvan (stimulerende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces). Het 
ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld nadat hierover op overeenstemming gericht overleg met ouders is 
gevoerd.  Als ouders het hier niet mee eens zijn, kunnen zij terecht bij de geschillencommissie voor ouders. De 
school evalueert  het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. 
 
Voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken wordt op de Kaleidoskoop eveneens gewerkt met een  
ontwikkelingsperspectief.  De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs, en 
daarmee ook op het ontwikkelingsperspectief. Scholen zijn verplicht in BRON te registreren wanneer een 
leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. 
 
Speciaal (basis-)onderwijs (‘speciaal als het moet’) 
Wanneer de basisschool niet (meer) aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan voldoen, kan het 
voorkomen dat plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs beter recht doet aan de behoefte van 
het kind. De school voert hierover overleg met de ouders en vraagt bij overeenstemming een 
toelaatbaarheidverklaring speciaal onderwijs (TLV) aan bij de commissie toelaatbaarheidverklaringen van het 
SWV Utrecht PO. 

 
Voor toekomstige plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs voor cluster 3 en 4* zijn er twee mogelijkheden: 

1. Speciaal basisonderwijs (SBO)   
Leerlingen met een algehele ontwikkelingsachterstand (minimaal IQ 55), leerlingen met sociaal-
emotionele problematiek waardoor een ernstige onderwijsachterstand is ontstaan of leerlingen met een 
disharmonisch ontwikkelingsprofiel komen in aanmerking voor een ondersteuningsarrangement vanuit 
het samenwerkingsverband SWV Utrecht PO. In het ondersteuningsplan van het SWV PO Utrecht zijn de 
procedure en de criteria opgenomen.  

 
2. Speciaal onderwijs (SO)   

Wanneer er sprake is van een leerling met een lichamelijke of verstandelijke handicap, of leerlingen met 
psychiatrische problemen of ernstige gedragsproblemen, kan een leerling in aanmerking komen voor 
een ondersteuningsarrangement vanuit het speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband.   
School en ouders doen samen een aanvraag voor plaatsing in het speciaal onderwijs (SO) bij het SWV 
Utrecht PO. In het ondersteuningsplan van het SWV Utrecht PO zijn de procedure en de criteria 
opgenomen.  

 
Daarnaast zijn er nog specifieke mogelijkheden voor leerlingen die onder cluster 1 (kinderen met een visuele 
beperking) en cluster 2 (kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) vallen. De wijzigingen omtrent Passend 
Onderwijs zijn voor deze clusters anders: zij gaan over op een landelijke systematiek. 
 
Leerlingen cluster 1 
Binnen cluster 1 geldt het streven dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking op reguliere 
scholen onderwijs volgen. Om dat te realiseren wordt door een cluster 1 organisatie aan reguliere scholen 
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onderwijsondersteuning op maat gegeven: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, 
instructie, collegiale consultatie en cursussen. Daarnaast worden er nieuwe eigentijdse vormen van 
onderwijstoepassing geïntroduceerd (bijvoorbeeld het combineren van regulier en speciaal onderwijs).  
Ouders en scholen die een vermoeden hebben dat hun kind/leerling een visuele beperking heeft kunnen hun 
kind aanmelden bij Bartiméus of Visio. Op grond van de resultaten van onderzoek beoordeelt een Commissie 
van Onderzoek of de leerling, op basis van landelijke toelatingscriteria, recht heeft op ambulante 
onderwijskundige begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele 
beperking. 
 
Leerlingen cluster 2 
Onderwijs en Ambulante Begeleiding voor leerlingen in cluster 2 wordt binnen het SWV Utrecht PO verzorgd 
door een tweetal instellingen: Auris en Kentalis. Onderling hebben zij het werkgebied in Utrecht verdeeld.  
Na de herinrichting onderscheidt cluster 2 verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning aan auditief 
en/of communicatief beperkte leerlingen. Deze vormen zijn onderverdeeld in drie hoofdvormen: intensief, 
medium en licht. Het onderwijsarrangement wordt gekoppeld aan kwaliteitsindicatoren die door cluster 2 zijn 
geformuleerd, geborgd en gemonitord op landelijk niveau. 
 
Vanuit het SWV Utrecht PO worden centrale afspraken gemaakt over de ondersteuningsmogelijkheden 
vanuit deze clusters. 
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Berekening marge uren

In het gele vak het w erkelijke aantal uren invullen.

In het gele vlak regel 40 de gew enste aantal uren per jaar onder- en bovenbouw  invullen.

Keuze maken tussen optie 1 (verlengde meivakantie) of optie 2 (pinkstervakantie), studiedagen toevoegen.

Eerste schooldag  maandag 31 augustus 2020

OB BB

Uren onderw ijs per w eek 25,75 27,50

Beschikbaar per jaar (uur/dagen) 1339,00 1430,00

Schrikkeljaar nee

Bij 29/30 sep 2020: donderdag (Zie opmerking 1) 9,25 11,00

TOTAAL BESCHIKBAAR 1348,25 1441,00

VAKANTIES - VRIJE DAGEN

Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 25,75 27,50

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 51,50 55,00

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 25,75 27,50

SPO Personeelsdag 22 maart 2021 5,50 5,50

Pasen 5 april 2021 5,50 5,50

Koningsdag 27 april 2021 5,50 5,50

Meivakantie 24 april 2021 t/m 2 mei 2021 20,25 22,00

Meivakantie, incl. 5 mei 1 mei 2021 t/m 9 mei 2021 25,75 27,50

Hemelvaarrtsdag 13 mei 2021 5,50 5,50

Pinksteren 24 mei 2021 5,50 5,50

Zomervakantie 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 154,50 165,00

Studiedag/dag(deel) vrij maandag 28 september 2020 1 MWIDW 5,50 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Dinsdag 29 september 2020 2 MWIDW 5,50 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Donderdagmiddag 12 november 2020 OB3  OB en Voorschool 2,00 0,00

Studiedag/dag(deel) vrij Woensdag 25 november 2020 4 3,75 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Dinsdag 19 januari 2020 8 5,50 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Donderdag 18 februari 2021 5 5,50 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Vrijdag 14 mei 2021 6 Thuiswerkdag na Hemelvaart 5,50 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Woensdag 30 juni 2021 7 3,75 5,50

Studiedag/dag(deel) vrij Vrijdag 16 juli 2021 9 Laatste dag voor zomer 5,50 5,50

Totaal aftrek w egens vakantie/vrije dagen 368,00 390,50

Beschikbaar aantal uren voor onderw ijs 980,25 1050,50

Minimum aantal uren per jaar volgens schoolplanning (Zie opmerking 2) 880,00 1000,00

BESCHIKBARE MARGE UREN/DAGEN Totaal: 603 100,25 50,50

Urenberekening

maandag 5,50 5,50

dinsdag 5,50 5,50

w oensdag 3,75 5,50

donderdag 5,50 5,50

vrijdag 5,50 5,50

Week 25,75 27,50

PRIMAIR ONDERWIJS

Opmerking 1:

Valt 30 september van het daarop volgende kalenderjaar in het w eekend: geen uren bijtellen. Valt deze dag in de w eek dan van deze dag uren bijtellen. Is het 

een schrikkeljaar, dan ook 29 september bijtellen.

Opmerking 2:

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. 

Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur. 

N.B.: de uren w orden berekend over een periode die loopt van 1 oktober tot 1 oktober, om te voorkomen dat de planning van de zomervakantie. per jaar van 

invloed is op het totale aantal uren  


