
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOORD VOORAF 
 
Fijn dat u de schoolgids van De Vlasbloem leest! Wij willen u graag vertellen waar wij als school voor staan. Dit 
kan u helpen om de juiste school voor uw kind te kiezen. Hebt u in het verleden al voor De Vlasbloem gekozen, 
dan geeft deze schoolgids zicht op de ontwikkelingen die binnen school ingezet zijn. Daarnaast is deze gids een 
naslagwerk waarin u praktische informatie over de school kunt vinden. 
 
  
De Vlasbloem is een nieuwe basisschool, gestart per 1 augustus 2017. We zijn een samenwerkingsschool. Dat is best 
bijzonder! Iedereen is welkom en er wordt aandacht gegeven aan de levensovertuiging van iedereen.  
 
 
Ieder kind mag zijn of haar verhaal laten horen. Dit gebeurt niet in losse groepjes. We kiezen ervoor om naar elkaars 
verhalen te luisteren. We willen elkaar daarbij niet overtuigen. Nee, we luisteren naar de verhalen, stellen vragen en 
tonen respect voor elkaars identiteit. De leerkracht is hierin de regisseur en neemt de kinderen mee in de 
ontdekkingstocht van de overeenkomsten en verschillen. Een ontdekkingstocht waarbij we praten over de kern van 
ons bestaan. Wij vinden dat verschillen hierin naast elkaar mogen bestaan. Hoe mooi zou het zijn, als deze kennis 
over elkaars identiteit uiteindelijk leidt tot een tolerantere maatschappij! 
  
We nemen u in deze gids mee in onze schoolontwikkeling en vertellen we u op welke wijze wij de kinderen lesgeven. 
Dat is van groot belang! U vertrouwt immers uw waardevolste bezit aan ons toe voor ongeveer 25 uur per week. Dat 
kan alleen als u vertrouwen hebt in de school. 
 
Met deze schoolgids, willen graag vertellen op welke manier wij aan de relatie ouders, school en kind werken. 
 
Een schoolgids is een papieren document. Sfeer is daarop niet uit te drukken! Als u dat wenst, bent u daarom altijd 
welkom voor een rondleiding! 
 
Het team van De Vlasbloem ontmoet u graag in de school! 
 
 
Met hartelijke groet, 
Dick van Rijs (directeur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt contact met ons opnemen: 
 
BS De Vlasbloem, Zoetemanring 55a, 3214 GA Zuidland 0181-451860, vlasbloem@sws-vpr.nl 
  
 
 
 
 
 



DE SCHOOL 
 
  
Zuidland en vlas. Dat is een historische combinatie. In het dorp Zuidland zie je deze historie terug in straatnamen. 
We kennen de Vlasstraat, Zwingelstraat, Rootstraat en Repelstraat. Namen die rechtstreeks uit de vlasindustrie 
van Zuidland komen. De architect van de school heeft zijn inspiratie daar vandaan gehaald. In de kleurstelling en 
de materiaalkeuze zie je het vlas terug. Groen en paars zijn de basiskleuren. Veel mensen weten niet meer hoe 
een vlasbloem eruitziet. Kom kijken in de school! Boven de tribunetrap is een prachtige foto van een 
vlasboemenveld verwerkt in het ontwerp. Dit verklaart waarom de school De Vlasbloem is gaan heten. 
  
 
1.1 Een stukje historie: 
 
De arbeiders op het platteland waren gedurende de zomermaanden vrijwel altijd verzekerd van voldoende werk, 
want het wieden van onkruid en het binnenhalen van de oogst was vóór de invoering van landbouwmachines erg 
arbeidsintensief. Maar zodra de akkers leeg waren, brak voor veel arbeiders een werkeloze en armoedige winter 
aan. De vlasbewerking was daarom een ideale manier om de arbeiders in de winterperiode van werk te voorzien en 
uit de bedeling te houden. Zuidland had in deze regio de grootste vlasindustrie in de regio en om de gang van zaken 
rond de vlasteelt toe te lichten wordt hier het seizoen van 1875 nader bekeken. In de eerste maanden van 1875 was 
men druk bezig met het bewerken van de oogst van het voorgaande jaar.  
 
,,Het zwingelen van het vlas, hetwelk alhier gedurende den wintermaanden de voornaamste bron van inkomsten 
voor den werkman uitmaakt, zal dit jaar reeds met ultimo februari zijn afgelopen. De kwantiteit en kwaliteit is dit 
jaar ongunstig en de verdienste der vlasarbeiders beloopt van f 4 tot f 7 per week’’, meldde de Nieuwe Brielsche 
Courant van 11 februari 1875. Het zwingelen was de bewerking van het vlas, waarbij de vezels van het stro werden 
gescheiden. Korte vezels werden gebruikt voor het spinnen van touw en grove garens; de fijne, lange vezels leverden 
na verdere bewerking het fijnste linnengaren op. 
  
Er waren verschillende soorten vlas, die op verschillende tijden werden gezaaid. Het vroege vlas was door het 
wisselvallige weer nog erg kwetsbaar. In april 1875 vroor een aanzienlijk deel van de vroege vlasteelt kapot. 
 
 

‘Zodat het  mooi van dat gewas verloren is’.  
 
 
In juni was het vroege vlas uitgegroeid en konden de boeren de stand van zaken opmaken: het vlas bleek kort en 
dun. Het laat gezaaide vlas had zich dankzij een gunstige periode met regen goed hersteld. 
 
De zomermaanden waren in Zuidland voor de arbeiders bijzonder ongunstig. Door de langdurige droogte viel er 
weinig onkruid te wieden, zodat veel arbeiders waren vertrokken naar Rozenburg, Hoek van Holland en het 
Westland. De werkdagen strekten zich in die tijd uit van ‘s morgens vijf tot ‘s avonds zes uur, en de daglonen 
bedroegen voor de mannen zeventig en voor de vrouwen zestig cent. In augustus kon een begin worden gemaakt 
met de oogst van het vlas. Net als het vorige jaar werd de opbrengst als teleurstellend beschouwd. Het Verslag van 
den Landbouw over 1875 meldde: 
 
 ,,de vlasserij was nog minder goed dan het vorige jaar. Het vlas heeft veel geleden door vorst, droogte en 
zogenaamde kwade koppen.’’ Dus ook ziekte had de vlasplanten aangetast. 
 
De grootste ramp voltrok zich echter op zondag 31 oktober 1875, toen Zuidland door een regelrechte ramp werd 
getroffen. ‘s Avonds brak er brand uit in een vlasschuur en de drie onmiddellijk uitgerukte brandspuiten van Zuidland 
konden het laaiende vuur niet blussen. Ook met de hulp van de spuiten uit Oudenhoorn, Heenvliet en Abbenbroek 
lukte het pas de volgende ochtend de brand meester te worden. Intussen waren zeven huizen, zes schuren en een 
grote partij vlas aan de vlammen ten prooi gevallen. 
  



,,Met kommer ziet een 40 a 50-tal nijvere handen zich dezen winter beroofd van werk, aangezien de voorraad vlas 
bestemd was om die lieden dezen winter van het zoo noodige te voorzien. 16 hu- isgezinnen zijn van woning beroofd, 
en zijn door tusschenkomst van edele menschenvrienden, liefderijk opgenomen, Arme menschen!’’ 
  
 
  
De Vlasbloem is een fusieschool 
 
De school is ontstaan uit PCB De Bongerd en OBS De Wissel. Inderdaad, een christelijke en een openbare school. 
Toen in schooljaar 2014/2015 het nieuwe schoolgebouw voor het eerst in gebruik genomen werd, ontstond een 
vreemde situatie. Twee scholen in één gebouw. 
 

‘De samenwerkingsschool is een feit. Een informele samenwerkingsschool, eerlijkheidshalve.’ 
 
Twee directeuren, twee teamkamers en twee kopieermachines. Twee scholen met allebei een groep 4/5 en een 
groep 6/7. We (inclusief ouders) waren er al snel uit: dit is niet wat we willen. Wel na schooltijd met elkaar 
voetballen maar niet met elkaar leren lezen! De scholen besloten te gaan samenwerken. Daarmee liepen we vooruit 
op de regelgeving. Die is niet zo vooruitstrevend! Uiteindelijk is het met ingang van schooljaar 2016/2017 dan toch 
zover! De samenwerkingsschool is een feit. Een informele samenwerkingsschool, eerlijkheidshalve. De wet liet niet 
toe om er een formele samenwerkingsschool van te maken. Dat kan alleen als één van de scholen met opheffing 
wordt bedreigd. Met andere woorden, als een van de twee te klein was geworden. Daar was in het geval van deze 
scholen geen sprake van. Een nieuwe stichting werd gestart en daar valt De Vlasbloem nu onder: Stichting 
Samenwerkingsscholen VPR 
 
  
  
1.2 Schoolbestuur 
 
De Vlasbloem valt bestuurlijk onder de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. De Stichting is opgericht om 
een samenwerkingsschool van Openbaar en Protestants Christelijk onderwijs mogelijk te maken. 
 
De missie van de stichting is de leerlingen eigentijds onderwijs te bieden, waarbij een brede en optimale 
ontwikkeling voor ieder kind wordt nagestreefd. Op een steeds vernieuwende wijze en met oog voor persoonlijke 
betrokkenheid en respect voor elkaar. Beide identiteiten (Openbaar en Protestants Christelijk) moeten in de school 
en het onderwijs zichtbaar en merkbaar zijn. 
 
Er is op grond van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” gekozen voor het model van organieke scheiding tussen 
bestuur en toezicht. De leden van zowel het College van Bestuur als die van de Raad van Toezicht worden gevormd 
door leden van afkomstig van PRIMOvpr (openbaar) en VCO de Kring (protestants christelijk) 
 
Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding: 
 
- Mevr. I van Doesburg 
- Dhr. H. de Kock 
- De raad van Toezicht 
- Dhr. G.J. Albert 
- Dhr. N.D.R. Jaspers 
- Mevr. J Oudshoorn-Langstraat 
- Dhr. G.M.L. Schott 
- Dhr. P.J. Vermaat 
- Mevr. B.F.L. Vermaas- van de Bilt 
  
 
 
 
  



1.3 Brede schoolgebouw De Kern 
 

De Vlasbloem zit in het brede school- gebouw De Kern. Als definitie van een brede school kan de volgende 
omschrijving gelden: 
 
Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede 
leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en 
jongeren. 
 
Wij werken als Vlasbloem dan ook nauw samen met onze partners in het gebouw: 
• Kinderdagopvang Nissewaard 
• Peuterspeelzaal Kinderkoepel 
• Jeugd ondersteuningsteam 
• Centrum voor Jeugd en Gezin 
• Verloskundigen praktijk 
• Kinderfysio Van der Linden 
• Logopedie 
• Muziekschool 
• Tussen- en buitenschoolse opvang 
• Bibliotheek Zuid Hollandse Delta 
 
In de prakrijk is deze intensieve samenwerking fijn voor de kinderen. De overstap van peuter- naar kleuterklas is 
gemakkelijk. De kinderen kennen het gebouw al, hebben de juffen misschien zelfs al gezien. Daarnaast werken wij 
met dezelfde observatie instrumenten en methode. Dat betekent dat we het onderwijs prima op uw kind kunnen 
afstemmen en het kind routines herkent vanuit de peutertijd. Vanaf januari 2018 zijn de peuters zelfs in onze 
kleuterklassen te vinden! Een uitwisselings-/ samenwerkingsprogramma is ontwikkeld waarbij de peuters dagdelen 
meedoen in de kleutergroep. Een prachtig gevolg van de mogelijkheden van ons schoolgebouw.  
  
Deze samenwerking vergroot het gevoel van veiligheid voor uw kind. En voor u als ouder. In de klas hebben wij de 
nieuwste leesboeken, met dank aan de samenwerking met de bibliotheek. Mocht uw kind behoefte hebben aan 
fysiotherapie of logopedie: u hoeft daar geen vrij meer voor te ne- men, de experts halen de kinderen uit de klas en 
gaan ermee aan de slag. Uw kind hoeft het gebouw niet uit! Dat zijn grote voordelen van een brede school- gebouw. 
 
  
Actief Nissewaard 
Naast de fysieke partners in ons gebouw, wordt de school geregeld gebruikt voor activiteiten die georganiseerd 
worden vanuit de gemeente Nissewaard (zie ook www.actiefnissewaard.nl). Deze activiteiten zijn toegankelijk voor 
alle kinderen van Zuidland. Ons gebouw leent zich prima voor deze activiteiten. Denkt u hierbij aan: 
• Toneelles 
• Muziekles 
• Dansles 
• Sportclinics 
• Kunstlessen. 
De activiteiten hebben veel raakvlak- ken met ‘kunst en cultuur’ en ‘sport en beweging’. Dit zijn speerpunten vanuit 
de gemeente Nissewaard. 
  
 
 
1.4 Groepen en personeel 
 
De Vlasbloem is voor Zuidlandse begrippen een grote school. In onderwijsland meten we altijd het aantal leerlingen 
op 1 oktober. Dat zijn er in totaal ruim 265. Die leerlingen verdelen we over 13 groepen. We kiezen ervoor om met 
enkele groepen te werken, niet met combinatie groepen. Alleen bij de drie kleutergroepen zijn de kinderen van 
groep 1 en 2 gecombineerd. Gezien de ontwikkeling bij jonge kinderen, is dat een bewuste keuze. Maar daarover 
later meer. Om al deze kinderen goed onderwijs te geven, werken er op De Vlasbloem enthousiaste leerkrachten. 



Een gemêleerd gezelschap van fulltimers, parttimers, juffen en (best uniek) ook meesters! Deze worden in het 
schooljaar 2018/2019 als volgt over de groepen verdeeld: 
 
    Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag  Vrijdag 
A    Juf Eveline Schreuder Juf Eveline Schreuder  Juf Eveline Schreuder  Juf Yvonne Mol Juf Yvonne Mol 
B    Juf Carolijn Grimm  Juf Carolijn Grimm  Juf Carolijn Grimm  Juf Arja de Troije Juf Arja de Troije 
C    Juf Maureen van der Werff Juf Maureen van der Werff Juf Maureen van der Werff Juf Maureen v.d. Werff Juf Maureen v.d. Werff 
D    Juf Naomi Heijmans Juf Naomi Heijmans  Juf Naomi Heijmans  Juf Naomi Heijmans Juf Naomi Heijmans 
3a. Juf Marianne Smits  Juf Marianne Smits  Juf Marianne Smits  Juf Joyce van Hienen Juf Joyce van Hienen 
3b. Juf Rinske Holwerda Juf Rinske Holwerda  Juf Rinske Holwerda  Juf Rinske Holwerda Juf Rinske Holwerda 
4a. Juf Chamilah van Acquoy Juf Chamilah van Acquoy Juf Chamilah van Acquoy Juf Sandra  Juf Sandra Nieuwenhuizen 
4b. Juf Daisy Troost  Juf Daisy Troost  Juf Daisy Troost  Juf Daisy Troost Juf Daisy Troost 
5    Meester Wout  Meester Wout  Meester Wout van Stmaartensdijk Meester Wout Meester Hans Aalbersberg 
6.  Meester Hans Aalbersberg Meester Hans Aalbersberg Juf Maja Bokhorst  Juf Maja Bokhorst Juf Maja Bokhorst 
7a Meester Patrick Zwart Meester Patrick Zwart  Meester Patrick Zwart  Meester Patrick Zwart Meester Patrick Zwart 
7b Juf Caroline de Feijter Juf Caroline de Feijter  Juf Caroline de Feijter  Juf Esther Landman Juf Eshter Landman 
8   Meester Jetse Bosman Meester Jetse Bosman  Meester Jetse Bosman  Meester Jetse Bosman Meester Jetse Bosman 
 
 
  
Onze intern begeleidster is juf Maaike Jansen. Zij werkt op woensdag en donderdag.  
 
Definitie intern begeleidster: 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. 
Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en 
leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en 
kijken wat een passende oplossing is. De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het 
leerlingvolgsysteem. Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en 
didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt hij/ zij in de klas en voert 
daar gesprekken over. 
  
 
Daarnaast hebben wij meerdere dagen  in de week de beschikking over onderwijsassistenten: juf Aly van der Wal en 
juf Ilona Bevaart.  
 
Ook hebben wij op school een vrijwillige conciërge: meester Jaap van der Wal. Hij is de steun en toeverlaat als het 
gaat om zaken die het gebouwbeheer aangaan. 
 

‘onmisbaar in ons grote schoolgebouw!’ 
 
 
Tenslotte is de directeur meester Dick van Rijs iedere dag aanwezig. Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u hem 
aanspreken of per mail bereiken: d.vanrijs@sws-vpr.nl 
  
 
 
1.5 Mailadressen 
 
Wij waarderen het persoonlijk gesprek enorm! Kinderen hebben veel baat bij een goede relatie tussen leerkracht en 
u als ouders. Zodra de kinderen de school binnenlopen, zijn de leerkrachten gericht op uw kind. Als u op dat moment 
vragen hebt aan de leerkracht, zouden we graag zien dat u die óf op een later moment (na schooltijd) stelt, óf even 
een mailtje stuurt. 
 
 
De mailadressen van de teamleden zijn als volgt: 
Juf Yvonne  y.mol@sws-vpr.nl 
Juf Eveline  e.schreuder@ sws-vpr.nl 
Juf Carolijn  c.grimm@sws-vpr.nl 
Juf Arja   a.detroije@ sws-vpr.nl 
Juf Maureen  m.vanderwerff@sws-vpr.nl 



Juf Esther  e.landman@sws-vpr.nl 
Juf Caroline  c.defeijter@sws-vpr.nl 
Juf Naomi  n.heijmans@sws-vpr.nl  
Juf Marianne  m.smits@sws-vpr.nl 
Juf Joyce  j.vanhienen@sws-vpr.nl 
Juf Rinske  r.holwerda@sws-vpr.nl 
Juf Sandra              s.nieuwenhuizen@sws-vpr.nl  
Juf Chamilah  c.vanacquoy@sws-vpr.nl 
Juf Daisy  d.troost@sws-vpr.nl  
Meester Hans  j.aalbersberg@sws-vpr.nl  
Juf Maja   m.bokhorst@sws-vpr.nl 
Meester Wout  w.vansintmaartensdijk@sws-vpr.nl  
Meester Patrick  p.zwart@sws-vpr.nl 
Meester Jetse  j.bosman@sws-vpr.nl Juf  
Juf Maaike  m.jansen@sws-vpr.nl 
Juf Aly   a.vanderwal@sws-vpr.nl  
Meester Jaap  j.vanderwal@sws-vpr.nl  
Meester Dick  d.vanrijs@sws-vpr.nl 
 
 
Het  algemene mailadres is vlasbloem@sws-vpr.nl  
 
  
 
 
 
  



MISSIE EN VISIE VAN DE VLASBLOEM 
 
2.1 Missie en visie van De Vlasbloem 
 
Wij zijn een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We leren kinderen vaardigheden die heel belangrijk 
zijn in hun verdere leven. Daarbij zijn we pas tevreden als de kinderen met plezier naar school komen. De 
leerkrachten hebben plezier in hun werk en stralen dat uit naar de kinderen (en de grote mensen!) om zich heen. De 
meesters en juffen maken de ouders deelgenoot van hun enthousiasme. Samen bereiken we namelijk nog veel 
meer! We vinden dat elk kind bij ons welkom is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je gelooft. Daarbij 
mag ieder kind zijn of haar verhaal aan ons vertellen. Wij leren van elkaar: samen zijn wij De Vlasbloem. 
 
Visie van De Vlasbloem 
We geloven dat elk kind in staat is zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling loop bij ieder kind anders. Daarom 
observeren en volgen we de kinderen in hun doen en laten. Zo weten we waar de kinderen behoefte aan hebben bij 
hun ontwikkeling. Hierbij letten we erop dat een kind zichtzelf mag zijn. Nee, eigenlijk letten we erop dat een kind 
zichtzelf is! De leerkrachten verdiepen zich daarom in de achtergronden van het kind. Gesprekken met de ouders 
horen daar ook bij. 
  
Dit geeft ons inzicht in de manier waarop wij het kind helpen zich te ontplooien. Een kind moet leren om te leren. De 
leerkracht vinden wij daarbij de professional en daarom cruciaal bij het leren van een kind: al het leren van kinderen 
begint bij kennisoverdracht. De leerkrachten zijn dan ook deskundig in het geven van instructie, daarbij weten wij 
hoe de hersenen werken. Ook de persoonlijke ontwikkeling van het kind als individu en de ontwikkeling van het kind 
tot sociaal wezen, start bij kennis(overdracht). 
 

‘Dat maakt de meester of juf onmisbaar!’ 
 
De juf of meester creëert een omgeving waarin een kind zich op zijn eigen wijze (misschien wel eigenwijs) kan 
ontwikkelen. De methodes die we op school hebben zijn een hulpmiddel – en geen doel - om dit te bereiken. 
De Vlasbloem is een samenwerkings- school. Bij ons is ieder kind welkom. We zijn nieuwsgierig en respectvol naar 
elkaars levensovertuiging. Integriteit, tolerantie en veiligheid vinden wij belangrijke waarden. De leerkracht is de 
professional die zich continue ontwikkelt om de kinderen te helpen ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige ‘grote 
mensen’. 
  

Missie = Waar staan we 
Visie = Hoe willen we dat bereiken, welke strategieën gebruiken we. 

  
 
2.2 Missie en visie in de praktijk 
 
Bovenstaande missie en visie worden omgezet in de praktijk van alledag. Zoals geschreven dichten wij de leerkracht 
een duidelijke rol toe in het aanbieden van ons onderwijs. Dat betekent dat de leerkracht de regisseur is van het 
leerproces van de kinderen. Hij biedt nieuwe lesstof aan, leert de kinderen de meest efficiënte oplossingsstrategie 
aan, begeleidt bij het inoefenen en organiseert werkvormen waarbij de kinderen kunnen oefenen. De leerkracht 
controleert ook nadrukkelijk het begrip. Bij problemen waarbij een beroep gedaan wordt op de onderzoekende 
houding van kinderen, leren we eerst kinderen onderzoek vaardigheden aan. Pas als die beheerst worden kunnen 
kinderen deze toepassen. Deze nadrukkelijke rol van leerkracht komt voort uit onderzoeken van 
onderwijswetenschappers als Robert Marzano en John Hattie. Het mag geen verrassing zijn dat studies aantonen dat 
scholen die significant beter scoren, ook betere leerkrachten hebben. Het vakmanschap van de leerkracht is dus 
enorm belangrijk! We zetten daarom ook hoog in op en professionaliteit en professionalisering van de teamleden. 
 
Op De Vlasbloem zijn heldere afspraken gemaakt. Dat begint al aan het begin van de schooldag. Even een korte 
opsomming: 
 

• De leerkrachten houden vanaf 8.15 uur toezicht op het plein. 
• Nadat de bel gegaan is, verzamelen kinderen bij de leerkracht en lopen ze gezamenlijk naar binnen. 



• De leerkracht geeft de leerlingen bij binnenkomst van het lokaal een hand. Hiermee zien we of een kind 
lekker in zijn vel zit of niet. En wat vinden kinderen dat korte moment van aandacht toch fijn. Al is het alleen 
maar om te horen dat hun haar zo mooi zit! 

• Op het bord staat een korte startopdracht, kinderen kunnen gelijk zelfstandig de dag beginnen. 
  
 
Ook op onderwijskundig gebied zijn de afspraken eenduidig. In onze visie op leren dichten we een leerkracht een 
belangrijke rol toe. Hij (of zij) is de expert die de kinderen begeleidt. Om structuur in de lessen aan te brengen volgen 
wij het lesmodel van (expliciete) directe instructie. 
 
De lesopbouw daardoor voorspelbaar: 
 
1. Doelen stellen. 
Bij aanvang van de les geeft de leer- kracht auditief en visueel aan wat en hoe de leerlingen gaan leren en de doelen 
blijven gedurende de les zichtbaar voor de groep. Tijdens de 
instructie kan de leerkracht hiernaar verwijzen en/of kunnen de leerlingen deze lezen. Tussendoor stelt de leerkracht 
controlevragen om te zien of de kinderen het begrijpen. 
Door het stellen van doelen is het voor alle aanwezigen duidelijk wat er na de les bereikt dient te zijn en is een ieder 
zich bewust hiervan. Deze 
doelen komen dan ook weer terug bij de evaluatie. 
 
2. Voorkennis ophalen 
De nieuwe kennis dient (zoveel mogelijk) ingebed te worden in wat de leerlingen weten, kennen en/of kunnen. De 
leerkracht zorgt ervoor dat de leerling deze kennis kan terughalen (bijvoorbeeld door vra- gen te stellen), zodat de 
leerling de nieuwe kennis eraan kan toevoegen. Hierdoor krijgt de nieuw opgedane kennis een betekenis. 
  
3. Instructiemodel 
Er wordt gewerkt met het (expliciete) directe instructiemodel. Eerst geeft de leerkracht een korte instructie aan alle 
leerlingen. Tijdens de daaropvolgende begeleide oefening controleert de leer- kracht aan de hand van begrip vragen 
of de kinderen de lesstof snappen. Aan het einde van deze fase weet de leerkracht welke leerlingen extra instructie 
nodig hebben en welke niet. Dat is de basis voor het vervolg van de les. Dan komt de zogenaamde verlengde 
instructie voor die leerlingen die extra uitleg/informatie nodig hebben voordat zij kunnen starten. Tijdens de 
instructie maakt de leerkracht gebruik van verschillende didactische strategieën, waarbij zij zorgt dat iedereen aan 
bod komt. Dan kan bijvoorbeeld met coöperatieve werkvormen. 
 
4. Verwerking en evaluatie 
Het geleerde kan op verschillende wijzen worden verwerkt. Het is aan de leerkracht (en leerlingen) om dit op een 
goede manier te laten gebeuren. Van belang is, om zo spoedig mogelijk de leerling te laten weten of hij al dan niet 
goed bezig is (pro- ces) en hoe hij het werk heeft uitgevoerd (resultaat). 
 
Elke les heeft dus een kop en een staart. De opbouw van de dag staat ’s morgens al op het bord, met de lesdoelen 
daarbij. Dit biedt houvast voor de kinderen. Tussen de lessen door zetten we energizers en smartgames in. Heerlijk 
om even te ontspannen tussen de lessen door! 
  
 
De leerkracht als expert betekent ook dat hij of zij boven de methodes staan. Zoals omschreven in genoemd 
instructiemodel, staat het lesdoel centraal. Leerkrachten bereiden de lessen voor met in het achterhoofd het lesdoel, 
dat schrijven we ook in onze dagplanning. Om deze lesdoelen te bereiken, kunnen we de methodes gebruiken. Als 
we op enig moment een alternatief zien dat beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, vertrouwen we 
op de professionaliteit van de leerkracht om dat te gebruiken. In de klassen zien we de lesdoelen op het bord staan. 
Leer- afspraken zijn zichtbaar in de klas. Dat geeft de kinderen houvast! 
  
 
Voorin de klas staat een instructietafel. Als we een verlengde instructie geven aan kinderen die meer tijd nodig 
hebben of juist uitdagender werk nodig hebben, doen we dat aan de instructietafel. Op het moment dat kinderen 
een verlengde instructie krijgen, moet de rest van de klas zelfstandig aan het werk zijn. De leerkracht moet dus zeker 
weten dat die groep kinderen aan de slag kan en aan de slag kan blijven! Als de meester of juf daarvan overtuigd is, 



zet hij of zij het stoplicht op rood. Jawel, in alle klassen hangt een stoplicht als teken van zelfstandig werken 
(uitgestelde aandacht). De betekenis is als volgt: 
 

• Rood: niets vragen aan de juf of meester maar ook niet aan de klasgenoten. ‘Problemen’ lossen de 
leerlingen zelfstandig op. 

• Oranje: de leerkracht mag niet worden gestoord omdat die bijvoorbeeld met andere kinderen aan het werk 
is. Leerlingen mogen dan wel zachtjes overleggen met hun buurman of buurvrouw. 

• Groen: zowel aan de leerkracht als aan de klasgenoten mogen vragen worden gesteld. 
 
Doordat dergelijke afspraken in alle groepen gelden, is de voorspelbaarheid in de groepen groot. Dat geeft de 
kinderen rust en zelfvertrouwen. 
 
 
2.3 Gebruikte methodes 
 
Op De Vlasbloem gebruiken we moderne methodes. Geregeld kijken we of de gebruikte methode nog voldoet. 
 

'De methode is geen doel maar een hulpmiddel!' 
 
Kleuters    Schatkist 
Observatiemodel onderbouw Ontwikkelmodel Memelinck 
Leren lezen groep 3     Veilig leren lezen 
Schrijven   Pennenstreken 
Taal    Taal Actief 
Rekenen   Pluspunt 
Geschiedenis   Brandaan 
Biologie    Naut 
Aardrijkskunde   Meander 
Begrijpende leze   Nieuwsbegrip/ Nieuwsbegrip XL 
Technisch lezen   Estafette lezen 
Levensbeschouwing  Boekdelen(incl. burgerschap) 
Sociaal emotioneel  Move aHead 
Observatiemodel sova  Zien! 
  
 
 
2.4 Schoolklimaat 
 
In onze visie geven we aan dat we pas tevreden zijn als de kinderen met plezier naar school gaan. Dat heeft twee 
kanten. Allereerst gaan kinderen met meer plezier naar school als ze dingen doen die ze kunnen of bijna kunnen. We 
moeten het lesaanbod daarom goed afstemmen op het ontwikkelingsniveau van een kind! Dagelijks de frustratie van 
een kind opzoeken, leidt tot ongemotiveerde kinderen. Dagelijks leerstof aanbieden die al beheerst wordt, leidt ook 
tot ongemotiveerde kinderen. Dat zou zich zomaar in afwijkend gedrag kunnen uiten! Dat willen we niet. Hierin ligt 
een belangrijke rol van de leerkracht: we zoeken naar het juiste aanbod maar ook de juiste aanpak voor ieder kind. 
Daar werken we de gehele basisschoolperiode aan. Dat schrijven we ook op. Ieder kind staat in een groepsoverzicht 
gedetailleerd beschreven. Zo leren we in acht jaar tijd uw kind steeds beter kennen! In ons goepsplan omschrijven 
we dan vervolgens welke stof we op welke wijze aanbieden. 
 
Dit groepsoverzicht en ons groepsplan vormt de basis van het onderwijs aan uw kind! Door ieder kind te kennen en 
te horen, voelt een kind zich begrepen en welkom! Dat zijn belangrijke bouwstenen van ons schoolklimaat. Behalve 
aan het individu werken we ook aan het klimaat in de groepen. Het samenspel tussen de kinderen onderling en 
tussen klas en leerkracht is een andere bouwsteen. Het omgaan met elkaar, sociale weerbaarheid, het voorkomen 
van pestgedrag zijn zaken die hierin aandacht krijgen. 
 



Op De Vlasbloem zijn we van mening dat je gedrag niet uit een boekje leert, dat moet je ervaren. We maken daarin 
een koppeling tussen judolessen en gedrag in de klas. De methode die we volgen is Move-aHead (zie paragraaf 4.1). 
We houden vinger aan de pols of het schoolklimaat goed is. 
 
We enquêteren daarom jaarlijks ouders, kinderen maar ook leerkrachten. Het samenspel tussen die drie partijen 
moet optimaal zijn. Dat kan natuurlijk ook niet anders op een samenwerkingsschool! 
  
 
 
 3.1 Jaarklassensysteem 
 
De Vlasbloem werken we in schooljaar 2018-2019 met veertien groepen. We plaatsen leeftijdsgenoten bij elkaar. Als 
er verschillen zijn in ontwikkeling binnen een klas, bieden we de leerlingen lesstof op meerdere niveaus aan. De 
kinderen doorlopen onze school in principe in acht jaar. Elke klas heeft een leerkracht en in meerdere gevallen twee 
leerkrachten. Dat laatste gebeurt als er parttime leerkrachten voor de groep staan. Uitgangspunt is wel dat er niet 
meer dan twee leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een groep kinderen. 
  
 
3.2 Het schoolgebouw 
 
De lokalen van De Vlasbloem zijn verdeeld over twee verdiepingen. Als u binnenkomt via de hoofdingang, ziet u links 
en rechts onze kleuterlokalen. Momenteel zijn er vier kleutergroepen. Beneden vinden we ook het speellokaal de 
kleutergroepen geven we daar bewegingsonderwijs. De andere groepen sporten in sporthal De Drenkwaard. 
Centraal in de school is een grote tribunetrap te vinden. Deze tribune gebruiken we voor optredens van zowel 
kinderen als leerkracht! Een mooie plek om te presenteren, met professioneel licht en geluid! 
Op de beneden verdieping hebben ook de al eerdergenoemde bredeschool partners een plekje gevonden. Op de 
bovenverdieping is ruimte voor de groepen 4 tot en met 8. Bovendien is op de bovenverdieping een riant 
‘onderwijsplein’ gecreëerd. Daar is de ‘bibliotheek op school’ gevestigd. Onze kinderen kunnen daar altijd gebruik 
van maken! Ook de buitenschoolse opvang heeft daar een mooi plekje! 
  
 
 
 
3.3 Samenwerkingspartners 
 
We kloppen geregeld aan bij onze samenwerkingspartners voor kennis en expertise. Dat is gemakkelijk in een 
brede schoolgebouw. 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek is voor ons altijd open! We kunnen zelf scannen en de kinderen kunnen de mooiste en nieuwste 
boeken lenen. Dat betekent dat we in de klas geen boekenkast met muffe oude boeken meer hebben staan. Wat 
een luxe! Daarnaast doet de bibliotheek veel aan leespromotie op De Vlasbloem. Geregeld gaat de biebmeester 
Mario – dat heet tegenwoordig leesconsulent - de klassen rond om boeken te promoten om de kinderen te 
enthousiasmeren voor lezen. Daarnaast wordt door de bibliotheek het leesonderwijs gemonitord. Niet alleen wordt 
gekeken naar lezen op school maar ook in hoeverre thuis (voor)gelezen wordt. Wij krijgen als school adviezen, maar 
ook de ouders krijgen tips en trucs. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op 
het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een 
rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school een jeugdverpleegkundige verbonden. 
 
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG 
of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten. 



Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, 
gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de 
antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid 
van uw kind, dan kunt u ze stellen. 
Wij werken nauw samen met school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts, met uw 
toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zal de jeugdarts met u 
bespreken. 
 
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, 
tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het 
RIVM.  
 
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer 
Ook in groep 7 nodigen wij u en uw kind uit voor een afspraak op school of op het CJG. U heeft dan een gesprek met 
de jeugdverpleegkundige. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. 
Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. Deze vragen 
kunt u stellen aan de jeugdverpleegkundige. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. 

Vóór de afspraak vragen we u om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem 
invullen. U kunt de antwoorden meenemen naar de afspraak en bespreken met de jeugdverpleegkundige.  
 
Komt de jeugdverpleegkundige naar de school van uw kind en kunt u niet aanwezig zijn? Dan wordt uw kind alleen 
gewogen en gemeten. Uw kind mag hierbij de kleding aan laten. De resultaten krijgt uw kind mee naar huis in een 
brief van de jeugdverpleegkundige. 

Ook voor de afspraak in groep 7 werken wij nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom 
bespreekt de jeugdverpleegkundige, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. 
Eventuele bijzonderheden zal de jeugdverpleegkundige met u bespreken. 
Schoolziekteverzuim  
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school 
kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het 
welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.  
 
Zorgteam op school  
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. 
Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het 
zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht. 
 
De jeugdverpleegkundige op school 
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige 
luistert naar u en denkt graag met u mee!  
 
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is: 
 

• Eefje Prins  
• Telefoonnummer: 0181- 23 71 00   
• E-mail: e.prins@cjgrijnmond.nl 

 
Alles over gezond en veilig opgroeien 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over 
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien 
mogelijk te maken. Als u dat wil, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. 



 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgnissewaard.nl. 
 
Fysiotherapie 
In het gebouw is ook een kinderfysiotherapeut. We werken daar actief mee samen. Als we vragen hebben over de 
motorische ontwikkeling van kinderen kunnen we daar altijd terecht. Ook kijkt hij met ons mee of de kinderen op de 
juiste stoel(hoogte) zitten. Handig om een beroep te kunnen doen op deze expert! 
 
Kinderdagopvang 
SK Nissewaard vangt peuters en baby’s op. We werken nauw samen met deze organisatie. De peuters van nu zijn 
immers de kleuters van volgend jaar! We overleggen en spreken gezamenlijk over het onderwijs op school en op de 
kinderdagopvang. Deze samenwerking draagt bij aan ontwikkeling van uw kind! 
 
Kinderkoepel/   peuterspeelzaal  
Tot januari 2018 bestond de peuterspeelzaal nog in de huidige vorm. De regelgeving is echter veranderd 
(harmonisatie). Per 1 januari valt ook de peuterspeelzaal officieel onder de wet kinderdagopvang. Ook met deze 
partij maken we afspraken om een goede en warme overdracht naar de kleutergroep mogelijk te maken. 
 
Logopedie 
Het voordeel van logopedie in de school, is dat kinderen niet de school uit hoeven als er eventueel een behandeling 
nodig is. Alle oudste kleuters worden logopedisch gescreend. Als er opvallende zaken zijn, bespreken we dat met u. 
  
 
3.4 Lesrooster 
 
Op school geven we veel verschillende vakken. Van rekenen, taal en lezen tot gymles in de sporthal. We hebben per 
week 25,5 lesuren waarover we deze vakken kunnen verdelen. We houden de volgende richtlijn aan: 
 
 
  



 

 
3.5 ICT 
 
Het voordeel van een modern schoolgebouw is, dat het is ingericht op het gebruik van ICT. Dat betekent dat er op De 
Vlasbloem een prima wifinetwerk is. Daarom kunnen we kiezen voor het werken met Chromebooks. Deze laptops 
zonder harde schijf werken bij alles ‘in the Cloud’. 
 

‘De computers zijn geen vervanging van leerkrachten, we dichten immers 
de juffen en meesters een belangrijke rol toe!’  

 
Wel worden ze ingezet ter ondersteuning van het lesprogramma. Voor het extra oefenen van lesstof of het bieden 
van uitdagende opdrachten zijn deze devices ideaal. Het voordeel van de apparaten ten opzichte van tablets is dat ze 
een normaal toetsenbord hebben, dat bevordert de typevaardigheid van de kinderen. In de onderbouw gebruiken 
we wel iPads. Hier is typevaardigheid nog geen issue. De Vlasbloem beschikt over 80 Chromebooks en 15 iPads. 
  
 
 
  

 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep 
Vakgebied 1 en 2 3 4 5 6 7 8 

Werken met 
ontwikkelingsmateri
- alen 

2,25 1,00 0,75     

Gym 4,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Nederlandse taal 2,25 7,75 5,00 4,75 5,00 5,00 5,00 
Technisch en begri- 
jpend lezen 

  3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 

Schrijven  2,25 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50 
Spellen   1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 
Spreken/luisteren 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Rekenen en wiskunde 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Engels     1,00 1,00 1,00 
Wereldoriëntatie 1,00 1,00 1,00     

Aardrijkskunde    1,00 1,00 1,00 1,00 
Geschiedenis    1,00 1,00 1,00 1,00 
Natuur/biologie    1,00 1,00 1,00 1,00 
Bevordering 
gezond gedrag 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Levensbeschouwing 
w.o. burgerschap 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ICT 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Beeldende vorming 5,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 
Muziek 2,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 
Tekenen  0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 
Pauzes 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
Totaal 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 

 



NIEUW OP SCHOOL 
 
 
4.1 Een nieuwe leerling 
 
De meeste ouders kiezen een basisschool voor hun kind op het moment dat zoon of dochter drie jaar oud wordt. Het 
kiezen van een school is best wel spannend! Het is immers de bedoeling dat u voor ongeveer acht jaar een relatie 
met een school aangaat. Dat is een lange periode! Het is dan ook een vereiste dat u een goed beeld hebt van de 
school waarvoor u kiest. 
 
Deze schoolgids kan helpen bij een eerste oriëntatie. De volgende stap is doorgaans een afspraak maken voor een 
rondleiding op De Vlasbloem. Het team van De Vlasbloem is trots op de school en we vinden het daarom leuk om de 
school te laten zien aan u als ouder. U kunt telefonisch een afspraak (0181- 451860) maken of een mailtje sturen 
(vlasbloem@sws-vpr. nl) met het verzoek om een rondleiding. 
 
Voor een rondleiding trekken we voldoende tijd uit, vaak ongeveer anderhalf uur. U krijgt aan het einde een tasje 
met informatie over de school mee. Daarin zit ook een inschrijfformulier. Als u een keuze gemaakt hebt, kunt u dit 
formulier invullen en op school inleveren. 
 
We vragen u dan ook een formulier in te vullen waarin we vragen om uw opleidingsniveau. Dit een verplichte vraag 
en heeft te maken met de bekostiging van een basisschool. Ten slotte vragen we om een kopie van een zorgpas of 
identiteitsbewijs waarop het Burgerservicenummer van uw kind zichtbaar is. 
 
Zodra het inschrijfformulier is ingeleverd, verwerken wij dat in onze administratie. Zodra dat gebeurd is, krijgt u een 
bevestiging dat de inschrijving definitief is. Een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind, nemen wij 
contact op om wenafspraken te maken. Uw kind mag maximaal vijf dagdelen (wettelijk vastgesteld) komen wennen 
in de kleutergroep. Samen met u stemmen we dat af. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind dan officieel een 
basisschoolkind! 
 
Het kan ook zijn dat u naar Zuidland verhuist en daarmee tussentijds overstapt naar De Vlasbloem. In dat geval bent 
u natuurlijk ook welkom voor een rondleiding! We maken dan in overleg afspraken over het moment van 
overstappen en of er wenmomenten wenselijk zijn. 
 
Iedere overstap is daarin uniek. We bespreken dat graag met u! Zodra u in dat geval het inschrijfformulier hebt 
ingevuld, nemen wij contact op met de school waar uw kind vandaan komt. Toetsgegevens etc. kunnen dan 
overgezet worden naar De Vlasbloem. U hoeft daar zelf niets voor te doen. 
  
 
 
4.2 Leerlingvolgsysteem 
 
Ieder kind op De Vlasbloem volgen wij nauwlettend in de ontwikkeling. Hiervoor observeren wij de kleuters vanaf 
het allereerste begin. We gebruiken daarvoor het ontwikkel volgmodel van Memelinck. We kijken daarbij 
nadrukkelijk naar motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling, reken- en taalontwikkeling.  
 
Daarnaast nemen wij vanaf het einde van groep 1 toetsen van Cito af op het gebied van rekenen en taal. Dit toets-
systeem gebruiken wij door de gehele school. In de hogere groepen uitgebreid met technisch lezen, begrijpend 
lezen, rekenen/ wiskunde en spelling. Nu zegt een toets niet alles, wij vinden de mening van u en van de leerkracht 
hierin ook belangrijk. Een toets is slechts een momentopname! De leerkracht ziet uw kind 5,5 uur per dag! Mochten 
de toetsen afwijken van hetgeen wij (en u) verwachten, dan gaan we op zoek naar de oorzaak daarvan. Deze Cito 
toetsen worden tot en met groep 8 afgenomen, midden in het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.  
 
Tijdens de rapportgesprekken bespreken we met u de resultaten en de ontwikkelingslijn van uw kind. Aan het einde 
van groep 8 sluiten de kinderen hun toets carrière af met een centrale eindtoets. Deze toets telt overigens niet meer 
mee voor het bepalen van het vervolgonderwijs. 
  



 
4.3 Rapporten 
 
De resultaten van de kinderen worden in een rapport met u gedeeld. Zo rond eind november, maart en net voor de 
zomervakantie krijgen de kinderen hun rapport. Voordat de rapporten worden meegegeven nodigen we u uit om het 
rapport en de waarderingen toe te lichten. Dat doen we tijdens de tienminuten gesprekken. Bij het laatste rapport is 
geen gesprek. Alleen als u dat prettig vindt, of als wij dat wenselijk vinden, wordt het rapport kort voor de 
zomervakantie besproken. 
  
U krijgt tijdens het rapport gesprek inzage in de citotoets gegevens van uw kind. We spreken dan graag de 
ontwikkeling die uw kind laat zien op de diverse vakgebieden. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke 
grafiek. De zwarte lijn is de ontwikkelingslijn van een kind bij diverse vakgebieden. U ziet dan of uw kind een 
stijgende, dalende dan wel een wisselende ontwikkeling toont. De gekleurde lijnen geven de verschillende niveaus 
aan. De blauwe lijn geeft een voorsprong op de ontwikkeling aan, de rode  lijn een achterstand. Dit beeld is als 
aanvulling op het rapport en mooi praatstuk! 

  
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Speciale zorg 
 
Lesstof wordt op De Vlasbloem altijd op drie niveaus aangeboden. Het kan zijn dat deze aanpak niet voldoende is 
voor uw kind. Op dat moment gaan we kijken op welke manier we uw kind op een juist manier kunnen begeleiden. 
Hiertoe overleggen de intern begeleidster en de leerkracht over een specifieke aanpak. We stellen u daarvan op de 
hoogte. Blijkt dat niet voldoende effect te hebben dan wordt een School Overleg Team (SOT) ingesteld. School, 
ouders en experts (bijvoorbeeld een psycholoog of schoolmaatschappelijk werkster) zitten dan om tafel om een plan 
van aanpak op te stellen. Het kan dan zijn dat kinderen beter af zijn met een eigen leerlijn, de doelen van klas 
worden dan niet behaald. De kinderen wordt dan een ander onderwijs perspectief geboden. Blijkt na verloop van tijd 
dat de voorgestelde aanpak niet werkt, dan organiseren we een HIA (handelingsgericht integraal arrangeren). 
  
Op dat moment komt Kindkracht (zie volgende paragraaf) om de hoek kijken. Samen met een externe 
trajectbegeleider, ouders, schoolmaatschappelijk werk, experts en school zoeken we dan naar een passende 
oplossing om uw kind het juiste aanbod te geven. De conclusie kan zijn dat we andere materialen moeten inzetten. 
Het kan ook zijn dat De Vlasbloem niet de juiste school blijkt te zijn en een verwijzing naar het speciaal onderwijs de 
juiste is. Van belang is, dat ouders hierin meepraten en meedenken. We hebben het namelijk over uw kind! Mocht u 



meer willen weten over de inrichting van de zorg, dan hebben wij een uitgebreid zorgplan op school liggen. U kunt 
met ons een afspraak maken als u het prettig vindt om daar eens over van gedachten te wisselen. 
  
 
4.5 Kindkracht 
 
Kindkracht is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg. De 61 
scholen in deze regio, zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken samen om de juiste ondersteuning voor 
ieder kind te kunnen organiseren. Met elkaar vormen alle medewerkers op de scholen, de medewerkers op het 
kantoor en de schoolbesturen het samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband helpt scholen om het beste 
uit het kind te halen. Zo worden de scholen voorzien van geschikte middelen, het juiste advies, specifieke kennis en 
zorg in de vorm van ambulante begeleiding. De Kindkracht Specialisten zijn deskundigen die de leerkracht, ouders en 
het kind ondersteunen om te zorgen dat het goed gaat op school. Kindkracht stimuleert de samenwerking tussen de 
verschillende scholen, zodat leerkrachten gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 
  
Op basis van vertrouwen werkt het samenwerkingsverband samen met de scholen aan een optimale ontwikkeling 
van ieder kind. Waarbij het belang van het kind altijd voorop staat! Ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd in 
de ondersteuningsplanraad (de OPR). Deze raad denkt mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de 
scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Meer 
informatie over Kindkracht vindt u op de website. 
 
www.swvkindkracht.nl. 
  
 
 
4.6 Meer- en hoogbegaafdheid 
 
Zorgkinderen zijn ook de kinderen die opvallen aan de bovenkant van het niveau van de klas. Het mag niet zo zijn dat 
we die kinderen ‘vergeten’ in ons lesgeven omdat ze nooit om onze aandacht vragen. Daarmee zouden we deze 
groep te kort doen. Deze groep hoeft niet alle lesstof te maken. Het dag in dag uit oefenen van lesstof die allang 
beheerst wordt, werkt demotiverend. Daarom bieden we deze groep een compact programma aan, dat aansluit bij 
het niveau van de klas. We laten deze kinderen dus niet helemaal los. Door minder van de reguliere lesstof aan te 
bieden, houden we tijd over om uitdagend werk te geven. Werk waarin een beroep gedaan wordt op 
oplossingsstrategieën. Kinderen kunnen zich daarop stukbijten! Het is niet zo dat deze kinderen daarin geen 
begeleiding krijgen. Het is een misvatting dat begaafde leerlingen geen instructie nodig hebben! Vaak gaat het maar 
om een klein aantal kinderen in een groep, dat begaafd is. Ze hebben in de eigen groep dan ook weinig 
ontwikkelingsgelijken. Daarom hebben we op De Vlasbloem een plusklas. Hier brengen we de begaafde leerlingen 
van de hele school bij elkaar. We kijken daarbij wel naar leeftijd: we hebben een plus- groep voor de kleuters. Een 
klasje met kinderen uit groep 3 en 4. Dan is er een plusgroep voor de kinderen uit de groepen 5, 6 en . We gebruiken 
daar iedere woensdag voor. Juf Esther is opgeleid om deze kinderen te begeleiden. Daarnaast zijn er een beperkt 
aantal kinderen echt hoogbegaafd. Landelijk ligt dat percentage op 1,5% tot 2,0%. Deze kinderen brengen we onder 
in een regionale plusklas. We sluiten daarbij aan bij het Buiten De Grenzen project van onderwijsgroep Primo. 
  
 
4.7 Overstap basisschool naar voortgezet onderwijs 
 
Na 8 jaren basisonderwijs stappen de kinderen over naar het voortgezet onderwijs. De Vlasbloem helpt kinderen en 
ouders om deze overstap weloverwogen te doen. De advisering begint al eind groep 7. De kinderen maken daar de 
cito entreetoets. Deze toets geeft een schoolniveau advies. Als dat schooladvies anders is dan het niveau dat de 
kinderen laten zien in de klas, nodigen we u – en uw kind- uit voor een extra gesprek. Klopt dat advies wel, dan kunt 
u dat zien als een preadvies. Een prima indicatie voor het vervolgonderwijs van uw kind. De Vlasbloem adviseert in 
overigens geen school maar een schoolniveau. Ouders en kinderen kiezen vervolgens zelf een school. Zo rond 
november in groep 8 worden ouders en kinderen uitgenodigd om te praten over het niveau dat wij uw kind definitief 
adviseren. 
 
Dat kunnen de volgende niveaus zijn: 



 
• Praktijkonderwijs 
• Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO) 
• Kader (VMBO) 
• Gemengd theoretische leerweg (VMBO) 
• Theoretische leerweg (VMBO) 
• HAVO 
• VWO 
 
Het bovenstaande rijtje begint met onderwijs waarbij kinderen vooral praktisch bezig zijn. Vanaf de ‘theoretische 
leerweg’, krijgen kinderen vooral theoretische vakken. De naam zegt dat al! De theoretische leerweg en de gemengd 
theoretische leerweg staan gelijk aan de MAVO ‘van vroeger’. 
  
Als school geven wij een advies, niks meer en niks minder. Met dat advies kunt u scholen gaan bezoeken, passend bij 
het geadviseerde niveau. Het advies is gebaseerd op 8 jaar onderwijs op De Vlasbloem. We kijken daarbij naar 
toetsen die door de jaren heen afgenomen zijn en observaties rondom bijvoorbeeld werkhouding. Daarnaast nemen 
we onafhankelijke toetsen af. In groep zeven krijgen de kinderen de al genoemde entree toets van cito. Vervolgens 
nemen we begin groep 8 nog een zogenaamd ‘drempelonderzoek’ af. Tenslotte nemen we nog een intelligentietest 
af, de NIO. Dat staat voor Nederlands intelligentie onderzoek. 
Het belangrijkste mogen we echter niet vergeten: de expertise van de leerkrachten die uw kind jarenlang, dag en dag 
uit, meegemaakt hebben! Vanuit al deze gegevens komt een schooladvies. Dit wordt met de kinderen en met u 
besproken. We stellen een zogenaamd onderwijskundig rapport op. U kunt uw mening daarin ook kwijt! Vervolgens 
kunt u uw kind inschrijven op het voortgezet onderwijs. Dat kunt u zelf doen. Inschrijfformulieren van de 
vervolgonderwijsscholen zijn te downloaden van de verschillende sites. We adviseren om tijdig naar open dagen en 
informatiebijeenkomsten van de vervolgonderwijsscholen te gaan. Eind groep 7 heeft u immers al een indicatie van 
het niveau. Daardoor kunt u al gerichter gaan kijken of zoeken. Ook met groep 8 bezoeken we een aantal scholen. 
Hierbij willen we de kinderen vooral schooltypes laten zien. Het is geen promotie van specifieke scholen. Het is erg 
leuk om op een aantal scholen te gaan kijken! Zeker ook voor ouders. Richting het einde van het schooljaar neemt de 
school de centrale eindtoets af. Die wordt afgenomen ná het schooladvies en weegt daarin ook niet mee. Mocht die 
toets erg goed gemaakt zijn, dan kan in overleg tussen ouders en school het schooladvies bijgesteld worden. Dat kan 
alleen naar boven gebeuren. Een bijstelling naar een lager niveau is niet mogelijk! 
  
 
4.8 Buitenschoolse activiteiten 
 
De kinderen zijn het grootste gedeelte van het jaar in school te vinden maar gelukkig hebben we ook geregeld 
activiteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden. Denk hierbij aan schoolreisje, schoolkamp, vossenjacht of 
een verkeersexamen in groep 7. 
 
Om deze activiteiten goed te laten verlopen, doen we daarbij graag een beroep op ouders. Het mes snijdt daarbij 
aan twee kanten. Aan de ene kant vinden kinderen het leuk als vaders en moeders meehelpen en aan de andere 
kant kan school activiteiten organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Voor iedere activiteit is een draaiboek 
op school aanwezig waarin we vastgelegd hebben hoe we dergelijke activiteiten organiseren. Daarin is het 
waarborgen van de veiligheid uiteraard een belangrijk hoofdstuk! 
  
 
  



DE LEERKRACHTEN 
 
5.1 Nascholing 
 
 
In een vorige hoofdstuk las u, dat we de leerkracht een cruciale rol toedichten in de ontwikkeling van uw kind op 
onze school. Dat kan niet zonder focus op nascholing om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten.  
 
De leerkrachten zijn de professionals op De Vlasbloem. De individuele leerkrachten blijven zich daarom doorlopend 
ontwikkelen door middel van nascholing. De noodzaak tot nascholing kan ingegeven zijn door een klas of door 
specifieke kind kenmerken. Ook kan de maatschappij eisen dat we ons als team ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht 
tenslotte, kan ertoe leiden dat we dingen anders gaan aanpakken waarbij nascholing wellicht noodzakelijk is. 
 
  
5.2 Vervanging bij ziekte 
 
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek is. Op dat moment zijn er aantal stappen die we doorlopen: 
 
Bij parttimers vragen we de duo collega om extra te werken; 
Bij fulltimers vragen aan de parttimers om extra te werken voor de groep van de zieke leerkracht; 
Lukt dat niet, dan zoeken we in ons netwerk naar een invalleerkracht. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor 
leerkrachten, kunnen we niet garanderen dat dat lukt! Als deze zoektocht niet leidt tot een invaller, dan kunnen we 
de kleinere groepen samen- voegen. Bijvoorbeeld de twee groepen 7 samenvoegen tot 1 grotere groep 7. Hetzelfde 
is mogelijk bij de groepen 3 of 4. Is dat wegens omstandigheden niet mogelijk, dan kunnen we een groep opdelen. 
Bij voorkeur wordt een kleinere groep verdeeld over de overige groepen. Groep 5 kan dan bijvoorbeeld worden  
verdeeld over de groep 3, 4 en 6. De groepjes kinderen krijgen dan werk uit de eigen groep mee. Via Social Schools, 
ons communicatieplatform, wordt u als ouder hiervan op de hoogte gesteld. Indien meerdere leerkrachten ziek zijn 
en we geen mogelijkheden hebben om een klas op te vangen of te verdelen, houden we de optie open om een klas 
naar huis te sturen. In dat geval vragen we altijd toestemming aan de ouders! Als u geen mogelijkheid hebt uw kind 
op te vangen, blijft uw kind gewoon op school. We willen niet dat kinderen over het dorp gaan zwerven!! 
 
  
5.2 Stagiaires 
 
We vinden het prettig als we leerlingen van een Pabo kunnen begeleiden tijdens hun opleiding tot leerkracht. De 
kans bestaat dan ook dat in de klas van uw kind een Pabo student te zien is. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte 
gesteld. Behalve Pabo studenten, zijn er ook geregeld leerlingen van andere organisaties op school. U kunt hierbij 
denken aan snuffelstagiaires van de voortgezet onderwijs scholen of vanuit het Zadkine college. We ontvangen die  
leerlingen graag!  
  
 
 5.3 Onderwijsassistent 
 
Op school hebben wij meerdere onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten waar mogelijk! Ze is vaak 
het verlengstuk van de handen van de juf of meester. Passend bij onze visie op leren, blijft de leerkracht de 
professional die de instructie geeft!  
 
  
5.4 Conciërge 
 
Meester Jaap is onze vrijwillige conciërge. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is hij aanwezig en regelt alle 
facilitaire zaken aangaande ons schoolgebouw. Dat varieert van controle van de veiligheid binnen de school tot het 
werkend krijgen van een uitgevallen digibord. 
  
 



 
DE OUDERS 
 
Om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de school, hebben we gekozen voor een digitaal 
communicatieplatform. Dit vervangt de vroegere schoolkranten, gestencilde nieuwsbrieven en zoekgeraakte 
uitnodigingen voor informatieavonden 
 
 
 
6.1 Social Schools 
 
We gebruiken het Social Schools platform. U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. U kunt naar het 
webadres gaan, of een app downloaden op uw telefoon om de school te volgen. 
Zeer frequent plaatsen leerkrachten berichten over wat de klas bezighoudt. U ziet de kinderen spelen in de zandbak 
of met de tong uit de mond de eerste letters schrijven. Op deze manier wordt u nauw betrokken bij hetgeen wij 
doen. Deze omgeving is niet te vergelijken met Facebook. De berichten zijn alleen te zien door de ouders van de 
groep van uw kind! Slechts mondjesmaat plaatsen we berichten op Facebook. Deze berichten zijn vaak van 
algemene aard en er staan geen portretten van kinderen op! U kunt overigens jaarlijks aangeven of er wel of niet 
foto’s van uw kind genomen mogen worden. 
  
 
6.2 Informatieavonden 
 
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een algemene informatieavond. U bent dan welkom om te 
luisteren naar (en kennis te maken met) de leerkracht van uw kind. We lichten dan toe wat de kinderen gaan leren. 
Daarnaast beleggen we meerdere informatieavonden rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld over het leren lezen 
van kinderen of over schrijfmotoriek. Via Social Schools wordt u hiervoor uitgenodigd. Ook voor de 
rapportgesprekken wordt u via Social Schools uitgenodigd. 
  
De website van Social Schools: https://www.socialschools.nl 
  
 
 
6.3 Oudervereniging 
 
De Vlasbloem heeft een actieve oudervereniging. De ouders helpen de school bij allerlei voorkomende activiteiten. 
Sinterklaas, kerst, Pasen of sportactiviteiten: de vele helpende 
handen en creatieve ideeën maken van elke activiteit een festiviteit. Jaarlijks wordt een ledenvergadering belegd 
door de oudervereniging. Tijdens die vergadering wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Die is uit twee delen 
opgebouwd: Ouderbijdrage (vrijwillig) € 30,00 Bijdrage schoolreis € 35,00 Van het eerste deel worden de ‘krenten uit 
de pap’ voor de kinderen van betaald, bijvoorbeeld de kosten voor een sportfestijn of een Sinterklaascadeautje. 
  
Als uw financiële situatie zodanig is, dat deze bijdrage (in totaal 65 euro) te hoog is, kunt een beroep doen op 
Stichting Leergeld. Wij kunnen u daarbij helpen.  
 

Ferry Brinkman, voorzitter       
Remco den Boer, vice-voorzitter  
Dion Kalisvaart, penningmeester  
Carola Heijdra, secretaris 
Maja Motz, algemeen lid      
Patricia Groen, algemeen lid    
Linda Beukelman, algemeen lid  
Kim Roovers, algemeen lid      
Arjen van Riel, algemeen lid   Ellen de Groot, algemeen lid    
Alisa van der Pols, algemeen lid 



  
 
6.4 Medezeggenschapsraad 
 
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR praat met de 
schoolleiding (als verlengstuk van het schoolbestuur) over onder meer de onderwijskundige ontwikkeling en de 
begroting van de school. 
 
De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school te zodat het op de hoogte is van de 
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder 
meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming 
door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.  
 
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen 
van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft het 
recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de 
schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Alle bevoegdheden van de MR en haar 
geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten 
van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is 
vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Meer 
informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot 
schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS. 
 
Zoals uit bovenstaande blijkt, heeft ook De Vlasbloem een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie ouders en 
drie leerkrachten. De directeur is adviserend lid. 
Momenteel is de bezetting als volgt: 
  
 
 Ouders: 
 
• Angelique van der Linden 
• Cathelijne van der Linden 
• Maryse Oldejans 
 
 
Leerkrachten: 
 
• Patrick Zwart 
• Wout van Sintmaartensdijk 
• Maureen van der Werff 

 
  
De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Verslagen van de vergaderingen zijn openbaar. U kunt ze op school 
inzien. Dit jaar zal de medezeggenschapsraad als specifiek punt gaan onderzoeken of de huidige schooltijden nog 
voldoen aan de wensen van de ouders en nog passen bij het huidige onderwijs. 
  
 
 
6.5 Schoolverzuim 
 
Het kan voorkomen, dat uw kind op een dag niet aanwezig kan zijn op school. Dat kan zijn vanwege ziekte of 
vanwege een bezoek aan de tandarts. We vragen u school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Dat kan 
schriftelijk (via Social Schools), telefonisch of persoonlijk. 
 
 
 



6.6 Extra verlof 
 
Buiten de officiële vakanties mag de school geen extra verlof verlenen, behalve in uitzonderlijke gevallen: 

• Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst. 
• Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers waardoor het 

onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
• Bij vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger worden 

bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van te voren worden aangevraagd en kan maximaal tien dagen 
bedragen. Het wordt slechts éénmaal per jaar verleend. Extra vakantieverlof mag niet in de eerste weken na 
de zomervakantie worden verleend. Ook mag 

• geen extra verlof worden gegeven om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan of om files te vermijden. 
• Verlof in het geval van bijzondere familieomstandigheden. Elke aanvraag wordt apart door de schoolleiding 

bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof van tevoren schriftelijk aan te vragen. 
 
Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en deze geeft daarvan een 
schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij externe instanties. 
Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist 
de leerplichtambtenaar. Dit moet ruim van tevoren worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist minimaal 
een maand van tevoren. De registratie van het verlof wordt in de leerlingendossiers bijgehouden. De 
aanvraagformulieren voor extra verlof vindt u op de website van onze school.  
 
U ziet, aan het verlenen van verlof zitten heel wat haken en ogen! 
  
 
 
6.7 Schooltijden 
 
Deze zijn voor alle groepen gelijk. Dat is wel zo gemakkelijk als u meerdere kinderen in verschillende groepen op De 
Vlasbloem heeft! 
 
Gr 1-8   Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend   8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 
Middag   13.15 - 15.15 13.15 - 15.15   13.15 - 15.15 13.15 - 15.15 
 
De leerlingen van de kleutergroepen worden dagelijks door hun ouders/verzorgers tot in het lokaal gebracht. De 
deur is open voor deze ouders en kinderen vanaf 10 minuten voor schooltijd. De ouders van groep 3 mogen de 
eerste vier weken van het schooljaar mee te klas in. Daarna gaan alleen de kinderen nog met de juf mee naar 
binnen! 
 
 
6.8 Pleinwacht 
 
Vanaf een kwartier voor schooltijd is er pleinwacht. Om 5 minuten voor de aanvang van de lessen klinkt de schoolbel 
en verzamelen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 bij hun leerkracht (op het plein) en lopen met de 
leerkracht mee naar binnen. 
 
 
6.9 Schoolvakantie en studiedagen 2018-2019 
 
Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 06 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 03 maart 2019 
Paasvakantie  19 april t/m 22 april 2019 
Meivakantie  23 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart  30 en 31 mei 2019 
Pinksteren  10 juni 2019 



Zomervakantie  20 juli 2019 
 
De studiedagen, waarop het leerlingen geen les krijgen, staan in de jaarplanning: zie onze website. Bovendien kunt 
via de app van Social Schools een digitale agenda openen waarin alle studiedagen en vakanties staan. Die heeft u 
waarschijnlijk vaker bij u dan deze schoolgids. 
  
 
6.10 Gymkleding 
 
Het is belangrijk dat de kinderen van de groep 3 t/m 8 tijdens de gymlessen aparte kleding dragen: een sportshirt + 
een sportbroekje of een turnpakje. Alle kinderen zijn verplicht goede gymschoenen te dragen. Als er sprake is van 
'buitengym', wordt ook andere kleding aanbevolen: buitengymschoenen en een trainingspak. We laten dat uiteraard 
van tevoren aan u weten! 
 
Om gymspullen te vervoeren is een degelijke rugzak (of tas achterop de fiets) wenselijk. Ook de kinderen van groep 
1/2 dragen tijdens de gymlessen echte gymschoenen zonder veters, maar met klittenband of elastiek. Speciale 
gymkleding is niet nodig. De schoenen (voorzien van naam) mogen het hele jaar op school blijven. 
 
 
6.11 Ziekmelden 
 
Als uw kind ziek is, geeft u dat persoonlijk, telefonisch of middels een briefje of via Social Schools aan ons door. 
Graag vóór 08.30 uur. 
  
 
6.12 TSO 
 
Op onze school is gelegenheid voor leerlingen om tijdens de lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
over te blijven. Dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van TSO Bernisse (De Bonte Vlinder). Kinderen kunnen 
overblijven van 12.00–13.00 uur. Het overblijven is inclusief maaltijd. De TSO zorgt voor voldoende toezicht en de 
aanwezigheid van overblijfkinderen wordt genoteerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
coördinator Marloes Noordsij. 
 

TSO/ Kinderopvang De Bonte Vlinder Harregatplein 3d 
3214VP Zuidland Tel: 0181 459252 
Tso@kinderopvangdebontevlinder.nl 

 
 
6.13 Klachtencommissie 
 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan 
ook niet bijzonder en worden meestal in onderling overleg bijgelegd. Als u er met de leerkracht niet uitkomt, kunt u 
zich wenden tot de intern begeleidster (mevrouw Jansen) of de directeur (mijnheer Van Rijs). Soms is een 
meningsverschil van dien aard, dat iemand hier een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is 
een klachtenregeling vastgesteld. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke 
landelijke klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting beslaat het hele onderwijsveld, ongeacht 
de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de organisatie strekt zich uit van het 
primair tot wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen. nl , waar u ook 
het regelement kunt vinden en de procedure. De stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) 
of deze gegrond is. De stichting brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de 
uiteindelijke beslissing. 
  

Secreatriaat Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 162 
3440 AD Woerden 



 
Uiteraard proberen wij op school conflicten te voorkomen. In principe hebben wij allemaal het hetzelfde belang: 
goed onderwijs voor onze kinderen! Belangrijk is dat alle partijen gedurende een meningsverschil op tijd en duidelijk 
met elkaar communiceren. Dit kan veel onrust en onbegrip voorkomen. 
  
 
6.14 Vertrouwenspersoon kinderen 
 
Kinderen kunnen met problemen of klachten terecht bij de vertrouwenspersonen voor de leerlingen. Dat zijn 
meester Jetse en juf Maaike. 
 
 
6.15 Schorsing en/ of verwijdering van leerlingen 
 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het bestuur besluit een leerling tijdelijk de toegang tot de 
school te ontzeggen. Indien nodig kan zelfs worden overgegaan tot definitieve verwijdering van de een leerling van 
school. Hiervoor zijn regels opgesteld die op school ter inzage liggen. 
  
 
6.16 Gedragscode voor ouders 
 
Voor een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat hanteren we afspraken voor kinderen, leerkrachten en ouders. 
Van de ouders van onze leerlingen verwachten we: 
 
Algemeen 

• Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen gelden. Wij verwachten van 
de ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat zij, waar mogelijk, meewerken aan de naleving van 
deze regels. 

• Ouders onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals beschreven in de schoolgids. 
• Ouders houden zich aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directeur van de school aangevraagd. 
• Ouders lezen de informatie die de school verstrekt en vragen zo nodig om een toelichting. 
• Ouders geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de school door. 
• Ouders zien er op toe dat de leerling op tijd op school aanwezig is of melden hem/haar voor het begin van 

de lessen af. 
 
Zorg voor de leerlingen 

• De ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke veranderingen in de thuissituatie 
zijn. De school informeert op haar beurt de ouders wanneer er sprake is van veranderingen die van invloed 
kunnen zijn op het gedrag van de leerling. 

• De ouders tonen belangstelling voor de ontwikkeling/vorderingen van de leerling. 
• De ouders verlenen toestemming voor bespreking van de leerling binnen de leerlingenzorg, ook in het geval 

van het hierbij aanwezig zijn van externe deskundigen. 
• De ouders verlenen toestemming voor het door de school laten afnemen van testen en/of toetsen die nodig 

zijn voor een juiste diagnose. Voor het afnemen van testen en/of toetsen door externe instanties zal de 
school de ouders altijd vooraf toestemming vragen. 

  
Omgang 

• Ouders vertonen voorbeeldgedrag voor de leerlingen; zij gaan volgens alge meen geldende omgangsvormen 
en respectvol met elkaar en met de leerlingen om. Ouders werken mee aan een sociaal veilige school. 

• Kritiek, klachten of opmerkingen worden door de ouders met de direct betrokkenen (of zo nodig met de 
schooldirecteur) besproken, waarbij er door de ouders op gelet wordt dat dit niet in aanwezigheid van 
leerlingen gebeurt. 

• Gebruik van bedreigingen en geweld wordt niet getolereerd. De directeur van de school behoudt zich het 
recht voor om indien de ernst van een incident dit rechtvaardigt, hiervan aangifte te doen bij de politie. 

  
 



6.17 Verzekering 
 
De Vlasbloem heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als school of leerkrachten een onrechtmatige 
daad begaan of in gebreke blijven, wordt de schade vergoed. Deze verzekering is echter géén ongevallenverzekering! 
Kleren, brillen, schoenen etc. die tijdens lessen beschadigen of kwijtraken, vallen dan ook niet onder de 
verantwoordelijkheid van de school. 
 
 
6.18 Mobiele telefoons 
 
Mobiele telefoons mogen gedurende de gehele schooldag niet gebruikt worden, behalve na toestemming van de 
leerkracht. Dat zal op steeds meer momenten gebeuren, de mobiele 
telefoon maakt steeds meer deel uit van ons leven. We willen kinderen leren daar op een juiste manier mee om te 
gaan. Hier komt mediawijsheid om de hoek kijken. De school aanvaardt overigens geen aansprakelijkheid bij verlies 
of schade van mobiele telefoons (of andere elektronische apparaten). Als het niet nodig is, is het daarom verstandig 
om de telefoon thuis te laten. 
 
 
6.19 Pleinwacht 
 
Iedere schooldag is er pleinwacht en wel van 8.15 – 8.25 uur, van 10.00 – 10.30 uur en van 13.00 – 13.10 uur. 
  
 
6.20 Sportdag 
 
De sport en spel dag organiseren we samen met de Koningsspelen. Op de agenda van de school (zie website) ziet u 
op welke dag deze georganiseerd wordt. 
 
 
6.21 Sinterklaas – Surprise 
 
De groepen 1 t/m 4 krijgen van Sinterklaas een cadeau via school. De cadeautjes worden betaald uit de 
Ouderbijdrage. De kinderen van de bovenbouw (= groep 5 t/m 8) krijgen tegen die tijd de opdracht om een surprise 
te maken. Het te besteden 
geldbedrag is vastgesteld op € 5,00 niet meer en niet minder! 
  
 
 
  



SCHOOLONTWIKKELING 
 
De Vlasbloem blijft voortdurend in ontwikkeling. Ieder jaar worden een aantal ontwikkelpunten centraal gesteld. 
Deze schoolontwikkeling is gekoppeld aan ons schoolplan. In dat plan worden de ontwikkelingslijnen van de 
school beschreven. Aan de hand van dat schoolplan, wordt ieder een schooljaar een onderwijskundig jaarplan 
opgesteld. Hierin worden de ontwikkelspeerpunten omschreven. In deze schoolgids leest u een beknopte weergave 
van onze schoolontwikkeling. Mocht u uitgebreider hierover geïnformeerd willen worden, dan kunt u daarover een 
afspraak maken met de directie  
 
 
7.1 Schoolontwikkelpunten 
 
Schooljaar 2018-2019 richten we ons op de volgende ontwikkelpunten en sluiten onze nascholing daarop aan: 
 
• Professionele cultuur middels leerKRACHT (stichting-leerkracht.nl) 
• Ouderbetrokkenheid 
• Instructievaardigheden (EDI) 
• Begrijpend lezen 
• Mediawijsheid 
• Opbrengstgericht werken 
• Schooltijden 
• Effectiviteit van het leerstof jaarklassensysteem 
• Wetenschap en techniek 
 
 
 
 
 
  



RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
          
 
In deze schoolgids rapporteren we over de resultaten die voortkomen uit ons onderwijs. Enerzijds zijn dat 
gegevens van de toetsen en aan de andere kantzijn da resultaten van enquêtes die we hebben uitgezet bij ouders 
en kinderen. Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in de actiepunten die we ingezet hebben na analyse van de 
gegevens. 
  
 
 
8.1 Ouderenquête 
 
In december 2017 is een tweejaarlijkse enquête onder ouders uitgezet. Van deze tevredenheidspeiling staat het 
verslag op de website van de school. We zijn trots op het resultaat: gemiddeld een 8,1!  Daarmee scoren we ruim 
boven het landelijk gemiddelde van 7,6. Een goede waardering betekent niet dat we op onze lauweren kunnen 
rusten. We hebben kritisch gekeken naar het rapport en zijn met de aanbevelingen aan de slag gegaan. 
  
Opmerking: 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat De Vlasbloem ook  bij de laagste 5 punten beter scoort dan het 
landelijk gemiddelde! Desondanks hebben wij de signaalfunctie van het rapport opgepakt en omgezet in 
interventies. 
 
De Vlasbloem is een samenwerkingsschool. Bij ons is ieder kind welkom. We zijn nieuwsgierig en respectvol naar 
elkaars levensovertuiging. Integriteit, tolerantie en veiligheid vinden wij belangrijke waarden. De leerkracht is de 
professional die zich continue ontwikkelt om de kinderen te helpen ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige ‘grote 
mensen’. 
  
De items die we aangepakt hebben: 
1. Veiligheid op weg naar school. Dit is een item dat wij als school alleen niet kunnen oplossen. Hiervoor is 

samenwerking met de gemeente Nissewaard en de ouders noodzakelijk. Er heeft inmiddels een gesprek 
plaatsgevonden tussen de medezeggenschapsraad en de verkeersdeskundige van de gemeente 
Nissewaard. Er wordt gewerkt aan een plan om de verkeersveiligheid op de weg naar school te verbeteren. 

2. Speelmogelijkheden op het plein. De komende periode wordt op het plein een extra speeltoestel 
geplaatst. De oudervereniging heeft daartoe een financiële bijdrage geleverd. Daarnaast is samen met de 
gemeente Nissewaard een speelvoorziening ontworpen, en dit is inmiddels gerealiseerd, voor onze school.  

3. Website. De site is ge-update en bevat nu meer informatie dan aan het begin van het schooljaar. Mochten er 
nog urgente tekortkomingen gesignaleerd worden, dan horen wij dat graag. 

4. Overblijven tussen de middag. De TSO zal een enquête uitzetten om zicht te krijgen op hetgeen de tevredenheid 
negatief beïnvloedt. Dit zal door de overblijforganisatie met u gecommuniceerd worden. 

5. Huidige schooltijden. De uitslag van deze peiling geeft aanleiding om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
rondom aanpassingen van de schooltijden. Hiertoe zijn diverse modellen mogelijk. De medezeggenschapsraad 
gaat hier actief mee aan de slag.  

6. Rust en orde in de klas. Dit punt heeft geleid tot nader onderzoek. Er is daarom rapportage uitgesplitst per 
groep opgevraagd. Deze rapportage bevestigt het beeld dat gebrek aan rust en orde geen schoolbreed 
aandachtspunt is maar groep specifiek. Inmiddels zijn wij op dit punt een verbetertraject gestart. Dit heeft geleid 
tot uniforme afspraken over klassenmanagement en eenduidige schoolregels. De inzet van Move a-Head helpt 
hierbij om de kinderen en leerkrachten handvatten te geven. 

7. Begeleiding leerlingen met  problemen. Dit is een punt van voortdurende aandacht binnen een school. De 
uitslag bevestigt dat wij daar altijd alert op moeten blijven. Ondanks dat dit punt in    het lijstje ‘ontevreden’  
staat, kunnen wij wel  concluderen dat wij het relatief  erg goed doen ten opzichte van de landelijke waardering 
(9% ontevreden op De Vlasbloem ten opzichte van 15% ontevreden als landelijk scoring). Daar zijn we dan toch 
wel trots op. 

8. Aandacht voor creatieve vakken. Om dit punt meer inhoud te geven, is een werkgroep ‘expressie’ ingesteld. De 
teamleden die hier deel van uit maken, ontwerpen een plan van aanpak specifiek gericht op dit vakgebied. De 
vorderingen in de werkgroep worden gedeeld met de medezeggenschapsraad.  



9. Informatievoorziening over de school. Verbeteringen zijn doorgevoerd ten aanzien van de website van de school 
en in het gebruik van Social Schools als oudercommunicatieplatform.  

10. Omgang van de kinderen onderling. In de groepen waar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen het 
meest urgent is, de groepen 4 tot en met 7, is een training ingezet. Er is een keuze gemaakt voor Move a-Head 
als effectieve interventie. Hierin wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie (lessen in de klas) en de 
praktijk (door middel van judolessen in het speellokaal). Door deze inzet leren de kinderen en leerkrachten 
eenzelfde taal te spreken als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling en de daaraan gekoppelde wijze van 
omgang met elkaar. 

 
 
  
8.2 Leerling enquête 
 
Daarnaast hebben we de kinderen vanaf groep 5 geënquêteerd op het gebied van veiligheid en welbevinden. Dat 
levert ons de volgende gegevens op: Samenwerkingsschool De Vlasbloem scoort als school een 3,31 op een schaal 
van 4. Omgerekend naar een tienpuntsschaal is dat een 8,3. De respons op de Vragenlijst was 84%: 126 van de 150 
respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend te noemen.  
 
Hoogste en laagste scores per beleidsterrein: Beleidsterrein Veiligheid. 
Hoog: Ik voel me veilig als ik door de school loop   3,54 (8,9) 
Laag: We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat   2,81 (7,0) 
 
Veiligheid (2) 
Hoog: Ik ben voor niets en niemand bang op school  3,51 (8,8) 
Laag: De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang hoeft te zijn   
         2,98 (7,5) 
 
Incidenten 
Hoog: Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet word gepest met mijn geloof 3,61 (9,0) 
Laag: Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet digitaal word gepest 2,83 (7,1) 
 
Welbevinden 
Hoog:  Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,79 (9,5) 
Laag: Als ik iets naars meemaak vertel ik dat in de klas tegen de andere kinderen 2,68 (6,7) 
 
Bovenstaande scores bevestigen dat we er goed aan doen om vanaf dit schooljaar actief aandacht te besteden aan 
de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van het inzetten van Move a-Head. Vooral de 
koppeling tussen praktijk (het beleven) en theorie zal hier van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast zal het stuk 
mediawijsheid een prominentere rol binnen ons onderwijs moeten krijgen om vormen van cyberpesten te 
voorkomen. 
  
 
8.3 Toetsresultaten 
 
Bij het presenteren van toetsresultaten, maken we een verschil tussen de 
Cito eindtoets en de resultaten op de citotoetsen die we schoolbreed afnemen. De Vlasbloem heeft op de eindtoets 
een score gehaald van 538,5. De score ligt ruim boven het landelijk gemiddelde! 
 
Uit analyse van deze eindtoets blijkt dat het onderdeel spelling relatief laag heeft gescoord, met name 
werkwoordspelling. Om het verwachte resultaat voor dit jaar positief te beïnvloeden, is meer tijd gereserveerd voor 
het onderdeel werkwoordspelling. We hebben secuur gekeken naar de doorgaande lijn op dit gebied. Didactische 
kapstokken (schoolbreed!) en eenduidige terminologie helpen de kinderen om zich deze materie eigen te maken. 
Daarnaast verwachten dat betere instructievaardigheden volgens het EDI model (onderdeel van het onderwijskundig 
jaarplan) leidt tot een toename van het begrip en toepasbaarheid bij kinderen. 
Analyse van de categorieën bij rekenen gaf aan dat in sommen met het metriek stelsel relatief veel fouten werden 
gemaakt. Door bij het vak rekenen ‘voor te toetsen’ (toets afname aan 



het begin van een nieuw blok van rekenen), krijgen we beter inzicht in de hiaten in het rekenonderwijs van groep 8. 
Dit leidt anderzijds ook tot het genereren van meer efficiënte rekentijd doordat reeds beheerste zaken minder 
uitgebreid aan bod komen. Het genoemde EDI-instructiemodel helpt ons hierbij. Ook hier helpen afspraken rondom 
de didactische kapstokken de kinderen de juiste strategie te gebruiken. 
 
Daarnaast worden in alle groepen Midden en Eind toetsen per schooljaar afgenomen op de cognitieve vakgebieden. 
Om te kunnen beoordelen of deze resultaten voldoende zijn of niet, kijken we naar onze schoolpopulatie. 
Opleidingsniveau en thuistaal zijn daarbij belangrijke graadmeters. Aan de hand van een analyse van deze gegevens, 
hebben we schooldoelen gesteld. 
Deze doelen zijn ambitieus gesteld en liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Als deze doelen langs de 
resultaten van De Vlasbloem gelegd worden, is er nog werk te doen. Ergens is dat verklaarbaar, omdat De Vlasbloem 
een fusieschool is. Door over te stappen naar andere methodes, die allemaal een andere opbouw laten zien, is het 
logisch dat er hiaten in de lesstof zitten. Dit mag echter geen excuus zijn. In het hoofdstuk schoolontwikkeling heeft 
u kunnen lezen dat we hard werken aan een nog betere kwaliteit: opvijzelen van de instructievaardigheden (EDI), 
meer materialen (Sprongen Vooruit) en een duidelijke afspraken over doorgaande lijnen zullen ertoe leiden dat de 
achterstand die we opgelopen hebben door de fusie, inhalen. Ook hier gaan we voor een maximaal resultaat! 
  
 
 
 
  



PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
9.1 Gymrooster 
 

Dinsdag 13.15 – 14.00 Zaal C Groep: 4a 4B, 5 
 14.30 – 15.15 Zaal B Groep: 4a 4B, 5 
 14.30 – 15.15 Zaal C Groep: 4a 4B, 5 
Woensdag 10.30 – 11.15 Zaal C Groep: 3a 3b 
 11.15 – 12.00 Zaal C Groep: 3a 3b 
Donderdag 8.45 – 9.30 Zaal B Groep: 7a en 7b 
 8.45 – 9.30  Zaal C Groep: 7a en 7b 
 9.30 – 10.15 Zaal B Groep: 7a en 7b 
 9.30 – 10.15 Zaal C Groep: 7a en 7b 
 10.15 – 11.00 Zaal B Groep: 6 en 8 
 10.15 – 11.00 Zaal C Groep: 6 en 8 
 11.15 – 12.00 Zaal B Groep: 6 en 8 
 11.15 – 12.00 Zaal C Groep: 6 en 8 
    

 
 
 
Gegevens sporthal: 
 
Molendijk 21B, 3214 VG Zuidland 
0181 452 346 
 


