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Deze illustratie geeft een impressie van een ‘Klinket’. De naam Klinket staat voor een kleine deur in een 

grote deur, zoals dat vroeger veel voorkwam in de schuren van boerderijen op het platte land. Ook in 

het aangrenzende Betuwegebied van onze school zien we bij sommige boerderijen in de mendeuren 

nog zo’n kleine deur. En bij sluiscomplexen in de Gelderse rivieren zie je soms een klein sluisdeurtje 

onder in de grote sluisdeur. Een andere betekenis, uit nog vroeger tijd, verwijst naar een kleine 

toegangsdeur naast de stadspoort, zodat reizigers ‘s nachts alsnog veilig binnen de muren van de stad 

konden verblijven. In Bijbelse taal wordt dit deurtje ‘het oog van de naald’ genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Het Klinket staan de deuren symbool voor de groei en ontwikkeling van de 4-jarige, die door de 

kleine deur de beschermde schoolomgeving binnenkomt en als 12-jarige de school via de grote deur 

verlaat en de uitdagingen van de toekomst aandurft. 
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1. ALLE BELANGRIJKE ADRESSEN OP EEN RIJ 
 

Christelijke Basisschool Het Klinket 

Mr. J.M. de Kempenaersingel 4A 

6836 MH Arnhem 

Telefoon: 026-327 41 68 

E-mail: info.klinket@debasisfluvius.nl 

Internetsite: www.klinket.nl 

Managementteam 

Loes Hilderink   Directeur 

Marike Broesder   Intern Begeleider 

Romeo van Dijk    Coördinator Bovenbouw 

Meike Biesta   Coördinator Middenbouw 

Sytske Lakeman   Coördinator Onderbouw 

 

Schoolcontactpersoon  Romeo van Dijk 

 

Zorg 

Annette van Zeben     Remedial Teacher 

Anja de Bruijn    Schoolcontactpersoon vanuit het 

samenwerkingsverband passend onderwijs 

Hadewych van Kempen   Kindercoach 

Madelon IJsseldijk    Wijkcoach  

 

Medezeggenschapsraad Het Klinket    

E-mail: medezeggenschapsraad.klinket@debasisfluvius.nl of info.klinket@debasisfluvius.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage en Overblijfgeld Het Klinket 

Ouderbijdrage:  Ouderbijdrage: € 50 per schooljaar –voor groep 8 i.v.m. het kamp € 60 

Te betalen via: IBAN: NL47INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket  ovv naam en groep van uw kind 

Penningmeester: Pieter Eekma  Mailadres: penningmeester.klinket@debasisfluvius.nl of 

info.klinket@debasisfluvius.nl   

 

Overblijfgeld voor het continurooster: €40 per schooljaar  
Bredeschool de Kempenaer. Mailadres: bredeschooldekempenaer@live.nl   

Te betalen via: IBAN: NL22RABO 01465 45222 t.n.v. Tussen Thuis BSO ovv naam en groep van uw kind  

Namen Vertegenwoordiger van 

Ursula van der Kolk  ouders 

Lonneke Gerritsen  ouders 

Richard Huurman  ouders 

Romeo van Dijk personeel 

Meike Biesta personeel 

Sytske Lakeman personeel 

mailto:medezeggenschapsraad.klinket@debasisfluvius.nl
mailto:info.klinket@debasisfluvius.nl
mailto:penningmeester.klinket@debasisfluvius.nl
mailto:info.klinket@debasisfluvius.nl
mailto:bredeschooldekempenaer@live.nl
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DeBasisFluvius, samen voor ieder kind 

Beverweerdlaan 3, 6825 AE te Arnhem                           026-7600900 

Website: www.debasisfluvius.nl 

E-mail: info@debasisfluvius.nl 

 

Bovenschools Management  DeBasisFluvius: 

Sylvia Veltmaat 

Charlotte van Zuylen (interim bestuurder) 

 

Vertrouwenspersonen Fluvius: 

Dhr. Paul de Vries 

Email: pacdevries@gmail.com 06-51327982 

Mevr.  Klaartje Thierry   

Email: klaartje@werkinvertrouwen.nl 06-46194624 

 

GMR bereikbaar via info@debasisfluvius.nl   026-7600900  
 

Klachtencommissie LKC 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508  AD Utrecht  088-6050101 

 

  

NAMEN EN BEREIKBAARHEID OVERIGE INSTANTIES 

 

 

Buitenschoolse opvang ‘Tussen Thuis’  

Mr. de Kempenaersingel 4b,  

6836 MH Arnhem                                         

Website:  www.tussenthuis.nl                                                                       026-2130335  

telefoon mobiel                                                                                    06-

21865757 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Voor alg. vragen over opvoeden en gezondheid  0800-8446000 

Informatie- & Afsprakenlijn Jeugdgezondheidszorg 088-3556000  
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kunt u  

op werkdagen telefonisch contact opnemen tussen 

9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur.  

http://www.debasisfluvius.nl/
mailto:info@debasisfluvius.nl
mailto:klaartje@werkinvertrouwen.nl
mailto:info@debasisfluvius.nl
tel:0800-5010
http://www.tussenthuis.nl/
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Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs, telefoon (gratis)   1400 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel  

misbruik, ernstig psychologisch of fysiek geweld  

en discriminatie en extremisme in het onderwijs 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon    0900-1113111 

 

 

 

Meldpunt Veilig Thuis                                                                                             0800-2000 

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier 

iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet 

of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel. De website 

https://vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis  is de eerste stap naar hulp en advies.  

 

 

 

Samenwerkingsverband Passend Wijs www.swv-passendwijs.nl 

Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en 

realiseren van Passend Onderwijs in de 

gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum.  

Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo 

goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband PassendWijs 

bestaat uit 25 besturen en 134 scholen. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) 

en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd. 

 

 

 

 

 

Over de schoolgids 

Jaarlijks voorzien we deze 

gids van actuele 

gegevens die voor u van 

belang zijn. De vermelde 

gegevens kunnen na het 

verschijnen van de 

schoolgids om 

verschillende redenen 

soms veranderen. 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
http://www.swv-passendwijs.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjImNbg77LeAhXHJ1AKHT8gAPUQjRx6BAgBEAU&url=https://chathamvoice.com/2014/11/25/group-gearing-up-for-childrens-book-campaign/&psig=AOvVaw2g7_3vzAcvLsZTcdVWfsz7&ust=1541150656890295
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2. ALGEMEEN 

2.1 De schoolkeuze 

Het maken van een schoolkeuze is een serieuze aangelegenheid. Scholen verschillen steeds meer in 

aanpak van lesgeven en in sfeer. Deze schoolgids geeft een indruk van wat u specifiek van onze 

christelijke basisschool Het Klinket kunt verwachten. U leest hoe wij op onze school het onderwijs vorm 

geven, wat onze visie is en hoe wij omgaan met elkaar en de kinderen. U vertrouwt namelijk een deel 

van de opvoeding van uw kind aan ons toe. Een goede relatie tussen ouders en school is van groot 

belang. Onze inzet is daarom gericht op het bouwen aan een goede band tussen kinderen, ouders en 

school. 

2.2 Aanmelden van uw kind 

U kunt na het doorlezen van deze gids 

welbewust onze school betrekken in de 

schoolkeuze voor uw kind. Bent u 

geïnteresseerd geraakt, dan nodigen wij u 

en uw kind graag uit voor een gesprek. Als 

vast onderdeel van het 

kennismakingsgesprek laten we u een kijkje 

nemen in de school en wellicht ook al in de 

groep van het leerjaar van uw dochter of 

zoon, zodat u gelijk de sfeer binnen Het 

Klinket kunt proeven. 

 

Met een inschrijf- /aanmeldformulier kunt u 

ons laten weten dat u hebt besloten uw kind 

bij ons op school aan te melden. Dit dient 

minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar 

wordt te gebeuren.  Daarna ontvangt u van 

ons een bevestiging dat uw kind bij ons staat 

ingeschreven. Dit gebeurt in principe binnen 

6 weken nadat u het inschrijfformulier bij 

ons heeft ingeleverd.  
 

Ongeveer 6 weken voordat uw kind  

4 jaar wordt zal de leerkracht van de groep waarin uw kind wordt geplaatst contact met u opnemen. Zij 

zal u uitnodigen om samen met uw kind te komen kennismaken.  In dat gesprek zullen ook de dagdelen 

worden afgesproken waarop uw kind de groep kan bezoeken om te wennen. Dat mag tien keer een 

halve dag of vijf keer een hele dag zijn.  Het is de bedoeling dat uw kind zindelijk is als het op school 

komt. 

Als uw kind vlak voor de zomervakantie vier jaar wordt, is het niet verstandig om net voor de vakantie 

mee te gaan draaien: de groep verandert na de vakantie immers nogal sterk. Leerlingen die vier jaar 

worden in de laatste zes weken voor de zomervakantie, komen daarom in principe pas na de 

zomervakantie voor het eerst op school. Ook wendagen in december hebben niet onze voorkeur. 
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2.3 DeBasisFluvius, stichting voor 

basisonderwijs Arnhem e.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Samen voor ieder kind 

De scholen van DeBasisFluvius bieden 

passend onderwijs voor alle kinderen in 

Arnhem en Renkum.  In educatief 

partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, bereiden we hen voor op een persoonlijke toekomst. 

Met 34 scholen in Arnhem en Renkum werken we samen aan het beste onderwijs voor ieder kind.  

 

De BasisFluvius heeft een tweehoofdig College van Bestuur  dat gecontroleerd wordt door een Raad 

van Toezicht. Indien gewenst zenden wij u de statuten en andere bestuurs-informatie toe. Hiervoor is 

een telefoontje naar het secretariaat van DeBasisFluvius (026-7600900) voldoende. Verdere informatie 

is te vinden op www.debasisfluvius.nl 
 

 

  

http://www.debasisfluvius.nl/
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3. BASISSCHOOL HET KLINKET 

3.1 Onze locatie 

Het Klinket is een christelijke basisschool gelegen op de grens van de stad Arnhem en het landelijke 

Betuwegebied. (Voor een goed overzicht klik hier)  

De school is gehuisvest in een  vleugel van een gebouwencomplex centraal gelegen in de Arnhemse 

wijk Rijkerswoerd, bij het winkelcentrum en in de nabijheid van allerlei centrale wijkvoorzieningen.  

Het gebouwencomplex huisvest het Kindcentrum De Kempenaer, waar Het Klinket onderdeel van uit 

maakt. Het Klinket is een middelgrote school met rond de 200 leerlingen.  

3.2 Het Klinket een leef-, speel- en leergemeenschap 

Onze school is een leef-, speel- en leergemeenschap waarin ieder kind welkom is. In ons onderwijs 

houden we rekening met de eigen persoonlijkheid van het kind, begeleiden we het kind in zijn 

persoonlijke ontwikkeling en streven we een continu leerproces na. Naast zelfstandigheid, leren we de 

kinderen om samen te werken en samen te spelen. Groepsactiviteiten wisselen we af met individuele 

activiteiten, waardoor ieder kind persoonlijk wordt aangesproken en uitgedaagd. 

3.3 Onze christelijke identiteit 

Het Klinket is een open christelijke basisschool. Dat houdt 

in dat wij ons laten inspireren door de verhalen van de 

Bijbel. In 5.8 is hierover meer te lezen. Op onze school 

zijn alle kinderen welkom, ook zonder of met een ander 

geloof.  

Uit de verhalen van de Bijbel spreekt dat ieder mens - als 

beeld van God - gelijkwaardig is en daarom respect 

verdient. Openheid, veiligheid en vertrouwen zijn dan 

ook waarden waaruit dat respect blijkt. 

http://maps.google.nl/maps?q=51.940812,5.894079&hl=nl&sll=52.469397,5.509644&sspn=1.74015,3.735352&num=1&t=h&vpsrc=0&z=16
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3.4 Kindcentrum De Kempenaer   

 

 

Het Klinket maakt onderdeel uit van het Kindcentrum De 

Kempenaer (voorheen Bredeschool De Kempenaer).  

Er wordt door ons intensief samengewerkt met  

Tussen Thuis, de organisatie voor buitenschoolse opvang, 

overblijven en kinderdagverblijf Peuter Thuis,  

de buurschool Pieter de Jong en de peuterspeelzaal  

Jip en Janneke. De beide scholen hebben ieder hun eigen 

identiteit met hun eigen onderwijskundige visie.  

Kindcentrum De Kempenaer streeft naar een veilige 

omgeving, waarbij er een kwalitatief goed en gevarieerd 

dagprogramma is voor kinderen van 0 tot 14 jaar.   

 

Er worden onder de vlag van het Kindcentrum diverse 

activiteiten samen georganiseerd zoals bijv. het 

verkeersexamen en de koningsspelen. 

 

 

Ook zijn er naschoolse activiteiten. Dit is een wisselend aanbod waar alle kinderen, tegen vergoeding, 

aan deel kunnen nemen.   
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4. ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL 

4.1 Onze missie 

Waar wij voor staan wordt kernachtig verwoord in het volgende citaat:  

 
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om 

dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je bent hier om al je talenten te laten zien aan de wereld. 

(vrij naar Marianne Williamson; Terugkeer naar liefde) 

4.2 Visie 

Het Klinket is een Christelijke basisschool met kansen voor alle leerlingen in een veilige omgeving. 

Op onze school willen we op een persoonlijke manier met de kinderen omgaan en hen laten merken 

dat ze gewaardeerd en serieus genomen worden. Goed kunnen samen spelen en samenwerken is voor 

ons een uitgangspunt. Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er 

door geboeid worden. Daarbij luisteren we goed naar de inbreng van de kinderen zelf.  

We willen hen een gezellige leeromgeving bieden, waarbij we erop letten dat de school inspirerend is 

ingericht, maar ook rust en geborgenheid biedt. 

  

Het Klinket wil werken vanuit de principes van adaptief onderwijs.  

Dit betekent dat:  

• Kinderen het gevoel moeten hebben iemand te zijn die iets kan (competentie); 

• Kinderen goede relaties hebben met de leerkracht(en) en de andere kinderen (relatie); 

• Kinderen de vrijheid hebben om zelfstandig keuzes te kunnen maken en zelfstandig taken te 

kunnen uitvoeren (autonomie). 

 

Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het 

leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwklassen met 

een digitale weekplanner en keuzebord, en is er vervolgens in de 

midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken 

een belangrijke rol innemen. We willen kinderen meer eigenaarschap 

geven over hun eigen leren. En we zoeken daar regelmatig passende 

vormen voor.  Doordat kinderen meer zelfstandig werken heeft de 

leerkracht de mogelijkheid om kinderen die dat nodig hebben 

persoonlijke aandacht te bieden.  

 

In de klas bekijken we wat een kind nodig heeft om zijn ontwikkeling 

te kunnen voortzetten. Wij stellen daarbij niet het eindproduct 

centraal, maar schenken veel aandacht aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind. We streven 

daarbij naar een maximale ontplooiing voor elk kind.  Daarom maken we gebruik van moderne 

methodes, maar durven hierin, kijkend naar de kinderen, ook onze eigen keuzes te maken. 

 

Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de 

maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze 

school is daarom ook steeds in beweging. We willen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij 

goede zaken uit het verleden behouden blijven.  
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4.3 De basis leggen 

Voor ons is ieder kind uniek! Het heeft zijn eigen 

persoonlijkheid en mogelijkheden. Deze 

kwaliteiten laten we zoveel mogelijk tot hun recht 

komen. We zijn ons ervan bewust dat er 

omstandigheden kunnen zijn die deze ontplooiing 

in de weg kunnen staan. Alles wat in ons 

vermogen ligt, zetten we in om het kind verder te 

helpen.  Niet alleen op leergebied maar ook op 

het gebied van sociale vaardigheden, emotionele 

vorming en creativiteit leggen school, thuis en 

omgeving de basis voor uw kind. 

Naar school gaan is voor jongste kinderen een 

hele overgang. Het gaat tot het dagelijkse ritme van het kind behoren, dat prettig moet aanvoelen. De 

jongste kinderen (tot en met groep 4) krijgen op Het Klinket minimaal 880 uur onderwijs per jaar en de 

oudere kinderen (groep 5 t/m 8) gaan minimaal 1.000 uur naar school.  

 

Een belangrijke voorwaarde voor zoveel tijd op school is een schoolklimaat waarin duidelijkheid en rust 

heersen in een voor kinderen gestructureerde omgeving.  Een kind kan zich alleen prettig voelen als het 

weet waar het aan toe is. Het Klinket begeleidt kinderen op weg naar zelfstandig functioneren in onze 

samenleving. Daarvoor bieden we de kinderen een veilige en open leeromgeving met een 

verscheidenheid aan ervaringsmogelijkheden.   

Spelend en lerend (eerst vooral spelend, daarna geleidelijk lerend) kunnen zij dan komen tot optimale 

ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden op motorisch, sociaal emotioneel en intellectueel gebied. 

 

4.3.1 Kindgericht onderwijs 

Niet alle leerlingen ronden de leerstof af op hetzelfde 

niveau en in hetzelfde tempo. Dat komt omdat kinderen in 

aanleg, interesse, mogelijkheden en tempo verschillen. 

Onze school streeft naar kindgericht onderwijs, waarbij wij 

schoolorganisatie, leerdoelen, onderwijsinhoud en 

werkvormen richten op een continu ontwikkelingsproces 

van het kind.  

 

We werken aan een 

doorgaande lijn opdat alle kinderen van 4 tot 12 jaar zich zonder 

belemmeringen zo goed mogelijk ontwikkelen. Onze moderne 

methodes geven hierbij ondersteuning door de leerstof op 

verschillende niveaus aan te bieden.  
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4.4 Leerlingvolgsysteem 

De vorderingen van elk kind houden we bij en brengen we in kaart o.a. met behulp van het CITO 

leerlingvolgsysteem. In dit systeem wordt door middel van het afnemen van toetsen met regelmaat het 

niveau van elk kind vastgesteld. Deze systematiek is een hulpmiddel om te bepalen of een kind extra 

onderwijskundige hulp nodig heeft. De analyse van het leerlingvolgsysteem valt onder de 

verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Het leerlingvolgsysteem is een onderdeel van onze 

onderwijskundige zorg.  

Bij de kleuters werken we met het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord. Hierin worden de 

vorderingen van de kinderen bijgehouden, en de leerkrachten passen het lesaanbod hierop aan.   

Naast de CITO toetsen gebruiken de groepen 3 tot en met 8 voor de vakgebieden lezen, rekenen, taal 

spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde en geschiedenis, ook methode gebonden toetsen. 

Daarnaast kennen we voor groep 8 de eindtoets. De eindtoets is een hulpmiddel bij de verwijzing van 

uw kind naar het voortgezet onderwijs. Deze toetsuitslagen worden door de groepsleerkracht 

besproken met de ouders. Eind groep 6 en eind groep 7 wordt de indicatie besproken van ons 

uitstroomadvies.  Bij verwijzing naar het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. 
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5. VAARDIGHEDEN EN DOELSTELLINGEN 

5.1 Lezen 

De eerste stappen in het leren lezen worden thuis al gezet: 

samen met de ouders kijken naar boekjes en voorgelezen 

worden! Deze basis leggen is erg belangrijk, en kinderen 

kunnen er echt van genieten. 

Ook als kinderen zelf kunnen lezen genieten ze als ze door 

hun ouders worden voorgelezen. 

 

In de kleuterbouw werken we onder meer met behulp van 

de methode “Schatkist” aan voorbereidend lezen en rekenen en aan de taalontwikkeling van het 

jongste kind. Het leren lezen start in groep 3 met gebruikmaking van “Veilig leren lezen”. 

 

In groep 4 tot en met 8 wordt, voor het voortgezet 

technisch lezen, gebruik gemaakt van de methode “Station 

Zuid”. Het is een effectieve leesmethode met veel uitdaging 

en beleving, waarin kinderen uitgedaagd worden op hun 

eigen niveau.  

Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we in groep 

5 t/m 8 de methode “Nieuwsbegrip XL”  

Vanaf groep 2 t/m 5 komt elk kind per schooljaar aan de 

beurt in de zogenoemde ‘boekenkring’. Doel is om kinderen 

te stimuleren in het lezen en in het openbaar te vertellen 

over het gelezen boek. Vanaf groep 6 wordt door de 

kinderen 2 x per jaar een boekverslag gemaakt.  

 

Het Klinket heeft een abonnement op de bibliotheek zodat boeken regelmatig worden gewisseld. Ook 

heeft de school een eigen bibliotheek, welke regelmatig aangevuld wordt met nieuwe boeken. 

 

5.2 Schrijven 

Als kinderen op Het Klinket komen hebben ze thuis en/of op de 

peuterspeelzaal geëxperimenteerd met divers schrijfmateriaal 

zoals wasco, kleurpotloden en viltstift.  

Doel van ons schrijfonderwijs is om kinderen een verzorgd 

handschrift te leren. In de kleuterbouw is er veel aandacht voor 

de ontwikkeling van de fijne motoriek, waaronder ook de juiste 

pengreep.  
 

 

In groep 2 beginnen we met voorbereidend schrijven, waarbij kinderen schrijfpatronen oefenen in een 

schriftje.  In groep 3 gaan we van het schrijven van de losse schrijfletters over op het aanleren van het 

verbonden schrijven. De kinderen schrijven dan nog met een driekantpotlood en gaan vanaf groep 4 

over op het schrijven met een rollerpen.  
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Een goede schrijfhouding en pengreep is belangrijk voor het aanvankelijk schrijfproces in groep 3, maar 

ook in de groepen daarna. Een goede schrijfhouding en pengreep helpt bij het netjes schrijven, op 

tempo schrijven en het schrijven zonder kramp in de schrijfhand.  

Op school besteden wij hier veel aandacht aan. Omdat kinderen thuis ook regelmatig tekenen, kleuren 

en schrijven willen we dit ook bij u onder de aandacht brengen. Door ook uw kind thuis te herinneren 

aan de juiste schrijfhouding en pengreep, kunnen we voorkomen dat kinderen het op de verkeerde 

manier aanleren. Een verkeerde pengreep of schrijfhouding is lastig af te leren.   

 

Voor de schrijfhouding gebruiken wij het volgende versje: 

rug tegen de leuning 

voeten plat 

handen op je blad 

zo doe je dat! 

 

 

Voor de pengreep gebruiken wij dit versje: 

 

duim en wijsvinger zijn verliefd 

ze willen elkaar kussen 

je potlood leg je daartussen 

middelvinger eronder tegenaan 

nu kan je aan het schrijven gaan! 
 
Vanaf groep 4 schrijven we ook de hoofdletters en verkleinen we de letters. In de daarop volgende 
leerjaren blijven de kinderen oefenen en trainen en voeren we de snelheid op tot dictaatsnelheid. Zo 
komen ze uiteindelijk tot een regelmatig, persoonlijk handschrift. De methode die we hiervoor 
gebruiken van groep 2 tot en met 8 is Pennenstreken. 
 

5.3 Nederlandse taal 

Taal is een uiterst belangrijk communicatiemiddel tussen 

mensen. Vanaf z’n geboorte is een mens op twee manieren 

met taal bezig. Zwijgend door te luisteren, te schrijven, te 

denken, te ordenen of door betekenis te geven. En sprekend 

door te vragen, te vertellen, te bevestigen, te ontkennen of 

door te overtuigen.  

 

Taalvaardigheid is voor elk kind van persoonlijk en 

maatschappelijk belang. Daarom proberen we in de groepen 

situaties te creëren waarin we de kinderen stimuleren om te spreken en te luisteren. Op die manier 

laten we de kinderen beschouwend en spelend actief bezig zijn met taal. Doel is het vergroten van de 

zelfredzaamheid van kinderen door goed taalgebruik. We hanteren de methode “STAAL”. Hierin is een 

aparte leergang voor spelling opgenomen.  

Bijpassend oefenmateriaal en remediërende oefeningen op de computer worden veel gebruikt.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwih6bP59qzQAhWKhRoKHYZgDLcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/366410119660816419/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNH1vVrckcyea3oZbrrm-0bFB6EqHw&ust=1479373773003976
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5.4 Engelse taal 

Op onze school wordt er al jaren Engels gegeven vanaf groep 1.  

 

In de onderbouw laten we op een speelse manier kleuters 

kennismaken met de Engelse taal. Daar wordt gebruik gemaakt 

van de methode My name is Tom. De nadruk ligt op 

woordenschatontwikkeling, klankherkenning, en het 

spelenderwijs leren van korte zinnetjes door het zingen van 

liedjes en opzeggen van korte versjes.  Communicatie met de 

leerlingen vindt plaats in het Engels onder andere door de 

handpop Tom.  

 

Vanaf groep 3 wordt er uitgegaan van het natuurlijk leren. In deze 

visie is leren geen lineair proces; kinderen leren het meeste als ze 

zelf keuzes kunnen maken, als ze door een krachtige leeromgeving uitgedaagd worden, als ze 

zelfstandig en verantwoordelijk zijn voor hun werk, maar ook: als ze eraan toe zijn. 

De gebruikte methode is “Groove me”. Dit is een complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis 

is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove.me leren 

kinderen echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van 

differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van de leerlingen. 

 

 

5.5 Rekenen en wiskunde 

Rekenen is het bewerken van getallen en bij wiskunde is het 
kind bezig met de eigenschappen van getallen en figuren. Bij 
dit laatste zoeken we samen met de kinderen naar 
oplossingsstrategieën.  
We maken gebruik van de methode “Wereld in Getallen”. 
Deze methode werkt volgens de opbouw: oriëntatie, 
begripsvorming, oefenen en automatiseren. In het schooljaar 
2019-2020 gaan we ons oriënteren op de vervanging van de 
rekenmethode. 
 

 
Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. We houden daar rekening mee. Eerst krijgen alle 
kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder 
kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Het 
verwerken van het rekenen is voor een groot deel digitaal, zodat kinderen direct zien of ze het goed 
doen. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken op zijn of haar niveau. Voor de sterke rekenaars zijn er 
extra uitdagende opdrachten.  
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5.6 Informatie  
en Communicatie-technologie (ICT)  

Leven in de 21ste eeuw is ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT. Het Klinket beschikt over een 

computernetwerk, enerzijds voor onze eigen organisatie en anderzijds om kinderen passend ICT 

onderwijs te kunnen bieden.  

De school heeft de beschikking over een draadloos netwerk. Er wordt gewerkt op chromebooks  

en i-pads. Onder toezicht van de leerkracht kunnen kinderen gebruik maken van het schoolnetwerk en 

het internet.  

 

Doel van ons ICT onderwijs is om kinderen vertrouwd te maken met de moderne 

communicatiemiddelen. Voor de kleuters houdt dit in dat ze spelenderwijs vaardigheden verwerven 

met de muis, het toetsenbord en een tablet. Dit wordt in de verdere leerjaren uitgebouwd tot het 

zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale media.  

 

Alle groepen hebben de beschikking over een 

digitaal schoolbord. Digitale schoolborden 

maken meer beeldend, auditief, interactief en 

visueel onderwijs mogelijk. 

 

We werken met google classroom en in de 

Aerobe omgeving. Er worden chromebooks in 

de klas ingezet.  

 

Dit geeft de leerkracht veel informatie en 

controle op het werken van de kinderen.  
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5.7 Wereldoriënterende vakken 

In de onderbouw krijgen de leerlingen op diverse manieren te maken met elementen van vroeger 

(geschiedenis) en hun omgeving (aardrijkskunde, natuur en techniek). Dit gebeurt meestal in de vorm 

van projecten en thema’s, onder andere uit “Schatkist”. 

 

Vanaf groep 3 gebruik en we de digibordmethodes van 

Blink Educatie : “Grenzeloos” (aardrijkskunde) , 

“Eigentijds” (geschiedenis) en “Binnenstebuiten”(natuur 

en techniek).  

 

Deze methodes gaan uit van activerend onderwijs. Door te 

werken aan de hand van een vraag gestuurd lesmodel, 

gaan leerlingen zelf onderzoeken en ontdekkend leren. De 

methodes zijn sterk visueel en auditief en integreren veel 

21ste -eeuwse vaardigheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 

een spannend filmpje of een bijzondere animatie aan het 

begin van de les. Met een prikkelende onderzoeksvraag 

brengen de methodes kinderen daadwerkelijk in 

beweging: Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd?  Hoe 

komen zeedieren hoog in de bergen? of Hoe kweek je de 

grootste schimmel?. Doordat kinderen met deze methodes 

zelf zien, voelen en beleven, begrijpen ze de lesstof sneller 

en onthouden ze deze beter. 

 

Ook kunnen kinderen uit de bovenbouw aan de slag met het bouwen en programmeren van Lego-

robots. 

 

Vanaf groep 6 vergroten de kinderen hun kennis en inzicht ook door zelfstandig en/of samen 

werkstukken te maken. Informatie voor het onderwerp leren zij te halen en te rangschikken uit boeken 

of van internet.  Het werkstuk presenteren zij vervolgens aan de eigen groep in de vorm van een 

spreekbeurt.  

5.8 Godsdienstonderwijs 

Voor het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode “Trefwoord”. Dit is een methode voor 

levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het 

verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei 

vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor 

mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het 

zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in de loop der eeuwen ook 

een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken 

zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. We dagen hen uit om zelf keuzes te 

maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de 

toekomst.  
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5.9  Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) 

 “De Vreedzame School” is een compleet programma voor 

basisscholen 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 tussen mensen. 

 

Ingegeven door de behoefte aan meer maatschappelijke samenhang 

en betrokkenheid in een sterk geïndividualiseerde en veelkleurige 

maatschappij, is het in toenemende mate een taak voor de school om 

leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een 

actieve rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor 

het klimaat in klas en school, dat er beduidend minder problemen zijn. We nemen leerlingen serieus, 

én we laten hen leren door te doen.   

Een onderdeel van De Vreedzame School is mediatie door leeftijdgenoten. Leerlingen bemiddelen bij 

elkaars conflicten.  

 

De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8 en zij krijgen een speciale opleiding met een diploma. 

Iedere dag hebben twee mediatoren ‘dienst’. Tijdens de pauzes lopen zij (herkenbaar als mediator) 

rond en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze 

aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.  Leerkrachten kunnen ruziënde leerlingen 

doorsturen naar de mediatoren.  

 

Het is een van de meest concrete uitwerkingen van 

het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid 

hebben voor het klimaat op school. De school is bij 

uitstek een oefenplaats, waarin leerlingen 

ervaringen op kunnen doen door aan concrete 

maatschappelijke taken deel te nemen, en op die 

manier vaardigheden te leren die passen bij een 

actief en betrokken democratisch burgerschap. 

Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname 

aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm 

van samenleven. 

 

In de klassen leren kinderen de basisprincipes van 

democratie.  

 

Ook hebben we een leerlingenraad waarin, vanaf groep 3, uit elke groep afvaardiging zit.  

Deze leerlingenraad komt iedere 2 weken bij elkaar en bespreekt in het bijzijn van de directeur allerlei 

onderwerpen die de school aangaan. 
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5.10 Verkeer en veiligheid 

Als school hechten we veel waarde aan veiligheid en het je veilig 
voelen. Voor het vak verkeer gaat het dan om de verkeersveiligheid. In 
groep zeven wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen 
afgenomen.  
 
Daarnaast is er een ‘verkeersouder’ is, die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rond de school.  

5.11 Creativiteit 

Binnen kunstzinnige oriëntatie is het creatieve proces als 
uitgangspunt genomen voor de inhoud van het onderwijsaanbod.  
Dit proces draagt bij aan de 
ontwikkeling van kinderen.  
 
De kunstzinnige vakdisciplines 
(beeldend, dans, drama, muziek 
en cultureel erfgoed) kennen alle 
de aspecten van het creatieve 
proces: oriënteren, onderzoeken, 
uitvoeren en evalueren.  
 
 
 
 
 

 

5.12 Bewegingsonderwijs 

Kinderen moeten bewegen; goede beweging stimuleert de ontwikkeling. Onze jongste leerlingen 

spelen daarom veel buiten, zodat ze op een natuurlijke wijze in de gezonde buitenlucht bewegen.  

 

Voor de kleuters is de speelzaal beschikbaar, waar de kinderen gemiddeld 1 keer per week bezig zijn 

met spel of met toestellen.  Soms is dat met een vakleerkracht in de gymzaal, en soms met de eigen 

leerkracht in de speelzaal. Bij slecht weer spelen wordt er vaker gebruik gemaakt van de speelzaal. 

In de hogere groepen hebben de kinderen 2 keer per week een gymles in de gymzaal, die grenst aan 

ons plein. Voor deze gymlessen gebruiken we de methode “Planmatig Bewegingsonderwijs”, waardoor 

er een goede balans is tussen het oefenen op toestellen en het samenspelen en oefenen van diverse 

balspelen. Tijdens de gymlessen worden er regelmatig clinics gegeven vanuit diverse verenigingen. 

Een gymles kan ook worden gegeven op de aangrenzende playground, dat vorig schooljaar is geopend. 

De gymlessen in de gymzaal worden gegeven door een gespecialiseerde gymdocent. 
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Samen met de andere 

partners van het 

Kindcentrum hebben we 

een heel royaal schoolplein. 

Met alle tegels is het wel 

wat saai, en daarom hebben 

de kinderen van de 

leerlingenraden van beide 

scholen, samen met een 

specialist, een nieuw plan 

gemaakt waarbij er veel 

groen komt en er veel 

diverser gespeeld kan 

worden.  

 

Afgelopen schooljaar zijn de plannen voor het binnenplein gerealiseerd. 

Dit schooljaar willen we de plannen voor de kleuterpleinen gaan uitvoeren.   

Tijdens het continurooster spelen de kinderen een half uur buiten op het plein en de playground, onder 

begeleiding van de getrainde medewerkers van Tussen Thuis. Tijdens dat half uur hebben de kinderen 

meer mogelijkheden tot bewegen. Ek jaar organiseren we aan het eind van het schooljaar de 

koningsspelen. 

Daarnaast willen we kinderen graag meer bewegingsmomenten aanbieden. Dat lukt niet meer binnen 

de dagelijkse lesuren. Wel is dit mogelijk in het naschoolse aanbod. U wordt hiervan op de hoogte 

gehouden via onze nieuwsbrieven.  

Natuurlijk is het buiten spelen op het plein na schooltijd een fijne mogelijkheid voor kinderen om 

samen te spelen.  Het schoolplein is voor alle kinderen ook na schooltijd beschikbaar – uiteraard mits ze 

geen overlast veroorzaken aan andere kinderen die er spelen. 

 

5.13 Zwemonderwijs 

Zwemmen is een onderdeel van ons bewegingsonderwijs. Onze school neemt met groep 8 deel aan het 

schoolzwemmen. Deze keuze heeft de school gemaakt, omdat de zwemvaardigheden van de leerlingen 

in groep 8, in de jaren na het behalen van hun zwemdiploma, achteruit gaan. 

Tijdens de zwemlessen wordt aandacht besteed aan onder meer reddend zwemmen, conditieopbouw, 

uitbreiding van de zwemslagen en duiken.   
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6. ZORG RONDOM HET KIND 
 

6.1 1-Zorgroute 

Zoals veel andere scholen werken ook wij volgens de werkwijze “1-zorgroute”. Deze werkwijze past bij 
de idealen van Passend Onderwijs.  
Op groepsniveau is er de cyclus handelingsgericht werken en daaraan gekoppeld het werken met 
groepsplannen. De leerlingen die extra aandacht nodig hebben worden op tijd gesignaleerd en er is een 
helder beeld van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

6.2 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Een nieuw begrip dat samenhangt met de wet “Passend onderwijs”. Deze wet regelt dat kinderen die 

extra begeleiding nodig hebben dit ook krijgen. Voor elk kind passend onderwijs, bij voorkeur op de 

basisschool. Maar als het nodig is, kan dit ook op een school voor speciaal onderwijs of een school voor 

speciaal basisonderwijs. 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit document kunt u lezen welke mogelijkheden 

een school heeft voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding kan licht en 

tijdelijk zijn, maar ook langduriger en intensiever. In het schoolondersteuningsprofiel van onze school 

geven we aan wat we nu kunnen bieden en wat onze ambities voor de toekomst zijn. 

Het schoolondersteuningsprofiel is geschreven op basis van afspraken binnen ons samenwerkings-

verband Passend Wijs www.swv-passendwijs.nl, vragenlijsten, analyses, gesprekken binnen de school. 

Wilt u hier meer over weten klik dan hier 

6.3 Individuele onderwijszorg op maat 

Niet alle kinderen zijn hetzelfde en ontwikkelen zich op 

dezelfde manier of in hetzelfde tempo. De groepsleerkracht 

houdt door middel van observaties en toetsen de 

ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. 

Naast de gewone instructies worden er in alle groepen ook 

de zogenaamde verlengde instructies gegeven, waarin de stof 

nogmaals in een langzamer tempo of op een andere manier 

wordt uitgelegd. Hieraan nemen alle kinderen deel die wat 

meer moeite met de lesstof hebben.  

 

Als er bij de leerkracht zorgen zijn omtrent beheersing van de 

lesstof, werkhouding, motoriek of gedrag kan de leerling 

besproken worden met andere leerkrachten. Als de zorgen 

aanhouden, bespreekt de leerkracht de leerling met de intern begeleider. 

Alle leerlingen worden tijdens de groepsbesprekingen besproken met de intern begeleider (IB). 

Daarnaast is er de mogelijkheid voor de leerkrachten om individuele leerlingen uitgebreid te bespreken 

met de IB. 

 

 

http://www.swv-passendwijs.nl/
https://www.klinket.nl/Info-algemeen/Schoolondersteuningsprofiel
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Een deel van de kinderen zal minder behoefte hebben aan 

instructies, zij hebben juist behoefte aan extra uitdaging en 

verdieping bij een of meerdere vakgebieden. Onze 

standaard methodes houden hier voor een groot deel al 

wel rekening mee, echter de school ziet ook kinderen die 

niet voldoende hebben aan dit aanbod.  

Daarvoor is er het groepje van “snelle snappers”, die een 

keer per week een eigen programma heeft.  

 

Alleen in een enkel specifiek geval zal gekozen worden 

voor versnellen, naast verdiepen en verbreden. Het kan dan praktischer zijn om het kind één leerjaar 

hoger te plaatsen dan de groep waar hij/zij qua leeftijd behoort. Dit versnellen gebeurt alleen na 

uitvoerig (intern en extern) onderzoek en overleg en is zeker geen standaardoplossing. 

De school werkt aan het verder ontwikkelen van beleid voor de “snelle snappers”.  

 

Voor de begeleiding van leerlingen wordt er een groepshandelingsplan gemaakt, dat in de groep door 

de leerkracht wordt uitgevoerd. Hierin staat welke kinderen de basisbegeleiding krijgen, welke 

verlengde instructie van de leerkracht krijgen, welke met minder instructie toe kunnen, wie extra 

uitdaging krijgt en in een enkel geval ook welke leerling deels individuele begeleiding in de groep krijgt. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een individueel handelingsplan opgesteld.  

 

De Intern Begeleider is onder andere verantwoordelijk voor 

het coördineren van de individuele leerlingenzorg. We 

werken volgens het principe van verlengde en herhaalde 

instructie en pre-teaching. Dat laatste betekent dat de 

leerstof van sommige vakken voor de komende week vooraf 

in een kleine groep wordt behandeld. De leerling pakt 

daardoor de leerstof die in de groep wordt behandeld 

makkelijker op. 
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6.4 Inschakeling extra deskundigheid 

Soms zijn er situaties waarin extra 

deskundigheid noodzakelijk is. Als blijkt dat 

extra hulp in de groep niet voldoende is, dan 

maken we in overleg met de ouders gebruik van 

deskundigen buiten de school. Dit kunnen 

ondersteuners zijn vanuit het 

ondersteuningsteam van 

Samenwerkingsverband Passend Wijs, de 

schoolcontactpersoon van het SWV, onze 

kindercoach, of een andere extra ondersteuner;  

maar ook particuliere deskundigen (zoals 

logopedist, fysiotherapeut) die door ouders na 

verwijzing worden ingeschakeld. Op basis van 

hun adviezen maken we indien nodig 

aanpassingen in het groepsplan of kunnen we 

besluiten we tot aanmelding bij het Zorgteam 

voor een uitgebreider advies. Soms wordt er 

door de Schoolcontactpersoon of een externe 

deskundige een onderzoek uitgevoerd). Ook ouders worden uitgenodigd voor de bespreking in het 

Zorgteam.  

  

6.5 Soms beter af op een speciale school  

Voor een enkel kind leidt de hiervoor beschreven extra hulp niet tot het gewenste resultaat. Heel 

belangrijk hierbij is de mate van welbevinden en/of de leerontwikkeling van het kind, maar ook de 

mate van functioneren speelt een rol. Na meerdere besprekingen in het Zorgteam, kan besloten 

worden dat een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) 

een betere plek is voor de betreffende leerling. Ouders worden bij dit traject nauw betrokken. 
 

6.6 Onderwijs door externen onder schooltijd. 

In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om 

extra onderwijs voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening  

externe hulp inschakelen.  De school staat in beginsel afwijzend tegenover externe remedial teaching 

onder schooltijd. Alleen indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat het onderwijs door externen 

onmogelijk buiten schooltijd gegeven kan worden en de noodzaak hiervoor groot is, kan er 

toestemming worden verleend voor een van tevoren overeengekomen periode. 

Wanneer dat is aangetoond, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de 

hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. 

Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of 

gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. 

Voorwaarde is ook dat goede afspraken gemaakt worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop 

overleg met school plaatsvindt. Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming 

geven. 
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6.7 Aanmelding kinderen met onderwijsbeperking/handicap 

Ouders van kinderen met een handicap of stoornis kunnen hun kind aanmelden bij het Klinket. Wij 

bekijken dan of wij gezien onze mogelijkheden, die vastliggen in het Ondersteuningsplan van de school, 

de juiste plek zijn voor deze leerling. Informatie over het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op 

de website onder passend onderwijs. Mochten wij niet de benodigde ondersteuning kunnen bieden, 

dan zoeken wij samen met ouders naar een passender plek op een andere school. Dit kan een reguliere 

basisschool zijn, maar ook een school voor Speciaal (Basis)onderwijs. 

6.8 Ziek zijn en onderwijs 

Soms is het nodig, dat kinderen onder schooltijd medicijnen gebruiken. De ouders wordt gevraagd het 

protocol hiervoor te tekenen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen gaan we samen met de ouders/verzorgers 

bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen 

we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.  

6.9 Zorgtraject 

Het Klinket is, net als alle andere basisscholen in Arnhem, aangesloten bij Samenwerkingsverband 

Passend Wijs. Wij volgen de zorgstructuur van Passend Wijs. Dat betekent dat er Zorgteam overleggen 

plaats vinden. Voorafgaand aan dat overleg heeft de Intern Begeleider een overleg met de 

schoolcontactpersoon. Dit is een orthopedagoog/psycholoog die in dienst is van Passend Wijs. In het 

Zorgteam (ZT) worden leerlingen besproken waar de school graag uitgebreider advies over wil. Als 

ouder wordt u bij dit overleg uitgenodigd. Het Zorgteam bestaat uit de schoolcontactpersoon, de 

wijkcoach, de schoolverpleegkundige, de intern begeleider en wordt voorgezeten door de directeur van 

de school. Indien nodig kunnen ook andere specialisten of instanties uitgenodigd worden voor dit 

overleg. 

Vanuit het Zorgteam kan onder andere ondersteuning aangevraagd worden bij samenwerkingsverband 

Passend Wijs.  Zij hebben specialisten in dienst op gebied van o.a. taal, rekenen, gedrag, het jonge kind 

en hoogbegaafdheid. Daarnaast kan het zorgteam adviseren om nader (psychodiagnostisch) onderzoek 

te laten doen door de schoolcontactpersoon. Het betreft dan altijd aan school gerelateerde 

problematiek. Als de zorg zich niet beperkt tot school, wordt ouders geadviseerd om het onderzoek zelf 

aan te vragen bij een externe instantie. Natuurlijk kan de intern begeleider hierin adviseren. Ook inzet 

van de wijkcoach kan door het ZT worden geadviseerd.  

 

Naast het Zorgteam is er ook een ZAT+ (zorgadviesteam). In dit ZAT+ worden leerlingen besproken 

waarbij sprake is van multidisciplinaire problematiek.  
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6.10 Zorginstanties in en rond de school 

6.10.1 Jeugdgezondheidszorg 

Bij het bureau Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, afdeling jeugdgezondheidszorg zijn 

activiteiten gebundeld op het gebied van zorg, opvoeding en gezondheid voor kinderen. Meer 

informatie kunt u vinden op hun website:  www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg 
 

Wat is de jeugdgezondheidszorg? 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, 

geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al 

te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna 

afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen 

signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich 

problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen 

(bijvoorbeeld als kinderen niet goed groeien, niet goed horen 

of sociaal-emotioneel achterblijven). Tot vier jaar wordt deze 

zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden 

(onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken 

assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de 

gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. 

 

Waarvoor kunt u bij de jeugdgezondheidszorg terecht? 

Standaardonderzoeken  

In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 11 jaar wordt en in klas 2 van 

het voortgezet onderwijs, krijgt uw kind op school een standaard 

screening door de assistente van de jeugdarts, waar u zelf niet bij 

aanwezig hoeft te zijn. Voorafgaand aan deze screeningen ontvangt 

u twee vragenlijsten. Met uw antwoorden kunnen we een 

inschatting maken van de gezondheidssituatie en het welzijn van 

uw kind. Ook kunt u uw eigen vragen via dit formulier stellen. Ook 

de leerkracht levert, in overleg met u, bijzondere aandachtspunten 

bij ons aan.  
 

De screening bestaat uit: 

▪ 5/6 jarigen: lengte, gewicht, oren, ogen, motoriek; 

▪ 10/11 jarigen: lengte en gewicht; oren en ogen op aanvraag van ouders of leerkracht; 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de screening en de door u ingevulde vragenlijsten kunnen u 

en/of uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek en/of vervolgonderzoek door een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Jeugdarts en jeugdverpleegkundige houden spreekuren bij uw kind op school of 

op een school in de buurt. Samen met u en uw kind kijkt de JGZ hoe vragen en problemen kunnen 

worden opgelost. Zo kan de JGZ advies geven, maar ook doorverwijzen naar iemand die u verder kan 

helpen. In het basisonderwijs is dit vervolgonderzoek in het bijzijn van de ouder. 

 

 

http://www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg
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Spreekuren 

Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen spreekuren. Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een 

spreekuur, bijvoorbeeld: Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een 

jeugdarts of verpleegkundige; 

▪ U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind 

heeft vragen. 

▪ Het consultatiebureau heeft met u afgesproken dat een extra onderzoek zal plaatsvinden; 

▪ Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat  daarover 

bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt. 

Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw huisarts. 

Er zal dus niks besproken worden met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de hoogte bent.  

Vaccinaties 

Ook na de kleuterperiode heeft uw kind nog een aantal vaccinaties nodig om infecties te voorkomen. 

Als uw kind 9 jaar is, krijgt u van de JGZ een oproep voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio 

(DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes worden op 13-jarige leeftijd 

opgeroepen voor de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden meestal 

georganiseerd in een sporthal.  

 
Informatie en Contact 

• U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de informatielijn  

 tel: 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl.  

• U kunt hier uw vragen anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de 

jeugdarts of verpleegkundige. 

• Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en 

opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden.  
 

Taal- stem- en gehoorproblemen  

In groep 1 is er de mogelijkheid om de kinderen voor een 

logopedische screening aan te melden. Als er maar enigszins 

aanleiding voor is maken we op Het Klinket graag gebruik 

van deze extra deskundigheid. Als de logopedist het nodig 

vindt, bespreekt zij haar bevindingen met de ouders en de 

betreffende leerkracht, geeft aanwijzingen voor begeleiding 

of verwijst voor nader onderzoek naar een particuliere 

logopedist.  De logopedist informeert u tijdig over het 

moment en het resultaat van het onderzoek. 

  

mailto:ggd@vggm.nl
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6.10.2 Als u andere zorgen hebt om uw kind 

Soms heeft u zorgen om uw kind, die niet te maken hebben met zijn schoolprestaties. Misschien vindt u 

uw kind te stil, teruggetrokken of verlegen. Of juist te druk en veel te aanwezig. Het kan ook zijn dat uw 

kind gedragingen vertoont waarover u zich zorgen maakt, zoals veel fantaseren, liegen, bedplassen, 

snel slaan en schoppen. Het kan ook zijn dat uw kind zowel thuis als op school niet op een normale 

manier toegankelijk is. In dergelijke situaties kan u behoefte hebben aan hulp of advies. Bij de Intern 

Begeleider kunt u informatie krijgen over waar u dit advies of deze hulp kan krijgen.  

6.10.3 Wijkcoach 

Soms zit een kind niet goed in zijn vel. Ook kan het zijn dat er thuis 
problemen zijn. In beide gevallen kan dit het gedrag of de prestaties van het 
kind op school beïnvloeden. Het is dan belangrijk dat ouders en school dit 
samen aanpakken. Om kind, ouders en school hierin te ondersteunen is er 
een wijkcoach aan de school verbonden. Zij kan hulp bieden aan kind en 
gezin of verwijzen naar andere instanties. U kunt met haar in contact 
komen via de Intern Begeleider, maar u kan ook rechtstreeks contact 
opnemen met  het wijkteam via telefoonnummer 088-2260000. Ook vanuit 
de bespreking van een kind in het Zorgteam kan de wijkcoach ingeschakeld 
worden. De wijkcoach die bij onze school is betrokken is Madelon IJseldijk. 

6.10.4 Pestprotocol 

In een pestprotocol worden regels aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is. 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste 

situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. 

Met een pestprotocol kan Het Klinket, samen met de leerlingen en ouders een positieve en effectieve 

bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. 

 

Dit pestprotocol is dus een hulpmiddel om de volgende doelstellingen te bereiken: 

▪ De leerkrachten kunnen het pestgedrag signaleren en onderkennen. 

▪ Het pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van:  

▪ Het voorkomen van pestgedrag 

▪ Het tijdig signaleren van pestgedrag 

▪ Het remediëren van pestgedrag 

▪ De samenwerking tussen ouders en school om pestgedrag te voorkomen en te 

remediëren 

De volledige versie van het pestprotocol kunt u hier downloaden.  

6.11 Schorsing 

Schorsing in het basisonderwijs  

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in 

de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de 

inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan.  

https://www.klinket.nl/Info-algemeen/Pestprotocol
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Schorsen onder voorwaarden  

Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij 

zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is 

opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden.  

Schorsing melden via ISD  

Scholen of bevoegde gezagen dienen de schorsing te melden via een formulier dat in het internet 

schooldossier (ISD) is opgenomen.  

De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat scholen zich rekenschap 

geven van de gevolgen voor het kind. Van scholen mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing 

zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn. 

 

6.12 Met klachten moet je serieus omgaan 

Als u ergens mee zit over de school dan wilt u graag dat wij u serieus nemen. Vragen, opmerkingen en 

klachten zijn dan ook zeer welkom, want ze leren ons om telkens weer kritisch naar onze eigen 

schoolorganisatie te kijken. U kunt hiervoor altijd terecht bij de betreffende leerkracht en/of de 

directie. Anders wordt het als we zaken niet tot beider tevredenheid oplossen.  

 

Op onze school is een schoolcontactpersoon. Mocht zich een probleem voordoen tussen 

▪ Ouder(s) en leerkracht 

▪ Ouder(s) en directie 

dan vormt de schoolcontactpersoon Romeo van Dijk een schakel die kan helpen om obstakels uit de 

weg te ruimen. Alles wat op dit niveau besproken wordt, is vertrouwelijk. 

Ook de medezeggenschapsraad is gaarne bereid om u een luisterend oor aan te bieden. 

 

Mochten ouders en school er samen niet uit 

komen zal de directie u voor zo’n klacht 

doorverwijzen naar de door het bestuur 

aangezochte vertrouwenspersoon. Binnen 

ons samenwerkingsverband zijn de heer  

P. de Vries en mevrouw K. Thierry 

aanspreekpunt. Zij zijn geschoold om u zo 

goed mogelijk bij te staan in de verdere 

procedure van de klachtencommissie en 

verlenen desgewenst bijstand bij de aangifte 

bij de politie. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40c/geldigheidsdatum_26-08-2014
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De klachtencommissie behandelt enerzijds alleen schriftelijk en van handtekening voorziene klachten, 

dan wel alleen klachten die door de klager persoonlijk worden toegelicht bij de commissie. De 

commissie stelt vervolgens alle betrokkenen op de hoogte van de klacht en start het onderzoek. De 

commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen, alvorens een beslissing te nemen. Het 

klachtenreglement is bij de directie ter inzage.  
 

6.13 Tussentijds overstappen naar een andere basisschool 

Het is over het algemeen niet in het belang van het kind, om anders dan bij een verhuizing, tijdens het 

schooljaar van school te wisselen. Wanneer de ouders tijdens het schooljaar toch van school willen 

wisselen, zal dit in overleg met de directeur worden afgehandeld. 
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7. ALLES OVER DE GROEPEN 

7.1 Schooltijden 

 Groep 1 t/m 4   

Dag   

maandag van 08.30 tot 14.30 uur 

dinsdag van 08.30 tot 14.30 uur 

woensdag van 08.30 tot 12.15 uur 

donderdag van 08.30 tot 14.30 uur 

vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 

Groep 5  t/m 
8                                 

  

Dag 
 

maandag van 08.30 tot 14.30 uur 

dinsdag van 08.30 tot 14.30 uur 

woensdag van 08.30 tot 12.15 uur 

donderdag van 08.30 tot 14.30 uur 

vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur 

7.2 Huisregels voor aanvang van de les 

Wij verwachten dat de kinderen op tijd aanwezig 

zijn. Het schoolgebouw is tien minuten voor de 

aanvang van de lessen toegankelijk voor de 

kinderen. De kinderen gaan naar hun lokaal en 

ouders die dat op prijs stellen mogen mee. Wel 

verwachten we van ouders dat zij voor 8.30 uur de 

school verlaten. Jassen worden aan de kapstok 

gehangen. Overblijf- en gymtassen blijven ook op de 

gang. Mobieltjes blijven bij voorkeur thuis. Op school 

moeten ze uit en worden bij de leerkracht 

ingeleverd.  

7.3 Ziekmelding en/of uw kind verschijnt niet op school 

Het is belangrijk dat u ons laat weten dat uw kind door ziekte, noodzakelijk doktersbezoek of om een 

andere dringende reden niet of te laat op school komt.  Dat kan via Mijnschoolinfo of u kunt ons dat 

telefonisch melden tussen 8.15 en 8.30 uur. Ons telefoonnummer is 026 3274168 

 

Mocht bij aanvang van de lessen blijken dat uw kind zonder opgaaf van redenen afwezig is dan nemen 

wij zo snel mogelijk contact met u op. We voorkomen hierdoor dat uw kind ongemerkt afwezig is.  

Is er bij uw kind (een vermoeden van) een besmettelijke ziekte of hoofdluis vastgesteld, dan wordt u 

geacht daarvan melding te maken zodat de school zo nodig passende maatregelen kan nemen. 
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7.4 Vervoer van en naar school 

Wij verzoeken u uw kinderen niet met de auto naar school te brengen. Een grote hoeveelheid auto’s bij 

school brengt de veiligheid van alle kinderen in gevaar. Komt u toch met de auto, leef dan de 

verkeersregels na. Parkeer of zet uw auto stil op een reguliere parkeerplaats, ook als u de kinderen 

alleen maar afzet. Naast de school zijn een aantal parkeerplaatsen voor het halen en brengen 

gereserveerd. De politie treedt met regelmaat handhavend op. 

 

Om kinderen meer ervaring met het 

verkeer op te doen, is samen naar school 

fietsen een prima alternatief. Er is een 

fietsenstalling naast de ingang van de 

gymzaal beschikbaar. Er wordt op deze 

stalling geen toezicht gehouden. En 

uiteraard mag er op het schoolplein zelf 

niet worden gefietst.  

De school is niet aansprakelijk voor 

vermissing of beschadiging van fietsen die 

bij school worden gestald. 
 

7.5 Fruitkring 

Rond 10 uur heeft iedereen wel kleine trek en houden we de ‘fruitkring’. We verzoeken ouders om niet 

te veel fruit mee te geven en om op het doosje en/of beker van de jongere kinderen hun naam te 

zetten. Kinderen mogen geen koolzuurhoudende dranken mee naar school nemen. Om afval te 

voorkomen vragen wij u bij voorkeur een drinkbeker met schroefdop mee te geven in plaats van pakjes. 

De fruitkring is uitdrukkelijk niet bedoeld als snoepkring. 

Tijdens de fruitkring, en tijdens het eten en drinken wordt er gekeken naar educatieve programma’s of 

wordt er voorgelezen. 

7.6 Huisregels tijdens de pauze 

De fruitkring gaat meestal vooraf aan de pauze. Bij goede weersomstandigheden gaan de kinderen 

vanaf groep 3 in de pauze naar het grote plein. Op het schoolplein bestaat binnen bepaalde regels de 

mogelijkheid voor diverse buitenspelen onder toezicht van leerkrachten. Het is niet toegestaan dat 

kinderen zonder aanleiding of toestemming het schoolplein verlaten tijdens de pauze.  

Om lichamelijk letsel en schade te voorkomen is het niet toegestaan te fietsen, te spelen tussen de 

fietsen, te skaten, te rolschaatsen of te skeeleren. Op woensdag is het voor de kinderen vanaf groep 3 

‘wieltjesdag’. Die dag is er in de pauze een deel van het plein gereserveerd voor het spelen met klein 

rijdend materiaal, dat kinderen van huis mee mogen nemen. Balspelen gebeuren op een daartoe 

aangewezen gedeelte van het schoolplein en op de playground, volgens een rooster. 
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7.7  Buitenschoolse opvang Tussen Thuis  

Tussen Thuis biedt Buitenschoolse Opvang (BSO) voor kinderen en hun ouders van het Klinket. 

Hieronder valt ook voorschoolse opvang. U kunt nu op alle doordeweekse dagen van ’s morgens 7.00 

uur tot ’s avonds 18.15 uur uw kind op laten vangen door gekwalificeerde leidsters. Ook voor vakanties 

en studiedagen kan uw kind hier terecht. Wilt u meer informatie over de voor- of naschoolse opvang 

dan kunt u contact opnemen met Tussen Thuis www.tussenthuis.nl 

  

7.8 Continurooster  

Het Klinket heeft een continurooster. Tussen de middag, wanneer de leerkrachten een half uur pauze 

hebben worden de kinderen opgevangen door pedagogische medewerkers en overblijfmedewerkers 

van BSO Tussen Thuis. Voor deze opvang wordt een bijdrage gevraagd van Euro 40,- per jaar.  

    

BSO Tussen Thuis staat garant voor een goede en professionele opvang. Er is een goede samenwerking 

en regelmatig overleg met de overblijfmedewerkers, de leerkrachten en de directie. 

Het IBANnummer voor het overblijven is: 

NL22RABO 01465 45222 t.n.v. Tussen Thuis 

BSO ovv de naam van uw kind en de school. 

De kinderen lunchen met de eigen leerkracht. 

Tijdens het eten wordt er voorgelezen, of 

wordt er gekeken naar een educatief filmpje op 

het digibord.  In verband met het aantal 

kinderen met een allergie vragen we alle 

ouders om géén pindakaas of hazelnootpasta 

mee te geven. 

7.9 Verjaardagen 

Een verjaardag is voor ieder kind iets bijzonders. Het is immers een belangrijke dag in zijn/haar leven. 

Op school geven we hier extra aandacht aan. 

Uw kind wordt in het zonnetje gezet. Het is 

immers feest en iedereen mag meedelen in 

de feestvreugde. De jarige mag trakteren, 

want iets lekkers hoort erbij. Op Het Klinket 

vinden we het belangrijk dat het daarbij gaat 

om het gebaar en niet om de grootte of de 

hoeveelheid. En bedenk dat eenvoudig en 

verstandig snoepgoed altijd in de smaak valt.  

 

Als uw kind een verjaardagsfeestje geeft en 

daarvoor klasgenootjes uitnodigt, verzoeken 

we u om de uitnodigingen niet op school te verspreiden. U begrijpt dat dit erg sneu is voor de kinderen 

die geen uitnodiging ontvangen. 
  

http://www.tussenthuis.nl/
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7.10 Huisregels voor de sportlessen  

De sportlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de sportzaal onder verantwoordelijkheid van 

een vakleerkracht. Vanaf groep 5 is het mogelijk om na de sportles jezelf te wassen of te douchen. Voor 

de sportlessen op Het Klinket zijn sportkleding en -schoenen verplicht. Het gebruik van sportschoenen 

voorkomt voetwratten. De schoenen mogen niet zijn voorzien van zwarte zolen omdat de ervaring leert 

dat die afgeven op de vloer van de sportzaal.  

De kinderen zijn zelf 

verantwoordelijk voor alle 

persoonlijke spullen voor de 

sportlessen. Deze worden dan 

ook niet op school bewaard. 

We adviseren de ouders om 

makkelijke kleding en 

schoenen mee te geven. Bij de 

kleuters is het anders. De 

kinderen van groep 1 en 2 

hebben met regelmaat 

bewegingsonderwijs in hun 

eigen speellokaal van Het Klinket. Hiervoor hebben ze wel sportkleren en -schoenen nodig. De 

sportschoenen mogen geen gladde zool hebben, dus geen balletschoentjes. Na afloop van de beweging 

les leggen zij hun kleren en schoenen in daarvoor bestemde bakken. Deze spullen kunnen dus op school 

blijven. Denkt u er wel aan om de kleding regelmatig mee naar huis te nemen voor een wasbeurt. 

 

7.11 Adoptieprojecten - Welzijn voor anderen dichtbij of veraf 

We vinden het belangrijk om kinderen verder te 

laten kijken dan alleen hun directe omgeving.  

De groepen 6, 7 en 8 doen actief mee aan één van 

de volgende 3 acties 

 

Kinderpostzegels. Hiermee worden activiteiten 

voor kinderen in minder kansrijke situaties 

gesteund.  

 

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender 

speelruimte en meer speeltijd. 

 

Stichting Jeugdland wil met de opbrengst de Jeugdland activiteiten in de schoolvakanties mogelijk 

maken. De instuif voor Rijkerswoerd wordt naast onze school gehouden. 

 
Afhankelijk van de actualiteiten zullen ook andere doelen worden gesteund. De kinderen worden bij de 

keuze hiervan betrokken. In de nieuwsbrief geven we ook u als ouders informatie over deze acties en 

het verloop.  



 

Schoolgids 2019-2020 

   

 35 

7.12 De stap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) 

Aan alles komt een eind. Zo ook aan het 

basisonderwijs op Het Klinket. Uw kind gaat dan de 

uitdagingen van zijn/haar verdere toekomst aan. 

De stap naar een vorm van VO moet worden gezet. 

Om tot een verantwoorde keuze te komen worden 

het kind en de ouders op een aantal manieren 

begeleid. 

De scholen van het voortgezet onderwijs geven 

gezamenlijk een voorlichtingsavond over wat het 

VO inhoudt en informatie over de verschillende 

scholen.  

 

Daarnaast gaat de leerkracht in groep 8 met de 

kinderen bij verschillende VO-scholen op bezoek. 

 

 

Het advies van de leerkracht welke vorm van voortgezet onderwijs het meest past bij uw kind, komt 

voort uit zijn bevindingen met uw kind in groep 8, de gegevens en meningen van leerkrachten uit 

voorgaande jaren en het CITO Leerlingvolgsysteem. Op basis van het advies kunt u een keuze maken op 

welke vervolgschool u uw kind zou willen plaatsen en hem/haar daar aanmelden. Nadat u uw keuze 

heeft gemaakt sturen we het onderwijskundig rapport op naar deze school. 

In mei legt uw kind dan nog de centrale eindtoets basisonderwijs af.  

Wanneer de toelating tot een VO- school bekend is, krijgt uw kind een uitnodiging voor een 

kennismaking dag op de nieuwe school. 

Omdat we uw kind niet zomaar aan onze zorg willen laten ontglippen houden we gedurende het eerste 

jaar contact met de VO scholen over hun ervaringen en bevindingen met de kinderen die bij ons 

basisonderwijs hebben gevolgd en over de vorderingen van de kinderen zelf. We vinden het dan ook 

heel leuk als zo nu en dan eens oud-leerlingen even komen bijpraten. 
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7.13 Hoofdluisbeleid 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend 

probleem. Op plaatsen waar veel mensen 

bij elkaar komen kan deze besmetting 

gemakkelijk van de ene naar de andere 

overgebracht worden.  

De school is, ongewild, zo’n plaats.  

 

Wij zijn van mening dat zowel school als 

de ouders samen verantwoordelijkheid 

dragen voor de bestrijding van hoofdluis. 

Het is de verantwoordelijkheid van de 

school een aantal voorzorgsmaatregelen 

te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.  

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig 

te behandelen. Wanneer u hoofdluis constateert bij uw kind, wordt u geacht dit op school te melden.  

 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op school gekozen voor een systematische 

aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment, dat er weer hoofdluis is gesignaleerd binnen de 

school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. 

Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep.  Deze werkgroep ‘Luizenbrigade Pietje Precies’ heeft als 

taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer 6 x per jaar, direct na de schoolvakanties, alle 

leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Ook kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in 

periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. De werkgroep is regelmatig op zoek naar 

ouders die mee willen werken om het luizenprobleem onder controle te houden.  

Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld 

worden, maar zal de contactpersoon van de school telefonisch contact met de ouders van het kind 

opnemen.   
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8. OUDERS IN DE SCHOOL 
Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Het Klinket ziet 

deze relatie dan ook als educatief partnerschap.  

Actieve betrokkenheid van ouders bij de school draagt bij aan de kwaliteit van de leeromgeving en het 

welbevinden van het kind.  

Goed partnerschap is echter niet 

vanzelfsprekend: een goede 

communicatie tussen ouders, en 

leerkrachten en directie is daarin 

onontbeerlijk. Een gelijkwaardige 

samenwerking vraagt zowel van 

het team als ouders om een 

werkwijze en houding, die 

gebaseerd zijn op wederzijds 

respect, betrokkenheid bij elkaar, 

oog voor verschillende belangen en posities, verschillen tussen ouders en de bereidheid van elkaar te 

leren. Dit alles in het belang van het kind.  

8.1 Informatie aan de ouders 

De school vindt het heel belangrijk dat zij de ouders goede en tijdige informatie geeft over het reilen en 

zeilen op school en over de vorderingen van het kind. Hiertoe zijn er de volgende mogelijkheden: 

Starten op school 

Voordat een leerling wordt ingeschreven, is er altijd een intakegesprek. Hierbij wordt uitgelegd hoe de 

school werkt en worden vragen beantwoord. Daarna is er een rondleiding in de school, zodat er een 

goed beeld ontstaat over de sfeer en de werkwijze.  

Verder is er een informatieboekje met praktische informatie voor de ouders, en een boekje voor de 

startende kleuter.  

Mijn Schoolinfo 

Voor de communicatie gebruikt de school Mijnschoolinfo. Tweewekelijks 

wordt de nieuwsbrief verspreid en op de website geplaatst. Ook andere 

informatie van de school en de groep wordt via Mijnschoolinfo verspreid. 

Ouders kunnen hun kind via deze app ziekmelden. Bellen mag natuurlijk 

ook. In de toekomst wordt de functionaliteit van Mijnschoolinfo verder 

uitgebreid. Dit is ook het medium dat we gebruiken voor het verspreiden 

van foto’s waar kinderen op staan. In verband met privacy mogen foto’s niet 

worden gedeeld in sociale media. Mijn schoolinfo is een besloten groep, 

waar alleen de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school toegang 

toe hebben.  
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Oudergesprekken 

Op onze school zijn een aantal momenten, waarop leerkrachten met ouders in gesprek gaan over hun 

kind en soms met hun kind. Een compleet overzicht van de gesprekken tijdens dit schooljaar en het doel 

ervan vindt u hieronder: 

Soort gesprek Doel Kind aanwezig 

Kennismakingsgesprek 

groep 1 

Dit is vaak de eerste keer dat het kind 

op school komt. Elkaar leren kennen en 

afspraken maken voor de wendagen 

Ja. Kind wordt betrokken in het 

gesprek. 

10-minuten gesprekken 

najaar 

Kennismaken leerkracht/ouders. Soms; dit is een keuze van de 

ouders. De leerkracht geeft het 

vooraf aan, als dit niet gewenst 

is. Het kind kan op de gang 

spelen of op de computer een 

spel spelen. 

10-minuten gesprekken 

voorjaar en einde 

schooljaar 

Bespreken resultaten en rapport.  

 

Eind groep 6 en eind groep 7 de 

indicatie van het uitstroomprofiel 

bespreken. 

Soms; dit is een keuze van de 

ouders. De leerkracht geeft het 

vooraf aan, als dit niet gewenst 

is. Het kind kan op de gang 

spelen of op de computer een 

spel spelen. 

10 minuten gesprekken 

groep 8 voorjaar 

Bespreken schooladvies Ja. Kind wordt betrokken in het 

gesprek. 

Ad hoc gesprekken Op verzoek van ouders of leerkrachten Soms; dit is een keuze van de 

ouders. De leerkracht geeft het 

vooraf aan, als dit niet gewenst 

is. Het kind kan op de gang 

spelen of op de computer een 

spel spelen. 
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Website 

Op www.klinket.nl  vindt u alle informatie over de school.  

Onder schoolnieuws kunt u al onze nieuwsbrieven terugvinden.  

 

8.2 Samenwerken met ouders 

Vanuit onze visie op educatief partnerschap vraagt de school ouders een actieve bijdrage te leveren. 

Meehelpen op de school van hun kind(eren) heeft een positieve uitwerking op alle betrokkenen: 

• Het kind is trots doordat de ouder meehelpt op school; 

• De ouder maakt het onderwijs van dichtbij mee en bouwt zo een goed contact op met school; 

• Voor het kind zijn er meer bijzondere belevenissen, die de school anders niet kan bieden naast 

het volle rooster; 

• De leerkrachten voelen zich gesteund en ervaren een goede band met de ouders; 

• Er is wetenschappelijk aangetoond dat de leerprestaties en het welbevinden van het kind 

positief worden beïnvloed bij een hoge betrokkenheid van ouders bij de schoolwereld van hun 

kind. 

Medezeggenschap (MR) 

Geen organisatie kan in de huidige tijd goed functioneren zonder dat alle betrokkenen hun zegje 

kunnen doen over het reilen en zeilen. Ook hier geldt dat we het van belang vinden om samen met 

ouders af te stemmen wat we doen op Het Klinket. Dit alles in het belang van het kind. Daarom kennen 

we een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, de zogenoemde medezeggenschapsraad, die 

rechtstreeks wordt gekozen door personeel en ouders. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en 

personeel evenredig vertegenwoordigd met elk drie leden. Wijzigingen in het schoolbeleid worden pas 

genomen nadat directie en/of schoolbestuur de medezeggenschapsraad om advies of instemming 

heeft gevraagd. De raad kan ook ongevraagd advies geven. De bevoegdheden van de 

medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt bij de secretaris van de 

raad. De MR is een uitwerking van de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen voor de MR: 

• Schoolgids; 

• Vakanties en studiedagen; 

• Schoolondersteuningsprofiel; 

• Schoolplan en jaarplan; 

• Formatie; 

• Schooltijden – continurooster; 

• Begroting;  

• Veiligheid in en rond de school.  

http://www.klinket.nl/
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De Activiteitencommissie (AC) 

De activiteitencommissie, die wordt aangestuurd door onze 

eventmanager, bestaat uit een groep ouders die gedurende 

het schooljaar activiteiten voor de school organiseert. Hierbij 

valt te denken aan Sinterklaas, de kerstviering en het 

eindfeest, maar ook het fietsexamen, koningsfeest en de 

avondvierdaagse. In overleg met de leerkrachten wordt 

vormgegeven aan de plannen. Bij de uitvoering worden ook 

andere ouders betrokken, die niet in de AC zitten.  

De appgroep “helpende handjes” maakt het ons makkelijker om daarvoor ouders te benaderen. 

 

De genoemde  activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. De penningmeester (een ouder) 

beheert deze gelden en rapporteert jaarlijks over de inkomsten en de uitgaven. Voor de begroting kan 

de ACinput leveren. De directie is eindverantwoordelijk voor de financiën, en heeft daarom een stem in 

de uiteindelijke beslissingen. Taken van de AC: 

• Bedenken en bespreken van activiteiten zoals een 

meester/juffendag, Sint, Kerst en Pasen; 

• Het uitwerken van deze activiteiten en deze vorm geven. 

Denk hierbij aan: locatie vinden, charteren van hulpouders, 

boodschappen doen, tijdsschema’s maken, contacten met 

leveranciers, etc; 

• Evalueren en documenteren van activiteiten;  

• Gedurende het schooljaar overleg voeren, incidenteel met 

de directie;  

• Input geven aan de penningmeester voor de begroting van 

de ouderbijdrage. 

 

U kunt zich altijd aansluiten bij deze enthousiaste groep, of zich opgeven voor incidentele hulp; 

vraag hiernaar bij de leerkracht of de directie! 
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8.3 Wederzijdse verwachtingen 

Wat kunnen ouders van de school verwachten?  

• De school respecteert de kinderen 

en ouders; 

• De school spant zich in om goed en 

eigentijds onderwijs te geven en te 

blijven geven; 

• De school sluit zo veel mogelijk aan 

bij de onderwijsbehoeftes van het 

kind, waarbij rekening wordt 

gehouden met de mogelijkheden 

voor de hele groep; 

• De school communiceert op 

correcte wijze, waarbij als 

communicatiemiddel 

Mijnschoolinfo wordt gebruikt;  

• De school informeert de ouders over de inhoud van het onderwijs en de voortgang van hun 

kind; 

• De school staat open voor opbouwende feedback van ouders; 

• De school werkt met een pestprotocol en de principes van de Vreedzame School om het pesten 

op school zoveel mogelijk te beperken; 

• De school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van kinderen en ouders, conform de 

privacywetgeving. 

Wat verwacht de school van ouders?  

• De school kan groeien door uw kritische blik. Hierbij is het van belang dat uw visie of observatie 

bij de juiste persoon in de school terecht komt. De school vraag ouders daarom om met 

opbouwende feedback naar de persoon te gaan waarbij deze thuis hoort (leerkracht, directie, 

MR,  of Activiteitencommissie);   

• Ouders respecteren andere ouders, kinderen en de teamleden van de school; 

• De ouders communiceren op correcte wijze naar de school en gebruiken Mijnschoolinfo; 

• De ouders zorgen ervoor dat ze belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun kind door 

aanwezig te zijn op ouderavonden, informatieavonden en bij tien –minutengesprekken; 

• De ouders helpen hun kinderen met het maken van huiswerk en stimuleren hun kind door bv 

regelmatig voor te lezen/ samen te lezen;  

• De ouders zorgen dat ervoor ze tijdig relevante informatie over hun kind doorgeven; 

• De ouders leveren binnen hun mogelijkheden een bijdrage aan activiteiten die op school 

plaatsvinden en/of zijn actief in de MR, of AC. De foto’s en films die op school gemaakt zijn, 

waar ook andere dan de eigen kinderen op staan, zullen ouders niet publiceren op een 

openbare site zoals Facebook of Youtube. 
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•  

9. OVER HET TEAM 

9.1 Groepsindeling teamleden 

Groepen Werkdagen     

Directeur - di wo do vr 

 

Loes Hilderink 

Intern Begeleider  di wo do  

 

Marike Broesder 

 Groep 1/2a ma di  wo do -  

  

 Sytske Lakeman 

   - -   - - 
vrij-

mo 
  Jeltje Rieken 

 Groep 1/2b  ma di  wo  -   - 

 

Rinske Vreuls 

   -  - -  do vr-mo  

  

Anne-Marie Bax 

Groep 3 ma di wo do vr-mo 

 

Marjolein van Essen 

Groep 4 ma di wo do vrmo 

 

Manna Weigel 
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Groepen Werkdagen   

 Groep 5 ma di (wo)  -  - 

  

 Meike Biesta 

    (wo) do  vr 

 

Patricia Hoitsma-

Luders 

Groep 6 ma di wo   

 

Denise Opdenoordt 

    do vr 

 

Marleen Noppe 

Groep 7 ma - -  do vr 

  

Romeo van Dijk 

 - di wo - - 

 

Laura Abbas 

 Groep 8  - di  wo do vrij  

  

Martin Kuenen 

  

 Administratief 

medewerker 
ma   di  -  - -  

  

 Marie-José Hutjes 

Conciërge    do  
 

 
Eric van de Kerkhof 
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functie werkdagen   

Gymdocent  di  do  

 

Richard Ecoma 

Verstege 

Event manager      

 

Lisandra van Rooijen 
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9.2  Ook een leerkracht kan ziek worden 

Ziekte van een leerkracht kan natuurlijk voorkomen en is 

niet alleen voor de betrokkene erg vervelend. Het is soms 

ingrijpend in de hele schoolorganisatie. Voor de invulling 

van vervanging bij afwezigheid van een leerkracht kunnen 

we gebruik maken van leerkrachten die in de 

vervangingspool van De BasisFluvius werkzaam zijn.  

 

 

 

 

 

Lukt dat niet dan handelen we volgens het de volgende stappen: 

- Eerst zullen we proberen het intern op te lossen met eigen medewerkers. De ruimte hiervoor is 

niet erg groot, maar wordt zeker bekeken; 

- Verdelen van een groep over de andere groepen. De groep zonder leerkracht wordt verdeeld in 

kleine groepjes van 4 à 5 leerlingen, die een dagdeel in een andere groep erbij zitten. Omdat dit 

niet bevorderlijk is voor het onderwijs kan dit alleen voor een hele of een halve dag. Kleuters 

worden nooit opgedeeld om naar een hogere groep te gaan; 

- Naar huis sturen van een groep. Ouders zullen hiervoor worden gebeld. Kinderen die niet naar 

huis kunnen of met een klasgenootje mee gaan mogen aanschuiven in een andere klas. Gezien 

het groeiend tekort aan leerkrachten is het de verwachting dat dit vaker zal gebeuren, helaas. 

 

9.3 Scholing van onze medewerkers 

Onze teamleden zijn allemaal 

professioneel opgeleid. Dit betekent niet 

dat daarmee de kous af is. Net als elders 

in onze samenleving heeft ook het 

basisonderwijs te maken met (veel) 

verandering en vernieuwing.  Dat 

betekent dat teamleden zich regelmatig 

individueel of gezamenlijk scholen om 

hun kennis op peil te houden en te 

kunnen werken volgens de laatste 

inzichten en methodieken.  

 

Ons team werkt middels het programma 

leerKRACHT (zie www.stichting-

leerkracht.nl) onder het motto: “elke dag 

samen een beetje beter”. Afgelopen 

schooljaar hebben we als team onze 

instructievaardigheden verbeterd en op 

elkaar afgestemd door te werken met instructie volgens het EDI-model (expliciete directe instructie).  

Komend schooljaar werken 2 ontwikkelgroepen aan verder ontwikkeling en onderbouwing van 

taal/lezen en rekenen. 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
http://www.stichting-leerkracht.nl/
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9.4 Werkstage en scholing van mensen die kiezen voor het onderwijs 

 

Op Het Klinket werken we graag mee aan de werkstages van mensen die kiezen voor het onderwijs. Het 

is voor studenten belangrijk om zoveel mogelijk in de praktijk te ervaren wat het basisonderwijs 

specifiek inhoudt en hiermee te oefenen.  

Om deze reden hebben we ervoor gekozen om Academische Opleidings School te worden. Dit is een 

samenwerkingsvorm met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, afdeling PABO.  Deze studenten blijven 

langer op onze school, en krijgen meer begeleiding vanuit de school.  

 

Verder zijn er studenten die de SPW-opleiding voor onderwijsassistent volgen. 

Zij komen van het Rijn IJssel College Arnhem en het Tituscollege in Velp.  
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10. VAKANTIES EN VERZUIM 

10.1 Vakantierooster  en studiedagen voor het schooljaar  2019-2020 

 

Vakanties Schooljaar 2019-2020 

herfstvakantie 12-10-2019 t/m 20-10-2019 

kerstvakantie  21-12-2019 t/m 05-01-2020 

voorjaarsvakantie  22-02-2020 t/m 01-03-2010 

2e Paasdag  13-04-2020   

meivakantie incl Koningsdag 25-04-2020 t/m 10-05-2020 

Hemelvaart weekend 21-05-2020 t/m 24-05-2020 

tweede Pinksterdag 01-06-2020   

zomervakantie  11-07-2020 t/m 23-08-2020 

 

 

Studiedagen Schooljaar 2019-2020 

woensdag  18-09-2019 studieochtend bovenbouw groep 1-2-3-4 vrij 

donderdag 19-09-2019 studiedag ontwikkelgroep rekenen groep 1-2-3-4 vrij 

vrijdag       20-09-2019 studieochtend onderbouw groep 1-2-3-4 vrij 

woensdag  13-11-2019 studieochtend onderbouw groep 1-2-3-4 vrij 

donderdag 14-11-2019 studiedag ontwikkelgroep taal/lezen groep 1-2-3-4 vrij 

vrijdag       15-11-2019 studiedag bovenbouw groep 1-2-3-4 vrij 

woensdag   5-02-2020 studiedag hele school alle leerlingen vrij 

woensdag   1-04-2020 studieochtend bovenbouw groep 1-2-3-4 vrij 

donderdag   2-04-2020 studiedag ontwikkelgroep taal/lezen groep 1-2-3-4 vrij 

vrijdag        3-04-2020 studieochtend onderbouw groep 1-2-3-4 vrij 

dinsdag     14-04-2020 studiedag de BasisFluvius alle leerlingen vrij 

vrijdag       15-06-2020 studiedag hele school alle leerlingen vrij 
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10.2 Verzuim door uw kind 

Het kan wel eens voorkomen dat u met redenen omkleed uw 

kind wilt laten verzuimen. We kunnen hier niet vrijblijvend mee 

omgaan, aangezien de leerplichtwet hiervoor duidelijke 

richtlijnen geeft. De wet maakt onderscheid tussen niet-, 

gedeeltelijk- en volledig- leerplichtig: 

 

 

▪ niet leerplichtig 

Jongste kinderen tot de eerste schooldag volgend op de 

maand waarin ze vijf jaar worden; 

▪ gedeeltelijk leerplichtig 

Kinderen vanaf vijf jaar tot de dag waarop ze zes jaar worden. U kunt uw kind om dringende 

redenen één dag per week thuis houden. Daarnaast kunt u van de directie toestemming krijgen 

voor nog één extra dag per week. Voor het verzuim moet u wel schriftelijk toestemming vragen 

aan de directie; 

▪ volledig leerplichtig 

Kinderen vanaf zes jaar. Indien verzuim noodzakelijk is vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ 

kunt u dit ruim vooraf met redenen omkleed aanvragen. Hiervoor is op school een formulier 

verkrijgbaar. De directie kan per kind per cursusjaar maximaal tien dagen verzuim toestaan. 

  

Verzuim voor een langere periode en extra vakantiedagen (10 dagen of meer) valt niet onder onze 

beslissingsbevoegdheid.  U kunt via de directie een aanvraag indienen bij het bureau leerplichtzaken 

van de gemeente Arnhem.  U ontvangt dan van het bureau leerplichtzaken goedkeuring of afkeuring 

van uw aanvraag. Het verdient aanbeveling om niet eerder een vakantie te boeken dan nadat de 

aanvraag tot verzuim is afgehandeld door de gemeente Arnhem. Het kan anders een forse boete 

opleveren. Voor meer informatie over leerplicht en over wat wel en niet kan met betrekking tot extra 

verlof verwijzen wij u naar de site van de gemeente Arnhem . 

 

Ten overvloede wijzen we u er op dat het in principe niet is geoorloofd om met uw kind buiten de 

reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Daarnaast is het volgens de wet niet toegestaan dat de 

directie in de eerste twee weken na de zomervakantie toestemming verleent voor verzuim van uw kind. 

 

De formulieren waarop een eventueel verzuim is aangevraagd en toegestaan door de directie zijn vrij 

ter inzage voor de onderwijsinspectie en het bureau leerplichtzaken van de gemeente Arnhem.  

Een aanvraagformulier voor extra verlof  kunt u afhalen in de directiekamer. Wanneer een verzoek om 

extra verlof door de directie wordt afgewezen, kunt u daar bij de directie schriftelijk bezwaar tegen 

maken onder vermelding van gewichtige omstandigheid.  
 

Wanneer de directie besluit bij haar standpunt te blijven zal zij u dat mededelen. U kunt dan nog 

bezwaar maken bij het bestuur.  Als het bestuur uw bezwaar afwijst kunt u in beroep via de 

kantonrechter. Ingeval van ongeoorloofd verzuim zal de directie hiervan melding maken bij de 

leerplichtambtenaar.   

http://www.arnhem.nl/Digitaal_Loket/Producten_A_Z/L/Leerplicht_bijzonder_verlof_of_vrijstelling
http://www.klinket.nl/Fluvius_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=106&OriginModID=6577&OriginItemID=0&CustID=610&ComID=106&DocID=263&Ext=.doc


 

Schoolgids 2019-2020 

   

 49 

11. FINANCIËLE BIJDRAGEN 

11.1 Onderwijsbijdrage alleen is onvoldoende 

 

Excursies, vieringen, schoolreis, Sinterklaas, het schoolproject etc 

zijn onlosmakelijk verbonden aan het onderwijs op  

Het Klinket.  Als deze weg zouden vallen, verliezen we een deel 

van de meerwaarde in ons onderwijs.  

Deze activiteiten, die we veelal met hulp van de ouders 

organiseren, kunnen niet worden bekostigd uit de 

onderwijsbijdrage die we ontvangen van het Ministerie van 

Onderwijs.  

We hebben sinds lange tijd een ouderbijdrage om deze zaken toch 

mogelijk te maken. 
Voor aanvullende activiteiten vragen we een jaarlijkse bijdrage 

per kind, de ouderbijdrage. Dit bedrag, wordt geheven door de 

school en beheerd door een ouder, de penningmeester.   

Ouders hebben invloed op de hoogte van de bijdrage en op de 

besteding ervan via de MR en de activiteitencommissie. Zij geven 

input voor de begroting voor de activiteiten die dat jaar op de planning staan. Ter verantwoording 

ontvangt u jaarlijks een overzicht van de bestedingen over het afgelopen jaar en de begroting voor het 

komende jaar. 

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 50,00 per kind per schooljaar. Voor leerlingen 

uit groep 8 is dat € 60,00 i.v.m. het kamp. 

Dit bedrag is inclusief eenmaal per 2 jaar een schoolreisje met de bus naar een pretpark en eenmaal 

per 2 jaar een schooluitje wat in de buurt wordt georganiseerd. Verder is er een maal per 4 jaar een 

groot Klinketfeest.  In 2018-2019 was dat “de stuntdag” m.m.v. Theatergroep Storm. 

Ook het kamp van groep 8 wordt hiervan deels betaald.  

Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep op Stichting Leergeld Arnhem doen,  

of met de directie komen tot andere afspraken. 

Het IBANnummer voor de ouderbijdrage is: NL47INGB 00083 68140 t.n.v. CBS Het Klinket 

Ouderbijdrage. 
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11.2  Sponsoring 

Onze school is een middelpunt in 

Rijkerswoerd. Het Klinket streeft 

daarom naar binding met 

medewerkers, kinderen, ouders en 

directe leefomgeving.  

 

 

 

 

Maatschappelijke binding biedt kansen op sponsoring voor (extra) onderwijs ondersteunende 

activiteiten en materialen. Doel is meerwaarde creëren zowel voor onze school als voor de 

maatschappij om ons heen.  

Het Klinket voert daarom een sponsorbeleid, waarbij we streven naar een win/win situatie zowel voor 

school als voor de sponsoren.  

We gaan geen sponsorovereenkomsten aan die onverenigbaar zijn met de identiteit van Het Klinket. 

Daarbij houden we ons aan het Convenant Sponsoring, dat in 2009 tussen onderwijsorganisaties en het 

Ministerie van Onderwijs is overeengekomen. Dit convenant houdt onder meer in dat sponsoring niet 

de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs 

en de school in gevaar mag brengen. Naast de ouderbijdrage kijken we ook, onder strikte voorwaarden, 

naar mogelijkheden in de vorm van sponsoring voor (extra) aanvullende onderwijs ondersteunende 

activiteiten en materialen.  
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12. VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Op grond van de 

ongevallenverzekering zijn alle 

betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen; personeel; vrijwilligers) 

verzekerd. De verzekering geeft 

recht op een (beperkte) uitkering als 

een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten gedeeltelijk 

meeverzekerd, voor zover de eigen 

verzekering van betrokkene geen 

dekking biedt (bijvoorbeeld door 

eigen risico). Materiële schade 

(kapotte bril, fiets etc.) valt niet 

onder de dekking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 

handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 

die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 

mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht 

wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten 

dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat 

er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. 

Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school 

vergoed. 

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 

activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 

 


