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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Kaleidoskoop

Voorwoord
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Contactgegevens

De Kaleidoskoop
Columbuslaan 40
3526EP Utrecht

 030-2883643
 http://www.dekaleidoskoop.nl
 directeur.kaleidoskoop@spoutrecht.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marloes Hopman directie.kaleidoskoop@spoutrecht.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

174

2020-2021

Door terugloop van leerlingen in de wijk is er een dalende trend wat het leerlingaantal betreft. De wijk 
heeft te maken gehad met grootschalige renovatie. Dat betekent dat veel gezinnen naar andere delen 
van Utrecht verhuisd zijn. Het gevolg hiervan is dat de school terugloopt qua leerlingen aantal. Op dit 
moment heeft de school rond de 180 leerlingen. Alle kinderen komen uit Kanaleneiland Zuid.

De groepen hebben ongeveer een groepsgrootte van rond de 25 leerlingen. Ons maximum ligt bij 27 
leerlingen. In de onderbouw kan dat aan het einde van het schooljaar iets meer zijn, maar daar hebben 
wij dan extra inzet voor gerealiseerd. 

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Aantal scholen: 38
Aantal leerlingen: 10.021
 http://spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Leren met lef!

Eigenaar van je leerprocesHoge resultaten basisvakken

Onderzoekend en nieuwsgierig Talent ontwikkelen

Missie en visie

De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven...en durft te leren!

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.

Doordat het pedagogisch klimaat op De Kaleidoskoop positief gericht is op het ontwikkelen van lef, 
kunnen kinderen ook werkelijk die onbekende, moeilijke dingen aan 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.

Op die manier krijgen leerlingen op onze school de maximale kans om zich positief te ontwikkelen op 
pedagogisch- en didactisch gebied. 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.  

Identiteit

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 
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uitgangspunt verder uitgewerkt in de volgende school specifieke visie op religieuze en culturele 
vieringen.

Centraal staat: 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, Suikerfeest, afscheid groep 8, Koningsspelen, verjaardagen van kinderen, 
overvliegen van groep 2 naar groep 3, de Kaleidoskoopshow.   

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 met Marloes Hopman, directeur van de school.

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 gezicht bedekkende 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.     
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Begeleiding en inzet stagiaires van hogescholen

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ ALPO en de HU Pabo. Studenten 
werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Op onze school is taalonderwijs erg belangrijk en daarom besteden we hier ook veel tijd aan. 
Donderdag is onze ‘taaldag’, met name gericht op woordenschat, zinsbouw en interne/sociale 
taalbevorderingen.

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 KIM versie ‘Veilig Leren Lezen'.

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’, voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip XL.

Ook in de hogere groepen heeft  technisch lezen aandacht nodig. Iedere dag wordt er gelezen met 
behulp van een leescircuit. Het Ralfi-lezen is daar een onderdeel van. Daarnaast wordt de methode 
‘Estafette’ ingezet. Ook ligt er veel nadruk op woordenschat onderwijs en begrijpend lezen.  

De nieuwste rekenmethode van ‘de Wereld in Getallen’ wordt dit schooljaar geïmplementeerd. Deze 
hanteren we vanaf groep 3. De methode geeft een nieuwe kijk op het inzichtelijk rekenen. Daarbij ligt 
de focus op een overzichtelijk aantal leerdoelen per week en automatiseren. Voor de snelle leerling is er 
de mogelijkheid om d.m.v. ‘compacten’ bepaalde delen van de leerstof over te slaan. 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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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. Voor de snellere leerlingen is er een 
aangepast aanbod.   

De creatieve vakken worden met name op de woensdagmiddag gegeven. Daarnaast hebben alle 
groepen muziekles vanuit de organisatie 'Muziek voor ieder Kind'. Wij werken samen mer SDNS (Samen 
Doen Na Schooltijd). De kinderen kunnen 3x per jaar kiezen uit een creatief/ sportief aanbod.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Op De Kaleidoskoop ligt één van de focussen op taal, vandaar dat er qua uren ook meer tijd besteed 
wordt aan taalonderwijs. Onder taal valt ook woordenschat, lezen, begrijpend lezen, zinsbouw, sociale 
taal, etc....

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal

Extra faciliteiten
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Verlof 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 afgestemd dat beide leerkrachten goed 
op de hoogte zijn van alles wat in de groep gebeurt en zij met elkaar afstemmen wat er nodig is. Het 
gaat dan om een beredeneerd aanbod; wat heeft de groep nodig? 

Iedere groep heeft een keer per week een ‘dubbele bezetting’ van twee leerkrachten.Dit komt ten 
goede van de kinderen en zorgt voor minder werkdruk voor de leerkrachten.Komend schooljaar hebben 
alle groepen weer ondersteuning van een leerkrachtondersteuners en/of de duo-leerkracht. De groepen 
1-2 hebben dagelijks ondersteuning in de groep en de groepen 3 t/m 8 hebben minimaal 4 dagdelen 
ondersteuning. Wanneer er een dubbele bezetting is, hebben de duo-leerkrachten de taak om bij 
verzuim van een collega de betreffende groep op te vangen. Hierdoor hoeven wij geen beroep te doen 
op de invalpool van het bestuur, tenzij het om langdurend verzuim gaat.

Naast het vaste team bieden we regelmatig stageplekken voor studenten van de Pabo, ook zij spelen 
een rol wanneer mogelijk en nodig. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen                                                            

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de PABO/ALPO van de HU Pabo. Studenten 
werken altijd onder eind-verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Kind&Co Hartendief.

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 gemeente 
Utrecht betaald. Van de ouders wordt een bijdrage verwacht. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk 
van uw inkomen.  

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

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 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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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.d.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 intern begeleider monitort gaandeweg het 
jaar of de afspraken goed worden uitgevoerd. Het team van leerkrachten wordt jaarlijks geschoold t.b.v 
professionalisering 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 alleen 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. Ieder jaar wordt er bij de leerlingen van groep 6,7 en 8 een enquête afgenomen m.b.t. het 
gevoel van veiligheid op school. Het afgelopen jaar scoorden de leerlingen een ruime 8. Ieder 4 jaar 
wordt een tevredenheidsonderzoek bij de ouders en medewerkers van de school afgenomen. Ook deze 
groep scoorde 4 jaar gelden een dikke voldoende. (7.9)  In het komend schooljaar wordt dit uitgebreide 
onderzoek opnieuw afgenomen.

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 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. 

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, 
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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.   

Onze speerpunten voor het komende schooljaar 

1. Versterken van de professionele cultuur d.m.v. ‘feedback gesprekken’. (leren feedback geven aan 
collega’s, aan kinderen en kinderen aan de leerkracht) Effectieve feedback heeft betrekking op de 
manier waarop de leerling het leren aanpakt. (eigenaarschap) Deze feedback vaagt dialoog, 
motiveert en ondersteunt een leerling om het doel te bereiken en leidt tot betere prestaties. We 
meten resultaten d.m.v.: leerlingen vullen een instrument in hoe te reflecteren op handelen 
juf/meester; 2x per jaar  vullen de leerlingen een zelfreflectie in, behorend bij het rapport.    

2. Versterken inzet methode 'Met Woorden in de Weer': Woordenschataanpak MWidW is een 
aanpak van het aanleren van woordenschat. De aanpak beoogt een bredere en diepere 
woordkennis. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de 
leerkrachtvaardigheden. We meten de resultaten in het schooljaar met klassenbezoeken door de 
IB-er, zij noteert de vorderingen. Daarnaast worden ervaringen tijdens studiedagen en 
bouwvergaderingen besproken.

3. Rekenen: Er wordt een nieuwe rekenmethode WIG 5 aangeschaft en geïmplementeerd. Ondanks 
dat al meerdere jaren het rekenen een speerpunt is, zijn de resultaten nog niet bij alle leerlingen 
op niveau. De aanschaf van deze nieuwe rekenmethode is nodig omdat deze methode precies 
aansluit bij de vraag van onze leerlingen, zoals een focus op automatiseren, rekentaal én 
basisvaardigheden. Ons doel is om binnen 2 jaar tijd alle kinderen op niveau te hebben.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

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 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 
ondersteuningsspreekuur 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 aandacht 
nodig.

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn kinderen waarbij de ontwikkeling -cognitief en/of 
sociaal-emotioneel- stagneert, waarbij we zorgen hebben m.b.t. het welbevinden, waarbij we zorgen 
hebben m.b.t. 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 hoe gaan we verder. 

In het schoolondersteuningsprofiel staat een uitgebreide beschrijving van de organisatie rond de 
onderwijsondersteuning. Er staat ook beschreven dat onze focus ligt op het verbeteren van de  
taalvaardigheid van onze leerlingen en op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en gewenst gedrag. 
We kunnen op die vlakken veel bieden. Er zit ook een grens aan onze mogelijkheden: een kind met 
complexe ontwikkelingsachterstanden kunnen wij niet de juiste zorg bieden. 

Utrecht PO

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school 
ontvangt van het SWV een buadget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend 
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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. Meer informatie vindt u op de website van 
het SWV: www.swvutrechtpo.nl

Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht. (030-3036410 (info), info@swvutrecht.nl

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 ook zelf contact opnemen met het Buurtteam. Adres: Beneluxlaan 2, 
3527HT Utrecht. Telefoonnummer: 030-7400514. 

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.   

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. 

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

13



Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 7

Onderwijsassistent 18

Taalspecialist 2

Fysiotherapeut 1

Logopediste 4

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hebben een anti-pest protocol /sociaal veiligheidsprotocol, wat ingezet wordt door alle 
leerkrachten. Hoewel we veel aan preventie doen, met behulp van de methode van De Vreedzame 
School, werken we indien er zich toch een incident voordoet, volgens de stappen binnen het 
pestprotocol. Gebruik wordt hierbij gemaakt van het OPA model. (De Oplossingsgericht Pest Aanpak)

Deze aanpak bestaat uit een aantal gesprekken tussen leerkracht en leerlingen. Eerst met de gepeste 
leerling alleen, vervolgens met een zorgvuldig samengestelde groep leerlingen, inclusief pester. Dit is 
de groep die voor verandering gaat zorgen.

 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van 
Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Op basis van een analyse van de 
resultaten gaan wij na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. We geven de resultaten van de 
veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.

De sociale veiligheidsbeleving werd in oktober 2018 gemonitord door van Beekveld en Terpstra 
Organisatieadviesbureau. 
Het resultaat van dit onderdeel, ingevuld door leerlingen van groep 6 t/m 8, is positief. Zie 
onderstaande score op de items. 

Item: Veilig voelen op school, score = 4.3 (op een 5-puntsscore) 

Item: Gepest worden en vervelende dingen zelf meemaken, score =  4.6 (op een 5-puntsscore)

In april 2020 werd de vragenlijst afgenomen bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Het resultaat was een 
8.2. Een prachtige score vinden wij!
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator
Kirsten Fransen (leerkracht groep 
8)

kirsten.fransen@spoutrecht.nl

vertrouwenspersoon Dune Sewalt dune.sewalt@spoutrecht.nl
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Ouderbetrokkenheid

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 zorgen dat uw 
kind op tijd naar bed gaat en een goed ontbijt heeft voordat het naar school komt. 

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. 

De groepsgrootte op De Kaleidoskoop is maximaal 27 leerlingen per groep, dit i.v.m. onze 
pedagogische en didactische visie. Zevenentwintig leerlingen zijn nog hanteerbaar voor een leerkracht. 
Alle kinderen worden gezien en kunnen begeleid worden in hun leerproces. In de onderbouw kan het 
voorkomen dat de groepsgrootte gedurende een bepaalde periode overstegen wordt, daarom worden 
de groepen op die momenten dan ook 'anders georganiseerd' door meer handen in de klas en extra 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatie aan ouders

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. Daarom zijn er vaste momenten waarop wij u op school 
verwachten voor gesprekken.

Bij de start van het schooljaar nodigen wij ouders uit voor het zogeheten afstemmingsgesprek, waarbij 
de ouders de leerkracht informeren over hun kind. Vervolgens vindt in november een gesprek plaats 
a.h.v. het 'tussenrapport'. Bij dit' tussenrapport' ziet u de resultaten van de gemaakte methode 
gebonden toetsen, én de focus ligt hier op de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. In februari 
volgt dan een rapport gesprek, gebaseerd op de resultaten van de Cito-toets. Dit zijn de verplichte 
gesprekken. Vervolgens ontvangt u nog een 'tussenverslag' in mei en een rapport in juni. Hierbij zijn de 
gesprekken facultatief. Dit betekent dat u altijd kunt intekenen voor een gesprek wanneer u daar 
behoefte aan hebt, maar het is geen verplichting. Mocht er een reden zijn voor de leerkracht om u te 
willen spreken, dan wordt u uiteraard wel op school verwacht voor een gesprek.

Verder zijn er adviesgesprekken voor groep 8 en voorlopige adviesgesprekken voor groep 6 en 7.

Vroegtijdig 
signaleren                                                                                                                                                                                   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. Als u zich zorgen 
maakt over uw kind, maak dan gerust een afspraak met de leerkracht om daarover te praten. Wij 
communiceren liever niet per e-mail of app over problemen of zorgen over uw kind.

Informatieavond                                                                                                                                                                                   
       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 op de kalender in Social Schools.  

Meekijken in de 
lessen                                                                                                                                                                                Iedere 
schooljaar zijn er vaste momenten waarop een ouder in de groep van het kind kan meekijken tijdens 

leermomenten buiten de klas.  
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Klachtenregeling

Onvrede of klacht

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. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht 
bij de bouwcoördinator. Is uw probleem nog niet goed opgelost, dan kunt u een afspraak maken met de 
directeur.                                                                             

SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze vind u op de website. Op onze school is Dune 
Sewalt 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. Dune is bereikbaar via mailadres: 
Dune.Sewalt @spoutrecht.nl of via het nummer van de school: 030-02883643. 

een les. Dit kunt u vonden in de agenda van Social Schools.

Social 
Schools/website                                                                                                                                                                                    
  We werken met de communicatie app van 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. 

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.   

Woordenschatbijeenkomsten/ De Vreedzame School informatie voor ouders                                                         
                                    Voor ouders van de groepen 1 t/m 3 zijn er 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.   

Eten en drinken                                                                                                                                                                                       
         Wij kennen op onze school al enige jaren een fruitbeleid. Dat betekent dat de kinderen in de kleine 
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.   
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

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 klachtenregeling die 
dat beschrijft: httsp://www.spoutrecht.nl/home/regelingen/.    

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)
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• schoolontbijt

• sportdag

• Suikerfeest

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

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 schoolplan/jaarplan, 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: 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 Medezeggenschapsraad 
(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.

In het afgelopen schooljaar werd er een nieuwe ouderraad gevormd en ook werd met elkaar besproken 
hoe de ouderraad ingezet kan gaan worden in het komende schooljaar. Dune Sewalt (leerkracht groep 
8) en de maatschappelijk deskundige Femke Somers zijn contactpersoon namens het team. 

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.   
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkampen en andere speciale activiteiten, worden niet 
door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage van € 20,00 om deze extra 
activiteiten mogelijk te maken.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Heeft u een U-pas? Dan kan de ouderbijdrage ook van uw U-pas 
afgeschreven worden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leid nooit tot het uitsluiten van 
uw kind van deelname aan bovenstaande activiteiten.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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, 

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. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

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 deze verlof regeling. 

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

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

Toelatingsbeleid tot 1 oktober 2021: Als uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op onze 
school. Daarvoor kunt u gebruik maken van het formulier dat u op school kunt aanvragen. 

Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, 
gaan we daarover met u in gesprek. Er kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen 
gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze 
bevindingen 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. 

Vanaf 1 oktober 2021: Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het 
aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt 

4.4 Toelatingsbeleid
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op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier 
van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen 
worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een 
school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk 
kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de 
school van hun keuze te komen. 

Aanmelden                                                                                                                                                                                               
       In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het 
formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor 
alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal 
maakt dus niet uit. 

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na 
afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die 
plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn. 

Toelaten en 
inschrijven                                                                                                                                                                                 Als u 
de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder 
onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van 
uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze 
school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften 
onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u 
een geschikte plek op een andere school. 

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?                                                                                
                             U kunt contact opnemen met de school. Er wordt dan een gesprek met de intern 
begeleider ingepland. In dat gesprek wordt besproken waarom uw kind van school gaat wisselen. 
Belangrijk is om goed te kunnen inschatten of de school uw kind kan bieden wat het nodig heeft om tot 
leren te komen, daarom worden de gegevens opgevraagd bij de vorige school. Op grond van deze 
bevindingen besluit de directeur over de toelating. Onze school heeft een zorgplicht: voor een 
aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning 
mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. 

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. 

4.5 Afspraken m.b.t eten en drinken / trakteren
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Wij kennen op onze school al enige jaren een fruitbeleid. Dat betekent dat de kinderen in de kleine 
pauze rond 10 uur verplicht fruit eten en water drinken, dus geen frisdranken of andere zoete dranken. 
Brood is voor tussen de middag. 
                                                                                                                                                                                                                      
        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.   
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5.1 Tussentijdse toetsen

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, onder privacy.

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 methode onafhankelijke 
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. In de bijlage 
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.

Het afgelopen schooljaar zijn vanwege de lock down, de Cito M-toets later afgenomen dan normaal. 
Daardoor is de leerperiode tussen de Cito M-toets en de Cito E-toets kleiner geworden. Dit betekent 
dus minder leertijd. Daarom hebben wij de laatste resultaten van de Cito E-toets gebruikt als een 0-
meting voor het komende schooljaar.       

Doordat we het afgelopen schooljaar extra ingezet hebben in het leesonderwijs, zijn de resultaten op 
leesgebied hoog. Daarentegen zijn de resultaten van begrijpend lezen nog steeds een aandachtspunt. 
We hebben het afgelopen jaar de werkwijze 'Close-Reading' ingezet en 'Met Woorden in de Weer', om 
tot betere resultaten te komen, maar dit is nog onvoldoende geweest. De leerlingen hebben nog meer 
onderwijs nodig op dit gebied. Afgelopen jaar is ook veel aandacht geweest voor rekenen. De resultaten 
blijven wisselend. We hebben een nieuwe methode WIG5 aangeschaft die sterk inzet op automatiseren 
en rekentaal. Hiermee denken wij een slag te kunnen slaan.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

5 Ontwikkeling en resultaten
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N.a.v. de resultaten zijn er acties geformuleerd voor 2021-2022

We nemen in januari de M - toets van Cito af. We analyseren deze toets, zodat we zien welke doelen de 
leerlingen wel en nog niet beheersen en nog wel kunnen behalen voordat ze naar de middelbare school 
gaan. We gaan werken aan de doelen die de leerlingen nog niet beheersen. Hiervoor krijgen we extra 
ondersteuning van een extra leerkracht of onderwijsassistente. 

We gaan werken aan de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Leerlingen die uitvallen op een eerdere 
Cito, toetsen we terug, zodat we weten waar de hiaten liggen. Deze leerlingen werken op eigen niveau 
aan hun eigen doelen. 

We gaan meer focussen op de referentie niveaus met als doel om te kijken of onze leerlingen met een 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

26



goed niveau van school gaan. We willen de kinderen hier ook bij betrekken om zo hun intrinsieke 
motivatie te vergroten. We volgen de leerlingen die een hoger advies hebben gekregen. 

Schooleigen normen referentieniveau

Alle leerlingen behalen 1F niveau op lezen, taal en rekenen

De leerlingen behalen op de onderstaande vakken het 1S/2F niveau:

• lezen = 50%  
• taal = 45%
• rekenen = 45%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Kaleidoskoop
89,4%

89,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Kaleidoskoop
39,4%

43,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (30,3%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

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 ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer 
informatie vindt u op de website: www.naarhetvo.nl onder het tabblad 'ouders'. 

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP-toets. Het advies 
voor het VO wordt gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen in groep 6,7 en 8 én op de 
observaties van de leerkrachten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd met ouders.                                                    
                                                                                                                                                                  Eind groep 6 wordt er 
een 'kijk-advies' gegeven. Na de M-toets groep 7, in januari, volgt daarop het pré-advies. Dit advies 
komt tot stand op basis van de Cito-resultaten vanaf groep 6 én de kind-kenmerken. Eind groep 7, na de 
E-toets, krijgen kinderen en ouders dan een voorlopig advies. 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 meegenomen de kind-kenmerken. In het schooljaar 2018-2019 is voor het eerst de IEP-toets 
afgenomen. De resultaten waren erg goed, zelfs beter dan verwacht. In het schooljaar 20189-2020 is er 
gezien de ‘Coronatijd’ geen eindtoets afgenomen. Afgelopen schooljaar is opnieuw de IEP-toets 
afgenomen. 

Het schooladvies komt tot stand in overleg met leerkrachten, intern begeleider en directie. Wanneer 
ouders niet tevreden zijn met het uiteindelijke schooladvies volgt er een gesprek met leerkracht en IB-
er. (wanneer nodig ook directie erbij) Blijven ouders niet tevreden, kunnen ouders dit aangeven in het 
OKR van hun kind. Het advies van de school is bindend. 

Mocht een leerling bij de IEP toets een hoger resultaat behalen dan overeenkomstig het advies, vindt er 
een heroverweging plaats. Deze wordt besproken met leerkracht, IB-er en directie. Daarna komt er een 
overleg met ouders en kind. 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 23,8%

vmbo-b / vmbo-k 4,8%

vmbo-k 9,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 9,5%

vmbo-(g)t 23,8%

havo 23,8%

vwo 4,8%

Leerlingen in het derde leerjaar van het VO 

Kijkend naar de resultaten in het VO, derde leerjaar, valt op dat de meeste leerlingen nog steeds op 
hetzelfde niveau leren als geadviseerd in groep 8. Op kaderniveau zijn er 2 van de 5 leerlingen 
afgestroomd; op TL niveau zijn er 2 van de 6 leerlingen afgestroomd; op Havo niveau is  1 leerling 
opgestroomd en 1 leerling is afgestroomd. Op VWO niveau is 1 leerling nog steeds op niveau en 1 
leerling afgestroomd. 

Deze resultaten nemen wij mee in het kritisch bekijken van eventuele lesaanbod, begeleiding en 
advisering. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Leren met Lef!

Vertrouwen in jezelfLeren in Veiligheid 

Ons motto is: De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven…en durft te leren! Om dat te bereiken 
moet een een kind zich eerst veilig voelen, gezien voelen, vertrouwen hebben en zichzelf waarderen. 
Wij doen ons uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. 

  

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 methode van De Vreedzame School. Kinderen van groepen 7/8 zijn mediatoren. De 
eerste 6 weken van het schooljaar staan in het teken van de Gouden Weken, waarbij de nadruk ligt op 
een fundament neerzetten voor een goede groepsvorming. Kinderen krijgen theaterles, daarin leren zij 
omgaan met verschillende emoties. (Ze kruipen in de huid van een ander en krijgen op die manier meer 
begrip voor elkaar) Kinderen geven regelmatig een optreden (Kaleidoskoopshow) voor de andere 
groepen van de school én voor ouders. 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…, korte lijnen tussen ouders en leerkrachten. 

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.

Registratievormen om sociale 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.   

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en 
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

6.2 Opvang

Op onze school worden de gymlessen op de maandag en de donderdag gegeven.. Alle groepen vanaf 
groep 3, gymmen in de gymzaal van het Marco Polo gebouw. Dit ligt een paar minuten lopen van de 
school. Alleen groep 4 heeft één keer per week gymles, dit omdat zij op maandag zwemles hebben in 
het zwembad van Den Hommel. De kleuters gymmen in de speelzaal van het eigen schoolgebouw. De 
gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

De Kaleidoskoop heeft een vijf gelijke dagen model, met uitzondering van groep 1 t/m 4 die op 
woensdagmiddag vrij is.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen zijn op de volgende dagen: 

- donderdag 30 september 

- vrijdag 1 oktober 

- dinsdagmiddag 16 november (alleen voor groep 1 t/m 4) 

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Hartendief, buiten het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

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. Hier zijn geen 
extra kosten voor ouders aan verbonden.   

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 Kanaleneiland Noord. Uiteraard is daar ook opvang mogelijk op vrije dagen en school 
vakanties.

Informatie over kosten, tijden e.d. kunt u vinden op de website: 
 https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-utrecht-hartendief/

PS: In de eerste periode van het schooljaar 2020 - 2021 zijn onze schooltijden nog een vervolg op de 
'Corona' tijden. Dat betekent dat alle kinderen van 8.30 u tot 14.00 u. naar school gaan. Vóór het einde 
schooljaar wordt een beslissing genomen of deze tijden gehandhaafd blijven of dat we weer overgaan 
tot de oorspronkelijke tijden van 8.30 u. - 14.30 u. (groep 1 t/m 4 is dan op woensdag om 12.30 u. uit)

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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- woensdag 24 november 

- dinsdag 18 januari

- donderdag 17 februari 

- maandag 21 maart 

- vrijdag 27 mei 

- maandag 20 juni  

- vrijdag 8 juli.

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Logopediste donderdag, vrijdag 08.30 u. - wisselend

Kinderfysiotherapeute vrijdag 09.00 u. - 12.00 u.

Voor een  behandeling bij de logopediste  fysiotherapeute/schrijftherapeute moet vooraf een afspraak 
gemaakt worden. U kunt dit doen in overleg met de leerkracht of intern begeleider.

Het buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners van verschillende organisaties in Utrecht, met de 
bedoeling om gezinnen beter te kunnen helpen. Wanneer u als ouder vragen hebt over de opvoeding, 
een moeilijk lerend kind, echtscheiding of andere zaken, kunt u op school een afspraak maken. Ook 
kunt u hen mailen of bellen.

Hossain Riani, tel: 06-29793856. Mailadres: h.riani@jeugd.buurtteamsutrecht.nl                                                
                                Kristel van Vondelen, tel: 06-82336765. Mailadres: 
kristelvanvondelen@jeugd.buurtteamsutrecht.nl
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