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Voorwoord  

Beste ouders, verzorgers en geïnteresseerden in onze school,  

Voor u ligt de schoolgids van De Binnentuin. In deze schoolgids vindt u de belangrijke zaken 

die u moet weten van onze school.  

Tevens vindt u in deze schoolgids allerlei praktische zaken zoals de vakanties, de lestijden en 

activiteiten, maar ook de ontwikkelingen waaraan wij als school gewerkt hebben en waar we 

het schooljaar 2018-2019 aan zullen werken.  

Omdat iedere school anders is, andere werkwijzen hanteert en een eigen sfeer heeft, vinden 

wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van de uitgangspunten op onze school.  

Het team van De Binnentuin werkt hard aan een steeds verdere inhoudelijke ontwikkeling van 

de school. 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  

Schoolleider  
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1 Het onderwijs 

De Binnentuin  

De Binnentuin is een school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en is met 5 

groepen gestart in augustus 2003 als St. Maarten Leidsche Rijn. De school heeft in korte tijd 

een flinke groei doorgemaakt. Het komende schooljaar zullen wij met 16 groepen beginnen.  

Wij zullen de groepen leerlingen begeleiden in het specifieke onderwijs- en 

begeleidingsaanbod dat zij nodig hebben.  

De Binnentuin is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).  

1.1 De SBO groepen  

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 meer 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.  

1.2 Kernwaarden  

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. We gebruiken hiervoor bij verschillende 

vakgebieden structuren van coöperatief leren. 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.  
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1.3 Schoolprofiel  

Leren om te groeien, groeien doe je samen!  

1.3.1 Kernverhaal:  

De Binnentuin is een ambitieuze SBO school. Net als reguliere basisscholen werken we aan de 

kerndoelen volgens de Wet Primair Onderwijs. Wanneer leerlingen bij ons worden aangemeld, 

is er vaak sprake van een sterk verminderd gevoel van welbevinden. Wij vinden het erg 

belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Op De Binnentuin krijgt het kind de 

ruimte om te groeien. Er is veel aandacht voor de eigenheid van het kind; je mag er zijn zoals 

je bent.  

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. Op basis van de onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften plannen we voor het kind het onderwijsaanbod voor de verschillende 

vakgebieden.  

1.3.2 Eindprofiel leerlingen  

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.  

1.3.3 Pedagogisch didactisch klimaat  

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 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 
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“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.  

1.3.4 Leerkrachtkwaliteiten  

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. Mede doordat we 

een ‘professional development school’ zijn, blijven we leren en ons ontwikkelen. Met studenten 

van de Marnix-academie vormen we leerteams en leren we van en met elkaar. Door deze 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.  

1.3.5 Buitenschoolse partners  

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 even waardigheid; 

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.  

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’ers, 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 en te adviseren. Zij worden ook regelmatig op De 

Binnentuin uitgenodigd in het kader van overleg, overdracht of informatie- uitwisseling.  
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1.4 Identiteit van de school  

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 expliciet aandacht te besteden aan levensbeschouwing maken we gebruik van “Kleur”. 

Met behulp van deze methode werken we aan sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot 

levensbeschouwing en identiteitsontwikkeling. Maandelijks staat er een thema centraal. We 

volgen daarin niet altijd de onderwerpen zoals Kleur deze aanreikt, maar kijken meer welke 

uitgave past bij de onderwerpen die reeds in de school aan de orde komen.  
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1.5 Een veilige school  

Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich op hun gemak voelen, lekker in hun vel 

zitten en zich ten opzichte van zichzelf en ieder ander in hun omgeving respectvol gedragen. 

De school en leerkrachten spelen hier een heel belangrijke rol in.  

Wij, ouders en school, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn 

voor de kinderen. Samen moeten we kinderen voorbereiden op deelname aan de samenleving. 

Het onderwijs is niet de voorbereiding, maar de school is een belangrijke vorm van 

samenleven.  

De Binnentuin heeft, net als iedere andere school, een aantal regels waar iedereen zich aan 

hoort te houden. Wij noemen deze “de gouden regels”.  

“De gouden regels” van onze school zorgen ervoor dat iedereen weet wat ervan hem of haar 

verwacht wordt. Deze regels gelden voor kinderen, ouders, bezoekers en teamleden. Wanneer 

iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt diegene hierop aangesproken.  

1.5.1 Schoolregels  

1. Wij zijn op school om te leren  

2. Iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn op school  

3. Wij hebben zorg voor elkaar en doen elkaar geen pijn  

4. Wij praten aardig met en over elkaar  

5. Wij gaan voorzichtig met materiaal van ons zelf en van elkaar om  

6. Wij lachen met elkaar, we lachen elkaar niet uit  

7. Wij praten Nederlands met elkaar  

8. Wij pesten niet  

9. Wij luisteren met aandacht naar elkaar  

10. Wij lossen ruzies op een goede manier op  

De schoolregels hangen zichtbaar in de school en worden als uitgangspunt gebruikt voor het 

maken van het ‘mission statement’. De leerkracht stelt in samenspraak met de groep een 

‘mission statement’ op. In dit ‘mission statement’ worden verwachtingen en afspraken met 

elkaar vastgesteld om het leren voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken. Alle kinderen in 

de klas maken actief deel uit van het opstellen van dit “mission statement” en proberen daar 

continu naar te handelen.  
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1.6 Burgerschap   

Binnen de KSU zijn de volgende speerpunten geformuleerd bij het thema ‘burgerschap’:  

1. Elke school heeft beleid waarin de visie op onderwijs en samenleving is opgenomen,  

2. Elke school heeft een methode voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden ten 

dienste van actief burgerschap,  

3. Elke school leert de kinderen de essentiële kenmerken van de Nederlandse samenleving 

volgens de visie van de KSU.  

Binnen de school geven ouders en leerkrachten dagelijks uiting aan de basiswaarden 

gelijkwaardigheid en diversiteit  

Op schoolniveau streven we met behulp van de “Vreedzame School” en “The Leader In Me” 

een positief sociaal en moreel klimaat na, waarin leerkrachten prettig werken, 

handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, 

kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, 

iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut 

wordt.   

Wanneer wij spreken over ‘democratisch burgerschap’ gaat het niet zozeer om het naleven 

van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze 

waarop wij met elkaar omgaan:   

1. Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf? 

2. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en 
verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds? 

3. Hoe gaan we om met verschil van mening? 

4. Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit? 

5. Hoe lossen we conflicten op? 

6. Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap? 

7. In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van 
anderen? 

8. Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?  

9. Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?  

Deze aspecten worden in De Vreedzame School en The Leader In Me expliciet met elkaar 
geoefend en werken preventief om het pesten tegen te gaan.   
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1.7 Het onderwijs  

Een school voor speciaal basisonderwijs valt, net als de reguliere basisschool, onder de Wet 

Primair Onderwijs. In de Wet op het Primair Onderwijs is opgenomen dat iedere school aan 

de kerndoelen moet voldoen. Op een SBO-school is dat iets genuanceerder. Vanzelfsprekend 

werken wij aan de kerndoelen, maar zullen het niveau van groep 8 niet met alle kinderen voor 

alle vakgebieden kunnen behalen.  

Wij stellen voor iedere leerling de individuele onderwijsdoelen vast. Dit doen wij op basis van 

het ontwikkelingsperspectief dat wij voor iedere leerling hebben opgesteld. In het 

ontwikkelingsperspectief zijn intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerontwikkeling 

en andere kind factoren opgenomen. Op basis hiervan wordt het aanbod voor iedere leerling 

afgestemd.  

Hoewel er over individuele doelen gesproken wordt, streven we geen individueel onderwijs na. 

Leerlingen worden in de groep ingedeeld in zogenaamde ‘niveaugroepen’. In deze niveaugroep 

krijgt een groepje kinderen op het niveau dat op dat moment het beste bij hem past. We 

stellen ons daarbij de vraag: “Wat heeft deze leerling, op dit moment, nodig?”.  

Als basisuitgangspunt gebruiken we methodes, waarvan wij vinden dat deze zich goed lenen 

voor onze werkwijze en het meest passend zijn bij de behoeften van de leerlingen. 

1.7.1 Taalontwikkeling  

Voor het vakgebied taal en spelling maken wij gebruik van de methode ‘Taalverhaal’. 

‘Taalverhaal’ is een interactieve methode voor taalonderwijs. Het verhaal laat kinderen in 

aanraking komen met authentieke, betekenisvolle taalsituaties. Op deze manier kunnen zij zich 

identificeren met de kinderen uit de verhaallijn en zich goed inleven in het verhaal.  

Tijdens de lessen helpen de leerlingen de hoofdpersonen uit het verhaal problemen op te 

lossen, vragen ze zich af wat zijzelf in die situatie zouden doen en gaan ze op zoek naar 

aanvullende informatie. De methode stimuleert, door de verschillende werkvormen, het 

samenwerken. Uiteraard wordt er met deze methode gewerkt aan de verschillende 

onderdelen, spreken en luisteren, woordenschat en stellen, die horen bij het taalonderwijs op 

school.  

De spellingslijn is zo opgebouwd dat de leerlingen iedere week één spellingscategorie krijgen 

aangeboden met een woordpakket van 20 woorden. Zij oefenen deze woorden in 

instructielessen, zelfstandig en in kleine groepjes. Om deze woordpakketten ook thuis op de 

computer of tablet te oefenen, krijgen de kinderen een inlogcode van “BLOON”.  

1.7.2 Technisch lezen  

Het aanvankelijk lezen start in groep 3, hiervoor gebruiken we de methode “Veilig leren lezen”. 

Deze methode staat al jaren bekend als een van de betere methodes om kinderen om een 
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goede, gedegen manier te leren lezen. In de methode zijn de leerlijnen voor technisch lezen, 

spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig 

verankerd. Dit zorgt voor een goede basis voor jonge lezers. De leerlingen krijgen een 

inlogcode zodat zij ook thuis kunnen oefenen met de leessoftware die wij op school gebruiken.  

Voor het voortgezette technisch lezen maken we gebruik van de methode “Leeslijn”. Door de 

aparte leesboekjes, spelletjes, werkbladen en extra leermaterialen per leerfase gaan de 

kinderen op een afwisselende manier met geschreven taal aan de slag, zodat hun leesplezier 

nog groter wordt. Wij maken gebruik van de leerstofpakketten, die horen bij de methode. De 

methodiek van de leerstofpakketten is uitermate geschikt voor kinderen bij wie er (ernstige) 

risico’s bestaan ten aanzien van het leren lezen. Ze bieden een aantal afgebakende 

hoeveelheden leerstof met een duidelijk begin- en eindpunt. Met de leerstofpakketten wordt 

het onderwijs nog beter afgestemd op de specifieke instructiebehoeften van individuele 

leerlingen of kleine groepjes. Wij maken gebruik van het “Dyslexieprotocol voor het SBO” om 

tijdig te kunnen signaleren wanneer een kind uitvalt op technisch lezen. Hierop kan dan snel 

de benodigde actie ondernomen worden.  

1.7.3 Begrijpend lezen  

Technisch lezen zonder begrijpend lezen heeft geen functie. Wij gebruiken de methode 

‘Nieuwsbegrip’ en ‘Taalverhaal’ voor het aanleren van strategieën voor begrijpend lezen. Deze 

methodes dekken de kerndoelen zoals deze omschreven zijn in de Wet op Primair Onderwijs.  

Wekelijks werken we met teksten uit “Nieuwsbegrip”, deze teksten zijn afgestemd op de 

actualiteiten en vragen aan de kinderen de geleerde leesstrategieën toe te passen. Tevens 

worden er nieuwe leesstrategieën aangeboden. Deze teksten worden als aanvulling op 

‘Taalverhaal’ gebruikt. De kinderen laten hierbij een grote mate van interesse en betrokkenheid 

zien. Kinderen werken voornamelijk zelfstandig met de krantjes van “Kidsweek junior”. In deze 

‘Kidsweek’ lezen zij over de actualiteiten. Begrijpend lezen speelt hierbij uiteraard ook een 

belangrijke rol. In de dag- en/of weektaak zijn de opdrachten die horen bij de Kidsweek 

opgenomen.  

1.7.4 Handschriftontwikkeling  

Voor het schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van de schrijfmethode Pennenstreken. 

Schrijven is een middel om met elkaar te communiceren. Hierbij verwerken de hersenen 

aangeboden informatie. Schrijven bevordert de communicatievaardigheden van de 

leerling.Schrijven is een leerstrategie die wordt toegepast in andere vakgebieden. Door 

handmatig te schrijven beklijft leerstof beter. Deze instrumentele vaardigheid kunnen de 

kinderen inzetten bij de andere vakken om de lesstof te kunnen verwerken, te studeren, 

aantekeningen maken en de lesstof te verinnerlijken.  
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In de groep wordt het verbonden schrift als basisleerstof aangeboden Voor een aantal kinderen 

is het verbonden schrift niet haalbaar en wordt er beredeneerd afgeweken en wordt het 

blokschrift aangeboden. De keuze voor aanbieden van het blokschrift doen wij aan de hand 

van de volgende criteria: 

- Er is bij de leerling sprake van zware motorische problemen. Hierbij treedt de leerkracht 

eerst in overleg met de motorisch therapeut en het zorgteam. 

- Er is sprake van ruimtelijke problemen. Ook hierbij overlegt de leerkracht met de 

motorisch therapeut en het zorgteam. 

- De leerling heeft bij instroom het blokschrift op zijn vorige school aangeboden gekregen. 

Wij leren de kinderen schrijven met materiaal dat passend is bij hun motorische ontwikkeling, 

dit is niet automatisch een pen zoals dat op het reguliere onderwijs is. Wij maken in een aantal 

gevallen de keuze om kinderen langer met potlood te laten schrijven, zodat wij nog beter 

kunnen werken aan een goede pengreep. We observeren het kind goed en overleggen met 

het kind wat het best passende schrijfgerei is. 

1.7.5 Rekenen en Wiskunde  

Voor het vakgebied Rekenen en Wiskunde zullen we dit schooljaar de methode “Getal en 

Ruimte Junior” implementeren. In deze methode worden de basisvaardigheden, die de 

kinderen voor de toekomst nodig hebben, op verschillende verwerkingsniveaus aangeboden. 

Naast een dagelijkse instructie wordt de lesstof in werkboeken verwerkt of met rekenspelletjes 

ingeoefend. Aan het eind van ieder blok wordt er door middel van toetsing gekeken welke 

herhaling- of verdiepingsstof er aan de leerling aangeboden moet worden. Wanneer een 

leerling ondanks de extra herhaling de stof nog niet voldoende beheerst, wordt er met 

maatwerkpakketten meer aangeboden. In de onderbouwgroepen wordt veel tijd besteed aan 

het inoefenen van getal inzicht. Hiervoor gebruiken we, naast de methode materialen, de 

materialen en lessen uit met “Sprongen Vooruit”. Als u met uw kind thuis wil oefenen, kan dat 

gemakkelijk en spelenderwijs met de spelvormen die uw kind op school leert.  

Rekenen is niet alleen werken in een rekenboek, maar is ook doen. Voor de verschillende 

onderdelen maken wij gebruik van praktische situaties in de zgn. doellessen. U kunt hierbij 

denken aan meten en wegen, telrijen leren enz. De keuze voor het aanbod wordt afgestemd 

op de leerlijnen van de passende perspectieven.  

1.7.6 Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Wij stimuleren kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van de methode 

“De Vreedzame School”.  “De Vreedzame School” is een compleet programma voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen 

zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 
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tussen mensen.  

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. Aangezien 

er op een SBO school veelal kinderen zitten met een sociaal- emotionele problematiek breiden 

we het programma “Vreedzame School” gaandeweg uit. We hebben momenteel de volgende 

twee uitbreidingen gemaakt:  

- De positieve groep; een extra programma om groepsvorming en groepsbinding te stimuleren.  

- Gevoelens; met behulp van materialen uit “Een huis vol gevoelens” en “Een doos vol 

gevoelens”, leren we kinderen hun gevoel en dat van de ander te benoemen en ermee om te 

gaan.  

Wij bieden voor een aantal leerlingen een weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining aan. 

De groepsleerkracht bespreekt in de leerling-besprekingen met de orthopedagoog en intern 

begeleider of het kind voor deze training in aanmerking komt. Deze training wordt in kleine 

groepjes of met de hele groep gedaan. U, als ouder, wordt te allen tijde van deze training op 

de hoogte gebracht.  

We meten twee keer per schooljaar de ontwikkeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van het kind. We gebruiken hiervoor de observatielijst sociale competentie (SCOL). De 

resultaten van deze observatielijst worden in het groepsplan of evt. een individueel plan 

vertaald naar doelstellingen voor de komende onderwijsperiode en zullen met ouders tijdens 

het oudergesprek besproken worden.  

1.7.7 Wereldoriëntatie en techniek  

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek maken we respectievelijk 

gebruik van digitale methodes “Grenzeloos”, “Eigentijds”, en “Binnenstebuiten”. Deze 

methodes richten zich op het nieuwsgierig maken van kinderen, zodat ze geprikkeld worden 

om zelf iets te willen ontdekken, onderzoeken en leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door een 

spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het begin van de les te laten zien. Met een 

prikkelende onderzoeksvraag brengen de methodes de kinderen daadwerkelijk in beweging. 

Doordat zij door deze werkvormen werkelijk zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de 

lesstof sneller en onthouden ze deze beter.  
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Elke week hebben de kinderen een techniekles van een vakleerkracht. Tijdens deze lessen 

leren zij experimenteren, onderzoeken, voorspellen.  

1.7.8 Engelse taal  

In de groepen 7 en 8 wordt het vak Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode 

“Groove Me”. In deze methode vormt popmuziek de basis. Elke popsong wordt gekoppeld aan 

een thema. Relevante woorden en zinnen uit het liedje worden eruit gepikt als lesstof. Deze 

woorden worden uitgebreid met nieuwe woorden die passen bij het thema.  

1.7.9 Verkeer  

Verkeersonderwijs wordt gegeven in alle groepen. Passend bij de leeftijd van de leerlingen 

worden onderwerpen aangeboden om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen 

aan het verkeer. We gebruiken hiervoor de verschillende lasbladen die Veilig Verkeer 

Nederland uitgeeft. Voor groep 1, 2 en 3 is dat “Rondje Verkeer”, voor groep 4 “Stap Vooruit!”, 

voor groep 5 en 6 “Op voeten en fietsen” en voor groep 7 en 8 de “Jeugdverkeerskrant”.  

1.7.10 The Leader In Me 

Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse 

vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen leerlingen regie te nemen in 

hun persoonlijke ontwikkeling. De Binnentuin gaat hierbij werken volgens de principes van 

“The Leader in Me”.  

Wat is The Leader in Me?  

De Amerikaan Jean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijs de werkwijze “The Leader in 

Me” ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) 

betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun 

leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken, dit zorgt er mede voor 

dat kinderen meer plezier hebben in het leren.  

De zeven gewoonten  

Het uitgangspunt van “The leader in Me” is, dat je de invloed op je leven kunt vergroten door 

(zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen 

gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de 

zeven gewoonten van Stephen Covey:  

1. Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes) 

2. Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een doel voor ogen)  

3. Ik doe belangrijke dingen eerst (eerste werken dan spelen)  
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4. Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei)  

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik luister, niet alleen maar ook vooral met mijn 

ogen en mijn hart om jou te begrijpen)  

6. Creëer synergie (samen kunnen we meer dan alleen)  

7. Houd de zaag scherp (ik zorg goed voor mezelf)  

Zelf-leiderschap  

De 7 gewoonten van “The Leader in Me”, oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, zijn zeer 

effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen 

wil versterken. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich 

gemakkelijk laat vertalen naar ‘zelf-leiderschap’ bij kinderen.  

De 7 gewoonten helpen de kinderen om  

1. op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoordelijkheid en 

beslissingen te nemen,  

2. hun tijd zinvol te besteden,  

3. bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen 

en te onderhouden,  

4. de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken, en  

5. plezier te hebben in leren.  

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde 

keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.  

1.7.11 Huiswerk 

Huiswerk is een middel dat we kinderen aanreiken om reeds aangeleerde stof meer eigen te 

maken. De leerkracht stelt met kinderen het einddoel voor wat betreft de stof die als huiswerk 

kan worden meegegeven. De leerkracht is ondersteunend, daarmee wordt bedoeld dat deze 

verschillende vormen aanreikt, waaruit het kind kan kiezen wat het best bij hem/haar past. 

Het kind moet de verantwoordelijkheid nemen om het huiswerk te maken.   Ouders worden 

op de hoogte gebracht van het huiswerk en nemen daarin een ondersteunende rol. Als het 

kind besluit het huiswerk niet te maken, is dat waarschijnlijk terug te zien in toets resultaten 

(bijv. de spellingsdictees/ topografietoets, een spreekbeurt). De leerkracht ondersteunt het 

kind dan middels een gesprek en probeert te achterhalen waarom een kind het huiswerk niet 
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maakt en in dit gesprek wordt de verantwoordelijkheid van het kind nadrukkelijk besproken. 

Tevens kan in dit gesprek besproken worden welke manier van leren het beste bij hem/haar 

past. Huiswerk hoeft niet door de leerkracht nagekeken te worden. We zorgen voor zo veel 

mogelijk zelfcorrigerend/zelf instruerende oefeningen op de computer. Mocht het lijken dat 

een kind structureel geen huiswerk maakt, blijft de leerkracht de mogelijkheid aanreiken. 

Hierin is het uitgangspunt: ‘ik voel me verantwoordelijk als leerkracht, maar jij moet de 

verantwoording nemen’. 

1.7.12 Aanbod in de groepen 1&2 
De Binnentuin heeft 2 type groepen in de kleuterbouw, een SBO regulier en een SBO-intensief. 
De instroom momenten in groep 1-2 zijn zo veel mogelijk rond de verplichte plaatsingsdata 
van het SBO gepland. Desalniettemin kan in de beide groepen ingestroomd worden, wanneer 
een leerling 4 jaar wordt of wanneer een behandeling afgerond is bij bijv. Youké/ Auris.  

1.7.12.1 SBO-intensief  
De SBO-intensief groep is een plaats van tijdelijke aard, dat wil zeggen dat leerlingen 
gedurende een korte tijd extra begeleiding krijgen om vervolgens naar de reguliere SBO groep 
door te stromen. Er zijn 2 doorstroom momenten in een schooljaar, te weten na de 
Kerstvakantie en 1 april.  In deze groep zitten maximaal 10 leerlingen en wordt door de 
leerkracht nauw samengewerkt met de logopediste, motorisch therapeut en de 
orthopedagoog. Dit team maakt samen een plan per leerling om te komen tot het gewenste 
niveau. De doelstellingen worden in het OPP opgenomen.  
Of plaatsing van de leerling in de SBO-intensief groep noodzakelijk is, wordt beoordeeld op 4 
ontwikkelingslijnen, namelijk: 

1. Basale ontwikkeling, lijnen 1.1 t/m 1.6 uit het OVM 

2. Speel- en leergedrag, lijnen 3.1 en 2.4 uit het OVM 

3. Zintuiglijke ontwikkeling, lijnen 4.1 en 4.2 uit het OVM 

4. Spraak- en taalontwikkeling, lijnen 5.1 t/m 5.4 uit het OVM 

Als startniveau voor de intensieve groep 1, hanteren we de beheersing van de tussendoelen 
t/m in ieder geval 2 ½ jaar. Bij aanmelding van een leerling voor groep 1 van wie de 
beginsituatie niet helemaal duidelijk is maar er zorgen lijken te zijn over de ontwikkeling, wordt 
ouders gevraagd het kind te beoordelen a.d.h.v. de 4 lijnen van het OVM. Beheerst een leerling 
de tussendoelen t/m 3 ½ jaar, dan kan het doorstromen naar de reguliere groep. 
Als startniveau voor de intensieve groep 2, hanteren we de beheersing van de tussendoelen 
van 3 jaar t/m 3 ½ jaar. Bij beheersing van de tussendoelen van 4 tot 4 ½ jaar kan de leerling 
doorstromen naar de reguliere groep 2. 
Wanneer een leerling in groep 2 de tussendoelen van 5 tot 5 ½ jaar beheerst, is hij/zij klaar 
voor groep 3. 
 

1.7.12.2 SBO-regulier  
De SBO-regulier groep is de uiteindelijke doelstelling voor de leerlingen om in geplaatst te 
worden. Er zijn 2 doorstroom momenten in een schooljaar, te weten na de Kerstvakantie en 
rond 1 april.  In deze groep zitten maximaal 12 leerlingen en wordt door de leerkracht nauw 
samengewerkt met de logopediste, motorisch therapeut en de orthopedagoog. Dit team maakt 
samen een plan per leerling om te komen tot het gewenste niveau. De doelstellingen worden 
in het OPP opgenomen. Deze doelstellingen leiden ertoe dat de leerlingen met de leeftijd van 
maximaal 7 jaar in groep 3 onderwijs kan volgen.  
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Het is van belang dat de leerling in ieder geval in groep 2 in april in de reguliere groep zit, 
aangezien de leerling moet doorstromen naar SBO groep 3.  

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, wereldoriëntatie en wetenschap & techniek. 

De doelstelling voor iedere leerling is om vanuit de reguliere groep 1-2 door te stromen naar 

groep 3. 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. Op basis van het OVM delen we leerlingen in, in de 

reguliere of intensieve groep 1-2. De doorstroommogelijkheden van de intensieve groep naar 

de reguliere groep wordt aan de hand van het OVM in kaart gebracht.  

1.8 ICT in de school  

De school beschikt over een modern computernetwerk. De kinderen kunnen op iedere plek in 

de school via een computer of tablet werken. Het werken met ‘device’ , zoals een computer of 

tablet, is geen doel op zich. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om met een device te werken 

ter ondersteuning van het leerproces. Tevens leren de leerlingen hoe zij internet als bron 

kunnen raadplegen en juiste van onjuiste informatie leren scheiden. De leerkrachten kunnen 

zowel binnen als buiten de school inloggen op het netwerk. Er wordt gewerkt met een digitaal 

leerlingvolgsysteem. Het binnenhalen van internet in de school vraagt een nauwkeurige 

beveiliging van gegevens en privacy. Het vraagt ook dat kinderen niet de kans krijgen 

ongewenste internetpagina’s te bezoeken. Binnen de groepen worden hierover gedragsregels 

besproken.  

Pesten via het internet is minstens zo erg als het klassieke pesten. Vandaar dat hier de oproep 

past om het surfgedrag van kinderen thuis goed in de gaten te houden. Welke internetpagina’s 

bezoeken ze, met wie hebben ze internet contacten? Kinderen mogen op school niet chatten 

via Facebook, Twitter of andere sociale netwerken, puur ter bescherming van henzelf. 

Uiteraard leren we de leerlingen meer over verantwoord gedrag als het gaat over sociale 
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media. We geven daarin preventief lessen, maar zullen zeker ook wanneer de situatie hierom 

vraagt, bij stil staan.  

Personeel van de school heeft een professionele relatie met uw kind. Om deze professionele 

relatie zuiver te houden past het niet dat er door personeel met leerlingen en ouders Facebook 

of vergelijkbare contacten worden onderhouden. Dit is dus niet toegestaan.  

Hebt u vragen over deze materie, dan kunt u op school altijd terecht bij de leerkracht van uw 

kind. Het gebruik van mobiele telefoons op school is niet toegestaan. Mobiele telefoons op 

school staan uit en worden overdag ingeleverd bij de eigen leerkracht. Er kunnen zich situaties 

voordoen dat u uw kind wilt bereiken, dit kan dan via het telefoonnummer van de school.  

Vergeet u niet om ondertussen nog eens te kijken op de internetpagina van de school 

http://www.ksu-debinnentuin.nl. Verder kan iedereen die via mail in contact wil treden met de 

school dat doen op het adres info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl.  

Middels ons ouderportaal ‘Social Schools’ delen wij nieuwsberichten met u. Dit zijn berichten 

over zaken die in de klas of in de school spelen. ‘Social schools’ is een afgesloten omgeving, u 

kunt hier alleen berichten lezen als u ouder bent in de desbetreffende groep. Deze foto’s 

kopiëren en plaatsen op andere sociale media is ten strengste verboden in verband met de 

Wet op de Privacy. U hebt de rechten om te reageren op deze berichten. Mocht u het met een 

item niet eens zijn, vragen we u nadrukkelijk om met behoud van fatsoen te reageren op deze 

berichten. Wij lossen misverstanden of ongenoegen niet op via ‘social schools’ of e-mail, maar 

middels een persoonlijk gesprek. We vragen u dit te respecteren.  

Als school willen we graag de e-mailadressen van de ouders/verzorgers om ook op deze manier 

met hen in contact te treden. U heeft uw e-mailadres opgegeven bij aanmelding van uw kind. 

Indien u uw adres wijzigt, willen wij dat graag weten (mail naar: info.debinnentuin@ksu-

utrecht.nl). Hetzelfde geldt voor verhuisberichten en telefoonnummers.  

 

 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.ksu-debinnentuin.nl/
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2 De dagelijkse gang van zaken  

2.1 Schooltijden  

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.  

Aangezien het totale aantal uren in ieder schooljaar gelijk is, zijn de schooltijden in alle groepen 

ook dezelfde. Om de onderwijstijd zo volledig mogelijk te benutten zijn de volgende 

maatregelen genomen.  

De kinderen worden tijdig van de speelplaats gehaald. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op 

school is! Tussen 8.30 en 8.40 uur verwachten wij uw kind, zodat we om 8.45 uur kunnen 

beginnen. Tegelijkertijd vragen wij u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind niet voor 8.30 

uur aanwezig is. Er is voor 8.30 uur géén toezicht op het plein.  

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 continurooster. De leerlingen hebben een half uur lunchpauze per dag 

met uitzondering van woensdag en vrijdag.  

 Schooltijden Aantal lesuren 

Maandag 8:45 – 14: 45 uur 5 ½ uur  

Dinsdag 8:45 – 14: 45 uur 5 ½ uur 

Woensdag 8:45 – 13:00 uur 4 ¼ uur 

Donderdag 8:45 – 14: 45 uur 5 ½ uur 

Vrijdag 8:45 – 13:00 uur 4 ¼ uur 

Aantal lesuren per 

week 

 25 uur 
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2.2 Vakantierooster 2018-2019 

 Datum 

Studiedag 27 september 2018 

Herfstvakantie 22 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Studiedagen 4 & 5 februari 2019 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3 maart 2019 

Studiedag 25 maart 2019 

Meivakantie  19 april t/m 5 mei 2018 

Studiedag 29 mei 2019 

Hemelvaart 30 & 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Studiedag 11 juni 2019 

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019 
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2.3 Algemene informatie  

2.3.1 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 uit de bovenverdieping zetten hun fiets achter het voetbalveld in de stalling. De 

fietsenstalling is openbaar terrein, 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 een slot mee te geven.  

2.3.2 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, NIET 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.  

2.3.3 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 8:40 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.  

2.3.4 Toezicht op het plein 

Het buitenspelen wordt in 4 verschillende pauzes georganiseerd om alle kinderen voldoende 

ruimte te geven. Hierbij is een verdeling gemaakt in een kleuterpauze en onder-, midden- en 
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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.  

2.3.5 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. We hebben er daarom voor gekozen dat deze 

leerkracht samen met een bevoegde leerkracht de gymles verzorgt. Dit betekent dat er voor 

de duur van de gymlessen groepen kunnen worden samengevoegd.  

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.  

2.3.6 Schoolreis, kamp en excursies 
 

Iedere groep zal zo’n 2 keer per schooljaar op excursie gaan. Deze excursies 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 shcoolbanken zitten. We wisselen jaarlijks ontspanning af met iets natuurlijks en 

educatiefs.  

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 versterken. Aangezien de 

groepssamenstelling jaarlijks wisselt, is de doelstelling van het kamp nadere kennismaking en 

groepsbinding.  

2.3.7 Eten en drinken  

Wij hebben een continurooster. Alle kinderen eten op school. Wij vragen u dringend uw kind 
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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 houden. 

Zij kunnen schoolmelk drinken of drinken dat zij zelf van thuis hebben meegenomen. 

Koolzuurhoudende dranken en energiedranken zijn niet toegestaan en zullen worden 

ingenomen! Wij zullen dan zorgen voor een vervangend drankje en de ingenomen drank aan 

het einde van de dag aan uw kind mee terug naar huis geven.  

Als u wilt dat uw kind schoolmelk drinkt, kunt u uw kind via de website 

http://www.schoolmelk.nl aanmelden.  

2.3.8 Foto’s en filmopnamen van kinderen  

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

leerkracht zal 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 . 

2.3.9 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 gezonds. 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.  

2.3.10 Verzekering  

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. 

Hierdoor zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het 

http://www.schoolmelk.nl/
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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.  

2.3.11 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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2.4 Groepsbezetting 

 Leerkracht 

Groep 1-2 OZA Lisa Bos & Corine de Korte  
Sanne Boom & Joyce de Vries 

Groep 1-2 intensief Annewil Klont 

Groep 1-2 Anieta Nap 

Groep 3 Sasja Goes 

Groep 4 Lizzy Gresnigt 

Groep 4-5 Silvia Szulc 

Groep 4-5 Ellen van Santen 

Groep 5  Mariska Steenbrink & Natasha Pot  

Groep 5-6  Elisa Peek & Bert Oskam  

Groep 6  Rose Zouwer 

Groep 6 Gilbert Vermeulen 

Groep 6-7 Mariska van der Veer & Zarah Ahmed 

Groep 7 Marlou Hendriks 

Groep 7 Sander van Dijk 

Groep 7-8 Judith van Steenbergen 

Groep 8 Wietze van Spanje 

Groep 8 Michel Poorthuis 

 

2.5 Onderwijsondersteunend personeel 

 

Functie/ taak Wie? 

Administratief medewerker Marja Snoek 

Leerkrachtencoach / leerkracht 
techniek 

Aukje Moltzer 

Caesar therapeut Wai Lin & Fleur Kuijlaars 

Conciërge Thanas Dimitriou 

Groepsondersteuning 
vrijwilliger 

Hans van Breukelen 

Interne begeleiding bovenbouw Marjolein Oosterbroek 

Interne begeleiding 
middenbouw 

Anneke Heidbuurt 

Interne begeleiding onderbouw Saskia Verheul 

Logopedist Henriette Faber 
Wendy Arnoldussen 

Onderwijsassistent Rebecca de Lange 
Samantha Verboom 

Orthopedagoog Marinka Meekes 
Devi Verbiest 
An Theunissen 

Remedial teacher Marja Elsink 
Susan Posma 

Schoolleider Cindy Hamers-van Erp 
 

Vakleerkracht gym 
 

Myrthe Drost 

Vakleerkracht muziek 
 

Reina Buisman 
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Vakleerkracht techniek 
 

Aukje Moltzer 

 

2.6 Aanwezigheid schema 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderda
g 

Vrijdag 

      
An Theunissen X  X X    
Anieta Nap X X X X X 
Anneke Heidbuurt X X  X  
Annewil Klont X X X X X 
Aukje Moltzer   X X X 
Bert Oskam X X X X X 
Cindy Hamers X X X X X 

Corine de Korte  X X X   
Devi Verbiest X X X X X 
Elisa Peek X X X   
Ellen van Santen X X X X X 
Fleur Kuijlaars   (X) X   
Gilbert Vermeulen X X X X X 
Hans van Breukelen  X X X  
Henriette Faber X  X X X  
Judith van 
Steenbergen 

X X X X X 

Lisa Bos X  X X X 
Lizzy Gresnigt X X X X X 
Marinka Meekes X X  X  
Mariska Steenbrink X X X   
Mariska van der Veer X X X   
Marja Elsink X X X X  
Marja Snoek X X X X  
Marjolein 
Oosterbroek 

(X) X (X) X X 

Marlou Hendriks X X X X X 
Michel Poorthuis X X X  X 
Myrthe Drost X X  X  
Natasha Pot    X X X 
Rebecca de Lange X X X X X 
Reina Buisman    X  
Rose Zouwer  X X X X X 
Samantha Verboom X X X X  
Sander van Dijk X X X X X 
Sasja Goes X X X X X 
Saskia Verheul X X X   
Silvia Szulz X X X X X 
Susan Posma X X X   
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Thanas Dimitriou X X X X X 
Wai Lin  X    
Wendy Arnoldussen  X   X   
Wietze van Spanje X X X X X 
Zarah Ahmad  X X X X 
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2.7 Leerplicht/ Recht op onderwijs 

Ziekte, doktersbezoek en medicijngebruik  

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, 

het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts 

of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, dan 

horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. Wij gaan ervan uit dat u 

uw kind zo mogelijk voor het doktersbezoek gewoon naar school laat gaan en na het consult 

weer naar school terugbrengt. Het is niet toegestaan uw kind voor een dokters- of 

tandartsbezoek de gehele dag te laten verzuimen.  

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met 

gezondheidsrisico’s handelen we via het “protocol medische handelingen” (zie deze paragraaf 

in bijlage 1 “Preventie schoolveiligheidsbeleid”).  

Zonder telefonisch of schriftelijk bericht moeten wij aannemen dat uw kind ongeoorloofd 

afwezig is en zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.  

Verzuim en verlof van leerlingen  

Iedere dag rond 9:00 uur controleren wij of alle kinderen in de groep aanwezig zijn. Wanneer 

een leerling afwezig is en wij hebben geen afmelding van u gehad, zullen wij telefonisch 

contact met u opnemen. Wanneer uw kind zonder geldige reden afwezig is, zijn wij wettelijk 

verplicht dit bij de afdeling leerplicht te melden.  

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid 

heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door 

ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de 

leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind 

ongeoorloofd thuishouden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder 

verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie bijlage  2 

Verlofregeling leerlingen).  

Te laat komen  

Wij willen om 8:45 uur met de lessen beginnen. Het is daarom belangrijk dat uw kind op tijd 

aanwezig is. Mocht uw kind onverhoopt te laat op school moeten komen, belt u dan even naar 

school. Wanneer uw kind veelvuldig te laat komt, zijn wij verplicht hiervan melding te maken 

bij de leerplichtambtenaar.  
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Vervanging bij ziekte, verlof, scholing van de leerkracht  

Als er een leerkracht ziek is proberen we in eerste instantie een invaller te vinden. Dat lukt 

helaas niet altijd. We werken voor het inzetten van invallers met uitzendbureau ASA, zoals alle 

KSU-scholen. Soms kunnen leerkrachten met een andere taak of een onderwijsassistent voor 

de groep om te vervangen.  

Soms kiezen we een van de volgende noodmaatregelen: 

Een klas wordt opgedeeld over andere groepen. In groepjes van ongeveer drie gaan de 

kinderen naar een andere groep. Ze nemen dan hun eigen werk mee.  

We zetten stagiaires in die, afhankelijk van hun vorderingen, alleen of met z'n tweeën een 

groep draaien. Er is dan altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig om bij te springen 

wanneer dit nodig is. Deze studenten gaan niet met de groep naar de gym of activiteiten 

buiten de speelplaats.  

Indien we besluiten een groep een dag naar huis te sturen, worden ouders daarover tijdig en 

schriftelijk geïnformeerd. Het kan voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd die van 

een leerkracht is die moet invallen in de groep van een zieke collega. We doen dat als de groep 

van de zieke leerkracht al twee keer naar huis is gestuurd. We sturen een groep nooit meer 

dan twee dagen per jaar naar huis.  

2.8 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 

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerlingenvervoer/. 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.  
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3 De zorg voor kinderen  

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 groepshandelingsplan en zo nodig in een individueel handelingsplan. De leerkracht voert 

deze handelingsplannen uit in de groep en wordt daarbij zo nodig ondersteund door 

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.  

Meer informatie over passend onderwijs vindt u terug in bijlage 3.  

3.1 De zorgmedewerkers  

De leerkracht in de school wordt door verschillende deskundigen ondersteund. De volgende 

deskundigen zijn werkzaam op onze school:  

- De intern begeleider (IB’er) 

De IB’er hebt u bij de aanmeldprocedure vaak al 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, waaruit het 

deskundigenadvies is voortgekomen. Op basis van deze informatie heeft de IB’er ook het start 
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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 van uw kind, 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 Teachter (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.  

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 grove motoriek te ontwikkelen. Behandeling vindt alleen plaats na overleg met school 

en ouders. De kinderoefentherapeut zal u vragen een verwijsbrief bij de huisarts te vragen, 

wanneer behandeling noodzakelijk blijkt. 

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 handelingsplannen. 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 



Schoolgids 2018-2019 34 

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.  

De schoolmaatschappelijk werker 

De schoolmaatschappelijk werk-taak wordt op De Binnentuin binnen het zorgteam opgepakt. 

Zij verwijzen u door naar het buurtteam dat nauw met de leden van het zorgteam samenwerkt. 

Het buurtteam biedt ondersteuning aan ouders, wanneer zij vragen hebben over de opvoeding 

van hun kind en zal ouders ondersteunen in de aanvraag van extra hulp bij verschillende 

instanties, wanneer hier behoefte aan is.  

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. 

3.2 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 later in hun schoolloopbaan. 

Dit betekent dat wij de groepsindeling jaarlijks opnieuw moeten bekijken. Voordat leerlingen 

bij ons ingeschreven kunnen worden, moeten zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben 

http://www.buurtteamsutrecht.nl/
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van de toelatingscommissie (TLC).  

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.  

Wanneer wij ervoor zouden kiezen de nieuwe groepsindeling eerder aan de reeds zittende 

leerlingen mee te geven, kan het zijn dat de groepsindeling nog een aantal keren verandert. 

Dit biedt voornamelijk onduidelijkheid en onrust en dat willen we voorkomen.  

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.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een 
belangrijk instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning 
vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.  
In de stad Utrecht is door het samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een ‘Standaard voor 
de Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld; de Utrechtse Standaard. 
 
Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- 
instrument, in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog 
verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden.   

 
Het schoolondersteuningsprofiel bestaat  uit twee delen:  

1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument; 
2. een analysedocument.  

 
In het analysedocument geeft de school aan 

- op welke onderdelen zij het schoolondersteuningsprofiel nog verder wil versterken; 
- hoe de school het versterken van deze onderdelen gaat realiseren;  
- welke extra ondersteuning de school kan bieden.  
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Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar 
stichting vast; de MR heeft adviesrecht. 
 
Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel). Hiermee voldoen wij aan de 
Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning. Voor het schooljaar 2018-2019 
zullen wij het schoolondersteuningsprofiel middels een analyse opnieuw vaststellen 
en beoordelen in hoeverre wij aansluiten op de basisondersteuning die voor de 
reguliere basisscholen is vastgesteld.  
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3.3 Schoolverlatersprocedure voor de SBO-groepen  

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 test assistent of een van 

haar stagiaires u benaderen voor een afspraak om een nieuw intelligentieonderzoek af te 

nemen bij uw kind.  

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 en begrijpend lezen, 

inzichtelijk rekenen en spelling van uw kind.  

Wij werken niet met de verplichte eindtoets, zoals deze op de meeste reguliere scholen wordt 

afgenomen. Momenteel oriënteren wij ons op verschillende eindtoetsen, aangezien deze in de 

nabije toekomst verplicht gesteld gaat worden. Wij zullen daarom de eindtoets afnemen in 

groep 8 en de resultaten van deze toets naast ons eerder gegeven advies afzetten. Zo nodig 

zullen wij het advies naar boven bijstellen.  

De groepsleerkrachten zullen in overleg met de leden van het zorgteam en u, als ouders/ 

verzorgers, het advies voorleggen aan het Loket Passend Onderwijs van het voortgezet 

onderwijs (LPO) in het zogenoemde onderwijskundig rapport. Het LPO bestudeert het 

onderwijskundig rapport en wint zo nodig nog extra informatie in bij de groepsleerkracht van 

uw kind. Hierna zullen zij een definitief advies voor het voortgezet onderwijs aan u voor uw 

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

keuze. Om u en uw kind te ondersteunen in deze keuze, 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.  
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3.4 School en veiligheid  

Het kan ons natuurlijk allemaal overkomen dat we ons niet veilig voelen in bepaalde situaties. 

Het kan gebeuren dat u of uw kind zich bedreigd voelt door woorden of gebaren die anderen 

gebruikt hebben. Of dat er sprake is van lichamelijke contacten die u of uw kind ongewenst 

vindt. Het kan gaan om plagen of pesten door kinderen maar ook door volwassenen. Het kan 

ook gaan om kleine of grote ruzies al dan niet met vormen van geweld.  

In al deze situaties is er sprake van machtsmisbruik. Er is een dader die een zekere macht 

heeft over zijn slachtoffer. Het slachtoffer kan zich niet verdedigen, durft dit niet of weet niet 

hoe hij of zij moet reageren.  

Machtsmisbruik kan overal voorkomen, dus ook op scholen. Wij willen dat iedereen zich veilig 

voelt op onze school en daarom zijn wij tegen iedere vorm van machtsmisbruik.  

Wat doen wij als school?  

Voorkomen is natuurlijk het beste! Daarom willen wij als school duidelijk zijn over hoe we met 

elkaar omgaan. Ons uitgangspunt is: Respect hebben voor elkaar en jezelf. Elkaar wijzen op 

ongewenst gedrag hoort daarbij, net als “nee” leren zeggen tegen elke vorm van 

machtsmisbruik. We ondersteunen de kinderen hierbij door het werken met ‘De Vreedzame 

School’, waarin deze uitgangspunten worden uitgedragen. Toch kan het weleens misgaan. Wij 

volgen dan het protocol “Stappenplan ongewenst gedrag” en hanteren een pestprotocol. Dit 

stappenplan en protocol is in de klas aanwezig en ligt voor u, als ouder, ter inzage op school.  

3.5 Procedure schorsing en verwijdering  

Wanneer een leerling in ons stappenplan in fase zwart komt, of wanneer het voorgevallen 

incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Het schorsen of 

verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat als dat 

echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd. De 

procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 “Schorsing en verwijdering”.  

3.6 Meldcode en Meldplicht  

Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele 

intimidatie in het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 

2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking. Het nakomen 

van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een 

onderwijsinstelling!  

Wat staat in de wet?  

 De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht beroepskrachten, ook 

onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben 
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van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

 De ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’ (1999), 

ook wel de ‘Meld- en aangifteplicht’ genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd 

gezag onmiddellijk te informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen 

over, op welke manier dan ook, een mogelijk zedendelict, gepleegd door een 

medewerker van de school jegens een minderjarige leerling.  

 

3.7 Huisbezoek  

De leerkracht kan met u een afspraak maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek 

willen wij nader kennis met u, als ouders, maken. Het is een mooie gelegenheid om rustig 

informatie uit te wisselen over allerlei schoolzaken. Tevens is er de mogelijkheid om de 

leerkracht van alles te vertellen over uw kind in de thuissituatie. Wij weten dat gedrag in de 

thuissituatie soms erg kan afwijken van gedrag op school. Het geeft de leerkracht meer inzicht 

in uw kind en dat geeft weer meer handvatten voor een betere begeleiding in de klas.  

Daarbij komt nog: de meeste kinderen vinden het erg leuk om de meester of juf een keer op 

bezoek te krijgen!  
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4 De ouders  

4.1 Toelating op de SBO-school  

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 in bijlage 3 en op de website www.swvutrechtpo.nl.  

Adres Samenwerkingsverband: 
Perudreef 90 
3563 VE Utrecht 

Mail: info@swvutrechtpo.nl 
Telefoon:030-3036420 
 

4.2 Toelatingsprocedure  

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.  

Wanneer u besluit het traject voor toelating op De Binnentuin voort te zetten, zal de intern 

begeleider of orthopedagoog van onze school uw kind in de klas van zijn/haar huidige school 

observeren. Zo krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen wij eventuele vragen 

over uw kind of het dossier van uw kind stellen aan de leerkracht.  

Na de observatie vindt er een intern overleg plaats. In dit overleg brengen we met elkaar in 

beeld of de onderwijs- en ondersteuningsvraag van uw kind op De Binnentuin beantwoord kan 

worden. Na dit gesprek schrijft De Binnentuin een deskundigenverklaring, welke meegestuurd 

wordt naar de toelaatbaarheidscommissie. Deze commissie beoordeelt of het traject goed is 

doorlopen, uw kind gebaat is bij de SBO-setting en of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) krijgt.  

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind inschrijven. Hiervoor vult het 

inschrijfformulier in. Bij dit inschrijfformulier horen de volgende documenten:  

• Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind  

• Kopie van de toelatingsverklaring (TLV)  

http://www.swvutrechtpo.nl/
mailto:info@swvutrechtpo.nl
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• Een recente pasfoto van uw kind  

• Alle relevante onderwijs- en begeleidingsdocumenten voor aanvraag TLV 

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen 

het gebruik door school van foto’s of films van uw kinderen in nieuwsbrieven, de websites of 

andere publicaties van de school.  

De zorgcommissie van De Binnentuin doet een voorstel aan de schoolleider voor plaatsing in 

een groep, passend bij capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij zullen 

uw kind uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de school en de desbetreffende groep. 

  

 

4.3 Plaatsingsdata  

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. In de 

jaarplanning van de school zijn de wenmomenten voor de nieuwe kinderen opgenomen.  
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4.4 Informatievoorziening  

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.  

Wat verwacht de school van de ouders?  

 De ouders zijn actief betrokken bij hun kind –thuis en op school- en bij de school als 

geheel.  

 De ouders zorgen dat hun kind een goede verzorging en voldoende rust krijgt.   

 De ouders informeren de school over de ontwikkeling van hun kind thuis.  

 De ouders ondersteunen hun kind bij het leren door hun belangstelling te tonen en 

door eventuele onderwijsondersteunende activiteiten.   

 De ouders nemen actief deel aan besprekingen over de ontwikkeling van hun kind en 

bezoeken bijeenkomsten voor ouders en nemen deel aan de rapportgesprekken.   

 De ouders zijn verantwoordelijk voor de weg van huis naar school en terug.   

Wat kunnen de ouders van de school verwachten?   

 De school zorgt voor kwalitatief goed onderwijs.   

 De school informeert de ouders adequaat over haar aandeel in de opvoeding, over de 

doelen die ze nastreeft en over haar werkwijzen.   

 De school houdt de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen en de vorderingen van 

hun kind, toont zich betrokken bij de thuissituatie en bespreekt de ontwikkelingen van 

 het kind periodiek met de ouders in een open overleg.   

 De school betrekt de ouders bij de individuele zorg aan hun kind en denkt desgewenst 

mee over een goede pedagogische afstemming tussen de thuis- en schoolsituatie.   

 De school stimuleert de actieve participatie van kinderen en ouders, in allerlei zaken 

die onderwijs en school betreffen, in de vorm van meeleven, meehelpen, meedenken 

en meebeslissen.   

 De school betrekt de ouders bij de kwaliteitszorg en is geïnteresseerd in de mening 
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van de ouders over de school.   

 De school communiceert op een open manier.   

4.5 Ouderavonden  

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 3 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.  

De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 

ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, 

met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer 

de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar 

invulling aan geeft is beschreven in bijlage 5 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”.  

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.  

 

4.6 Ouderbetrokkenheid  

4.6.1 Oudercommissie  

De oudercommissie (OC) houdt zich bezig met zaken die op of rond de school gebeuren. De 

oudercommissie fungeert als activiteitencommissie. Een van de eerste activiteiten van deze 

commissie was de organisatie van het schoolfeest voor alle leerlingen en ouders. De OC is al 

weer enkele jaren actief en is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de feesten in de 

school. U kunt hierbij denken aan het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt, 

de goede doelenactie en natuurlijk nog steeds het grote schoolfeest aan het einde van het 
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schooljaar.  

De OC komt zes keer per schooljaar bijeen en verwelkomt graag actieve ouders die de 

schooltijd van alle kinderen een feestelijk tintje wil geven. Wanneer dit ook iets voor u is, geeft 

u zich dan op bij de contactpersonen van de oudercommissie. 

4.6.2 Medezeggenschapsraad  

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. School brede zaken zullen met de gehele MR besproken worden. U 

kunt hierbij denken aan financiën en formatie. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u 

meer over de rol en de positie van de MR lezen.  

4.6.3 Ouderbijdrage  

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 voor het schooljaar 2017-2018 na goedkeuring 

van de MR 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. De ouderbijdrage is 

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, kan uw 

kind voor de extra activiteiten worden uitgesloten van deelname. De school zal dan voor een 

vervangende activiteit op school zorgen.  

Voor gezinnen met een lager inkomen bestaat de mogelijkheid om een financiële 

tegemoetkoming te krijgen van de gemeente. Dit gebeurt via de U-pas. U kunt deze pas 

digitaal aanvragen via https://www.u-pas.nl.  

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.  
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4.7 Klachten  

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. Hoe een klacht kan worden ingediend, staat 

beschreven in bijlage 7 “De Klachtenregeling”.  

4.8 Privacy 

De Binnentuin houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de algemene 

verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen wij ook 

de privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij 

verwerken, op welke wijze en met welk doel, kunt u de privacyverklaring opvragen bij de 

schoolleider of raadplegen op www.ksu-utrecht.nl. Hierin worden tevens uw rechten als 

ouders, verzorger of voogd beschreven.  
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5 De ontwikkeling van het onderwijs in de school; 
kwaliteitszorg en resultaten  

Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen 

van de KSU, PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar 2013-2014 een gelijke opzet voor het 

beschrijven en weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een 

vergelijking kan worden gemaakt. De opzet van dit hoofdstuk is dan ook voor alle scholen van 

deze besturen dezelfde.  

5.1 Kwaliteitszorg  

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 maakte, 

net als alle andere scholen van de KSU, gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit 

was een onderdeel van Parnassys, waarvan we het leerlingvolgsysteem en leerling 

administratiesysteem al langer gebruiken.  Op dit moment zijn we nog in overleg met partners 

om een geschikt vervang instrument te zoeken. Omdat nu nog niet duidelijk is hoe dit er 

precies uit gaat zien, kan hier verder nog geen informatie over gegeven worden.  

Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u periodiek 

om uw mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u per e-mail 

ontvangt dan wel op school kunt invullen.  

  



Schoolgids 2018-2019 48 

5.2 Evaluatie en vooruitblik onderwijsontwikkeling 

Het afgelopen schooljaar hebben we aan de volgende vakgebieden gewerkt:  

Rekenen  

Het afgelopen schooljaar is de methode ‘Getal en Ruimte junior’ in de groepen geintroduceerd. 

De leerkrachten en leerlingen hebben hier een eerste kennismaking mee gedaan. In de 

methode is ervaren dat het erg prettig werkt dat er een basisstrategie per doel wordt 

uitgewerkt en dat hier langer bij wordt stilgestaan. Er is een goede differentiatie mogelijk in 

deze methode. 

We zien een verbetering in de leerresultaten rekenen in zijn algemeenheid. Toch blijft er nog 

een hiaat bij een groep leerlingen bij het automatiseringsproces rekenen. Het afgelopen jaar 

hebben we naast de aanpak die in de methode wordt gehanteerd een intensief 

automatiseringsprogramma in de groepen uitgevoerd. We verwachten met deze schoolbrede 

aanpak hier ook verbetering in te bewerkstelligen. De werkwijze die “Met Sprongen Vooruit” 

daarvoor hanteert, sluit aan op de behoeften van deze kinderen.  

 ‘The Leader In Me’ (TLIM)  

Het afgelopen jaar hebben we de 7 gewoontes van Stephen Covey verder geïmplementeerd. 

Alle leerkrachten hebben de training over de 7 gewoontes gevolgd en op teamniveau worden 

activiteiten uitgevoerd om deze gewoontes nog beter eigen te maken. Het afgelopen jaar 

hebbe we de taal behorend bij de 7 gewoontes explicieter in de school toegepast.  

In pilotvorm zijn er in verschillende groepen projecten uitgevoerd, waar de 7 gewoontes als 

onderlegger werden gebruikt. Door een levensecht vraagstuk bij leerlingen neer te leggen, 

nam de betrokkenheid toe en waren leerlingen meer gemotiveerd een vaardigheid te leren 

dan wanneer deze bij een vak zonder context werd neergelegd.  

De samenwerking met instellingen om ons heen, heeft de kinderen levensechte vraagstukken 

opgeleverd, waar zij mee aan de slag zijn gegaan. Dit zal het komende schooljaar verder 

worden uitgewerkt.  

Taal 

De huidige taalmethode ‘Taalverhaal’ wordt niet meer herdrukt. Dat heeft het team doen 

besluiten op zoek te gaan naar een andere methode. De oriëntatie in werkgroep verband is 

afgerond en het komende schooljaar zal teambreed de methode ‘Staal’ worden uitgeprobeerd.  

Handschriftontwikkeling 
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Het afgelopen jaar is een nieuwe methode voor handschriftontwikkeling ingevoerd. Er zijn 

criteria voor inschaling inde methode opgesteld naast criteria voor verbonden of blokschrift. 

Het komende schooljaar zullen we in samenspraak met de motorisch therapeut in de school 

en de kinderen vaststellen wat het best passende schrijfmateriaal is.  

5.3 Planvorming voor het schooljaar 2018-2019:  

Rekenen 

De methode ‘Getal en Ruimte Junior’ zal het 2e implementatie jaar in gaan. In deze methode 

zitten de “passende perspectieven” verweven, deze zullen ons helpen bij de inschaling van de 

leerlingen in de verschillende niveaus. Tijdens de invoering zullen we cognitieve mogelijkheden 

van de leerling en de reeds behaalde leerresultaten gebruiken als uitgangspunt om de 

leerlingen in te schalen in het juiste niveau van de nieuwe methode. Daarnaast zullen we 

expliciet werken aan het automatiseringsproces met behulp van “Met Sprongen Vooruit!”. De 

koppeling met het protocol dyscalculie zal nadrukkelijk gemaakt worden. 

Dyslexie ondersteuning 

Voor de leerlingen met dyslexie zullen we gaan werken met ‘Kurzweil’, software die leerlingen 

ondersteunt in het correct schrijven van teksten en ze helpt bij het lezen van teksten boven 

hun technisch leesniveau.  

Het huidige dyslexieprotocol zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In dot protocol 

zullen de criteria voor het werken met Kurzweil worden opgenomen.  

“The Leader In Me” 

Naast het intensief gebruik van Covey-taal worden alle activiteiten binnen de school hieraan 

gekoppeld. Gedurende het schooljaar zullen de kinderen 2 leiderschapsdagen organiseren. 

Tijdens deze leiderschapsdagen leren zij plannen, organiseren, presenteren, samenwerken en 

evalueren. 

De kinderen zullen een steeds grotere rol krijgen in organisatie van feesten en leren hoe dit, 

gekoppeld aan schrijf- en presentatievaardigheid, met internen en externen te delen.  

5.4 De resultaten van het onderwijs  

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van 

resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam 

Parnassys. Daarnaast gebruiken wij ons eigen ontwikkelde ontwikkelingsperspectief. In dit 

ontwikkelingsperspectief zetten wij de resultaten van de gemaakte Cito-toetsen af tegen de 

capaciteiten van de leerling. Dit is terug te vinden in de leerprognose en 

leerrendementsoverzichten in het OPP. 
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De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. 

Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen 

en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito1. Deze toetsen worden afgenomen 

volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met een bijbehorend toets 

protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de plannen (het 

leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

5.5 De resultaten nader bekeken  

Een SBO school neemt (nog) geen eindtoets af bij de leerlingen. Om de resultaten van het 

onderwijs te beoordelen, ontwikkelt de onderwijsinspectie een nieuw toezicht kader. In het 

toezicht kader wordt momenteel de gemiddelde vaardigheidsscore per vakgebied afgezet 

tegen de gemiddelde intelligentie van de schoolverlatersgroep. Tijdens het inspectiebezoek 

van juni 2015 heeft de inspectie geconstateerd dat onze school de afgelopen 3 jaren boven 

de vereiste gemiddelde vaardigheidsscore scoort met betrekking tot Begrijpend Lezen. Het 

rekenonderwijs daarentegen bleef lichtelijk achter. Aangezien er nog een onderzoek loopt naar 

de norm, die de inspectie stelt, vragen zij de resultaten nog met enige voorzichtigheid te 

interpreteren.  

Schooljaar Getoetste vakgebieden Gemiddelde 
vaardigheidsscore op De 
Binnentuin 

Norm gemiddelde 
vaardigheidsscore groep 
o.b.v. gemiddelde 
intelligentie in groep 8 

2017-2018 Rekenen 

Begrijpend lezen  

69 

27 

68 

21 

2016-2017 Rekenen 

Begrijpen lezen 

75 

31 

70 

23 

2015-2016 Rekenen 

Begrijpen lezen 

69 

29 

73 

25 

2014-2015 Rekenen 

Begrijpen lezen 

68 

30 

74 

26 

2013-2014 Rekenen 

Begrijpen lezen 

71 

33 

71 

23 

We hebben de ambitie om voor alle leerlingen in onze school een passende ontwikkelprognose 

te maken en hieraan te voldoen. Dit betekent dat we op individueel niveau de leerlijnen 
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uitzetten die passend zijn bij de ontwikkelprognose en toetsen of de leerling deze leerlijn 

beheerst.  

5.6 De uitstroom naar het voortgezet onderwijs  

Schooltype 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2107 

2017-

2018 

Praktijkonderwijs 33% 30% 50% 40% 40% 

VMBO met 

leerwegondersteu

ning 

58% 70% 45% nvt nvt 

VMBO basis 6%   40% 47% 

VMBO kader    17%  

VMBO gemengd      

VMBO TL    3% 4% 

VSO cluster 3     6% 

VSO cluster 4 3%  5%  3% 

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben wij eerst in groep 8 voor het de IEP-eindtoets afgenomen. 

Binnen het SBO zal binnen een aantal jaren een eindtoets verplicht gesteld worden. Wij kunnen 

met trots zeggen dat onze gegeven adviezen passend waren bij de adviezen die de eindtoets 

ons gaf. Het komende schooljaar zullen wij wederom, naast de vastgestelde procedure, een 

eindtoets afnemen. Op deze manier kunnen wij onze adviezen nog eens toetsen aan de 

vaardigheden die de leerlingen beheersen en daar zo nodig in bijstellen.  

De leerlingen voor wie wij een praktijkonderwijsadvies geven, maken deze eindtoets niet. Het 

geeft ons geen extra informatie en wij hebben ervaren dat deze toets te belastend is voor de 

leerlingen. Daarnaast maken wij de afweging of we leerlingen met een VMBO-basis advies 

deze toets laten maken.  

5.7 Gebruikte toetsen  

Om de leerontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen gebruiken wij naast de methode 

gebonden toetsen de volgende landelijk genormeerde toetsen.  
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 Cito Rekenen en Wiskunde voor speciale leerlingen 

 Cito begrijpend lezen voor speciale leerlingen 

 Cito begrijpend luisteren 

 Pi-dictee (spelling) 

 Cito spelling voor speciale leerlingen 

 Cito woordenschat 

 Cito drie minuten toets (technisch lezen) 

 AVI-toets (technisch lezen) 

 

 

  



Schoolgids 2018-2019 53 

6 Namenregister  
 
Schoolleider: Cindy Hamers-van Erp  
Binnentuinlaan 6, 3452 RN Vleuten 
030-6620044  
info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl  
www.ksu-debinnentuin.nl  

Bestuur  

Katholieke Scholenstichting Utrecht 
College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis, lid Carel Laenen  
Clusterdirecteur: Jansje Dekker  
Postbus 9001 
3506 GA Utrecht  
030-2642080  
secretariaat@ksu-utrecht.nl  
www.ksu-utrecht.nl   

Contactpersonen/vertrouwenspersonen  

Intern: Marinka Meekes 030-6620044  
Extern: Mevrouw Els Rietveld-van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom  
Mevrouw Rietveld en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar: 
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies): 
evp@cedgroep.nl 
Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 
 
Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 
 

Samenwerkingsverband primair onderwijs  

De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV Utrecht 
PO). Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft recht op 
onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
Centraal staat de vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en 
wie en wat zijn daarvoor nodig? 
 
Samenwerkingsverband po-Utrecht  
Perudreef 90 
3563VE Utrecht  
info@swvutrechtpo.nl  
Algemeen: 030-3036420  
LUPO: 030-3036410  

 

Klachten  

Bureau van de Klachtencommissie  
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur) info@gcbo.nl  

mailto:info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl
mailto:secretariaat@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
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Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl  
De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl  
 

Informatie voor ouders  

www.ouders.nl of 020-6762638  
www.versus.nl/ouderbetrokkenheid  
Onderwijsgids Primair onderwijs  
www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs  

 
 

 
 

 
 
 



Schoolgids 2018-2019 55 

7 Bijlage A 
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8 Bijlage B 
 

Formulier instemming schoolgids 
 
 
 
Formulier instemming schoolgids 
 
 
         School:                SBO De Binnentuin    
 
              Adres:                  Binnentuinlaan 6 
 
              Postcode / Plaats: 3452RN Vleuten 
 
              Brinnummer:        06 UJ-02                             Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van SBO De Binnentuin verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met de voorliggende schoolgids van SBO De Binnentuin  
 
  voor de periode 2018-2019 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, 16-07-2018 
                          
                                               Naam:               Silvia Szulc 
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
 

 



Schoolgids 2018-2019 57 

9 Bijlage C 

Formulier vaststelling schoolgids 

 
 
Formulier vaststelling schoolgids 
 
 
         School:                   SBO De Binnentuin 
 
              Adres:                    Binnentuinlaan 6 
 
              Postcode / Plaats:  3452RN Vleuten 
 
              Brinnummer:         06 UJ-02                            Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van SBO De Binnentuin  
 
  voor de periode 2018 – 2019 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2018 
                          
                                               Naam:               C. M. M. Laenen 
 
                                               Functie:             Lid College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage 1     Preventie schoolveiligheidsbeleid 

 
Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 
schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle 
teamleden en wordt door hen uitgedragen. 
De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden, maar zijn ook opgenomen in de 
schoolgids en op de schoolwebsite. 
 
Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: 

- het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 
- het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.  

Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen 
en ruimten. 
 
Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een 
veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt 
gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk 
voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de 
incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en 
personeel. 
 
Protocol medische handelingen  
Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren 
last krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect 
gestoken worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe 
hij/zij moet handelen 

 
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste 
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. 
 
De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders 
om te overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind 
met een eenvoudig middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.  
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag 
daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse 
overdracht, het toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te 
ondertekenen. Wanneer dit formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch 
toestemming geven dan moet dit door een collega bevestigd kunnen worden. Ouders 
worden in dat geval gevraagd alsnog het toestemmingsformulier te ondertekenen. 
 
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om 
hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal 
malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt 
bijvoorbeeld 

                                                 
[1] Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld 
worden. 
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aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van 
epilepsie). 
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te 
verstrekken. 
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 
 
Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat 
daarom het formulier volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee 
duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op 
hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor 
zijn.  
 
In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, 
wordt er door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om 
medische handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van 
sondevoeding. 
 
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een 
bepaalde handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft 
contact met 
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk 
voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat 
maar enigszins mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van 
medische handelingen (voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG 
worden verantwoordelijkheden aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein 
waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht 
het volgende besloten: 
 
Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid 
van de stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen 
onder de wet BIG. 
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of 
een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur 
geen reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. 
 
Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het 
protocol hygiënisch handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ 
te vinden via www.ksu-utrecht.nl 
 
 
 
 

 
 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Bijlage 2     Verlofregeling leerlingen 

 

 
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor 
vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is 
gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen 
maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan 
de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit 
de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in 
onze schoolkalender. 
 
Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te 
danken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te 
komen, dient u een officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen 
bij de leerkracht en dient bij de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit 
soort gevallen toestemming voor het extra verlof. 
Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht 
gemeld worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij 
rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 3     Passend onderwijs 

 
Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht PO, 
de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel 
zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de 
overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 

het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl 
 
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en 
de ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft 
een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? 
 
Ambities & Uitgangspunten 
Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat 
hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente 
aan een zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de 
transitie zorg voor de jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te 
sluiten bij de omgeving van kind en gezin, door niet te problematiseren, maar juist te 
versterken waar nodig. Op kleine schaal wordt er geëxperimenteerd met het sneller 
en dichterbij inzetten van generalistische ondersteuning, door een inschatting te 
maken van de context van kind, gezin en school, en vervolgens aan te sluiten bij wat 
nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. 
 

 Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden 

 
  
De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk 
overeen: 
 
1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden. 

 
2. Steun waar nodig: 

a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en 
ontwikkeling van het kind: 

http://www.swvutrechtpo.nl/
http://www.swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/piramide2.png
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- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern 
begeleider(s). 
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht. 
 

b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, 
zoveel mogelijk door één (generalistische) ondersteuner. 

 
3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding 

en/of specialistische zorg vanuit een afgestemd 
onderwijszorgarrangement. 

 
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de 
bedoeling dat er soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende 
generalisten, die de regie nemen met het gezin, maar als dat nodig is, ook meer 
gespecialiseerde werkers kunnen raadplegen en betrekken. 
 
SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de 
buurt. Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit 
leveren. Als het dan niet lukt met een leerling is een snelle toegang tot 
onderwijsondersteunende middelen en weinig bureaucratie van belang. Anders 
gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te lopen, moet deze zo snel mogelijk 
worden geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind nodig heeft. 
  
Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht 
een model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer 
te geven. Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, 
leerkrachten en IB’ers realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met 
kernpartners (schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze 
basisondersteuning is  vastgelegd in de Utrechtse Standaard. 
 
Steun waar nodig 
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners 
worden geboden. Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de 
samenwerking binnen de keten doelmatig in te richten en er naar te streven dat de 
kwaliteit van deze ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds doordat zij de 
ondersteuning toekent in de vorm van een arrangement. Hierbij wordt van scholen 
een inhoudelijke onderbouwing (aanvraag) gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ 
staat daarbij centraal. 
  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO 
en SO vindt plaats bij het SWV. 
 

Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen 
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Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We 
stellen ons de vraag: wat heeft een positief effect op het kind? 

 We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. 
Vanuit zowel hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar 
context en de onderlinge interacties. Maatwerk is standaard. 

 We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en 
leerkracht(en) doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden 
wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen? 

 Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. 
Outreachend, preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en 
generalistisch. 

 Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden 
systematisch geëvalueerd. 

 We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders 
afspraken over de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van 
kinderen, gezinnen en hun omgeving. 

 
Veranderingen 
 
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink 
aantal jaren stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief 
weinig kinderen verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
Daaruit kun je afleiden dat veel problemen van leerlingen op de eigen school worden 
opgelost, ondanks dat de problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn dan in 
andere grote steden. Het nieuwe SWV streeft er naar deze goede resultaten te 
behouden. 
Feitelijk betekent dit  dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 
augustus 2014 niet zo veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te 
maken met een grote (financiële) verandering. De middelen die zij voorheen kregen 
voor ondersteuning van leerlingen gaan vanaf 2014 naar het SWV. 
 
 
Passend Onderwijs 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs 
kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en 
doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt 
niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal 
onderwijs verwezen worden. 
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. 
Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen 
met een extra  ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk 
zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind: op de eigen school ( eventueel met 
extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere school in de regio of in het 

http://www.swvutrechtpo.nl/factsfigures/
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(voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle 
kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere 
en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en 
de bekostiging daarvan. 
 
Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in 
de hand houden en het aantal thuiszitters terugdringen. 
 
 
Samenwerkingsverbanden (SWV) 
 
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin 
scholen gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al 
samenwerkingsverbanden van scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in 
het nieuwe systeem per regio samengevoegd. Deze nieuwe 
samenwerkingsverbanden krijgen er andere taken bij. 
 
 
 
 
Situatie vóór Passend Onderwijs 
 
WSNS 
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School 
(WSNS) ontstaan. Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale 
zorgbehoeften binnen het reguliere onderwijs opvangen. Basisscholen gingen 
investeren in de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en 
begeleiding te kunnen bieden. Ook deden de interne begeleiders hun intrede. Deze 
IB’ers ondersteunen leerkrachten in het bieden van goede begeleiding aan kinderen 
met speciale zorgbehoeften. 
 
SWV RK/AB, PC en SPO 
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en 
SPO) opgericht. Ieder WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen 
op hun scholen zo goed mogelijk te organiseren, maar er werd ook samengewerkt. 
Voorbeelden van die samenwerking zijn het gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling 
van de Utrechtse Standaard in 2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd wat 
het niveau van basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het 
feit dat de besturen in Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal 
waarop het samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook 
worden bereikt omdat in Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een 
speerpunt is. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 4     Schorsing en verwijdering  
 

Inleiding 
 

De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving. 
 
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in 
artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: "De beslissing over 
toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag”.  
In dit geval: (de voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende 
clusterdirecteur gemandateerd heeft. 
 
“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. 
Indien het bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van die 
weigering schriftelijk aan de ouders mee. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de 
betrokken groepsleraar en de ouders van de leerling". 
 
Een schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig 
wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school 
ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
 

- Een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag 
en/of overmatig veel verzuim); 

- Een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, 
een (hulp)ouder of naar school toe.  

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het 
onderwijs aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering 
volgen. 
 

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering 
 

1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 
gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in de leerlingbespreking 
c.q. bij de schoolleiding. 

 

2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er 
wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 

 
3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het SWV Utrecht PO) kan worden ingeschakeld voor 

overleg en een nader onderzoek. 
 
4. De ouders zijn en worden door de school meerdere malen uitgenodigd voor een gesprek 

met als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de 
school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider 
aanwezig. 

 
5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, 

afhankelijk van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de 
Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd geïnformeerd. 

6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met 
ouders en benaderde instanties. En verwerkt deze in het leerlingendossier 
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7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt het College 
van Bestuur op de hoogte van de voortgang. 

 

8. Bij onvoldoende verbetering van het gedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw 
uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of 
clusterdirecteur.  
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Procedure schorsen en verwijderen 
 

1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd 
(variërend van een dag tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling 
werkt thuis aan een huiswerktaak. Aan de ouders wordt schriftelijk meegedeeld 
dat, als eerste signaal, schorsing kan gaan plaatsvinden en daarna eventueel 
verwijdering. De brief wordt door de clusterdirecteur, namens het College van 
Bestuur, ondertekend.                                                                                                                                
In de brief wordt genoemd: 
- De reden voor schorsing/voornemen tot verwijdering; 
- De voorgeschiedenis; 
- Reeds genomen stappen/afspraken; 
- Bij schorsing: de duur van de schorsing; 
- Laatste kans/afspraak/ultimatum; 
- De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de 

clusterdirecteur. 
 

2. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht: 
- Het College van Bestuur van de KSU; 
- De inspectie van het onderwijs; 
- De afdeling leerplicht van de gemeente. 

 

3. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, 
besproken welke stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de 
toekomst te voorkomen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier 
bewaard.  

 

4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en 
wordt gezocht naar alternatief passend onderwijs voor de leerling. Op grond van 
artikel 40 lid 11 van de Wet Passend Onderwijs is het niet mogelijk een leerling te 
verwijderen voordat het kind op een andere school is ingeschreven.  

 
5. Het voornemen tot verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school 

en ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, voorzien van redenen, 
op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit. Daarbij worden zij erop gewezen 
dat tegen dit voorgenomen besluit binnen zes weken schriftelijk bezwaar mogelijk is bij 
het bevoegd gezag van de school, namelijk bij het College van Bestuur van de KSU. 
Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van 
Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar, een 
besluit. 
De ouders kunnen daarna eventueel de beslissing van het bevoegd gezag laten 
beoordelen door de burgerlijke rechter. 
 

Het voorgenomen besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar 
gemeld. Ook wordt de brief geplaatst in het digitale schooldossier van de inspectie. Er 
kan pas overgegaan worden tot uitschrijving van de leerling als een andere school de 
leerling heeft toegelaten.  

 

6. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. 
Verwijdering van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een 
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van de ouders. Bij de belangenafweging dient in dat geval rekening te worden 
gehouden met het feit dat de leerling zelf geen verwijt treft. 

 

7. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een 
lange weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het 
onderwijs binnen een groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele 
andere mogelijkheid meer ziet hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie 
tussen school en ouders zo verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de 
leerling op verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden.  
 
Samengevat: 

- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur. 
- Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt 

echter wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt. 
- Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan 

Leerplicht gemeld te worden; 
- De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. 

De school levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar 
ouders en in cc aan Leerplicht en deze wordt geplaatst in het schooldossier van de 
inspecteur. (Onderbouwing van schorsing, begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk 
meegeven, nakijken en beoordelen, hoe contact onderhouden wordt met ouders.) Het 
secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de brief die voldoet aan de wettelijke 
beroepsprocedures. 

- De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO. 
- Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling 

vrijstelling gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de 
leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd 
wordt met alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing 
nagekomen worden. 

- In het format schoolgids van de KSU is een standaardtekst opgenomen over de 
procedure van schorsen en verwijderen, de schoolleider neemt dit over in zijn schoolgids. 

 
 
Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40 en 43 c. 
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Samenvatting van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40 en 43 c. 

 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en 
verwijdering. Ten gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs 
(wijzigingen van onder de Wet op het Primair Onderwijs) geldt in het vervolg het 
volgende: 

Toelating   
Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo 
passend mogelijk aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school 
waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 

Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij 
verplicht ervoor te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 
40 lid 4 WPO). Dit is een resultaatsverplichting.  

Schorsing 
Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 
augustus gelden dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het 
bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 
één week schorsen. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien 
sprake is van een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt het 
bestuur de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen hiervan in 
kennis door de verzonden brief op te nemen in het schooldossier van de inspectie. 

Verwijdering 
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft 
gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De 
inspanningsverplichting om 8 weken naar een andere school te zoeken voordat 
besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook hier de 
resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling 
verwijderd kan worden (artikel 40 lid 11 WPO).  

Geschillencommissie passend onderwijs 
Nieuw is dat er sinds 1 augustus 2014 een Geschillencommissie passend onderwijs is 
gekomen. Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de 
weigering tot toelating van een kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling 
of wijziging van het ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling.  
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Bijlage 5     Informatieplicht aan gescheiden ouders  

 
Inleiding 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de 
leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na 
(echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder 
zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd 
zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.  
In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke 
leerkracht wordt daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan 
deze informatieverstrekking kan, mag of moet meewerken.  
Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het 
belang van het kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een 
niet-verzorgende ouder voelt vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden 
gehouden van de ontwikkelingen van het kind.  
 
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, 
dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / 
oudergesprekken komen.  
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder 
(verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering 
van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat 
beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid 
voor extra informatievoorziening. Daarover gaat onderstaande procedure. 
 
Procedure 
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan 
- van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; 
- van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.  
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages 
uit het ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school 
bekend.  
Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen 
onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.  
 
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding 
hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en 
consultatie door de school houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide 
ouders bij de school bekend. 
 
1. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, 

neemt de school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt 
zich dus van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen 
uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische 
verantwoordelijkheid jegens de leerling. 
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2. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op 
grond van artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind 
verplicht om de andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te 
stellen van gewichtige aangelegenheden en te raadplegen over te nemen 
beslissingen met betrekking tot het kind. 
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar 
wettelijke verantwoordelijkheid. 

 

3. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en 
consultatie door de school. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen 
verzorgers en niet-verzorgers. 
  

4. Wanneer welke informatie verstrekken? 
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op 
zijn/haar verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de 
leerling. 

  

A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over 
het kind 

In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de 

rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante 
informatie over de leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in 
het kader van diens schoolloopbaan; 

- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 

 
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en 
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid 
tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-
ouderschap dit onderscheid niet te maken is. 

  

B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie 
over belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat 
te gaan om de volgende zaken:  
rapporten,  

- informatie rond schoolkeuze,  
- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,  
- specifieke problemen  
tenzij: 
a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder 

zou worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 
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b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een 
verzoek om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar 
maken aan verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

  

5. Uitnodiging voor een ouderavond  
      De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide 
ouders.  
      In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet 
dan      
      binnen een week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden 
ingediend  
      bij de schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit 
ook tijdig   
      georganiseerd kan worden). 
  
6. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn  

In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van 
de leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de 
huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar 
de rechter gaan, is een onafhankelijk advies een vereiste. 

  

7. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder  
Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.  
De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een 
ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.  
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Bijlage 6     Medezeggenschapsraad  

 
Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR 
bestaat uit de oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer 
per jaar. De schoolleiding woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De 
vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door u bijgewoond worden. (Dit graag 
van tevoren even aan de secretaris melden). 
 
De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de 
continuïteit te bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in 
hetzelfde schooljaar te beëindigen. 
 
De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral 
de taak de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen 
binnen de school. Ook moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. 
 
De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en 
daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 
 
Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming 
van de MR, over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of 
ongevraagd door de raad gegeven. 
 
De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor 
vanuit verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke 
ontwikkelingen, maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school. 
 
De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen 
daarom graag uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen 
manier van werken en zal elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover 
vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard 
altijd de leden persoonlijk benaderen.  
 
De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 
bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij 
stemmen of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed 
zijn. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 7     De klachtenregeling  

 
 
Klachten op school, hoe los je ze op? 
 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of 
personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen 
hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. Een 
onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht 
indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak 
mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een 
onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing 
betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel 
van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen 
is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in 
gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook 
een advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt 
inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te 
gaan.  
 
1. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de 
hand loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben 
dat er iets aan de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet 
altijd alles overzien. 
 
2. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van 
uw kind. Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar 
de clusterdirecteur. 
 
3. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak 
een afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. 
Realiseert u zich wel dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek 
misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 
 
4. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg 
rustig uit wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw 
standpunten op papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt 
dat wel van tevoren. 
 
5. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan 
worden opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. 
U moet een oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 
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6. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er 
geen twijfel over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en 
dat beide partijen het ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort 
verslag maken. Zo’n verslag kan handig zijn als u een klacht bij de 
klachtencommissie wilt indienen. 
 
 
Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de 
contactpersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan 
u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u 
vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook 
bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de 
klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwensinspecteur  
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, 
radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact 
opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De 
vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, 
leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de 
vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school 
wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De 
vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 0900-
1113111. 
 
De klachtenregeling 
Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de 
klachtenregeling van de KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 
 

De contactpersoon voor onze school is Marinka Meekes. 
 
Zij is te bereiken via telefoonnummer 030-6620044. 
 
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:         
Mevrouw Els Rietveld-van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom  
 
Mevrouw Rietveld- van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom zijn als 
volgt bereikbaar: 
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599 
 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. 
klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 
 
Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam 
 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
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Contact- en vertrouwenspersoon 
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij 
bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon 
wel.  
Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te 
lossen.  
De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, 
bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting.  
U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook 
door een jurist of een andere deskundige. 
 
Klacht opstellen 
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk 
omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten 
tegen meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat 
uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen 
actie wil ondernemen.  
 
Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht 
geven aan het tegengaan van pesten.  
Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of 
getuigenverklaringen. 
 
 
Klachtencommissie 
Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en 
klachtencommissies Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw 
klacht in behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had 
moeten volgen, gebeurt dat niet. 
 
Uitspraak 
Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord 
worden gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt 
u als klager ook te lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een 
hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na 
afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. De commissie kan 
ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke 
maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al 
gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er 
met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies 
ook te lezen.  
 
Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle 
betrokkenen nog een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een 
uitspraak heeft gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan. 
 
U bent het er niet mee eens 
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Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen 
bezwaar maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies 
van de commissie. Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en 
eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens 
zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen 
het schoolbestuur. 
 
Algemene tips voor ouders 
Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat 
leidt snel tot roddelen. 
- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er 

dagelijks mee lastig te vallen. 
- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht 

indienen. 
 
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 
 
De landelijke geschillencommissies bijzonder onderwijs. 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag 
 
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
F 070-3020836 
E info@gcbo.nl  
 
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

  

mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Bijlage 8    Reglement Kledingprotocol KSU  

 

Inleiding 

 
Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en 
voor alle medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door derden te 
raadplegen via het webboek.  
 
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 moet voldoen aan de normen: verzorgd, 
fatsoenlijk en representatief. 
 
Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor 
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van 
gelaatsbedekkende kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.  
 
 Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar 
 kunnen zien. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede  
 communicatie onmogelijk wat kwalitatief goed onderwijs in de weg staat. Leraren 
 moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert op zaken die in de les of 
 op het  schoolplein worden besproken.   
 
 Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel open
 bare als bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex     
 inclusief de buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en 
 voor alle personen die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school 
 (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel). 
 
Wetsvoorstel Kledingvoorschrift 
Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011. Vervolgens is het 
wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.  
 

 

Reglement 

 
- Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet 

dit zichtbaar zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de 
schoolomgeving passende kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren 
kadering vanuit de school. 
 

- Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene 
Nederlandse fatsoensnormen. 

 
- Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij 

hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook 
bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een 
kruisje of een hoofddoek. 
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- Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten 
van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het 
pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school 
en op het schoolplein niet toegestaan. 

 
- Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van 

gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden 
tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de 
vorm van een elastische hoofddoek. 

 
- Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. 

Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 
 
- Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun 

kledingkeuze. Deze aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de 
normale regels voor kledinggedrag op scholen en instellingen.  

 
- Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement 

onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te 
scherpen. 

 
- Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van 

onderlinge steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig 
voelt en gewaardeerd weet.  

 
 

Verwante documenten 

 
- Reglement Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
 
- Reglement gedragscode personeel KSU-huis 
 

 
 
 
 
 
 
 


