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Een woord vooraf 
 
Wist u, dat u in de loop van de jaren uw 
kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt 
aan de zorg van de juffen en meesters? 
Dat is een belangrijk deel van een 
kinderleven! In die tijd worden 
vriendschappen gesloten, herinneringen 
opgedaan en kennis verzameld. En dus 
kiest u als ouder,  zorgvuldig een school.  
 
Daarom ook deze schoolgids! Om u te 
helpen bij die keuze. In deze gids maken 
wij in de eerste plaats duidelijk wat voor 
school de Van Dijckschool is. Wat is onze 
visie en missie? Wat willen wij bereiken 
met ons onderwijs? Hoe richten wij ons onderwijs in? Etc. Deze informatie is van belang voor 
ouders die een goede school zoeken voor hun kind, maar ook voor ouders wiens kind de school 
al bezoekt. Het is immers van belang om ons voortdurend bewust te zijn van onze uitgangspunten 
en doelstellingen. 
 
In de tweede plaats heeft de schoolgids de functie om ouders te informeren over allerlei 
praktische zaken rondom het komende schooljaar. Naast deze uitgave ontvangt u ook de digitale 
jaarkalender met daarin alle belangrijke gebeurtenissen voor het schooljaar 2018-2019. Alle 
genoemde documenten zijn ook via de website van de school te downloaden. Daarnaast is veel 
informatie over de school te vinden op de website www.vandijckschoolbilthoven.nl 
Wij willen uw kind een omgeving bieden waarin hij/zij zich acht jaar veilig en thuis zal voelen. 
Uitgangspunt van ons onderwijssysteem is, dat wij uw kind een continue ontwikkeling aanbieden, 
passend bij de eigenheid van uw kind. 
 
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, tips of stelt u een kennismakingsgesprek op 
prijs, neem dan contact met ons op! 
 
 
Namens het team van de van Dijckschool,  
 
Rob van Maanen, directeur 
 
 

Van Dijckschool: “Een dijk van een school” 
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Hoofdstuk 1 Onze school 
 

1.1 De geschiedenis 
In het schooljaar 2017-2018 heeft onze school het eeuwfeest gevierd. De Van Dijckschool is 
gebouwd in 1916 door gemeentearchitect P.J. Vermaak. Toen heette Bilthoven nog de 
Bilt-Station. De Van Dijckschool stond op een open plek. Bij het station stonden alleen wat 
huizen. De Soestdijkseweg was er ook al. In 1917 gaat de school open. Jongens met korte 
broeken en de meisjes met een wit schortje. De Van Dijckschool startte toen met 25 kinderen. De 
school is ongeveer net zo oud als Bilthoven zelf en we zijn trots op onze rijke geschiedenis. Ons 
markante schoolgebouw dateert uit 1916 en is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Met het karakteristieke schoolgebouw gaan we zorgvuldig om, we willen de unieke sfeer graag 
behouden voor de toekomst. Het gebouw heeft een U-vorm en is diverse malen aangepast aan de 
eisen van het hedendaagse onderwijs. 

1.2 De Van Dijckschool 
Onder ons dak hebben we kinderen in alle leeftijdscategorieën, van 0 tot  12 jaar.  Onze locatie 
omvat 15 lokalen, een toneelzaal, een gymnastieklokaal, een RT-ruimte, IB-ruimte, ruimten voor 
buitenschoolse opvang, peuteropvang en opvang voor 0 tot 4-jarigen. We hebben een voorplein 
en een achterplein met speeltoestellen waar de kinderen in de pauzes heerlijk kunnen spelen. De 
peuteropvang en kinderopvang hebben een afgescheiden pleingedeelte. 

1.3 Stichting Delta de Bilt 
De Van Dijckschool is van oorsprong een openbare school. Na een aantal roerige jaren, is de Van 
Dijckschool sinds het schooljaar 2016-2017 aangesloten bij Stichting Delta De Bilt. Formeel en 
administratief, is er voor gekozen de Van Dijckschool onder de Theresiaschool te laten vallen, als 
dislocatie. De Theresiaschool is ook een school van onze stichting. In de praktijk is de Van 
Dijckschool een op zichzelf staande school met eigen beleid en gebruiken. Stichting Delta De Bilt 
is het resultaat van de samenwerking tussen tien aangesloten scholen voor protestants christelijk, 
katholiek of algemeen bijzonder primair onderwijs. Allemaal individuele scholen met hun eigen 
identiteit, hun eigen kracht en kwaliteit van onderwijs waar uw kind centraal staat. In de kern is de 
Van Dijckschool nog steeds openbaar. We hebben geen religieuze kleur en staan open voor alle 
kinderen. De raad van toezicht van stichting Delta bestuurt op hoofdlijnen. Dit houdt in, dat het 
bestuur een goedkeurende, toezichthoudende en toetsende taak heeft ten aanzien van het 
gevoerde en te voeren beleid van de directeur bestuurder.  
Contactgegevens Stichting Delta De Bilt 
Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven 
Telefoon: 030-2211552 
Mail: kantoor@deltadebilt.nl 
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1.4 Het onderwijs: de grondslag 
De school heeft een Algemeen Bijzonder karakter. Kenmerkend is dat algemeen bijzonder 
onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle 
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Als centrale waarde voor de Van 
Dijckschool geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, 
ras of afkomst. De kinderen leren na te denken over de verschillen tussen mensen, hoe daar het 
beste mee om te gaan en elkaar op basis van deze verschillen aan te vullen en te versterken. 
Kinderen ontwikkelen hun eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, 
gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende 
meningen en religies  staat daarbij centraal. De Van Dijckschool is een Kanjerschool ( zie ook 
paragraaf 1.17), waarbij bovenstaande uitgangspunten centraal staan.  

1.5 Het onderwijs: visie en missie 
De Van Dijckschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling, zodat kinderen met verschillende 
talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van “Samen”: Samen-leren 
en samen-werken. Dit is in onze school terug te zien door organisatie- en werkvormen toe te 
passen, die het mogelijk maken dat ieder kind zoveel mogelijk op eigen niveau en samen met 
anderen optimaal tot leren komt. Daarnaast geloven wij ook in eigenaarschap en autonomie en 
gaan we ervan uit dat kinderen echt tot leren komen, wanneer zij zich eigenaar voelen van hun 
leerproces. Hierbij zijn hun onderwijsbehoeften leidend en is ons aanbod passend. Wij gaan uit 
van de kracht van het verschil: “Je mag zijn wie je bent”. Het schoolteam benut elkaars talenten, 
verenigt expertise en werkt coöperatief samen. Ouders zien we als betrokken partners. We 
hebben tenslotte een belangrijk gezamenlijk belang en dat is de zorg voor onze kinderen. “Samen 
staan we sterk”. De Van Dijckschool draagt het gedachtegoed van de brede school 
(samenwerking tussen kinderopvang en school) uit, door een vraaggericht en evenwichtig aanbod 
van schoolse en niet- schoolse activiteiten te creëren.  

Onze missie: 
“Een dijk van een school” 

 

Onze kernwaarden: 
De Van Dijckschool maakt deel uit van stichting Delta de Bilt. 
Stichting Delta heeft kernwaarden geformuleerd, die ook voor de Van Dijckschool het kompas 
vormen en zijn vertaald naar het onderwijs op onze school: 
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 Samenwerken brengt ons verder 
 
 
 
 

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen de Van Dijckschool merkbaar: 
 
Samenwerkend leren in de groepen gebeurt o.a. door coöperatieve werkvormen toe te passen. 
Dit betekent dat er diverse werkvormen worden gekozen, waarbij kinderen samenwerkend 
opdrachten doen. Door samen te werken, delen we onze ervaringen. 

● De school heeft een collegiaal schoolteam waarin door bouwoverleg, collegiale consultatie 
en groepsdoorbroken activiteiten, het beste in elkaar naar boven wordt gehaald. We 
onderscheiden een “bouw” in groep 1 t/m 4 en een bouw in groep 5 t/m 8. Het 
schoolteam van de Van Dijck werkt in netwerkverband samen met schoolteams van de 
andere Deltascholen. 

● Samenwerking met ouders gebeurt o.a. door de inzet van klassenouders. Daarnaast 
spelen ouders een belangrijke rol in de organisatie van schoolbrede activiteiten.  

● Samenwerking met externen is o.a. zichtbaar door het partnerschap met de Marnix 
Academie, samenwerking met de in de school gevestigde Kinderopvang, Peuterspeelzalen 
en samenwerkingsvormen die voortvloeien uit het netwerkverband Passend Onderwijs. De 
school staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten  
het onderwijs. 

De Van Dijckschool ziet de kracht van samenwerken (1+1=3): “samen staan we sterk”. 
 

 
 
 
 Ieder talent telt 
 
 
 

 
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale 
zelfontplooiing. In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van 
leerlingen te stimuleren. Dat doen wij o.a. door: 
 
We creëren een breed leerstofaanbod waarin talenten van leerkracht en leerling verder worden 
ontwikkeld door: 

● Aandacht te geven aan ieders leerstijl. 
● Het toepassen van gedifferentieerde werkvormen. 
● Een passend aanbod te creëren voor onze kinderen. 
● We betrekken de BSO bij de organisatie en uitvoering van een breed aanbod, vanuit de 
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brede school gedachte. 
● Het organiseren van talentenjachten, creatieve middagen, etc. 
● Het organiseren van workshops.  

 
 
 
 We beginnen met een doel voor ogen 
 
 
 

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben hoge 
verwachtingen op alle niveaus (kind, groep en school) en we streven realistische doelen na.  
 
We werken vanuit een duidelijke ondersteuningsstructuur. In deze structuur wordt duidelijk hoe 
we de ontwikkeling van de kinderen planmatig volgen. 
Binnen de ondersteuningsstructuur werken met de plan-do-study-act cyclus waarbij we 
nadrukkelijk aandacht besteden aan borging. 
We zien de uitgangspunten van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken terug binnen de 
school. 
Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we 
effectief in om goed onderwijs aan kinderen te faciliteren. Het faciliteren gebeurt op duurzame 
wijze; voor ons en voor de lange termijn. Hierin is samenspraak met het team belangrijk voor het 
stellen van prioriteiten.   
 

 
 
 Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen 
 
 
 

 
De Van Dijckschool heeft een eigenheid waarmee de school zich nader 
profileert en zoekt naar innovatieve kansen. Dit uit zich in: 
 

● Modern onderwijs, in een school met traditie. 
● Kinderen van 0 tot 4 jaar hebben plaats binnen onze school. 
● De verdere ontwikkeling tot een brede school, in samenspraak met Kinderopvang de Bilt. 
● Het gebruik van een interactieve website. 
● De inzet van moderne, actuele methoden en middelen. 
● Het optimaal gebruik van het schoolgebouw, in samenspraak met andere organisaties. 
● De directie en IB stimuleert nieuwe ontwikkelingen, waarbij de directie faciliteert en het 

schoolteam, in samenspraak met directie en IB, uitvoert. 
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 Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren 
te komen 
 
 
 

De Van Dijckschool biedt de kinderen en schoolteam een goed pedagogisch klimaat, waarin met 
plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is noodzakelijk om met 
plezier te kunnen leren. 
 

● Op de Van Dijckschool kan en mag je zijn wie je bent, vanuit een veilige leer- en 
werkomgeving. 

● Iedereen mag bij ons samen lachen en samen huilen. 
● Leren met plezier betekent voor ons een hoger rendement. 
● Door invloed uit te kunnen oefenen op je eigen leerproces, werk je plezier in de hand. 
● Door eigenaarschap te stimuleren, vanuit de gedachte dat het “onze school” is, wordt er 

met plezier gewerkt. 
 
   
 
 
  Leren en werken gaan beter als de betrokkenheid groot is.  
 
 
 
In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van 
verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces 
zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We zijn ervan overtuigd dat dit 
bijdraagt aan de kwaliteit van het leren. We stimuleren dit door: 

● Het voeren van kind-gesprekken 
● We zijn samen verantwoordelijk voor de school in zijn geheel. 
● Je bent verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor elkaar. 
● Voortgangs- en ontwikkelingsgesprekken te organiseren waar kinderen bij aanwezig zijn. 
● Zelfstandig werken te bevorderen en het maken van een weekplanning. 
● We gebruiken in alle groepen de Kanjertraining. Verantwoordelijkheid voor het eigen 

gedrag, rekening houdend met het belang van anderen, is hierbij een speerpunt.  
● Kinderen leren hun eigen leerplan te maken en hun eigen leerproces verder vorm te geven. 
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1.6 Het onderwijs: organisatie 
De Van Dijckschool telt op het moment van schrijven op 1 oktober 2018 187 kinderen, verdeeld 
over 8 groepen: groep 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleutergroep is heterogeen samengesteld. 
Dat wil zeggen dat in deze groep zowel kinderen van groep 1 en van groep 2 bij elkaar zitten. Wij 
kiezen voor deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele 
ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheid om in 
te spelen op de verschillen tussen de kinderen.  
De overige groepen zijn verdeeld in jaargroepen (3 t/m 8).  
 
Kinderen hebben veel nodig om de school met succes te doorlopen. Goed onderwijs is belangrijk. 
Ondersteuning en begeleiding begint in de groep bij de eigen leerkracht. De leerkracht houdt 
rekening  met de onderwijsbehoeften van ieder kind. We organiseren het onderwijs in de groep 
door te werken in drie niveaus. De Basisgroep is de gemiddelde groep leerlingen die voldoende 
heeft aan het standaard aanbod, de verdiepingsgroep is de groep die extra uitdaging nodig heeft 
en de intensieve groep zijn leerlingen die gebaat zijn bij verlengde instructie en/of extra oefenstof. 
We vinden het van belang dat het kind kan vertrouwen op de leerkracht en dat de leerkracht het 
zelfvertrouwen van het kind probeert te stimuleren. De leerkracht kan daarbij  ondersteund 
worden door de intern begeleider. Kinderen waarbij de extra hulp of de extra uitdaging in de eigen 
groep niet volstaat geven wij extra aandacht, passend bij de individuele behoeften van het kind in 
de vorm van RT of XL onderwijs.  

1.7 De interne begeleiding 
Tamara Huigen is de intern begeleider van de school. Zij coördineert binnen de school de 
ondersteuning en begeleiding binnen de school ten behoeve van de leerlingenzorg.  
Zij voert minimaal 3 keer per schooljaar een gesprek met de leerkrachten over het onderwijs in de 
groep. Zij gaat ook op bezoek in de groepen en voert gesprekken met de leerkrachten en ouders. 
Kinderen waarbij de leerkracht een specifieke ondersteuningsvraag heeft worden besproken in 
een leerlingenbespreking. Deze bespreking vloeit voort uit een groepsbespreking.  

1.8 Remedial Teaching 
Indien de intensieve groep ontoereikend is voor een kind dan kan het in aanmerking komen voor 
remedial teaching buiten de groep. Karin Hommes is de remedial teacher op school. 
Het kind wordt door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. In overleg met de leerkracht 
bekijkt de RT-er aan welke doelen buiten de klas gewerkt gaat worden. Vier keer per jaar wordt de 
begeleiding geëvalueerd met de leerkracht. Dit wordt teruggekoppeld naar de intern begeleider en 
naar de ouders.  
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Bij de evaluatie wordt bekeken of de begeleiding afgerond kan worden of dat er een vervolg 
plaatsvindt. In dat laatste geval wordt het plan bijgesteld en worden er nieuwe doelen 
geformuleerd.  
Er zijn ook kinderen waarvoor ouders externe RT inschakelen. Wij hanteren het uitgangspunt dat 
deze RT buiten schooltijd gegeven wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen geven wij toestemming 
om deze begeleiding onder schooltijd te laten plaatsvinden. 

1.9 De XL-groep  
De Van Dijckschool biedt innovatief, boeiend en passend onderwijs vanuit een 
leerstofjaarklassensysteem. We streven naar eigenaarschap en samenwerking voor alle leerlingen 
in de klas. 
 
XL in de klas 
Aantrekkelijk en uitdagend onderwijs wordt in eerste instantie zoveel mogelijk in de klas 
vormgegeven. In iedere groep wordt er in drie niveaus gewerkt en er wordt gedifferentieerd met 
behulp van de methode. Indien de differentiatie in de methode ontoereikend is zullen de leerlingen 
de lesstof compact aangeboden krijgen en in eerste instantie in de klas verrijkingsstof op het 
gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarnaast bieden we in de klas ook 
vakoverstijgende verrijking aan in de vorm van projecten als de uitdaging op taal, rekenen en 
wereldoriëntatie onvoldoende blijkt. Hierbij wordt de coördinator verrijking  ingeschakeld en de 
Intern Begeleider We noemen dit 'XL in de klas'.   
 
XL buiten de klas 
Indien de leerkracht en de intern begeleider tot de conclusie komen dat het bovenstaande aanbod 
in de klas niet toereikend is wordt dit voorgelegd aan de coördinator verrijking en kan besloten 
worden om de leerling deel te laten nemen aan de XL buiten de klas.  
Dit betreft een groep kinderen die extra begeleiding nodig hebben met betrekking tot leren leren, 
leren denken en leren leven.  
Voor de onderbouw is er twee uur per jaargroep en voor de bovenbouw is er per jaargroep 
ongeveer één dagdeel per week. Tijdens deze XL-uren, krijgen de leerlingen werk op hun eigen 
denkniveau aangeboden, dit betreft maatwerk en het aanbod verschilt per leerling. Sommige 
leerlingen komen voor een korte periode in de XL, andere leerlingen zullen er langer aan 
deelnemen. Deelname aan de XL wordt twee keer per jaar geëvalueerd met de leerkracht, intern 
begeleider en coördinator verrijking. Het deelnemen aan de XL-groep is niet iets vrijblijvends. Er 
wordt gewerkt met een jaarprogramma en een door de leerlingen zelf bij te houden werkschema. 
Reflectie en evaluatie vindt plaats middels een logboek op de computer en een portfolio. Werk 
wordt beoordeeld en geregistreerd. De resultaten worden meegenomen in de reguliere 
rapportage. De basis blijft altijd de eigen groep en de groepsleerkracht blijft verantwoordelijk.  
 
 
 
 
Creatief Ontdekkend en Ontwerpend Leren (COOL) 
Ook bieden wij innovatief en eigentijds onderwijs binnen 
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de groep aan in de vorm van ontdekkend en ontwerpend leren (OOL). Dit is voor alle leerlingen in 
alle groepen en is onderdeel van ons ‘gewone’ onderwijsaanbod in het kader van 21e eeuwse 
vaardigheden en als stimulans voor samen- en probleemoplossend werken.   
 
Designweek@school 
In het nieuwe schooljaar gaat de Van Dijckschool deelnemen aan designweek@school. 
DesignWeek@school biedt scholen een compleet programma om het onderwijs in 21e eeuwse 
vaardigheden op een inspirerende en betekenisvolle manier op te nemen in het reguliere 
lesprogramma. Leerkrachten worden vooraf, tijdens én na afloop van een DesignWeek@school 
begeleid door medewerkers van DesignWeek@school en vrijwilligers uit het bedrijfsleven. 
In een DesignWeek maken kinderen van groep 1 t/m 8 op een leuke en uitdagende manier kennis 
met Programmeren, Computational Thinking en Design Thinking. Zij gaan aan de slag in vier 
verschillende labs, steeds op het niveau van het kind. Kinderen werken aan een Duurzame 
Challenge en leren hoe zij impact kunnen hebben op een duurzame samenleving. 
Scholen ontvangen de gebruikte lesmaterialen en robots, zodat direct na afloop van de 
DesignWeek de eigen lessen kunnen starten. 

1.10 Opbrengstgericht werken 
Op de Van Dijckschool werken wij opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is erop gericht om 
de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan 
de hand van de meetbare resultaten en natuurlijk hun eigen observaties. Het verbeteren van de 
resultaten start met een analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse 
wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want 
het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor 
optimale opbrengstgerichtheid. 
Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en 
systematisch werken met als doel de grootst mogelijke 
opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is 
bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben 
betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele 
resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het 
vervolgonderwijs. 

1.11 Opbrengstgesprekken met Intern Begeleider 
De IB-er voert twee keer per jaar met de groepsleerkracht een opbrengst gesprek (februari en 
juni), waarin de behaalde toetsresultaten en de analyse van de leerkracht wordt besproken. Dit 
gesprek vindt plaats tijdens de groepsbespreking. Vervolgens worden er passende doelen gesteld 
voor het tweede halfjaar, of de start van het nieuwe schooljaar.  
Voor spelling en rekenen werken we met een onderwijsplan. In dit plan beschrijven we hoe het 
onderwijs op de Van Dijckschool er voor deze vakken uit ziet. Gedurende het schooljaar 
2017-2018 gaan we het onderwijsplan voor lezen invoeren. 
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1.12 Het Leerlingvolgsysteem  

ParnasSys 
ParnasSys is een leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem. Wij verzamelen hier alle 
toetsgegevens van de kinderen en maken ook notities van besprekingen zoals onder andere 
gesprekken met ouders. Om de vorderingen van de leerlingen te registreren, wordt er regelmatig 
getoetst. We nemen daarvoor zowel methodegebonden als niet methodegebonden toetsen af. 

Methodegebondentoetsen  
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen 
controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden 
kennis en vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de 
leerkracht om te bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning 
nodig is. Methodegebonden toetsen ondersteunen de leerkracht het hele jaar door om het 
onderwijsaanbod te evalueren, en om dit aanbod op maat bij te sturen als dat nodig is. Daarnaast 
weet de leerling dankzij de toets waarin hij zich kan of moet verbeteren.  

Cito leerlingvolgsysteem 
Naast de methodetoetsen en observaties maken wij ook gebruik van de methode onafhankelijke 
toetsen van Cito. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met het landelijk 
gemiddelde wordt gedaan, geven objectieve gegevens over de onderliggende vaardigheden van 
uw kind. De uitslagen worden opgeslagen, zodat een beeld op langere termijn ontstaat. De 
volgende toetsen worden, naast de toetsen uit de methoden, afgenomen in januari/februari en 
mei/juni:  

• Cito LOVS Taal voor kleuters (E1, M2 en E2) 
• Cito LOVS Rekenen voor kleuters (E1, M2 en E2) 
• Cito LOVS Woordenschat (3 tot en met 8) 
• Cito LOVS Drie Minuten Toets (DMT) (3 tot en met 8) 
• Cito LOVS Begrijpend lezen 3.0 (t/m groep 7) Cito Begrijpend lezen (groep 8) 
• Cito AVI (vanaf groep 3) 
• Cito LOVS Spelling 3.0 (t/m groep 7); Cito Spelling (groep 8) 
• Cito LOVS werkwoordspelling in groep 7 en 8  
• Cito LOVS Taalverzorging (groep 6,7 en 8 en alleen in januari) 
• Cito LOVS Rekenen-Wiskunde 3.0 (t/m groep 7) Cito Rekenen (groep 8) 
• Centrale Eindtoets groep 8 (april) 

Om de ontwikkeling van de leerlingen in groep 1 en 2 te volgen, gebruiken we vanaf het 
schooljaar 2018-2019 het observatie- en registratiesysteem Bosos.  
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We maken in de groepen 3 t/m 8 gebruik van Kanvas, het leerlingvolgssysteem behorend bij de 
Kanjertraining, om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te volgen. 

1.13 Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG. 
Als ouders of school in samenspraak met elkaar vragen hebben over het opvoeden en opgroeien 
van kinderen, kan  er beroep gedaan worden op het centrum voor jeugd en Gezin. Binnen het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, ambulant begeleiders, thuisbegeleiders en 
school-CJG'ers. Sinds 1 januari 2015 is het CJG de Bilt ook de plek waar ouders en school terecht 
kunnen voor informatie en/of het aanvragen van individuele voorzieningen en beschikkingen. Op 
de website van het CJG vindt u meer informatie: https://www.cjgdebilt.nl/wie-zijn-wij 

1.14 Het onderwijs: leerlingenzorg 
Op de Van Dijckschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. 
Het komt echter voor dat de reguliere basisschool niet de extra zorg en begeleiding kan bieden die 
een leerling nodig heeft. In dat geval gaan wij samen met ouders op zoek naar een school die wél 
speciale zorg kan bieden. Dit alles is geregeld in de wet op het Passend onderwijs. 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Door deze wet gaan scholen nauwer 
met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle kinderen het onderwijs, de 
ondersteuning en de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Alle scholen in onze regio (regulier 
onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) hebben zich verenigd in het 
Samenwerkingsverband ZOUT. Dit Samenwerkingsverband 
werkt in de regio Zuidoost-Utrecht:  
 
Vereniging SWV PO Zuidoost Utrecht( ZOUT)  
Laan van Vollenhove 3043 
3706 AL Zeist 
 
Voor kinderen op de reguliere basisschool verandert er weinig. Uw kind krijgt gewoon hetzelfde 
onderwijs en dezelfde begeleiding als nu. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig 
heeft die de school niet kan bieden, staat er een regionaal team van deskundigen voor scholen 
klaar: het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT adviseert en ondersteunt scholen. Als het 
nodig is kan dit team ook een rol spelen in de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs. Wat 
belangrijk is om te weten: de Wet Passend Onderwijs gaat niet over cluster 1 (blinde, slechtziende 
kinderen) en 2 (kinderen met een communicatieve beperking zoals gehoor-, taal- en/of 
spraakproblemen) van het speciaal onderwijs. Voor kinderen met een visuele, auditieve of 
communicatieve beperking blijft de landelijke indicatie gewoon bestaan. 
Alle scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). U vindt dat profiel door te klikken op 
het SOP van de school van uw keuze in het kaartje op de website van ZOUT (www.swvzout.nl). In 
het SOP staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de kinderen. Dat is 
voor u belangrijke informatie als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De Van 
Dijckschool heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta, gekozen voor het 
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ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de kinderen met de 
meest voorkomende basis ondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de school. 
Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf 
ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is. U 
kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw kind. Deze school kijkt of zij 
het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw kind nodig heeft. U kunt daar natuurlijk ook 
de school naar vragen. Als de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als daar 
twijfel over bestaat, kan het SOT worden ingeschakeld om mee te denken over een eventuele 
plaatsing. Wanneer de school uiteindelijk beslist dat ze uw kind niet kan plaatsen, moet ze een 
andere school zoeken voor uw kind. De wet noemt dat ‘de zorgplicht van de school’. Het zoeken 
van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u. 

1.15 Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Soms kan het zo zijn dat een kind, na intensieve begeleiding, niet voldoende vooruitgang boekt. 
Wanneer een kind een achterstand van 1 ½ jaar heeft op de didactische leeftijd, dan kan er 
worden besloten in overleg met leerkracht, ouders, IB-er en eventueel externe deskundigen om 
een eigen leerlijn te gaan volgen voor een of meerdere vakken. De eigen leerlijn wordt beschreven 
in het opgestelde ontwikkelingsperspectief (OPP). In principe start een eigen leerlijn pas in groep 
6. Uitzonderingen zijn de leerlingen waarvan we een IQ-meting hebben en de uitslag daarvan 
dusdanig is dat een kind gebaat is bij een eigen leerlijn om zich optimaal te ontwikkelen. Zij 
kunnen eerder in aanmerking komen voor een OPP.  

1.16 Het onderwijs: uitstroom in schooljaar 2017-2018 
In schooljaar 2017-2018 zaten er 24 leerlingen in groep 8 die uitgestroomd zijn naar het 
Voortgezet onderwijs. 
Hieronder kunt u lezen naar welk type voor voortgezet onderwijs zij zijn uitgestroomd. Meer 
informatie is te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. 
 
VWO  37,5% 
HAVO/VWO  33,3% 
HAVO  20,8% 
VMBO-t-HAVO  4,2% 
VMBO-t  0% 
VMBO- K/B  4,2% 

1.17 Het onderwijs: inrichting & onderwijstijd 
Basisscholen in Nederland bepalen zelf de indeling van de schooldag; het lesrooster en de 
pauzetijden. Scholen mogen de tijden waarop de kinderen op school moeten zijn (schooltijden) 
zelf bepalen. Daarbij geldt wel een wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat 
kinderen onderwijs krijgen in 8 schooljaren. Kinderen van basisscholen moeten minimaal 7.520 
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uur les krijgen over 8 schooljaren. Dit zijn 940 lesuren per schooljaar bij gelijke schooldagen, 
gerekend over 8 jaar onderwijs.  
Per vakgebied moeten de kinderen uiteindelijk minimaal de door de overheid vastgestelde 
kerndoelen halen. Afhankelijk hiervan, wordt het leerstofaanbod en de lestijd aangepast. 
 

Onze leerlingen ontvangen onderwijs in de volgende vakken en met de volgende methodes: 
 

Vakgebied  methode 
Groepen 1/2 (kleuteronderwijs)  Kleuterplein en kleuteruniversiteit 
Nederlandse taal (stellen, spellen en 
ontleden) 

Taal actief 

Lezen  
● technisch lezen,  
 
● begrijpend lezen  

 
Lijn 3 (groep 3) 
Lekker lezen (groep 4 – 5 - 6) 
Goed gelezen (groep 4 t/m 8) 
Nieuwsbegrip 

Schrijven (groep 3 t/m 8 )  Pennenstreken 
Rekenen en wiskundig rekenen (inzicht, 
cijferen en hoofdrekenen) 

Pluspunt (groep 3 t/m 8) 

Aardrijkskunde  De blauwe planeet (groep 3 t/m 8) 
Geschiedenis   Brandaan (groep 5 t/m 8) 

Doe-boek ( groep 3 en 4 ) 
Natuur en techniek  Naut (groep 5 t/m 8) 

Doe - boek ( groep 3 en 4 ) 
Engels   Ipocket (groep 1 t/m 4) 

Our Discovery Island (groep 5 t/m 8) 
Sociaal emotionele vorming  Kanjertraining (groep 1 t/m 8) 
Lichamelijke oefening (waaronder sport en 
spel) 

      Geen specifieke methode 

Beeldende vorming (tekenen en 
handvaardigheid) 

Moet je doen! 

Dans en dramatische vorming   Masquerade 
Verkeer  Wijzer door het verkeer 
Muzikale Vorming        Geen specifieke methode 

Kanjertraining 
Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt 
bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De 
Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in 
de groep. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag. De Kanjertraining is een zeer 
succesvolle training voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarmee 
pestgedrag wordt bestreden. Het belangrijkste doel van de 
Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert 
denken. Als gevolg hiervan heeft elk kind minder last van sociale 

16
 

schoolgids 2018-2019   



 

stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van 
de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De 
verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, 
waardoor er tijd en energie vrij komt. 
We zijn erg enthousiast over deze methode en merken direct effect op het gedrag van kinderen 
individueel en in de groep. Ook het pesten van kinderen neemt door deze methode af op onze 
school. Maar desondanks zal er toch af en toe nog gepest worden. We horen dat graag zo snel 
mogelijk, dan zoeken we samen naar een oplossing. In de Kanjertraining zit overigens ook ons 
pestprotocol verwerkt. 

Snappet 
In de groepen 6, 7 en 8, werken we met Snappet. 
Snappet wordt ingezet voor de vakgebieden, Taal, Rekenen en Spelling. 
Snappet is een adaptief digitaal, onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen. Snappet vervangt deels het 
verwerkingsmateriaal, omdat kinderen op chromebooks 
opgaven maken. Hierdoor ziet de leerkracht direct wat de 
kinderen maken en kan ook, waar nodig, hulp verlenen. 
Snappet helpt de leerkracht met een systeem dat inzicht en 
handelingsperspectief biedt. 
De kinderen werken op een chromebook aan leerdoelen 
vanuit de methode. Vervolgens worden de leerlingen uitgedaagd met verwerkingsopdrachten op 
hun eigen niveau. Meer informatie kunt u vinden op de website van Snappet: 
https://nl.snappet.org/ 

Expressie 
Tekenen, handvaardigheid en muziek brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen het 
leren is belangrijk, ook de creatieve vorming telt. In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming 
geïntegreerd in het totale programma. In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt naar aanleiding van 
thema’s en in workshops, gegeven door ouders. Ook wordt er tweemaal per jaar 
groepsdoorbroken gewerkt, waarbij ook de specifieke creatieve expertise en kennis van de 
leerkrachten wordt ingezet. Ook in de groepen 5 tot en met 8 worden, aanvullend, 
creatieve workshops verzorgd door ouders. In kleine groepjes gaan de kinderen knippen 
en plakken, tekenen, schilderen, koken, figuurzagen, timmeren, etc. Naast de door 
ouders verzorgde workshops worden er in de groepen ook creatieve lessen gegeven en 
zijn er projecten in dat kader bij de kleuters.  
De oudervereniging bekostigt elk jaar de danslessen voor groep 1 t/m 5. De kinderen 
van groep 6 en 7 krijgen dramalessen van Masquerade en groep 8 wordt met de musical 
begeleid door werkgroep Kids. 
Sinds het schooljaar 2017 - 2018 houden we maandvieringen. De groepen komen elk schooljaar 
1x aan de beurt om, samen met een andere groep, een voorstelling te geven in de theaterzaal. 
Alle kinderen van de school en de ouders uit de desbetreffende klassen zijn daarvoor uitgenodigd. 
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1.18. Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op de scholen. Er is een jaarlijks toezicht 
dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en eens in de vier jaar vindt er een uitgebreider 
inspectie onderzoek plaats. De inspectie is betrokken geweest bij de bijzonder start die de school 
heeft gehad onder de nieuwe stichting. Het komende schooljaar zal verder moeten uitwijzen welke 
cyclus van het toezichtskader de inspectie zal gaan toepassen.  
Wat de inspectie van de scholen vindt, is openbaar. U kunt de rapporten inzien op de website van 
de onderwijsinspectie of de website scholenopdekaart.nl 

1.19 Partnerschap Marnix Academie Utrecht 
De van Dijckschool is partnerschool van de Hogeschool Marnix PABO. Dit betekent dat 

gedurende bepaalde periodes in het jaar meerdere studenten in 
verschillende groepen stage lopen. Daarnaast kan de school profiteren 
van de kennis en vernieuwende ideeën die de studenten meebrengen. 
Zo wordt beider ontwikkeling gestimuleerd. Ten behoeve van deze 
samenwerking zijn op de van Dijckschool juf Cora en juf Cynthia K. tot 
ICO opgeleid: zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing 

van de studenten. De verdeling van de studenten over de groepen vindt plaats in overleg tussen 
de directie, ICO’s en de leerkrachten. Hierbij wordt ook met het belang van de leerlingen rekening 
gehouden. De aanwezige studenten worden ingeschakeld bij allerlei werkzaamheden die de 
leerlingen ten goede komen. Eerstejaars studenten zijn vooral bezig met de ontwikkeling van hun 
lesgevende kwaliteiten. Tweede en derdejaars studenten worden ook ingezet bij anderen zaken 
binnen de school. De vierdejaars studenten (Juf Leentje en Juf Cynthia D.) kunnen zelfstandig een 
groep bemensen en draaien op school mee als volwaardige leerkrachten, wel altijd onder 
verantwoording van en begeleid door de vaste groepsleerkracht en de ICO.   

 

Hoofdstuk 2 School en thuis 
Er is een grote ouderbetrokkenheid op de Van Dijckschool. Wij geloven erin dat onderwijs een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor ouders en school. “Samenwerking brengt ons verder”, 
het motto van ons bestuur, gaat ook hier op. Met uw hulp gaat de kwaliteit van het onderwijs 
omhoog! 

2.1 Communicatie 
Een goede communicatie tussen school en thuis vinden wij belangrijk. U wordt als ouder op 
verschillende manieren geïnformeerd over de gang van zaken op school: 
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● De schoolgids (begin van ieder schooljaar) 
● De jaarkalender (begin van ieder schooljaar) 
● De nieuwsbrief (om de week op donderdag) 
● De internetsite (Social Schools) 
● App Social Schools 
● Rapportgesprekken 
● Kindgesprekken 
● Informatieavonden  
● Kijkmomenten 

 
Naast deze structurele vormen van communicatie zullen wij incidenteel contact met u opnemen 
als daar aanleiding toe is en hopen wij dat u snel aan de bel trekt als er vragen en/of opmerkingen 
zijn. U kunt als ouder op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de school door 
betrokken te raken bij verschillende activiteiten en commissies. 

2.2 Medezeggenschap 
Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR is een wettelijk 
verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of instemmingsrecht. 
De MR heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar vertegenwoordiger 
aan de orde te stellen, waarvan zij vindt dat zij aandacht vragen. Een MR kent leden die speciaal 
de belangen van het personeel vertegenwoordigen (de zogenaamde personeelsgeleding), en 
leden die speciaal de belangen van de “klanten” (ouders/verzorgers/kinderen) van de school 
vertegenwoordigen (de zogenaamde oudergeleding). In principe trekken personeelsgeleding en 
oudergeleding gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk een standpunt naar het 
bestuur (en als vertegenwoordiger daarvan de directeur) over voorstellen die ter bespreking 
worden voorgelegd. De notulen van de MR zijn openbaar en via de website te downloaden. 
Mocht u contact willen met de MR dan kunt u ons aanspreken of mailen. Ons mailadres is: 
mr@vandijckschoolbilthoven.nl. De MR bestaat uit 6 mensen. 

Namens de ouders: 

● Jan-Pieter Ebben (voorzitter) 
● Evelyn Poortvliet 
● Arienne de Jong 

Namens het personeel: 

● Suzan Beving 
● Janette de Moor 
● Anouk Borreman 

2.3 Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage 
De Oudervereniging (OV) ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei 
activiteiten in school, bijvoorbeeld de back-to-school borrel, de sportdag, de schoolreisjes en 
natuurlijk sinterklaas en kerst. Regelmatig benaderen de OV-leden ook andere ouders om hierbij 
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te helpen in diverse commissies, namelijk: 
● De activiteitencommissie 
● De schoolkrantcommissie 
● De sportdagcommissie 
● De excursiecommissie 

 
De OV wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert ongeveer zes maal per jaar. De 
activiteitencommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de oudervereniging.  
Bovendien beheert de OV het schoolfonds dat bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. Een deel 
van bovengenoemde activiteiten vergoedt het ministerie niet, zodat inkomsten uit de 
ouderbijdrage behalve welkom, ook noodzakelijk zijn.  
U wordt dan ook vriendelijk verzocht deze feitelijk vrijwillige bijdrage van € 115,00 over te maken. 
De oudervereniging draagt zorg voor de inning en doet dat op discrete wijze. Om ondersteuning 
te geven is er geld nodig. De oudervereniging stelt jaarlijks een eigen begroting op. Informatie 
over de oudervereniging kunt u vinden op de website van de school en u kunt ze mailen via: 
ov.vandijckschool@gmail.com 
 
De oudervereniging bestaat uit de volgende mensen: 

● Anne France Velzeboer: voorzitter 
● Suzanne van Acker: secretaris 
● Bart van Rooij: penningmeester 
● Ruth Kröner 
● Tineke de Boer 
● Elco Oost 
● Laura Maerman  
● Lisette Kloek: vertegenwoordiger vanuit de school 

2.4 Klassenouders 
Aan iedere groep is een klassenouder gekoppeld. Een klassenouder heeft als taak om de 
samenwerking tussen ouders en school zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hij/zij 
assisteert daarnaast bij verschillende activiteiten of is betrokken bij het regelen van hulp bij 
klassenactiviteiten. Op onze website vindt u het protocol klassenouders. 

2.5 Stichting Steun Van Dijck  
De Stichting Steun Van Dijck is een onafhankelijke stichting door ouders opgericht om geld in te 
zamelen voor structurele onderwijsinvesteringen op de Van Dijckschool. Dat kunnen investeringen 
zijn op IT gebied zoals de LED digiborden of tablets in de klas, maar het kan ook gaan om de 
inrichting van het handenarbeidlokaal of de theaterzaal. 
Meer informatie hierover vindt u op: www.steunvandijck.nl 
De stichting Steun van Dijck bestaat uit: 

● Ruth Kröner, voorzitter 
● Suzanne van Acker, secretaris 
● Patrick Laan, penningmeester 
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● Martine Nijmeijer 
● Ferry Dirksen 

2.6 Overige ouderbetrokkenheid 
Naast de MR en de OV zijn er nog vele andere mogelijkheden om als ouder bij de school 
betrokken te zijn. Hierbij kan het gaan om structurele hulp, workshops, de luizencontrole, maar 
ook om incidentele hulp op verschillende momenten in het schooljaar. Het helpen op school is 
nooit verplicht, maar door een grote groep enthousiaste hulpouders kunnen wij het onderwijs op 
school uitdagender en aantrekkelijker maken. Naast praktische ouderbetrokkenheid vinden wij 
ook inhoudelijke ouderbetrokkenheid bij het leerproces van groot belang. Ouderbetrokkenheid is 
een bewezen succesfactor bij de ontwikkeling van kinderen. 

2.7 Klachtenregeling 
Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt. 
Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. 
De scholen van de Stichting Delta De Bilt hanteren een klachtenregeling in het kader van de 
Kwaliteitswet Onderwijs. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school 
op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij 
de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de contactpersoon in 
de school of de directeur bestuurder van Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate 
doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe 
vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u 
verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. 
 
De Van Dijckschool is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO. 
De klachtenregeling is op school ter inzage. U kunt er zeker van zijn, dat elke klacht serieus zal 
worden behandeld. 
 
Contactpersoon in de school, zoals bedoeld in de Klachtenregeling, zijn:  Anouk Borreman en 
Patricia Zwagemaker. 
Directeur Bestuurder van Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, tel. 030- 2211552. 
Externe vertrouwenspersoon: de heer Frank Brouwer, werkzaam bij CED Rotterdam,  
Dwerggras 30, Rotterdam telefoon: 010-4071599, f.brouwer@cedgroep.nl  De school is 
aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs.  
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Tel: 070 – 3925508, info@gcbo.nl, www.gcbo.nl 
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Hoofdstuk 3. Praktische informatie 
In dit hoofdstuk zetten we alle praktische informatie rondom onze school op een rij.  

3.1 Contactgegevens 
Van Dijckschool 
Van Dijcklaan 4 
3721 CG Bilthoven 
030-2282736 
website: www.vandijckschoolbilthoven.nl 
 
Directie: (directie@vandijckschoolbilthoven.nl) 
Rob van Maanen: directeur: (maandag t/m donderdag) 
 
Intern Begeleider: (t.huigen@vandijckschoolbilthoven.nl)  
Tamara Huigen: (maandag, dinsdag en donderdag) 
 
Administratie: (administratie@vandijckschoolbilthoven.nl) 
Margreet Moonen: (maandag en woensdag) 
 

3.2 Team Van Dijckschool 2018-2019: 
 

Jetty van Beusekom  leerkracht groep 1/2a  j.vanbeusekom@vandijckschoolbilthoven.nl 

Leentje van der Deijl  leerkracht groep 1/2a  l.vanderdeijl@vandijckschoolbilthoven.nl 

Anouk Borreman  leerkracht groep 1/2b   a.borreman@vandijckschoolbilthoven.nl 

Patricia Zwagemaker  leerkracht groep 1/2b 
leerkracht 
verrijkingsonderwijs  

p.zwagemaker@vandijckschoolbilthoven.nl 

Janneke Abbringh  leerkracht groep 3  j.abbringh@vandijckschoolbilthoven.nl 

Cynthia Kosse  leerkracht groep 3  c.kosse@vandijckschoolbilthoven.nl 

Lotte van den Brink  leerkracht groep 4 
bouwcoördinator 

l.vandenbrink@vandijckschoolbilthoven.nl 

Cora Fokker  leerkracht groep 4  c.fokker@vandijckschoolbilthoven.nl 
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Suzan Beving  leerkracht groep 5  s.beving@vandijckschoolbilthoven.nl 

Karin Hommes  leerkracht groep 6 
Remedial Teaching 

k.hommes@vandijckschoolbilthoven.nl 

Anne Bouma  leerkracht groep 6  a.bouma@vandijckschoolbilthoven.nl 

Lisette Kloek  leerkracht groep 7  l.kloek@vandijckschoolbilthoven.nl 

Jitske de Graaff  leerkracht groep 7 
bouwcoördinator 
directie ondersteuning 

j.degraaff@vandijckschoolbilthoven.nl 

Marijke Timmermans  leerkracht groep 8  m.timmermans@vandijckschoolbilthoven.nl 

Janette de Moor  leerkracht groep 8 
verrijking gr. 8 en ICT 

j.demoor@vandijckschoolbilthoven.nl 

Hennie van Maanen  ondersteuning 
onderbouw 

h.vanmaanen@vandijckschoolbilthoven.nl 

Nicky Bilder  ondersteuning 
middenbouw 

n.bilder@vandijckschoolbilthoven.nl 

Andrea Soeters  ondersteuning 
bovenbouw 

a.soeters@vandijckschoolbilthoven.nl 

Esther van Veelen  verrijkingscoördinator  e.vanveelen@vandijckschoolbilthoven.nl 

Tamara Huigen  interne begeleiding  t.huigen@vandijckschoolbilthoven.nl 

Jan Ormel  gymnastiek  j.ormel@vandijckschoolbilthoven.nl 

Menno Visser  gymnastiek  m.visser@vandijckschoolbilthoven.nl 

Ferry Schaaders  conciërge  f.schaaders@vandijckschoolbilthoven.nl 

Margreet Moonen  administratie  administratie@vandijckschoolbilthoven.nl 

Rob van Maanen  directeur  directie@vandijckschoolbilthoven.nl 
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3.3 Vakantierooster en vrije dagen 
 

Herfstvakantie ma 22 okt  t/m vr 26 okt 2018 

Kerstvakantie ma 24 dec 2018 t/m vr 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie ma 25 feb  t/m vr 1 maart 2019 

Pasen/meivakantie vr 19 april t/m  vr 3 mei 2019 
(Pasen, koningsdag + 5 mei) 

Hemelvaart do 30 mei 2019 t/m vr 31 mei 2019 

Pinkstervakantie ma 10 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 

Zomervakantie ma 22 juli  t/m vr 30 augustus 2019 

 
Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen enkele dagen vrij. Deze momenten gebruikt het 
team voor nascholing e.d. Voor het complete overzicht van data verwijzen wij naar onze kalender. 
Maandagmiddag 17 september 2018: studiemiddag 
Woensdag 3 oktober 2018: Deltadag/Stichting Delta bestaat 10 jaar. 
Vrijdag 19 oktober 2018: studiedag 
Vrijdagmiddag 21 december 2018: extra vrije middag 
Donderdag 7 februari 2019: studiedag 
Vrijdag 22 februari 2019: extra vrije dag 
Dinsdag 19 maart 2019: studiedag  
Woensdag 29 mei 2019: studiedag 
Maandag 17 juni 2019: studiedag 
Dinsdag 2 juli 2019: studiedag 
Vrijdagmiddag 19 juli 2019: extra vrije middag 

3.4 Schooltijden 
De Van Dijckschool hanteert een continurooster.  
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op 
woensdag zijn de lestijden van 8.30 uur tot 12.15 uur.  
De deuren van de school gaan 10 minuten voor schooltijd open en kinderen kunnen dan  
de school binnenkomen. De leerkracht is dan in het lokaal om de kinderen te ontvangen. 
De ouders zijn op het plein en buiten het schoolgebouw, tot 8.30 uur verantwoordelijk voor hun 
kind(eren). Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wilt u zich aan deze tijd houden? 
Op de Van Dijckschool blijven alle kinderen over en is er pauze tussen 12.30 tot 13.00 uur. De 
leerkrachten houden tijdens deze “grote’ pauze toezicht. ‘s Ochtends hebben de kinderen ook 
een kwartier pauze, onder toezicht van de leerkrachten. 
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Voor en na schooltijd 
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 komen via de voordeur de school binnen. De kinderen van 
de andere groepen via het achterplein. De kleuters gaan via een ingang bij het lokaal op het 
achterplein de school binnen. Het is belangrijk, dat u bij het brengen en ophalen rekening houdt 
met de veiligheid van uw kind en de andere kinderen. Wij vragen daarom niet te fietsen op het 
schoolplein wanneer de school net gaat starten en direct na afloop van de schooltijd. 
Omstreeks 8.30 uur en 14.30 uur is het vaak een drukte van belang rond en in de school. Om 
deze drukte nu enigszins te beperken, hanteren wij de volgende richtlijnen: In de groepen 1/2 
begeleiden de ouders hun kind naar zijn/haar eigen klas. In de andere groepen kunnen de 
kinderen ook snel genoeg zelfstandig hun weg vinden; Wanneer u nog even in de klas wilt blijven, 
blijf dan kort; we willen op tijd beginnen. Een klein berichtje, of een e-mail, kunt u wel aan de 
leerkracht doorgeven, maar voor een gesprek is er meer tijd en gelegenheid na schooltijd. Voor 
schooltijd is er geen toezicht op het plein; we vragen u ook daarom de kinderen niet te vroeg naar 
school te laten gaan. Kinderen kunnen hun fiets stallen in een grotendeels overdekte 
fietsenstalling. Dit is geen bewaakte fietsenstalling, waardoor de school niet verantwoordelijk is 
voor eventueel aangebrachte schade aan de fietsen. 

3.5 Eten en drinken 
De Van Dijckschool ondersteunt het streven van ouders/verzorgers rond het bewust omgaan met 
voeding voor de kinderen op school. Voor de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid 
iets te drinken en/of te eten. Het liefst fruit. Lunch, ochtendfruit en drinken nemen de kinderen van 
huis mee. Met klem wijzen wij u erop dat het niet de bedoeling is de kinderen frisdrank en/of 
snoep mee te geven. Ons advies is om niet te veel mee te geven.  

3.6 Speelgoedmiddag 
Een paar keer per jaar is het speelgoedmiddag voor de kinderen in groep 1/2. Op deze dagen 
mogen de kinderen verkleed naar school komen en speelgoed meenemen.  
Liever geen zwaarden, pistolen, ander gewelddadig speelgoed en speelgoed met geluid. 
Kleine onderdelen (zoals lego) raken snel kwijt. School is niet verantwoordelijk voor het 
speelgoed. We hebben genoeg speelgoed in de klas om mee te spelen. Daarom is het op andere 
dagen niet nodig om speelgoed mee te nemen. 

3.7 Verjaardagen 
In de groepen 1 en 2 wordt vanaf het moment dat kinderen 5 jaar worden, aan de verjaardag van 
uw kind uitgebreid aandacht besteed. Vanaf groep 3 staat de jarige natuurlijk nog wel in de 
belangstelling, maar wordt er minder tijd besteed aan het vieren van de verjaardag. Het is aan te 
raden om tijdig contact op te nemen met de leerkracht omtrent tijdstip en traktatie. 
Een gezonde traktatie is de norm. Dit is een traktatie waar niet te veel vet en suiker in zit. 
Bijvoorbeeld: popcorn, fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), rijstwafels, soepstengels. 
De leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de kinderen. Het is niet nodig om alle leerkrachten te 
trakteren, alleen de eigen leerkracht volstaat. Een traktatie moet vlot opgegeten kunnen worden, 
binnen 15 minuten. Vooral in de onderbouw is dit van belang. Kinderen mogen in de eigen groep 
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trakteren en eventueel in de vorige en volgende groep. 

3.8 Hoofdluis 
In de eerste schoolweek na iedere vakantie worden door een groep ‘luizenouders’ alle leerlingen 
gecontroleerd op hoofdluis. U wordt geïnformeerd en voorzien van tips wanneer bij uw kind luizen 
of neten (de eitjes) worden aangetroffen. In ons hoofdluizenprotocol, dat u op onze website kunt 
vinden, leest u de verdere bijzonderheden. 

3.9 De opvang van nieuwe kinderen 
De Van Dijckschool hanteert een kennismakingsprocedure alvorens een kind wordt ingeschreven. 
Zowel voor de nieuwe ouders als voor de school is het van belang om wensen en mogelijkheden 
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en het verwachtingspatroon helder te krijgen. Alle nieuwe 
ouders kunnen voorafgaand aan een eerste bezoek aan school deze schoolgids downloaden. 
Hierna volgt er een intakegesprek met de directeur of met een van de leerkrachten, en een 
rondleiding door de school. Wanneer een leerling van een andere school komt, wordt door onze 
intern begeleider eerst de directeur en/of intern begeleider van die school benaderd, alvorens een 
kind kan worden ingeschreven. Uitgangspunt hierbij is, dat wij de zorg kunnen bieden die het kind 
nodig heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we dit bij de ouders aangeven, zodat er een 
andere passende plek gevonden kan worden. 
Kleuters kunnen, voorafgaand aan hun vierde verjaardag een aantal dagdelen meedraaien. Voor 
kinderen uit hogere groepen stimuleren wij dat ze minimaal een ochtend kennis komen maken. 
We gaan ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen 
ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. 

3.10 Excursies en schoolkamp 
In het najaar gaan de kinderen met hun klassen op schoolreisje. Dit wordt georganiseerd door de 
excursiecommissie van de oudervereniging en er hoeft dus niet apart voor te worden betaald. In 
de afgelopen jaren gingen we onder andere naar: het Archeon, het Zuiderzeemuseum, 
Dolfinarium, Artis en het openluchtmuseum en in verband met ons lustrum gingen we met de hele 
school naar de Efteling. 
 
In groep 8 gaan de kinderen van maandag t/m vrijdag op werkweek naar Vlieland. Dit is één van 
de mooie tradities op de van Dijckschool. Naast veel spelletjes, fietsen en plezier leren de 
kinderen in deze week over het wadden natuurgebied. De kosten hiervoor bedragen 185,- 

3.11 Leerplicht, absentie en verlof 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een 
uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind 
niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. 
In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling 
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van schoolbezoek krijgen. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen 
beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De 
schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden. De 
uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in een brochure die bij de directie of 
administratie van de school te verkrijgen is. Op de website van de inspectie 
(www.rijksoverheid.nl/leerplicht) vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

3.12 Buitenschoolse opvang 
Kinderopvang De Bilt is de aanbieder van zowel buitenschoolse opvang (BSO) als peuteropvang 
en biedt een kinderdagopvanggroep. 
 
De BSO sluit met haar openingstijden naadloos aan bij de openingstijden van de school. Ook op 
studiedagen is het goed mogelijk om extra opvang af te nemen. Er is de keuze tussen een 
schoolwekenpakket, en een totaalpakket, dus inclusief de vakanties. Vooralsnog is de BSO niet 
geopend op de woensdagen, maar bij genoeg aanmeldingen zal ook deze dag opengesteld 
worden. Door het jaar heen worden er vernieuwende en aantrekkelijke workshops aangeboden, 
en wanneer er voldoende plaats is, kunnen ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO 
deelnemen aan de workshops. Daarnaast wordt er in een van de vakanties een sportdag 
georganiseerd en is er jaarlijks een BSO got talent, zodat de kinderen hun kwaliteiten kunnen 
“showen”, op het gebied van kunst, muziek, drama én culinair. Dit natuurlijk naast alle andere 
activiteiten die de medewerkers (in overleg met de kinderen) aanbieden. 
 
De peutergroep is alleen in de ochtenden geopend, van 08.00 uur tot 13.00 uur, in feite met 
hetzelfde concept als “vroeger” de peuterspeelzaal, maar door de ruimere openingstijden is het 
voor ouders ook mogelijk in de ochtenden andere activiteiten te plannen. Vooralsnog zijn de 
openingsdagen alleen de maandag, dinsdag en donderdag, maar in de loop van het jaar kan dit 
mogelijk uitgebreid worden naar ook de woensdag en de vrijdag, dit is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen op deze dagen. In de peutergroep wordt er gewerkt met het ontwikkelingsgerichte 
programma Uk en Puk. Binnen het ontwikkelingsgericht werken is maatwerk belangrijk. Dit 
gebeurt vooral heel speels en aansluitend op de behoefte van ieder afzonderlijk kind. Goed 
inspelen op wat er bij de kinderen speelt, betekent goed luisteren, kunnen observeren, innovatief 
zijn, en kunnen afwijken van het geplande programma. Allemaal eigenschappen die Kinderopvang 
De Bilt belangrijk vindt bij de werving en (bij)scholing van de pedagogisch medewerkers. 
 
Kinderopvang De Bilt wordt ondergebracht in de rechtervleugel van de school, waardoor het voor 
de kinderen en ouders gemakkelijk en vertrouwd is. Kinderen die gebruik hebben gemaakt van de 
kinderopvang/peutergroep hebben gegarandeerd een plekje bij de van Dijckschool. Samen met 
Kinderopvang De Bilt willen wij een doorgaande (pedagogische) lijn bieden. 
 
Voor meer informatie omtrent inschrijvingen, wachtlijsten, openingstijden en procedures bij 
Kinderopvang De Bilt verwijzen wij naar de website: www.kinderopvang-debilt.nl , ook kunt u 
telefonisch of per mail contact opnemen met de afdeling planning: 
planning@kinderopvang-debilt.nl, tel: 030-2251998 
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3.13 Schoolshirts 
Voor verschillende activiteiten (sportwedstrijden, uitstapjes) maken de kinderen gebruik van 
school T-shirts. Deze T-shirts worden voor de activiteit uitgereikt en moeten na de activiteit weer 
worden ingeleverd. De schoolshirts worden centraal per klas gewassen. Het dragen van een 
schoolshirt staat niet alleen heel leuk, het komt ook de overzichtelijkheid en dus veiligheid ten 
goede. 

3.14 Gevonden voorwerpen 
Gevonden kledingstukken worden verzameld in een kist bij de hoofdingang van de school. Jassen 
en andere kledingstukken die ongebruikt in de garderobekasten achterblijven, worden tijdens 
inloop- en gespreksavonden uitgestald. Het zoekraken van kledingstukken kunt u voorkomen 
door er een naam in te zetten. Kleding die niet wordt meegenomen, wordt afgegeven bij het Leger 
des Heils, of gaat naar een ander passend goed doel. Andere gevonden voorwerpen verzamelen 
we in het administratiekantoor. U kunt hiervoor terecht bij de directie of administratie van de 
school.  

3.15 Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Het komt regelmatig voor dat we van kinderen 
foto’s maken in verschillende onderwijssituaties. We gaan er van uit dat ouders hiermee akkoord 
gaan. Mocht u wel bezwaar hebben, wilt u dit dan bij de directie van de school aangeven? 
Worden er foto’s voor externe doeleinden gebruikt, dan vragen we u hiervoor apart toestemming. 

3.16 Gebruik internet 
Binnen de Van Dijckschool verbindt een netwerk computers/chromebooks en interactieve 
touchscreens. Bij bijna alle methodes is computergebruik voor alle leerlingen geïntegreerd. De 
kinderen wordt daardoor steeds meer onderwijs op maat geboden. Verder wordt de computer ook 
ingezet voor het maken van grote opdrachten zoals een werkstuk of het presenteren van een 
spreekbeurt (PowerPoint). De kinderen in de bovenbouw verwerven de vaardigheden die ze nodig 
hebben door ervaring. Het onderhoud van ons netwerk wordt verzorgd door Cloudwise. 

3.17 Vervoer van kinderen 
Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. Oudere 
kinderen kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij zal naast de 
leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen worden geregeld. We streven voor 
de onderbouw naar 1 begeleider op 6 leerlingen en voor de bovenbouw 1 begeleider op 10 
leerlingen. Wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan, zorgen wij voor 
voldoende begeleiding. Hierbij is in ieder geval een leerkracht betrokken. 
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3.18 Uw kind ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is en hierdoor thuis moet blijven, wordt u als ouder verzocht de school in te 
lichten voor de schooldag begint. U kunt hiervoor het beste bellen naar de directie, die de 
ziekmelding doorgeeft aan de desbetreffende leerkracht. Wanneer er sprake is van langdurige 
ziekte zal de groepsleerkracht na een week zelf even bellen om te vragen hoe het met de leerling 
is. Bij langdurig zieke kinderen die vanwege operatie of andere redenen langere tijd school 
moeten missen, wordt in overleg met de ouders besproken hoe hier mee om te gaan. Er zouden 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden over huiswerk, zodat de leerling niet te veel 
achterop raakt. Ziek melden kan via het algemene telefoonnummer: 030-2282736 

3.19 Allergieën of andere aandoeningen 
De school is afhankelijk van de informatie die ouders verstrekken. In geval van allergieën of 
andere aandoeningen zijn ouders zelf verantwoordelijk om de informatie aangaande de ziekte van 
hun kind aan ons door te geven. De groepsleerkracht maakt hiervan aantekeningen in het 
leerlingdossier, zodat dit kan worden doorgegeven aan de volgende leerkracht. Bij traktaties let de 
leerkracht erop of de leerling de traktatie mag hebben. Aan de ouders van de leerling met een 
voedselallergie wordt om een trommeltje gevraagd met alternatieve traktaties. Commissies 
houden rekening met allergieën en overleggen met ouders wat wel of niet mag.  

3.20 Mobiele telefoons 
Veel kinderen, met name in de bovenbouw, zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Onder 
schooltijd hebben de kinderen deze niet nodig en staan we het gebruik hiervan dan ook niet toe. 
Vandaar dat we in de bovenbouw in iedere groep een bak hebben staan, waar de kinderen bij 
binnenkomst hun telefoon in kunnen doen. Na schooltijd kunnen de kinderen de telefoon weer 
ophalen. Zelf bewaren mag natuurlijk ook, maar het meenemen van je telefoon is ten alle tijden je 
eigen verantwoordelijkheid. Bij schade of diefstal is de school hiervoor niet aansprakelijk. 

3.21 Ziekte of ongeval op school 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens schooluren ziek wordt of zich 
verwondt. Als een pleister niet voldoende is, zal de school contact opnemen met de ouders, 
verzorgers of met een andere door hen aangewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat 
deze personen niet te bereiken zijn. Als de situatie vraagt om medisch handelen zal er een arts 
worden geconsulteerd. Afhankelijk van wat de arts voorstelt, wordt de situatie samen met de 
preventiemedewerkers van de school zo goed mogelijk afgehandeld. 

3.22 Verzekeringen 
De school bezit een WA-verzekering voor de leerkrachten. Deze verzekering treedt in werking 
wanneer door nalatigheid van de leerkracht schade veroorzaakt wordt. Ook vrijwilligers, 
stagiaires, overblijfmoeders en hulpouders zijn verzekerd in geval van nalatigheid van de school. 
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Daarnaast is er voor de kinderen een collectieve scholierenongevallenverzekering. 
Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school en 
tijdens de georganiseerde activiteiten buiten de school zoals schoolreizen. De verzekering omvat 
in die tijd tevens het ongevallenrisico door stoeien van de kinderen onderling. Op individuele basis 
kunnen de ouders de collectieve schoolverzekering uitbreiden tot een 24-uurs dekking. Wanneer 
u dit wenst, zult u dit moeten doen via uw eigen verzekering. 
In de praktijk komt het erop neer dat eerst de eigen verzekering ingeschakeld wordt en dat daarna 
eventueel een bijdrage van de aanvullende verzekering mogelijk is. 

3.23 Vervanging bij ziekte leerkracht 
Door het inzetten van personeelsleden die buiten de reguliere groepen taken verrichten, vangen 
we de meeste vervangingsproblemen op. Mocht dit niet lukken, dan kan het zijn dat groepen 
gecombineerd worden of dat de kinderen over de andere groepen worden verdeeld. 

3.24 Gescheiden ouders 
In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding van een 
huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter anders heeft 
besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo dat het kind woont bij de verzorgende ouder. Dat is 
degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. In de wet wordt aangegeven, dat de 
verzorgende ouder de andere, niet-verzorgende ouder, op de hoogte moet brengen van alle 
belangrijke zaken, beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het 
recht op informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school 
desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. De 
school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt geschaad. 
 
Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten:  

● De school wil zich niet mengen in conflicten tussen ouders; 
● Het belang van het kind moet gediend worden. 

 
Overwegende dat de school de plicht heeft erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn 
beiden recht hebben op informatie over de kinderen, volgt de van Dijckschool de volgende 
gedragslijn: 
We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school doorgeeft aan de 
niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt aan de verzorgende ouder. 
Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de niet- verzorgende ouder 
van informatie verstoken blijft, is de school bereid op verzoek van deze ouder feitelijke informatie 
te verstrekken. 
De feitelijke informatie bestaat uit het ter beschikking stellen van een fotokopie van het rapport, 
telkens nadat er een rapport is uitgereikt. 
Er worden geen aparte tien minuten gesprekken gepland voor niet-verzorgende ouders. 
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Vragen 
We gaan er van uit dat we met deze schoolgids een goed beeld hebben kunnen schetsen van 
onze school. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan bent u natuurlijk van harte 
welkom!! 
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