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

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons, als school voor speciaal basisonderwijs, 
onderscheiden van andere basisscholen. 

We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de 
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Het team van De Binnentuin werkt hard aan een steeds verdere inhoudelijke ontwikkeling van de 
school. Het afgelopen schooljaar is een zeer bijzonder schooljaar geweest. Door de lockdown zijn een 
aantal professionaliseringsactiviteiten en onderwijsontwikkeling doorgeschoven naar het nieuwe 
schooljaar. 

Alle ontwikkelingen hebben als doel het onderwijs voor de kinderen nog beter te maken.  Wanneer u 
hier vragen of opmerkingen over heeft, dan horen wij dat graag van u! 

Wij hopen op een inspirerend en goed schooljaar met elkaar. Wanneer u nog vragen heeft over de 
inhoud van deze schoolgids, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Cindy Hamers-van Erp, Directeur SBO De Binnentuin

Voorwoord
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Contactgegevens

SBO De Binnentuin
Binnentuinlaan 6
3452RN Vleuten

 0306620044
 http://www.ksu-debinnentuin.nl/
 info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Cindy Hamers-van Erp cindy.hamers@ksu-utrecht.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

195

2021-2022

Het aantal leerlingen is gebaseerd op de leerlingtelling van 1 oktober. Gedurende het schooljaar zijn er 
3 plaatsingsdata, te weten 1 augustus, 1 januari en 1 april. Op deze data kunnen nieuwe leerlingen in de 
groepen geplaatst worden.

Op een SBO-school zitten kinderen die in meer of mindere mate problemen hebben met leren en/of 
met hun gedrag. Het leren blijft achter en dat gaat vaak gepaard met een sterk verminderd gevoel van 
welbevinden. De reguliere basisschool kan niet aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van 
deze leerlingen tegemoetkomen. De oorzaken hiervan kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het kan variëren 
van factoren binnen het kind, binnen het gezin en/of binnen de schoolomgeving. Deze factoren 
belemmeren het leerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, waardoor er een 
verschil met leeftijdsgenoten ontstaat

Voor plaatsing op De Binnentuin is een toelatingsverklaring SBO van het samenwerkingsverband 
Utrecht-PO noodzakelijk. 

Leerlingen van SBO De Binnentuin komen uit voornamelijk uit de directe omgeving van de school. We 
willen graag een school zijn voor leerlingen binnen het Samenwerkingsverband Utrecht-po. Er worden 

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 6.984
 http://www.ksu-utrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.
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ook leerlingen aangemeld vanuit andere samenwerkingsverbanden, deze kunnen alleen geplaatst 
worden, wanneer leerlingen uit het samenwerkingsverband Utrecht-PO zijn geplaatst. 

Kenmerken van de school

Plezier

VerantwoordelijkheidRuimte

Zelfstandig Aandacht

Missie en visie

Leren om te groeien, doe je samen!

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Zij leren in een betekenisvolle 
omgeving en leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Het leren vindt zowel individueel 
als in een kleine groep plaats.

Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen leren 
zelfstandig worden, wanneer ze ruimte krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken 
tijdens zelfstandige werkmomenten, maar ook bij het laten zien van bepaald gedrag. Wij willen 
kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het maken van deze verschillende keuzes. 

1.2 Missie en visie

Identiteit

Onze school maakt deel uit van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De Binnentuin is een 
katholieke school. Daarnaast is er erkenning en respect voor andere inspiratiebronnen. Het gaat om 
waarden en normen die algemeen gelden zonder begrenzing van een kerkelijk instituut. 

De visie op identiteit is terug te zien in de houding van teamleden. Wij stellen ons de vraag “wie ben 
ik?”,  “wat ben ik? ” en “wat maakt ons als school bijzonder?”. We vinden het belangrijk dat de 
antwoorden op deze vragen passend zijn bij de dynamiek van het onderwijs en de samenleving. 

Er is ook erkenning en respect voor andere geloven, omdat het gaat om waarden, die in iedere 
godsdienst als belangrijk omschreven worden. De geformuleerde visie met betrekking tot identiteit is 
herkenbaar in de houding en het handelen van de leerkrachten. In de groepen wordt aandacht besteed 
aan onze uitgangspunten, we vieren de christelijke feestdagen op onze eigen manier en we besteden 
aandacht aan de feesten van andere geloofsovertuigingen, wij vieren deze echter niet. 

Om explicieit aandacht te besteden aan levensbeschouwing maken we gebruik van “Kleur”. Met behulp 
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van deze bron werken we aan sociaal- emotionele ontwikkeling in relatie tot levensbeschouwing en 
identiteitsontwikkeling

5



Groepsindeling

De groep op onze school is vaak kleiner dan de groep op de reguliere basisschool. Wij hanteren een 
maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. In een enkel geval wijken we hiervan af, het maximaal 
aantal leerlingen kan dan worden overschreden. Dit betreft dan een noodplaatsing, wij hebben dan met 
elkaar besloten dat de huidige groep deze overschrijding aan kan. 

De meeste leerlingen starten niet bij ons in groep 1, maar vaak (veel) later in hun schoolloopbaan. Dit 
betekent dat wij de groepsindeling jaarlijks opnieuw moeten bekijken. Om een zo compleet mogelijk 
beeld te hebben van de nieuwe aanmeldingen en voor alle leerlingen een zo optimaal mogelijke 
groepsindeling te kunnen maken, kiezen wij ervoor om de groepsindeling pas enkele weken voor het 
einde van het schooljaar aan u kenbaar te maken.

Aangezien de meeste nieuwe leerlingen aan het einde van het schooljaar én tijdens de eerste maand 
van het nieuwe schooljaar worden aangemeld, werken wij met een proefperiode. We geven kinderen 
en leerkrachten de tijd om tijdens deze periode aan elkaar te wennen. Wanneer er om dringende 
redenen een verandering in groepsindeling noodzakelijk blijkt, zullen wij deze voor de herfstvakantie in 
overleg met de betreffende ouders realiseren. De groepsindeling voor het schooljaar is bij aanvang van 
de herfstvakantie definitief. Er kunnen dan nog altijd nieuwe leerlingen instromen. 

Het SBO kent verschillende verplichte plaatsingsdata (1 augustus, 1 januari, 1 april), hierdoor kan het 
zijn dat er kinderen op de wachtlijst geplaatst moeten worden. Wij proberen de leerlingen van de 
wachtlijst zo spoedig mogelijk te plaatsen. Wanneer er veel nieuwe aanmeldingen zijn, kan het nodig 
zijn dat we de groepsindeling in januari opnieuw moeten bekijken en aanpassen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De leerlingen uit groep 1 en 2 zitten in een combinatiegroep 1-2. We differentiëren binnen de 
ontwikkelingsgebieden in niveau van de leerlingen. De leerlingen uit groep 1-2 volgen, net als alle 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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andere leerlingen in de school, 940 uur onderwijs per schooljaar. 

Met gerichte spelactiviteiten ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding, ieder 
kind op zijn eigen manier.  Alle ontwikkelingsgebieden aan bod: Taal, rekenen, sociaal- emotionele 
ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldorientatie en wetenschap & techniek.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

 De leerkracht gebruikt het aantal uren per vakgebied als steefnorm. Het kan zijn dat het noodzakelijk is 
om meer tijd aan een vakgebied te besteden om gestelde doelen te kunnen bereiken. Aangezien de 
lesdag niet verlengd wordt, kan het daarom zijn dat er aan een ander vakgebied incidenteel minder tijd 
wordt besteed.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
3 u 15 min 4 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Handschrift 
ontwikkeling 2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Keuken 

Extra faciliteiten
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Verlof personeel

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat  een leerkracht ziek of afwezig is in de school. We proberen dit 
uiteraard tot een minimum te beperken. 

Wanneer een leerkracht kortdurend verlof heeft, zullen we de vervanging als volgt oplossen:

1. Kan de duo-leerkracht van de groep een dag extra werken?

2. Is er een leerkracht ambulant die de groep kan opvangen? Dit is de leerkracht die ambulant in de unit 
aanwezig is om extra ondersteuning aan groepjes kinderen te geven. De leerkracht is een bekend 
gezicht voor de kinderen en is op de hoogte van de werkwijzen in de groep. Dit betekent dat het voor 
de kinderen minder moeilijk is om samen met de invalleerkracht een fijne dag te hebben. De keerzijde 
is dat er mogelijk extra ondersteuning niet geboden kan worden. 

3. De groep wordt opgedeeld. 

De leerlingen zullen zo veel mogelijk in de groep bij hun eigen unit worden opgedeeld. Ze krijgen werk 
mee, waar zij veelal zelfstandig aan moeten werken. De leerkracht van de groep heeft dit al voor ze 
klaar gemaakt. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

Een school met speciale leerlingen vraagt om speciale leerkrachten. Leerkrachten die hun 
voorbeeldfunctie serieus nemen en het beste uit zichzelf willen halen. Leerkrachten die hun eigen 
kracht kennen en deze blijven ontwikkelen in het belang van onze leerlingen. 

Onze teamleden zijn vakbekwaam, doel- en resultaatgericht in het omgaan met de ingewikkelde 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. We bieden kinderen onderwijs op maat en zoeken 
constant naar wegen om het onderwijs het best passend te krijgen. Door middel van samen leren en 
doen, ontwikkelt het team zich, en daarmee de kinderen.

Met studenten van de Marnix-academie vormen we leerteams en leren we van en met elkaar. Door een 
vorm van co-teaching werken we vanuit elkaars kwaliteiten en ontwikkelen nieuwe lesmethoden om zo 
te komen tot betere invulling van ons vakmanschap. Met passie werkt eenieder aan het beste resultaat 
voor de kinderen, het team en zichzelf. 

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: groep 1-2; Onderwijszorgarrangement in 
samenwerking met Youké.. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. 

SBO-Onderwijszorgarrangement (OZA) 

Het Onderwijszorg Arrangement is een geïntegreerd aanbod. Dit aanbod is bestemd voor kinderen in 
de kleuterleeftijd, 4-6 jaar, die de basisondersteuning overstijgt. Het betreft kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Een OZA zorgt ervoor dat kinderen 
thuisnabij onderwijs krijgen, een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo 
passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Ouders worden daarnaast ook begeleid in de 
opvoedingsbehoefte van hun kind. Deze aanvullende ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk en zo 
lang als nodig aangeboden. Op SBO De Binnentuin wordt dit aanbod samen 
met Youké vormgegeven. Gedurende maximaal een jaar wordt het kind in een speciale onderwijszorg-
groep geplaatst, mocht de behandeling eerder afgerond kunnen worden of er is meer duidelijkheid over 
de passende onderwijsvoorziening, stroomt een leerling binnen het jaar uit. Binnen deze groep wordt 
er onderwijs en intensieve behandeling gerealiseerd. De groep kan bestaan uit maximaal 12 leerlingen. 
Er is één gezamenlijke visie en één plan, waar iedereen aan meewerkt: het kind, de ouders, de 
leerkracht en de hulpverlener. 

Op De Binnentuin zijn er naast de OZA-groep ook 2 SBO-kleutergroepen. Binnen de beide groepen 
wordt gewerkt met de methode “‘Schatkist”’. “‘Schatkist”’ staat voor leuk en interactief spelen, leren en 
ontdekken. Met de gerichte spelactiviteiten ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende 
houding, ieder kind op zijn eigen manier.  

In ‘Schatkist’ komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: Taal, rekenen, sociaal- emotionele 
ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldorientatiewereldoriëntatie en wetenschap & 
techniek. De doelstelling voor iedere leerling is om goed voorbereid naar groep 3 door te stromen.

Toch zijn er leerlingen die bij aanvang van hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben om 
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Deze ondersteuning wordt gegeven door de 
groepsleerkracht die wordt ondersteund door de logopediste, motorisch therapeut en zo nodig door de 
orthopedagoog. We streven ernaar om zoveel mogelijk ondersteuning in de groep te bieden, zodat de 
groepsomgeving een ondersteunde leerplek voor de leerlingen wordt.  We volgen de leerlingen met het 
ontwikkelingsvolgmodel (OVM), een observatiesysteem in de vorm van ontwikkelingslijnen. Op basis 
van de ontwikkelingslijnen worden er voor uw kind tussendoelen gepland. In de gesprekken met de 
leerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het OVM toegelicht

2.3 Aanbod voor het jonge kind

4. In uiterste nood zal de groep een thuiswerkdag hebben. De leerkracht zorgt dan voor passend werk 
voor iedere leerling. 

Wanneer een leerkracht langdurend verlof (bijv. zwangerschapsverlof, zorgverlof) dan zullen we een 
structurele vervanging in de groep laten vervangen. We streven ernaar om een leerkracht voor de 
gehele periode van vervanging in te zetten. Toch kan het zijn dat er tussentijds een wisseling 
plaatsvindt. Dit vinden wij, net als u, geen optimale oplossing, maar gezien het lerarentekort, zijn we 
soms toch genoodzaakt om verschillende leerkrachten de groep te laten opvangen. 
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De komende periode zullen we werken aan de volgende onderwijsdoelen:

• Implementatie van de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS)

De methodiek ZLKLS is uitgangspunt voor ons leesonderwijs. Het leesonderwijs wordt op deze manier 
erg gestructureerd aangeboden. De leeszwakke leerlingen zullen hier zeer veel prfofijt van hebben. 
Leerlingen voor wie lezen minder moeizaam gaat, zullen ook met deze methodiek hun leesniveau 
verbeteren en zullen daarnaast veel meer ruimte hebben om te werken aan leesmotivatie, samen lezen 
en begrijpend lezen.

De methodiek ZLKLS is ondersteunend aan de methode STaal Spelling die op De Binnentuin 
gehanteerd wordt. Doordat de methodiek voor zowel lezen en spellen gebruikt wordt, hebben de 
leerlingen nog meer oefenmomenten om zich lees- en spellingscategorieën eigen te maken.

• Na de implementatie van de methode Getal en Ruimte Junior voor het vakgebied rekenen, zullen 
we de komende tijd werken aan borging.

Opvolgend aan de borging zullen we het handelingsmodel en de vertaalcirkel nog explicieter in de 
lessen terug laten komen. De rekenstrategieën uit de methode zullen voor alle groepen de 
uitgangspunten zijn, we zullen hier een hulpboek voor leerling en leerkracht voor samenstellen. Voor de 
leerlingen die uitvallen binnen de huidige methode zal in samenwerking met de remedial teacher een 
hulpboek remediërende strategieën worden opgesteld. Op deze manier ontstaat er meer een lijn in 
aanbod binnen de rekenles. 

• Sociaal emotionele ontwikkeling

We zien de afgelopen periode meer leerlingen in de school komen met ingewikkelder gedrag dat het 
leren voor de leerling in de weg staat. De gebruikte methodes en structuren van de school 
ondersteunen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen, desalniettemin zijn er nog vragen 
in gedragsontwikkeling van de leerling.

Om aan de behoeften van de leerlingen tegemoet te komen zullen we als team nascholen op de 
volgende vlakken, met als doel goed (beter) gedrag kun je leren:

1. Versterken van de executieve functies
2. Verbeteren van de prikkelgevoeligheid
3. Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Hoe bereiken we deze doelen?
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Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die 
erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. 
Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen 
stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en 
hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? 

Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed 
gaan, goed vastgelegd worden. Onze school maakt gebruik van WMK, een kwaliteitszorg instrument 
waarmee we ons onderwijs op geplande momenten beoordelen, evalueren en bijstellen.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

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

Leerlingen op De Binnentuin hebben vaak een verminderd gevoel van welbevinden en 
leerachterstanden op meerdere gebieden.  

Zij hebben onderwijs op maat nodig en meer aandacht en herhaling nodig dan de reguliere school kan 
bieden In een aantal gevallen laten zij gedragsproblemen zien, voortgekomen uit een gedragsstoornis 
of door onvoldoende afgestemd onderwijsaanbod (NB. op de SBO school is het noodzakelijk dat een 
leerling in een groep van 15 leerlingen onderwijs kan volgen). 

De leerlingen bij wie gedragsproblemen voorliggend op leerproblematiek zijn, kunnen in veel gevallen 
niet geplaatst worden op De Binnentuin.In een SBO-school moeten leerlingen leerbaar in gedrag zijn.

De kinderen op De Binnentuin krijgen exrta persoonlijke aandacht. Het uitgangspunt is dat iedereen 
uniek is en dat verschillen mogen er zijn.

De school heeft naast gespecialiseerde groepsleerkrachten veel andere verschillende disciplines om de 
ontwikkeling van de kinderen te monitoren en te begeleiden. 

Het (ortho) pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veel structuur maar ook door gezelligheid.  De 
Binnentuin heeft een hoog basisondersteuningsniveau. Er is eenduidigheid in aanpak, een afgestemd 
didactisch aanbod waarin ortho-didactische principes gebruikt worden. Het team is positief t.a.v. 
verwachtingen van kinderen en ouders worden als serieuze gesprekspartner gezien.

De zorg voor de leerlingen

Onze school vangt leerlingen op die in meer of mindere mate problemen hebben met leren en/of met 
hun gedrag. Op onze school worden de kinderen in de groepen ingedeeld op leeftijd en laten we het 
onderwijs aansluiten op het niveau van het kind. Dit betekent dat de kinderen in principe niet blijven 
zitten. Het kind geeft het tempo van ontwikkeling aan en de leerkracht met onderwijsondersteuners 
dagen het kind uit, passend bij het vooraf gestelde ontwikkelingsperspectief. 

Voor iedere leerling wordt er na de aanname in de school vanaf groep 3 een ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief helpt ons het juiste onderwijsaanbod aan het kind aan te 
bieden en te controleren of het kind voldoende vorderingen maakt. In de leerlingenzorg staan de 
principes van het project afstemming hoog in het vaandel. Dit wil zeggen dat bij de leerlingbegeleiding 
het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen centraal staat. Het 
onderwijsaanbod wordt op de behoeften van de leerlingen afgestemd. Deze onderwijsbehoeften 
worden vertaald in een groepsaanpak en zo nodig in een individueel handelingsplan. De leerkracht 
voert deze handelingsplannen uit in de groep en wordt daarbij zo nodig ondersteund door 
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medewerkers uit het zorgteam. De leerkracht houdt de vorderingen van uw kind bij in het 
leerlingvolgsysteem en rapporteert deze vorderingen twee keer per schooljaar in het 
ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief worden de toetsresultaten van de Cito-
toetsen vertaald naar een leerrendement. 

De leerkracht rapporteert ook twee keer in het schooljaar aan uw kind. In dit kinderrapport worden de 
vorderingen op een kindvriendelijke manier weergegeven en worden er aanbevelingen gedaan aan het 
kind voor de komende periode. Tijdens de ouderavonden worden de resultaten met u besproken, 
waardoor u een helder beeld krijgt van de ontwikkelingen van uw kind. De groepsleerkracht draagt de 
zorg voor het geven van goed onderwijs aan uw kind en signaleert wanneer de ontwikkeling van uw 
kind anders gaat dan verwacht. 

De zorgmedewerkers in de school

De leerkracht in de school wordt door verschillende deskundigen  hierbij ondersteund. De volgende 
deskundigen zijn werkzaam op onze school: 

De intern begeleider (IB-er) 

De IB-er hebt u bij de aanmeldprocedure vaak al eens ontmoet. Zij heeft uw kind geobserveerd in de 
basisschool en heeft daarbij gekeken of het SBO een passende onderwijsplek voor uw kind zou kunnen 
zijn. Zij heeft een advies uitgebracht aan het zorgteam van de school over de plaatsbaarheid van uw 
kind in onze school. Op basis van deze informatie heeft de IB-er ook het start OPP van uw kind 
opgesteld voor de leerkracht bij wie uw kind op De Binnentuin in de groep komt.  De IB-er coördineert 
de leerlingenzorg in de school. Zij bespreekt op verschillende, geplande momenten in het schooljaar 
met de groepsleerkracht het welbevinden, de leerontwikkeling van uw kind in de leerlingbespreking. 
Daaropvolgend kijkt zij samen met de leerkracht, naar mogelijk, nodige aanpassingen in het 
onderwijsaanbod. Aanpassingen kunnen betrekking hebben op zowel het handelen van de leerling, als 
van de leerkracht.

De Remedial Teacher (RT-er)

De Rt-er ondersteunt de groepsleerkracht en geeft, indien nodig, speciale hulp aan kinderen op het 
gebied van lezen, taal en rekenen. Zij bespreekt samen met de groepsleerkracht en de IB-er welke 
kinderen in aanmerking komen voor de speciale hulp en hoe deze hulp verder vormgegeven kan 
worden in de klas en eventueel in de thuissituatie. De RT-er geeft veelal geen structurele hulp, maar 
kortdurende ondersteuning. Tevens ondersteunt de RT-er de leerkracht in de klassensetting. Op deze 
manier kunnen meer kinderen profiteren van het specialistische aanbod en kan de leerkracht zijn 
handelingsrepertoire uitbreiden. 

De Logopediste

De logopediste houdt zich bezig met taal, spraak, gehoor en stem. Zij doet bij alle nieuwe leerlingen 
een klein logopedisch onderzoek op deze gebieden. Zij behandelt de kinderen, die in aanmerking 
komen voor logopedische hulp, individueel of in kleine groepjes gedurende een korte periode. Dit is 
geheel afhankelijk van de behoeften van de leerling. In de onderbouw groepen ondersteunt zij de 
leerkrachten en kinderen in de begeleiding van de taalgroepjes. Op het gebied van schoolbeleid doet zij 
aanbevelingen en biedt zij begeleiding op het gebied van woordenschatonderwijs. 

De kinderoefentherapeut

De kinderoefentherapeut begeleidt kinderen, die dat nodig hebben, met oefeningen om hun fijne en 
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grove motoriek te ontwikkelen. Behandeling vindt alleen plaats na overleg met school en ouders. De 
kinderoefentherapeut is niet in dienst van de school, maar werkt bij Kind en Motoriek. Wanneer 
behandeling noodzakelijk blijkt, zal zij u vragen een verwijsbrief bij de huisarts te vragen.

De orthopedagoog

De orthopedagoog is deskundig op het gebied van gedrag en ontwikkeling van het kind. Zij volgt de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en is nauw betrokken bij het maken van pedagogische 
groeps- en individuele plannen. De orthopedagoog ondersteunt kinderen in hun sociaal emotionele 
ontwikkeling wanneer er meer nodig is dan de begeleiding inde  klas. Daarnaast ondersteunt de 
orthopedagoog de leerkracht in de leerlingbegeleiding op sociaal emotioneel gebied. Zij doet 
onderzoek bij kinderen op zowel cognitief (IQ-onderzoeken) als sociaal- emotioneel vlak. Voordat deze 
onderzoeken plaatsvinden, is er overleg met de ouders geweest. De onderzoeken worden altijd met de 
ouders nabesproken en er worden afspraken gemaakt over benodigde (extra) ondersteuning voor uw 
kind. Ook kan het zijn dat de orthopedagoog u doorverwijst naar een externe instantie voor nader 
onderzoek of verdere behandeling. 

Wanneer u in gesprek wilt met een van deze medewerkers, gaat dit altijd via een aanvraag bij de 
groepsleerkracht van uw kind. 

Het buurtteam

In Utrecht zijn 18 buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in 
hun buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal kunnen 
ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat kunnen ouders met vragen terecht 
bij het buurtteam. Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie, of vragen vanuit gezin, 
m.b.t. o.a. opvoeding, financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij het 
buurtteam in hun wijk. Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het 
buurtteam meedenken met ouders of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als 
blijkt dat de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor 
specialistische hulp afgeven.De Binnentuin heeft te maken met verschillende buurtteams, aangezien 
kinderen uit verschillende wijken onze school bezoeken. Op de website van het 
buurtteam http://www.buurtteamsutrecht.nl  kunt u zien bij welk team u met uw vraag terecht kunt. 

Om u en ons te ondersteunen in een sneller proces zijn er 2 gezinswerkers bij onze school betrokken. Zij 
kunnen aansluiten bij gesprekken waar u of waar wij ze bij uitnodigen. 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

• Logopedist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Binnentuin begeleidt leerlingen met leerproblemen die door verschillende oorzaken kunnen zijn 
ontstaan. Daarnaast kan het zijn dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben om te komen tot 
gewenst gedrag. De komende tijd zal het team van De Binenntuin zich verder ontwikkelen om de 
leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen nog beter te begeleiden. 
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De rekenspecialist werkt in samenwerking met de remedial teacher en intern begeleider aan de 
verbetering van het rekenonderwijs. De leerkracht wordt ondersteund door hen om de 
rekenresultaten van de leerlingen te analyseren en de daarop benodigde interventies vast te stellen. 

De remedial teacher werkt in samenwerking met de leerkracht om de hulpvraag van een leerling beter 
in kaart te brengen. Dit kan door een diagnostisch gesprek als door een diagnostisch onderzoek. De 
remedial teacher zal passend bij de hulpvraag van de leerling een afgebakende termijn met de leerling 
werken. Dit kan in zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. 

De logopediste werkt op het gebied van taalontwikkeling met de leerkracht samen. Op De Binnentuin 
vindt de ondersteuning voornamelijk plaats op het vergroten van de talige zelfredzaamheid. 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

De orthopedagoog is de specialist als het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Zij hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van zowel de leerkracht als de leerling. 
In samenspraak met het team analyseren zij het pedagogische klimaat dat bijdraagt aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen en doet voorstellen om het klimaat te verbeteren. Zij werken 
hiervoor met de leerkracht, in de groep en individueel met kinderen.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Remedial teacher

De leerling wordt door de aanpak in de klas ondersteund in taakaanpak, werkhouding en gewenst 
gedrag. Wanneer de leerling meer ondersteuning hierin nodig heeft, wordt een plan gemaakt waarin 
de verschillende specialismen met de leerkracht samenwerken om de taakaanpak en werkhouding te 
verbeteren. 

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Kinderoefentherapeut

De kinderoefentherapeut is niet in dienst van de school, maar werkt nauw samen met de leerkracht en 
ouders waneer er een vraag is over de motorische ontwikkeling van de leerling.
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Onze “‘Vreedzame School”’ is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders, 
ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met 
elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen 
uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen 
leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. 

We nemen jaarlijks de veiligheidsthermometer af bij kinderen en het team om te meten hoe het gevoel 
van veiligheid in de school is. Zo nodig kunnen we na deze afname ons handelen bijstellen, nieuwe 
afspraken maken met elkaar voor korte - en lange termijn en dit opnemen in het schoolbeleid.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
Jaarlijkst monitort de school de veiligheidsbeleving van de leerlingen vanaf groep 6 dor middel van de 
vragenlijst van SCOL. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Meekes marinka.meekes@ksu-utrecht.nl

De leerkracht heeft een signalerende functie en heeft bij pestgedrag een programma in de groep. Het 
zorgteam wordt altijd betrokken wanneer er sprake is van pestgedrag in de groep/ bouw/ school.

3.3 Samenwerkingspartners

In de organisatie van De Binnentuin speelt partnerschap met ouders en externe zorg- en 
hulpverleningsinstanties een belangrijke rol. 

Wij nodigen ouders daarom met regelmaat uit om over de ontwikkeling van hun kind te praten. Dit 
gesprek is op basis van evenwaardigheid; de leerkracht is de deskundige wanneer het gaat over de 
leerontwikkeling en het daarbij horende aanbod, de ouder is de ervaringsdeskundige wanneer het gaat 
over de behoeften en het welbevinden van het kind. Op basis van deze informatie wordt er een plan 
opgesteld, uitgevoerd en met de desbetreffende betrokkenen geëvalueerd. 
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Er zijn gezinswerkers van het buurtteam bij de school betrokken om hulpvragen rond kind en gezin 
samen met ouders en evt. school te bespreken. 

Intern begeleiders (IB’ers) van de reguliere basisschool vormen een belangrijke partner. Door goede 
samenwerking kan de signalering en doorverwijzing van leerlingen soepel en vroegtijdig plaatsvinden. 
Daarom is het van belang dat IB-er, maar ook de andere partners binnen het Samenwerkingsverband 
(po en vo) onze school goed kennen. Wij gaan regelmatig bij hen op bezoek om leerlingen te 
bespreken of in verwijstrajecten te adviseren. Daarnaast worden zij regelmatig op De Binnentuin 
uitgenodigd in het kader van overleg, overdracht of informatie- uitwisseling. 

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig 
samen met voor - en vroegschoolse educatie. We werken soms samen met medische zorg.

Onze school werkt onder andere samen met:

Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind (cluster I en II)
• Youke Dagbehandeling

Medische zorg
• Auditief Centrum

Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO
• Opleidingsinstituut

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
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Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Samenwerkingsverband Utrecht-PO https://swvutrechtpo.nl

Sterk VO http://www.sterkvo.nl
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Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen 
mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. 
De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen 
wordt. Het kan echter voorkomen dat het niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in 
te dienen. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de algemene ouderavond. Tijdens deze 
avond kunnen de ouders kennismaken met de leerkracht en andere ouders uit de groep van hun kind. 
Er wordt gesproken over de aanpak in de groep, de geldende schoolregels en de materialen waarmee 
tijdens dit schooljaar wordt gewerkt. Ook maakt u kennis met de onderwijsondersteuners in de school. 
Er wordt tijdens deze avond geen informatie gegeven over de onderwijsontwikkelingen van uw kind. 
Voor de schoolverlatersprocedure wordt naast de algemene ouderavond nog een extra avond 
georganiseerd. Dit neemt niet weg dat de eerste algemene ouderavond ontzettend belangrijk is om bij 
te wonen.  

Er worden in het schooljaar 2 ouderavonden georganiseerd, waarin u met de leerkracht en eventueel 
een onderwijsondersteuner in gesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind. U kunt in de jaarplanning 
de precieze data van deze avonden vinden. U krijgt tijdig een uitnodiging voor deze ouderavonden. 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan contact op met de leerkracht om een andere 
afspraak te maken. 

Mocht u tussentijds een vraag of opmerking hebben over de ontwikkeling van uw kind, neemt u dan 
contact op met de leerkracht om hierover in gesprek te gaan. Uiteraard zullen wij ook met u contact 
opnemen, wanneer wij het noodzakelijk vinden tussentijds met u in gesprek te gaan over uw kind. 

Wij, als school, zijn verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs, maar wij houden ons ook 
bezig met opvoeden. Om dit opvoeden samen met u te doen, is een goed contact tussen school en 
ouders belangrijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en opvoeding kunnen we 
afspraken maken over de aanpak van uw kind. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van uw kind 
samen positief beïnvloeden. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• andere activiteiten als sportdag, paasviering

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

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

Voor de kinderen die in groep 8 zitten, wordt er, naast de ouderbijdrage, nog een extra bijdrage 
gevraagd. Uit deze bijdrage wordt het schoolkamp betaald. De kampbijdrage is dit schooljaar 
vastgesteld op € 65,00.  

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Werkgroep ouder voor organisatie van activiteiten 

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. 
Omdat onze school administratief gezien één geheel is met de St. Maartenschool in de stad, is er één 
MR voor beide locaties. Om school specifieke zaken met elkaar te bespreken, hebben wij ervoor 
gekozen te werken met zgn. deelraden. De deelraad van De Binnentuin bespreekt inhoudelijke 
onderwerpen die voor de locatie van toepassing zijn. Zij hebben daarin advies- of instemmingsrecht. De 
leden van de andere locatie hebben hier geen bemoeienis mee.

Om feesten en activiteiten te organiseren vragen we oudersom deel te nemen aan werkgroepen. Op 
deze manier kunnen ouders deelnemen aan de voorbereiding van een activiteit die goed bij ze past. 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt door de leerkrachten geïnventariseerd u zou willen 
ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten. De voorzitter van de werkgroep nodigt 
de desbetreffende ouders uit voor een actieve deelname. 
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Om verschillende activiteiten voor de kinderen te organiseren vraagt de school van u een vrijwillige 
ouderbijdrage. U kunt bij deze activiteiten denken aan het schoolreisje (voor leerlingen in groep 8 
wordt het schoolreisgeld gereserveerd voor het kamp), Sinterklaasfeest, excursies. 

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 45,00. U kunt dit bedrag voldoen op 
rekeningnummer 41.46.04.075 ten name van KSU2 - St. Maarten Leidsche Rijn inzake ouderraad. Wij 
stellen het op prijs wanneer u de ouderbijdrage voor 1 december betaalt. 

Aangezien het een vrijwillige bijdrage betreft, is het vanzelfsprekend dat er geen kinderen worden 
uitgesloten van activiteiten wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders melden hun kind tussen 8:00-8:30 uur ziek op het telefoonnummer van de school. 

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

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

Mocht u verlof willen aanvragen, dan kunt u dat doen via het aanvraag formulier 'verlof'. Het formulier 
kunt u vinden op de website van de school of bij de administratie van de school ophalen. 

De verlofaanvraag wordt door de directeur van de school beoordeeld. Hiervoor worden de algemeen 
geldende regels als uitgangspunt gebruikt. 

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in overleg met 
de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het 
samenwerkingsverband zijn onderwijsadviseurs in dienst die samen met de school de hulpvraag van uw 
kind verder in kaart brengen. Wanneer zij in samenspraak met u constateren dat uw kind gebaat is bij 
een plaatsing op De Binnentuin, wordt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website www.swvutrechtpo.nl

Wanneer u in samenspraak met de basisschool hebt geconstateerd dat een SBO plaats de beste plaats 
is voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de schoolleider voor een kennismakingsbezoek. In dit 
gesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en zult u kennismaken met het de school. 
Tevens vinden wij het erg belangrijk dat u iets vertelt over uw kind. Wij voeren het eerste gesprek met 
ouders zonder aanwezigheid van het kind. 

Na het kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden bij SBO De Binnentuin. Het zorgteam van de 
school zal na bestudering van het volledige dossier en een observatie beoordelen of een leerling 
plaatsbaar is op de school. 

Wanneer de leerling plaatsbaar is op De Binnentuin en er is een TLV afgegeven voor het SBO door het 
samenwerkingsverband Utrecht-PO dan kan de leerling ingeschreven worden. 

In overleg met ouders worden afspraken gemaakt over de plaatsingsdatum in de groep.

Plaatsing op onze school is mogelijk op 3 momenten in het schooljaar, te weten bij aanvang van het 
schooljaar met een mogelijke uitloop tot 1 oktober, direct na de Kerstvakantie en op 1 april. Deze data 
liggen in het verlengde van de wettelijk vastgestelde opname data (1 augustus, 1 januari en 1 april). 

Tussentijds wordt er alleen in noodgevallen geplaatst. U kunt hierbij denken aan een onhoudbare 
situatie op de basisschool of een verhuizing. De schoolleider zal dit beoordelen na een gesprek met 
ouders en de basisschool.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Algemene praktische informatie

Fietsen  

Sommige kinderen komen op de fiets. Wij raden u aan om met uw kind af te spreken dat hij/zij altijd 
dezelfde route fietst. De kinderen uit de benedenverdieping stallen hun fiets op het plein, de kinderen 
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uit de bovenverdieping zetten hun fiets achter het voetbalveld in de stalling. De fietsenstalling is 
openbaar terrein, h. Het toezicht hierop is met name onder schooltijd onmogelijk. Zorgt u daarom voor 
een goed slot. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal, al doen we wat we 
kunnen om dit tegen te gaan. Op het schoolplein mag niet gefietst worden.  We zien ook veel kinderen 
met stepjes en dergelijke op school komen, deze moeten ook in de fietsenstalling gestald worden. Het 
is verboden deze in de school te stallen i.v.m. brandveiligheid. Ook krijgen wij steeds vaker het verzoek 
om stepjes e.d. in de afgesloten stalling te plaatsen, hier kunnen we niet aan tegemoetkomen. Daarom 
het dringende verzoek ook hiervoor ook een slot mee te geven.  

Parkeren  

We willen rond de school zorgdragen voor een veilige verkeerssituatie voor u en uw kinderen. We 
kunnen dit niet alleen en hebben daarvoor uw hulp hard nodig. De parkeerplaatsen aangrenzend aan 
het schoolplein zijn bedoeld om de kinderen veilig te laten uitstappen uit de busjes. U kunt uw auto 
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, níet op de stoep of bij buurtbewoners op de inrit. Wij 
vragen de wijkagent regelmatig te surveilleren om ons te helpen bij het waarborgen van een veilige 
schoolomgeving.  

Leerlingenvervoer

De leerlingen komen op verschillende manieren naar onze school. Wanneer uw kind met een busje 
wordt opgehaald, moet u er zelf voor zorgen dat u bij de buschauffeur afmeldt wanneer uw kind ziek is. 
Wanneer u een klacht hebt over het vervoer, neemt u dan contact op met de vervoersmaatschappij en 
de gemeente. Zij nemen uw klacht dan in behandeling. Wij vinden het fijn om ook op de hoogte te 
worden gebracht. Wij kunnen dan een vinger aan de pols houden.  

Wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school komt, voelen wij ons verantwoordelijk, maar u, 
als ouder, bent eindverantwoordelijk.  

Meer informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer bij de gemeente Utrecht kunt u verkrijgen 
bij de administratie van de school of op de website van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht 
neemt, voordat zij het vervoer toekennen met ons als school contact op. Zij vragen ons een inschatting 
te maken van de mogelijkheden van uw kind in het verkeer en of uw kind zelfstandig met/ zonder 
begeleiding naar school kan komen. 

Inloopmoment 

De deuren van de school zullen om 8:30 uur opengaan, tot die tijd is er geen toezicht op het plein. We 
vinden het fijn u af en toe te mogen begroeten in de klas, toch willen we u laten weten dat we dit 
moment willen gebruiken om uw kind en de andere kinderen welkom te heten. Om deze reden zullen 
wij u af en toe uitnodigen om met uw kind mee naar binnen te komen en een korte startactiviteit met 
hem/haar te doen. 

Om 8:45 uur vragen wij u de klas te verlaten, zodat het onderwijs op tijd kan beginnen. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om langdurige gesprekken over uw kind bij het inloopmoment te 
voeren. Uiteraard kan het wel zo zijn, dat u de leerkracht kort van iets op de hoogte moet brengen. 

We willen de kinderen ook de gelegenheid geven hun zelfstandigheid te vergroten, daarom vragen we 
u uw kind ook de mogelijkheid te geven alleen naar binnen te gaan. Het ophangen van jas, tas en 
opruimen van pauze tussendoortjes zijn bij uitstek taken voor uw kind en niet voor u als ouder. Op deze 
manier helpt u uw kind met het ontwikkelen van zelfstandigheid.  
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Toezicht op het plein 

Het buitenspelen wordt in  verschillende pauzes georganiseerd om alle kindernen voldoende ruimte te 
geven. Hierbij is een verdeling gemaakt in een kleuterpauze en onder-, midden- en bovenbouwpauze. 
Tijdens iedere pauze zijn er 2 of 3 leerkrachten op het plein om actief toezicht te houden. Actief 
betekent dat de leerkracht de scheidsrechter is bij het voetballen, een spel met kinderen organiseert of 
een praatje maakt met kinderen.  

Eten en drinken  

Wij hebben een continue rooster. Alle kinderen eten op school. Wij vragen u dringend uw kind gezond 
eten en drinken mee te geven, bij voorkeur in de ochtendpauze een stuk fruit. Op de korte dagen eten 
kinderen pas als zij thuis komen, een stuk fruit is dan wellicht niet toereikend voor de lange tijd tussen 
de pauze en het naar huis gaan. Wilt u hier rekening mee houdenKoolzuurhoudende dranken 
en energiedrankenenergiedranken zijn niet toegestaan en zullen worden ingenomen! Uw kind kan dan 
een beker water drinken en de ingenomen drank wordt aan het einde van de dag aan uw kind mee 
terug naar huis gegeven.  

Gymlessen  

Er wordt 2 keer week gegymd in de gymzaal van de school. Een gymles wordt door een vakdocent 
lichamelijke opvoeding gegeven, de andere les door de groepsleerkracht. Er zijn leerkrachten in de 
school die geen gymbevoegdheid hebben, vanzelfsprekend mogen deze leerkrachten geen gymles 
geven aan de groep. Deze groepen hebben 2 keer per week les van de vakleerkracht.

De kinderen uit de groepen 1-2 hebben dagelijks een moment in het speellokaal.  Het is verplicht om 
gymschoenen en gymkleding te dragen in de gymzaal. De gymschoenen mogen niet buiten 
gedragen worden.  

Schoolreis, kamp en excursies  

Iedere groep zal zo’n 2 keer per schooljaar op excursie gaan. Deze excusrsies zijn niet vrijblijvend, maar 
educatief van aard. Excursies worden voorafgegaan door lessen in de klas. We vinden het belangrijk dat 
alle kinderen minimaal 1 keer per jaar naar een muzikale of theatervoorstelling gaan. Tevens gaat 
iedere groep naar een museum. Het museumbezoek past bij de lesinhoud die de leerlingen op school 
krijgen.  We vinden het belangrijk, maar zeker ook leuk, als we op u als ouders kunnen rekenen om een 
groep mee te begeleiden naar een excursie. We maken in veel gevallen gebruik van het openbaar 
vervoer om naar het theater of museum te gaan. Mochten we niet met de bus kunnen gaan, vragen we 
ouders om ons met de auto te brengen.  

Uiteraard gaan we ook een keer per jaar op schoolreis. Tijdens een schoolreis leren kinderen elkaar op 
een andere manier kennen en willen we de kinderen eens iets anders laten ervaren dan in 
de shcoolbankenschoolbanken zitten. We wisselen jaarlijks ontspanning af met iets natuurlijks en 
educatiefs/ cultureel.  

Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. Tijdens dit kamp worden activiteiten gedaan 
die groepsvormend zijn en de cohesie in de groep daarmee versterken. Aangezien de 
groepssamenstelling jaarlijks wisselt, is de doelstelling van het kamp nadere kennismaking en 
groepsbinding.  

Foto’s en filmopnamen van kinderen  

Van activiteiten in de school en bij excursies worden er regelmatig foto’s gemaakt. De leerkracht zal 

25



deze foto’s met u als ouder delen. Foto’s kunnen geplaatst worden op “‘Social Schools”’. Dit is een 
afgeschermde omgeving, waar u, na goedkeuring van de school, toegang toe heeft. Wilt u de privacy 
van eenieder respecteren en geen foto’s van kinderen, andere dan uw eigen kinderen of teamleden van 
De Binnentuin op sociale media plaatsen. Ook zullen er af en toe foto’s gemaakt worden op de website 
aan te kleden of in de nieuwsbrief geplaatst worden. Het kan zijn dat u dat als ouders niet toestaat. 
Wanneer u dit niet akkoord vindt, vragen we u dit expliciet aan de leerkracht te melden. Bij de 
inschrijving van uw kind op onze school wordt deze vraag ook aan u gesteld. Omtrent het maken van 
foto’s en filmopnamen van kinderen houden wij ons aan de huidige wet- en regelgeving. Meer 
informatie hierover en hoe wij ons in algemene zin aan de wet- en regelgeving houden rondom het 
verwerken van persoonsgegevens is te vinden op www. Ksu-utrecht.nl . 

Snoep en traktaties  

Wij vragen u uw kind geen snoep of chips mee te geven naar school. Bij feesten en verjaardagen mag er 
in de eigen groep wel snoep uitgedeeld worden, al gaat de voorkeur uit naar iets gezonders. Denkt u er 
bij traktaties aan dat er nogal wat kinderen gevoelig zijn voor kleurstof, cacao, noten, e.d. of geen 
suiker mogen. Om kinderen niet teleur te stellen, is het prettig als u hierover contact met de leerkracht 
opneemt. Heeft uw kind een allergie en wilt u een teleurstelling voorkomen, zorgt u dan voor eigen 
houdbare traktatie. De leerkracht zal deze dan voor uw kind bewaren.  Wanneer uw kind de leerkracht 
wil trakteren, vinden wij een gezonde traktatie het lekkerste.  

Verzekering  

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn 
alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de 
kinderen op school verzekerd.  Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve 
scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële schade die 
gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de 
verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en 
naar school (maximaal één uur heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn 
beperkt.  Het hebben van een eigen WA verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet 
verplicht. Wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk gesteld wordt 
voor eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten worden.  De school 
is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan eigendommen van uw kind.    

Kledingprotocol  

KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar 
andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. 
Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders 
moeten voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het KSU-kledingprotocol is 
bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle medewerkers van de KSU. 
Het KSU-kledingprotocol is in deze schoolgids opgenomen als bijlage 8 “‘Regelement Kledingprotocol 
KSU’”. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

We werken in onze school op een handelingsgerichte- en opbrengstgerichte manier. Om goed in beeld 
te brengen wat het kind nodig heeft, kijken wij naar het individuele kind met  zijn of haar 
mogelijkheden. Dit doen we door voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Voor dit 
ontwikkelingsperspectief kijken we naar de cognitieve capaciteiten van het kind en het niveau van 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit ontwikkelingsperspectief helpt ons het juiste onderwijsaanbod 
aan het kind aan te bieden en te controleren of het kind voldoende vorderingen maakt. Op basis van de 
onderwijs- en begeleidingsbehoeften plannen we voor het kind het onderwijsaanbod voor de 
verschillende vakgebieden. 

Op De Binnentuin wordt op een handelingsgerichte manier gewerkt, dit wil zeggen dat bij de 
leerlingbegeleiding het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende 
leerlingen centraal staat. Het onderwijsaanbod wordt op de behoeften van de leerlingen afgestemd. 
Deze onderwijsbehoeften worden vertaald in een groepsaanpak en zo nodig verdiept in een individueel 
handelingsplan. 

De leerkracht houdt de vorderingen van uw kind bij in het leerlingvolgsysteem en evalueert deze 
vorderingen twee keer per schooljaar in het ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief 
worden de toetsresultaten van de Cito-toetsen vertaald naar een leerrendement en doelen voor de 
komende periode. Wanneer een leerling 3 toetsmomenten achtereenvolgens boven of onder de 
geplande leerresultaten scoort, wordt in overleg met leerkracht, zorgteam en ouders de leerroute voor 
de leerling het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Vanaf eind groep 6 stellen wij een voorlopig advies voor uw kind op. dat zullen we tot aan de eerste 
helft van groep 8 halfjaarlijks beoordelen en mogelijk bijstellen. Voor het geven van het advies voor het 
voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de gegevens uit het intelligentieonderzoek, de sociaal-
emotionele ontwikkeling, de leer- en werkhouding en de leerresultaten van de vakgebieden technisch 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 56,4%

vmbo-b 23,1%

vmbo-b / vmbo-k 5,1%

vmbo-k 5,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,1%

havo 2,6%

onbekend 2,6%

en begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spelling van uw kind. 

Wanneer uw kind in groep 7 zit op onze school, zullen wij bekijken of het intelligentieonderzoek nog 
recent genoeg is om in groep 8 mee te nemen in het schoolverlatertraject. Wanneer het onderzoek 
ouder dan 2 jaar is, zal de orthopedagoog, psychologisch testassistent of een van haar stagiaires u 
benaderen voor een afspraak om een nieuw intelligentieonderzoek af te nemen bij uw kind.

Ook in het SBO is de afname van de eindtoets verplicht. Ondanks het verplichte karakter van de 
eindtoets zullen de volgende leerlingen op onze hiervoor vrijstelling krijgen:·       

• Zeer moeilijk lerende leerlingen
• leerlingen met een IQ < 75 (onderzoek niet ouder dan 2 jaar) en leerresultaten < E5 
• Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal 

onvoldoendebeheersen 

Mocht het resultaat van de eindtoets afwijken van het advies dat wij eerder gaven, zullen we het advies 
heroverwegen. 

Met dit advies kunt u uw kind aanmelden bij de voortgezet onderwijsschool naar keuze. 

Mocht het advies voor de leerling praktijonderwijs of een vorm van speciaal voortgezet onderwijs zijn, 
dan zullen we altijd het samenwerkingsverband betrekken. Zij zullen het dossier van de leerling 
beoordelen en een deskundigenadvies schrijven.

Om u en uw kind te ondersteunen in de schoolkeuze, adviseren wij u om verschillende scholen te 
bezoeken. Ook de leerkrachten van groep 8 bezoeken regelmatig voortgezet onderwijsscholen in 
bedrijf. Zo krijgen zij een goed beeld van de voortgezet onderwijsscholen en zijn zij nog beter in staat 
om u te ondersteunen bij het vinden van een goed passende school voor uw kind. 

De gehele procedure zal aan u worden toegelicht tijdens de ouderavond voor groep 8 aan het begin van 
het schooljaar.

5.4 Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten

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

Aandacht

VerantwoordelijkheidZelfstandigheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De leerlingen die SBO De Binnentuin verlaten, stromen uit op het voor hen optimale niveau, passend bij 
hun eigen mogelijkheden. 

Zij blinken uit in het zichzelf zijn en zichzelf kennen. 

Zij weten een goede balans te vinden tussen eigen belang en gezamenlijk belang. 

Daarin maken zij keuzes die zij kunnen verantwoorden. Zij gaan bij zichzelf na wat de consequenties 
van deze keuzes zijn. 

Zij zijn daarin respectvol naar zichzelf en de ander. 

Zij zijn in staat hun eigen conflicten op te lossen, of, waar nodig, tijdig de juiste hulp te vragen.

Zij kunnen hun eigen ontwikkeldoelen benoemen en hebben het doorzettingsvermogen om deze ook 
daadwerkelijk te verwezenlijken. 

Zij kennen de kracht in zichzelf en hebben plezier in leren. 

Zij kunnen hun eigen ontwikkeldoelen benoemen en hebben het doorzettingsvermogen om deze ook 
daadwerkelijk te verwezenlijken. 

Zij kennen de kracht in zichzelf en hebben plezier in leren. 

Het pedagogische klimaat van De Binnentuin is ambitieus. We stellen, voor en met leerlingen, hoge 
doelen en spreken hoge verwachtingen uit. 

We hebben veel aandacht voor het individuele kind en we weten heel goed wat de mogelijkheden van 
de kinderen zijn. We zien de talenten van onze kinderen en spreken hen hierop aan. We dagen hen uit 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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en ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze. Daardoor zijn wij in staat om hen uit hun 
frustratie zone te halen en in hun eigen kracht te zetten. 

We zetten sterk in op het ontwikkelen van 21st century  skills, zoals samenwerken, kritisch denken, 
problemen oplossen, omgaan met feedback en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Dat 
doen we via het programma The leader in me dat de leerling in zijn eigen kracht zet door hem steeds 
meer leiderschap te geven over zijn eigen leerproces en zijn eigen leven. 

Door de methodiek van De Vreedzame School en de rustige sfeer in school creëren we een veilig 
klimaat, waarin onze leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van 
zichzelf en de ander.  

Twee keer per jaar vullen we voor ieder individue de vragenlijst Sociale competentie in. Aan de hand 
van de scores van de individuele leerlingen, stellen we voor iedere leerling nieuwe doelen vast. De 
verschillende individuele doelen worden geclusterd tot een groepsdoel, een bouwdoel en een 
schooldoel. In gezamenlijkheid stellen we doelen vast, waar we ook in gezamenlijkheid aan werken. 

De leerkrachten worden ondersteund in het vaststellen van deze doelen door de orthopedagogen van 
de school. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

6.2 Opvang

De leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan totaal 7520 uren. De uren worden over 8 
schooljaren verdeeld, wat op onze school betekent dat ieder schooljaar uit 940 uren bestaat. 

Om de onderwijstijd zo volledig mogelijk te benutten zijn de volgende maatregelen genomen. Tussen 
8.30 en 8.45 uur verwachten wij uw kind, zodat we om 8.45 uur kunnen beginnen. De kinderen worden 
tijdig van de speelplaats gehaald. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is! 

In de klassen wordt gewerkt met een lesrooster dat voldoet aan een minimaal aantal vastgestelde uren 
per vak- en vormingsgebied. Bij onze onderwijsontwikkeling hoort gedifferentieerde instructie, leren 
van en met elkaar, individueel- en groepsleren. Het één en ander bevordert de effectieve leertijd. We 
werken met een continue rooster. 

De leerlingen hebben een half uur lunchpauze per dag met uitzondering van woensdag en 
vrijdag. Aangezien sommige kinderen al erg vroeg van huis moeten vertrekken om naar school te 
komen, kan in een groep een afspraak gemaakt worden over lunchen tijdens het werken. 

6.1 Schooltijden

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

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Woensdag  - 08:45 - 13:00  - 13:00  - 

Donderdag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:45 - 13:00  - 13:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Alle kinderen zijn tijdens de lunchpauze op school, de kinderen eten met de leerkracht in de klas en 
gaan met de leerkracht of een ondersteuner buitenspelen. Er is geen tussenschoolse opvangorganisatie 
verbonden aan de school.

SBO De Binnentuin heeft geen buitenschoolse opvang op school georganiseerd. Wij zijn van mening 
dat onze leerlingen in de reguliere buitenschoolse opvangen kunnen worden opgevangen. Ons 
uitgangspunt is gewoon waar mogelijk, speciaal als het nodig is.

Rond de school zijn verschillende buitenschoolse opvang organisaties, waar onze leerlingen geplaatst 
kunnen worden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Vakantie Van Tot en met

Studiedag 22 september 2022

Studiedag 20 oktober 2022

Herfstvakantie 24 oktober 2022 30 oktober 2022

Studiedag 05 december 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 08 januari 2023

Studiedag 23 februari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 05 maart 2023

Goede Vrijdag 07 april 2023 07 april 2023

2e Paasdag 10 april 2023 10 april 2023

Studiedag 18 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

2e Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 21 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Directie ma, di, wo, do, vrij 8:00-16:30

Zorgteam medewerkers ma, di, wo, do, vrij 8:00 - 16:30

Leerkrachten afhankelijk van de werkdagen 8:00 - 8:30 en 15:00 - 16:30 

De school is dagelijks bereikbaar tussen 8:00 en 16:30 uur. Nemen we onverhoopt de telefoon niet op, 
laat u dan een bericht achter op de voicemail of stuurt u een bericht naar info.debinnentuin@ksu-
utrecht.nl. 

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Gedurende lestijd is de leerkracht niet bereikbaar 
per telefoon of per mail.
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