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De tijd op de basisschool is een belangrijk stuk van je leven. Voor de kinderen en ook voor u. In de loop 
van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorgen van een school. Dat is een behoorlijk 
deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig en bewust!

Een bewuste keuze maken is wat wij op o.b.s. De Schelf echt van groot belang vinden. Meestal gebeurt 
dit door informatie te verzamelen via deze gids, de website van de school en door in gesprek te gaan met 
familieleden, bekenden en ouders die al ervaringen hebben met een basisschool. 

Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op
hoe kinderen leren. In deze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. 
Wij zijn er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen en te begeleiden, 
zodat het een volwaardige plaats in de samenleving kan vinden. Daarbij is het van belang, dat kinderen 
zich onbezorgd en veilig voelen en met veel plezier naar school gaan. Dan komen die goede prestaties als 
vanzelf! 

Hieronder een aantal goede redenen om te kiezen voor onze school:

U wilt dat:    uw kind blij wordt van school en graag naar school wil; 
  uw kind voldoende aandacht krijgt; 
  uw kind respectvol leert omgaan met elk geloof, cultuur of afkomst; 
  uw kind waarden en normen meekrijgt; 
  uw kind wordt aangesproken op alle talenten; 
  uw kind wordt voorbereid op de huidige steeds veranderende maatschappij; 
  uw kind vanaf groep 1 Engels leert; 
  uw kind kennismaakt met jaarlijkse tradities zoals bijvoorbeeld ons Kerst- en bedankconcert; 
   uw kind een breed onderwijs aanbod ontvangt met voldoende aandacht voor creatieve  

vakken en techniek.

De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders of verzorgers en bij inschrijving van nieuwe
leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Het schoolbestuur heeft de
schoolgids vastgesteld en ter kennisname voorgelegd aan de onderwijsinspectie.

De Schelf: Goed voor elkaar 

We hopen dat u onze schoolgids met veel plezier en interesse zult lezen. En dat het u helpt bij het maken 
van een bewuste keuze! Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor een mondelinge toelichting 
tijdens een kennismakingsbezoek aan onze school. U kunt dan uw persoonlijke vragen stellen en de sfeer 
proeven in onze groepen tijdens de lessen. Dat alles moet een compleet beeld opleveren, dat u helpt bij 
het maken van een bijzonder belangrijke keuze.

Namens het schoolteam 
R. B. (Ron) de Zeeuw
Directeur
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Deze schoolgids bevat informatie over openbare basisschool “De Schelf” 

          
 Openbare basisschool “De Schelf”
     
 Vlasstraat 3, 3295 TM ’s-Gravendeel
 Postbus 5239, 3295 ZJ ’s-Gravendeel   
 
 Telefoon: 078 6731813 
 E-mail:    info@deschelf.nl
 Website:  www.deschelf.nl
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1.1 Geschiedenis van onze school
De Schelf aan de Vlasstraat bestaat sinds 1975. 
In het jaar 1997 fuseerde de school met de 
toenmalige Willem de Zwijgerschool. Na een 
ingrijpende verbouwing in het jaar 2000 werd 
de fusie ook qua huisvesting geëffectueerd en 
sindsdien is er één openbare basisschool         
in ’s-Gravendeel. 

Vanaf begin schooljaar 
2018-2019 is er een peuter-
speelzaal, dagopvang en 
buitenschoolse opvang 
gehuisvest in het gebouw. 
Daardoor is er een integraal 
kind centrum (IKC) ontstaan

onder één dak met de projectnaam Hoeksche School.

1.2 Het aantal leerlingen
De Schelf blijft de  afgelopen jaren min of meer 
stabiel qua leerlingaantallen.
Hieronder vindt u het totale leerlingaantal van de 
school op de peildatum: 1 oktober.
2017:   246 leerlingen
2016:   237 leerlingen
2015:   237 leerlingen
2014:   247 leerlingen

1.3  Identiteit van de school 
De Schelf is een openbare school hetgeen betekent 
dat de school bestemd is voor alle kinderen,
ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele 
achtergrond, maatschappelijke positie en
opvattingen van hun ouders/verzorgers. De school 
is er om samen met de ouders, het kind kennis
en vaardigheden bij te brengen. Het doel is om elk 
kind uiteindelijk een passende plaats in de
samenleving te laten vinden. Door kinderen met 
een verschillende levensovertuiging, culturele en
maatschappelijke achtergrond samen te brengen in 
een school, krijgt “samen spelen, samen leren,
samen werken en samen leven” met respect voor 
andersdenkenden, ook daadwerkelijk inhoud.

Van De Schelf mag u verwachten
•  dat rekening wordt gehouden met de soms 

grote individuele verschillen tussen kinderen. 
Voor De Schelf bestaat het gemiddelde kind niet, 
hetgeen o.a. blijkt uit zowel de aandacht voor 
het hoogbegaafde kind als ook aandacht voor 
leerlingen, die minder gemakkelijk leren;

•  dat vaardigheden als zelfstandig werken, 
samenwerken, omgaan met informatiebronnen 
(o.a. computer) veel aandacht krijgen.

•  dat de vakken taal, lezen en rekenen een 
belangrijke plaats innemen, maar dat ook 
aan creatieve activiteiten zoals muziek en 
handvaardigheid veel aandacht wordt besteed;

•  dat kennisgebieden als natuur en techniek, 
aardrijkskunde en geschiedenis veelal in 
samenhang worden aangeboden;

•  dat kinderen zich bewust zijn van normen en 
waarden; dat alle mensen anders zijn en zij met 
die verschillen leren omgaan. Om dit te bereiken, 
worden in onze school regels door leerkrachten 
en directie consequent en transparant toegepast 
in de omgang met leerlingen en ouders. 

1.4 Missie en visie 
In onze school leren de kinderen met elkaar 
omgaan op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht 
hun afkomst, religieuze achtergrond en/of 
huidskleur. Ook later als ze volwassen zijn zullen zij 
immers samen werken en samen leven in een 
“veelkleurige maatschappij” als gelijkwaardige 
mensen, zonder onderscheid.

Missie

OBS De Schelf: Goed voor elkaar!

Visie 

In de missie van De Schelf staat het woord GOED 
centraal. Dat woord staat er niet voor niets.
We willen het woord ‘GOED’ op een duidelijke 
wijze een concrete inhoud geven. 

Onze school wil GOED zijn voor het individuele 
kind. Dat betekent dat ons onderwijs is afgestemd 
op ieder “uniek” kind passend bij zijn of haar 
talenten.

GOED staat voor het pedagogisch klimaat, zodat 
de kinderen zich optimaal veilig voelen en zich 
gewaardeerd weten binnen de groep.

GOED is ons onderwijs, dat wij vormgeven via 
moderne didactische werkvormen met aandacht 
voor zelfstandigheid en het samenwerken met 
medeleerlingen.

De school wil GOED zijn in de samenwerking met 
ouders, die zich gehoord voelen en beschouwd
worden als partners in de opvoeding.

Tenslotte willen wij ook GOED zijn in de 
betrokkenheid met ‘s-Gravendeel. Dit betekent 
voor ons dat wij veel contacten onderhouden 
en zo mogelijk willen samenwerken met 
maatschappelijke instellingen en verenigingen in 
het dorp. 

1.5 De Pedagogische opdracht  
Op De Schelf vinden we het van groot belang dat 
leerlingen op een rustige manier kunnen werken 
in een duidelijke, gestructureerde en veilige 
omgeving. Een groep is veilig voor een kind als 
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het zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt. Dit 
gevoel van welbevinden zien wij als belangrijkste 
voorwaarde om tot goede prestaties te komen. 
Mede om deze redenen werken we met:
•  duidelijke waarden en daaruit voortvloeiende 

begrijpelijke schoolregels;
•  de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 

“Rots & Water”;
•  een pestprotocol;
•  een goede registratie van de sociaal emotionele 

ontwikkeling.

Onze pedagogische opdracht luidt: 
Wij willen kinderen opvoeden tot autonoom, 
zelfverantwoordelijk en sociaal deelnemer van een 
nog onbekende samenleving. En dat willen wij als 
school graag samen met u doen!

We onderscheiden daarbij drie doeldomeinen:
Kwalificatie:  aanleren van vaardigheden 

zoals rekenen en taal maar ook 
creatieve vakken.

Socialisering:  aanleren van manieren. Zo gaan 
we met elkaar om.

Subjectivering:  vorming van de persoon en dus 
ook het aanleren van  “zo-zijn-
mijn-manieren-niet”.

Onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de 
volgende relationele waarden van actief burgerschap:
Rechtvaardigheid  -  behandel de ander zoals je zelf 

behandeld wilt worden.
Weldadigheid - doe de ander goed.
Waardigheid  - toon respect.
Vrijheid  -  jouw vrijheid mag geen belem- 

mering voor de ander zijn.

Onze schoolregels
Bovengenoemde waarden zijn voor kinderen 
en volwassenen niet altijd duidelijk. Werkend 
vanuit onze slogan “Goed voor elkaar” hebben 
we op OBS De Schelf de vier grote waarden van 
ons schoolbestuur Acis ‘vertaald’, zodat ze voor 
kinderen eenvoudiger te begrijpen zijn:
1. Netjes!  Wij ruimen op. Wij gaan netjes 

en zorgvuldig met elkaar en met 
andermans spullen om.

2. Aardig!  Wij zijn aardig voor elkaar en staan 
klaar voor elkaar. Wij gebruiken 
fatsoenlijke taal, ook als we boos zijn. 
Wij weten het verschil tussen pesten, 
plagen en een lolletje. Wij houden 
rekening met elkaar, want iedereen is 
anders. 

3. Rustig!  Wij gedragen ons rustig in de klas, de 
gang en op het plein.

4. Samen!  Wij respecteren de ander en spelen 
en werken met elke klasgenoot. Wij 
sluiten niemand uit. 

Samen met de kinderen hebben we de vier 
‘schoolwaarden’ vervolgens vertaald in concrete 
afspraken.
Schoolregels die voor iedereen gelden en klassen-
regels die alleen in de klas gelden. Deze staan 
vermeld op “de Goedvoorelkaar(t)” en zijn 
zichtbaar in de lokalen en worden dus regelmatig
besproken met de leerlingen. De regels worden 
aan het begin van het jaar klassikaal besproken en 
ondertekend door alle kinderen uit de groep.

Wij besteden veel aandacht aan onze waarden 
en daaruit voortvloeiend de wijze waarop je met 
elkaar omgaat. Ook bij de kennismaking met 
nieuwe ouders is dit onderwerp van bespreking. 
Mocht u vinden dat wij niet handelen conform 
onze waarden dan kunt u dit uiteraard met ons 
bespreken.

Tot slot kunnen wij zeggen dat wij veel aandacht 
geven aan onze waarden met behulp van de 
volgende praktijkvoorbeelden:
•  Wij bespreken vooral tijdens de start van het 

schooljaar dagelijks onze waarden, schoolregels 
en klassenregels;

•  Een onderling incident gebruiken wij als 
leermoment door met kinderen in gesprek te 
gaan over de juiste omgangsvormen;

•  Wij geven lessen in de bovenbouw over de 
omgang met social media;

•  De leerlingen van groep 8 doen mee aan de 
jaarlijkse gehandicaptendag;

•  Leerlingen leren iets voor andere mensen te doen 
in hun omgeving door de jaarlijkse Kerstgroet, 
pannenkoek dag in groep 7 en de tweejaarlijkse 
sponsorloop voor een goed doel;

•  Wij leren leerlingen oog te hebben voor de ander 
tijdens de vele momenten van coöperatief leren 
in onze school;

•  Wij leren kinderen met respect te luisteren en 
te reageren op elkaar tijdens het houden van 
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boekbesprekingen of presentaties;
•  Ons aanbod van HVO- en GVO-lessen vanaf groep 4.

Sociaal emotionele ontwikkeling / Rots & Water 
Waarden, afspraken en regels dragen bij aan 
een goede sfeer binnen de school. Op basis 
van onze waarden hebben wij gekozen voor 
de methode “Rots & Water”. Deze methode 
onderscheidt zich door de vele vormen van leren 
met hulp van bewegen. Daarmee blijkt deze 
methode aansprekend te werken voor met name 
basisschoolleerlingen. Daarnaast is de preventieve 
werking van Rots & Water wetenschappelijk 
bewezen. Voor meer inhoudelijke informatie 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. 

Registratie sociaal emotionele ontwikkeling
Duidelijke waarden, afspraken en regels dragen 
bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
uw kind en verminderen pestgedrag. We volgen 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind 
en kijken dan naar welbevinden, betrokkenheid, 

autonomie enz. Het programma dat wij hiervoor 
gebruiken heet “Op school” in groep 3 t/m 8 
en “Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van 
Parnassys” in groep 1-2. Op ouderavonden is dit 
naast rekenen en taal onderwerp van bespreking. 
Immers bij een goed welbevinden kan het kind 
pas goed leren. Wilt u meer weten over de 
ontwikkelingen van uw kind? Neem contact op met 
de leerkracht of ib-er.
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De organisatie
De directeur van onze school is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs, de onder-
steuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de
inzet en taakverdeling van het personeel, als-
mede het beheer van het gebouw en de verdeling
en het gebruik van de middelen. De eindverant-
woordelijkheid voor de scholen berust bij het 
schoolbestuur (zie hoofdstuk 8). De directeur 
voert namens het bestuur het overleg met de 
medezeggenschapsraad.   
   
2.1 Personeel 
Voor De Schelf is het team van groot belang. Zoals 
een timmerman goed gereedschap nodig heeft, 
is goed personeel noodzakelijk voor een school. 
Onderling vertrouwen en wederzijds begrip zijn 
belangrijk. Investeren in goed en evenwichtig 
personeelsbeleid zal ook in de toekomst essentieel 
zijn.

De Schelf heeft een schoolleiding bestaande uit 
de directeur en bouwcoördinatoren. Zij dragen 
zorg voor het leiden van de organisatie in al haar 
facetten. Eén van de bouwcoördinatoren is tevens 
waarnemend directeur. 

De groepsleerkrachten werken de hele week 
of een gedeelte daarvan met een groep. De 
vakleraren in onze school zijn er op het gebied 
van muziekonderwijs (vanaf groep 3) en daarnaast 
facultatief voor godsdienst- of humanistisch 
vormingsonderwijs (vanaf groep 4). 
 
2.2. De groepsverdeling 
De volgende leerkrachten zijn bij ons werkzaam: 
Groep 1/2a  Sylvia van Oosterhout (ma. di. en 

do.) en Anoek Tjassing (wo. en vr. 
mo.)

Groep 1/2b  Elke Stolk (di.) en Jojanneke van der 
Star (ma. wo. do. en vr.)

Groep 1/2c  Petra Reedijk (di. wo. do. en vr.) en 
Elke Stolk (ma.)

Groep 3  Janette van der Merwe (ma. di. en 
wo.) en   Hetty Baaij (do. en vr.) 

Groep 3/4   Moos Speelman (ma. di. wo. do. en 
vr.)

Groep 4  Nando van Ooijen (ma. di. do. en 
vr.) Hetty Baaij en Angelique van 
der Kraan (wo. afwisselend)

Groep 5  Dionne Kraaijeveld (ma. di. wo. do. 
en vr.) 

Groep 6  Wim van den Broek (ma. di. en 
wo.) Angelique van der Kraan (do. 
en vr.) Demi van Doorn LIO-stagiaire 
(3 dagen febr. t/m juni (di. wo. en 
do.)

Groep 7  Karin Bruens (ma. di. wo.) en Adri 
Peters (do. en vr.)

Groep 8  Mark Enterman (ma. di. wo. en do.) 
en Wim van den Broek (vr.)

IB/bouw-
coördinator:  Karin Bruens (do. en vr.) 
  Janette van der Merwe groep (do. en 

vr.)
Gymnastiek-
lessen / ICT:  Nando van Ooijen vr.mi./ICT  

(wo. gymnastiek)
Invalwerk bij ziekte en ondersteuning in diverse 
groepen: Ellen Ham (ma. di. wo. do. en vr.)
Invalwerk bij ziekte en ondersteuning in diverse 
groepen:  Chantal Nobel (4x p.week ochtend)
Ondersteuning groep 6, 7 en 8:
  Marion van Keulen onderwijs- 

assistente (ma. di. en do.)
Ondersteuning groep 3, 3/4 en 4:
  Tiny Heijden onderwijsassistente  

(ma. di. do. en vr.)
Muziek groep 3 t/m 8: Jago van Dam, 
 vakleerkracht muziek (di.)
Coördinatie BHV: Adri Peters en Moos Speelman
Directie taken: Ron de Zeeuw
Conciërge: Jan Bruin
Kopieer werk: Joop Kooijman 
Godsdienst: Gerdie de Bruin
Humanistische 
vorming: Beppie Jansen

De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: 
de zorg in de klas, de zorg in de school en de 
bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van 
deze drie terreinen hebben de intern begeleiders 
verschillende taken en activiteiten. Goed onderwijs 
begint met het kunnen omgaan met verschillen 
tussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daar 
voor alle kinderen in de klas een goede vorm in 
te vinden. De intern begeleider ondersteunt de 
leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de 
groep als voor de individuele leerling.
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De leerkracht kan alleen dan voor elk kind een 
passend onderwijsaanbod realiseren, als er op  
schoolniveau voldoende ondersteuning is. 
De intern begeleider zorgt (samen met de 
directeur) voor het realiseren van een goede 
ondersteuningsstructuur.
 
Voorbeelden hiervan zijn:
•  een goede overdracht (samen met de leerkracht 

van groep 8) naar het VO;
•  gesprekken met ouders en externe deskundigen;
•  het zorgbeleid van de school (mee)formuleren;
•  het coördineren van de zorg rond leerlingen (met 

hulp van bijvoorbeeld logopedist, schoolmaat-
schappelijk werk, orthopedagoog, medewerkers 
centrum voor jeugd en gezin etc.) op school.

 
Op onze school wordt in alle groepen gebruik 
gemaakt van computers. Om de ontwikkeling op 
dit gebied bij te houden en op onze school in te 
voeren is er op dit moment één teamlid belast met 
de coördinatie van deze activiteiten op Informatie- 
en Communicatie Technologie gebied. Vandaar dat 
dit teamlid de naam I.C.T.-er heeft. De ICT-er op 
”De Schelf” heeft de volgende taken:

•  het beheer van de programmatuur en de 
apparatuur; 

•  ondersteunen van collega’s bij activiteiten op het 
gebied van informatietechnologie; 

•  het onderwijskundig inpassen van de computers 
in het onderwijs;

•  onderhoud website en facebookpagina van de 
school.

In het kader van het veiligheidsbeleid beschikt 
de school over een aantal bedrijfhulpverleners 
(BHV). Onder leiding van de hoofd-BHV-er zijn zij 
verantwoordelijk voor de veiligheid op school. 
Zij bereiden o.a. de ontruimingsoefeningen voor, 
die tweemaal per jaar gehouden worden.

2.3 Nascholing
In dit schooljaar werkt het team aan de volgende 
onderwerpen:
•  introductie van een nieuwe methode voor Engels;
•  verhoging van motivatie en zelfverantwoordelijk-

heid voor prestaties bij leerlingen;
•  introductie van een nieuwe methode voor 
              geschiedenis;
•  introductie van een nieuwe methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling Rots & Water.

Daarnaast volgt een aantal leerkrachten individueel 
een opleiding die past in het schoolbeleid
of in de persoonlijke ontwikkeling van het 
teamlid. Een voorbeeld daarvan is de opleiding tot 
vakleerkracht bewegingsonderwijs.

2.4 Vervanging zieke leerkracht 
Het aantal leerkrachten is door ons schoolbestuur 
dit schooljaar uitgebreid om als school in staat 
te zijn om de eerste zieke leerkracht intern te 
kunnen vervangen. Als er meerdere leerkrachten 
tegelijkertijd afwezig zijn dan zullen wij een 
geschikte vervanger proberen te vinden of 
zoeken we intern naar een oplossing. Wij willen 
voorkomen dat er kinderen naar huis worden 
gestuurd. Vanwege het te kort aan leerkrachten 
zal het steeds lastiger worden om goede 
vervanging te vinden. Wij kunnen helaas niet 
voorkomen, dat er verschillende leerkrachten in 
dezelfde groep invallen tijdens een vervanging. 
Daarnaast is het soms onmogelijk om een 
bevoegde leerkracht te vinden en moeten wij 
genoegen nemen met een onderwijsassistente, 
die onder verantwoordelijkheid van een bevoegde 
leerkracht les geeft aan een groep. Van belang 
om te weten is, dat we altijd voor opvang zullen 
zorgen als ouders werken op een dag dat wij geen 
vervanging kunnen vinden. Wij vragen u hierbij 
begrip voor ons probleem, dat er een behoorlijk te 
kort is ontstaan op de arbeidsmarkt. 

2.5  Beleid m.b.t. stagiaires en leerkrachten in 
opleiding (LIO) 

Ons schoolbestuur, Stichting Acis, werkt samen 
met de pedagogische academies in de regio. 
Dat betekent dat onze school de begeleiding 
van stagiaires van deze opleiding geregeld op 
zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor 
de student die het vak moet leren, voor de 
school betekent het extra handen in de klas 
en kennismaking met nieuwe inzichten op het 
onderwijs vanuit de opleiding. 
Een student die in de afrondingsfase van zijn of 
haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als 
leraar in opleiding (LIO).  
In het kader van onze maatschappelijke betrokken-
heid zijn oud-leerlingen, wanneer mogelijk, 
welkom om hun snuffelstage te vervullen.
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2.6 Samenstelling van groepen
Met de jongste kinderen werken we in gemengde 
groepen. Dat wil zeggen dat in elke groep kleuters 
van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De 
kinderen blijven ongeveer 2 jaar in dezelfde groep. 
In die periode doorlopen zij verschillende “rollen”. 
Zij beginnen als “jongste” en aan het eind zijn zij 
“oudste” van de groep. 
Dit vinden wij erg belangrijk voor de sociale 
vorming: 
•  De kinderen kunnen veel van elkaar en aan 

elkaar leren. 
•  De onderlinge verschillen zullen meer als 

vanzelfsprekend aanvaard worden. 

Vanaf groep 3 werken we zowel met jaargroepen 
als combinaties van jaargroepen, indien daar 
een noodzaak voor is. In de groepen worden 
steeds wisselende organisatievormen gebruikt. 
Soms wordt er klassikaal gewerkt, soms in kleine 
groepjes, maar ook individueel of met gerichte 
taken. 

In iedere groep wordt gewerkt met het zogenaam-
de directe instructiemodel. Voorts wordt er in iedere 
klas gewerkt met drie niveaus om zo passend 
onderwijs te kunnen bieden voor alle leerlingen.

Plusgroep
Voor de meer begaafde leerlingen wordt o.a. 
gewerkt met materialen uit de pittige plustorens.
De inhoud van de leerstof is gericht op het 
verwerven van kennis, maar ook stimuleren we 
een ontdekkende houding bij de leerlingen. We 
trachten de zelfstandigheid van de kinderen te 
bevorderen. Op vrijdagmiddag geeft 1 leerkracht 
les aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, die 
mogen werken aan de opdrachten van de pittige 
plustorens. Op onze website vindt u informatie 
daarover onder het kopje groepen en Plusgroep.

2.7 Tussenschoolse opvang (Overblijven)
Onze school beschikt over een uitstekende 
overblijfregeling. Uw kind kan op maandag, 
dinsdag, donderdag en/of vrijdag overblijven 
van 12 tot 13 uur onder toezicht van ervaren 
vrijwilligers. 
De overblijfruimtes bevinden zich in ons gebouw. 

De kinderen van de onderbouw eten apart van de 
kinderen van de bovenbouw.
Elk kind brengt een eigen lunchpakket voorzien 
van drinken en fruit mee (graag voorzien van 
naam). 
Geeft u alstublieft geen snoep mee? Het 
lunchpakketje kan ’s-morgens voor schooltijd in de 
koelkast in het kopieerkamertje worden geplaatst. 
Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen 
en bij slecht weer blijven ze natuurlijk binnen. 
Tijdens de middagpauze blijven de kinderen 
vanzelfsprekend op het schoolplein onder toezicht 
van onze vrijwilligers.

U kunt uw kind opgeven voor vaste overblijfdagen 
of aanmelden voor incidentele gevallen.
Wilt U uw kind incidenteel op school laten 
overblijven dan kunt u elke morgen behalve op 
woensdag tussen 7.45 uur en 8.15 uur bellen 
met Jacoba Moret (mobiel nr. 06-44822537) of 
e-mailen: overblijf@deschelf.nl

Aan- of afmelding is fijn als u dat ruim van tevoren 
laat weten. Het is niet noodzakelijk dit op de
 desbetreffende dag te doen. Blijft uw kind op 
vaste dagen over en is hij/zij ziek of kan om een
andere reden niet overblijven, belt u dan even af? 
Daarmee weten wij dan hoeveel kinderen er 
komen in verband met het regelen van een extra 
overblijfmoeder. Niet afbellen betekent dat de 
kosten altijd moeten worden betaald. 
Blijft uw kind regelmatig over? Dan is het meest 
gemakkelijk en voordelig om vooruit en per bank te 
betalen via NL04RABO0354323814 t.n.v. Stichting 
schoolfonds De Schelf inzake overblijf.

  Let op, de genoemde rekening is een andere 
  dan de bankrekening voor onze ouderbijdrage!

Wij verzoeken u vriendelijk om bij betaling te 
vermelden: naam kind, groep en overblijfdagen.

De kosten
De kosten zijn € 1,75 per kind per dag en gaan 
geheel op aan het betalen van een vergoeding 
aan de overblijfhulpen en het aanschaffen van 
spelmateriaal. 

Als u van schoolvakantie tot de volgende vakantie 
vooruit betaalt per bank geven wij een behoorlijke 
reductie en is de prijs € 1,25 per kind per dag. 
Hoe gaat dat in zijn werk? Stel u heeft 2 kinderen, 
die 2 dagen per week overblijven. De periode van 
de zomervakantie tot aan de herfstvakantie is 
bijvoorbeeld 7 schoolweken. 
U betaalt 2 x 1,25 x 2 = € 5,00x 7 schoolweken = 
€ 35,00 vooruit. 

Dat betekent dat wij van u verwachten dat 
dit bedrag voor de eerste schooldag na de 
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zomervakantie op onze rekening staat onder 
vermelding van de naam en de groep van uw 
kinderen. Het scheelt ons veel administratie en 
betekent betalingsgemak voor u.

Heeft u liever een strippenkaart dan betaalt u 
€ 30,- voor 21 dagen overblijven (u betaalt dan € 
1,50 per keer en de 21e strip is gratis). Deze kaart 
blijft ook na een zomervakantie gewoon geldig. 
Heeft u meer informatie nodig? Neem gerust 
contact op met Jacoba Moret (overblijf coördinator) 
of Ron de Zeeuw (directeur OBS De Schelf).
              
2.8 Buitenschoolse opvang, dagopvang en 
peuterspeelzaal        

OBS De Schelf is in 2018 uitgebreid met een 
peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse 
opvang in het kader van de Hoeksche School. 
Onze basisschool wordt daardoor ook wel een 
integraal kindcentrum (IKC) genoemd. Naast 
een verbeterde bereikbaarheid voor ouders 
(alle faciliteiten onder één dak) is er een groot 
voordeel voor kinderen. Alle medewerkers van 
het IKC werken samen aan hetzelfde pedagogisch 
klimaat. Daarbij dagen wij uw kinderen uit op 
alle ontwikkelingsgebieden, begeleiden ze bij het 
opgroeien en brengen ze met andere kinderen in 
contact.

Kenmerken van ons IKC zijn:
• voor kinderen van 0 tot 13 jaar;
• openingstijden van 7.00 uur tot 19.00 uur;
• inclusief voeding en verzorging;
• ruil- en wendagen zijn kosteloos;
• veelzijdig aanbod van activiteiten.

Dagopvang
•  kleinschalige opvang voor kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar;
•  een prettige en huiselijke omgeving, waar 

kinderen in contact met elkaar zijn;
•  alle activiteiten worden aangeboden vanuit het 

VVE-ontwikkelingsprogramma Uk en Puk;
•  combinatie met peuterspeelzaal mogelijk;
•  luiers en voeding zijn bij de prijs inbegrepen;
•  veel en veilig buitenspelen.

Peuterspeelzaal
In samenwerking met onze school biedt SKOC 
een leuke en leerzame peutergroep aan voor 
nieuwsgierige peuters. De medewerkers 
stimuleren de kinderen op een actieve en speelse 
manier en dagen ze uit in hun ontwikkeling. Puk, 
onderdeel van het ontwikkelingsprogramma Uk en 
Puk, speelt hierin een belangrijke rol. Samen met 
uw peuter gaan we op avontuur! Een leerzame 
en leuke voorbereiding op de basisschool. De 
peutergroep is voor iedereen toegankelijk. U 
betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage via de 
gemeente of u vraagt kinderopvangtoeslag aan. 
Heeft uw kind behoefte aan meer ontwikkeling? 
Via het CJG is uitbreiding naar vier dagdelen 
mogelijk. Ook is het mogelijk de peutergroep uit te 
breiden naar dagopvang. 
•  voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
•  2 dagdelen per week van 8.45 uur tot 11.45 uur;
• inclusief voeding en verzorging;
•  VVE uitbreiding naar 4 dagdelen mogelijk; 
•  voor toeslagouders of met subsidie via de 

gemeente.

Buitenschoolse opvang
•  voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar;
•  openingstijden: voor- en na schooltijd en tijdens 

vakanties de gehele dag;
• met of zonder vakantieopvang mogelijk;
•  kinderen krijgen de ruimte en de mogelijkheid 

om zoveel mogelijk te ontdekken, in hun eentje 
of samen met leeftijdgenoten;

•  sprekend activiteitenaanbod, gemaakt voor- en 
dóór kinderen;

•  inspelend op de talenten van kinderen.

Contactgegevens
Telefoon : 0186-650020
E-mail : info@skoc-kinderopvang.nl
Website : www.skoc-kinderopvang.nl

De Schelf werkt ook goed samen met BSO 
Kidspalace, Vlasakker 1, 3295 SH te ’s-Gravendeel. 
Tel. 078-6735383. 
Op de website (www.Kidspalace.nl) vindt u alle 
benodigde informatie. Leerlingen van onze school 
worden door medewerkers van Kidspalace, indien 
nodig in de klas opgehaald of gebracht en komen 
dus veilig aan bij deze vorm van buitenschoolse 
opvang.

Naast een inhoudelijke samenwerking met de 
inpandige peuterspeelzaal van ons IKC werkt 
OBS De Schelf ook samen met de nabij gelegen 
peuterspeelzaal “t Klaverviertje”.
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Onderwijstijd,
vak- en vormings-
gebieden

De vak- en vormingsgebieden bestaan uit de 
basisvakken taal/lezen, schrijven en rekenen en 
de overige vak- en vormingsgebieden. 

3.1 Lesstof en methoden in de onderbouw
Kleuters leren spelend. Wij spelen daarop in door 
te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters 
kunnen leren. We praten veel met de kinderen 
over allerlei onderwerpen.
Er is een regelmatige afwisseling tussen het spelen 
met ontwikkelingsmateriaal, creatieve activiteiten 
en bewegingsonderwijs buiten en/of in één van 
de twee speellokalen die de school rijk is.
In onze school beginnen de kinderen met het 
“echte” lezen in groep 3. In de groepen 1-2 is men 
echter structureel bezig geweest met ontluikende 
geletterdheid en gecijferdheid. Wij werken in deze 
groepen aan de hand van de methode Schatkist, 
waarin lezen, rekenen en sociaal emotionele 
ontwikkeling geïntegreerd plaatsvinden. 

3.2 Basisvakken 
Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern 
van ons onderwijs. Deze vakken zijn de basis voor 
de verdere ontwikkeling van de leerlingen. 
 
• Taal/lezen 
In ons taalonderwijs besteden wij door middel 
van de methode ‘Staal’ veel aandacht aan lezen, 
spreken, uitbreiding van de woordenschat, 
taalspel, creatief taalgebruik, ontleden en stellen. 
Daarnaast wordt in alle groepen (vanaf groep 
4) aan de hand van een volledige leergang de 
spelling aangeleerd. In de groepen 6, 7 en 8 
komt daarbij naast de woordspelling ook de 
werkwoordspelling nadrukkelijk aan de orde. 
De moderne software voor het digitaal 
schoolbord en de computer zijn inspirerend en 
extra motiverend voor het onderwijs aan onze 
leerlingen.

In de groepen 4, 5 en 6 wordt gewerkt met de 
methode Estafette, een methode voor voortgezet 
technisch lezen en een vervolg op de gebruikte 
methode in groep 3 “Lijn 3”.
De methode “Nieuwsbegrip XL” gebruiken we 
voor begrijpend lezen. Deze geheel digitale 
methode geeft onze leerlingen wekelijks actuele 
en daarmee aansprekende teksten waarmee de 
benodigde vaardigheden op dit gebied worden 
geoefend.

• Schrijven
Aan de hand van een scala aan oefeningen in de 
schrijfmethode “Pennenstreken” leren de kinderen
gedurende een groot gedeelte van hun basis-
schooltijd schrijven. In de eerste tijd met behulp
van schrijfpatronen en later wordt in schrijfschrift-
jes het lopend (aan elkaar vast) schrift aangeleerd.

• Rekenen
Wij werken met de rekenmethode “De wereld 
in getallen”. De methode is opgebouwd volgens 
de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, 
begripsvorming, oefenen en automatiseren. Deze 
versie van De wereld in getallen bevat nog meer 
oefening en herhaling. Er is een weektaak voor 
zelfstandig werken en praktische differentiatie op 
3 niveaus. Met De wereld in getallen rekent ieder 
kind op z’n best! 
     
3.3 Overige vak- en vormingsgebieden
De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt 
aan bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en 
expressie. 

• Engels
Wij geven in de groepen 1 tot en met 8 les in 
de Engelse Taal. Onze leerkrachten hebben daar 
een extra opleiding voor gevolgd en we zijn op 
dit moment bezig om de kwaliteit van de lessen 
verder te verhogen.
Tijdens de lessen Engels staan de volgende zaken 
centraal:
• Communicatieve vaardigheden; 
• Functioneel taalgebruik.

In de lessen Engels kunnen alle leerlingen succes-
ervaringen opdoen en worden het enthousiasme 
en de motivatie van leerlingen voortdurend 
gestimuleerd. Daarbij is het van belang dat alle 
leerlingen in een vroeg stadium zelfvertrouwen 
krijgen ten aanzien van het spreken van vreemde 
talen, zodat ze leren dat het belangrijker is te 
communiceren dan een taal foutloos te spreken. 
Tijdens de lessen Engels gebruikt de leerkracht de 
Engelse taal als spreektaal.

In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met de 
geheel digitale methode “Stepping Stones”. In de 
groepen 5 t/m 8 werken wij nog met de oude 
methode “Our discovery island.” Wij denken dat 
we onze leerlingen met behulp van deze
lessen zeer goed voorbereiden op de huidige 
maatschappij waarin het spreken van een wereld-
taal een steeds prominentere rol blijkt te spelen. 
Dat merken we ook aan het Voortgezet Onderwijs 
waar er steeds vaker twee-talige opleidingen 
worden gestart. Onze leerlingen zullen met de 
opgedane kennis en vaardigheden gemakkelijker 
kunnen instromen in deze opleidingen.
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• Expressie
Op onze school komen de expressie-activiteiten 
beslist niet als “toegift” op de “andere” lessen. 
Ze komen wekelijks aan bod en worden gegeven 
volgens een aantal vastgelegde afspraken. Onder 
expressie activiteiten vallen handvaardigheid en 
tekenen. Ook zang- en muziekonderwijs is een 
van de activiteiten. Expressie in woord en gebaar 
komen regelmatig in de taalmethode aan bod.

Vanaf groep 3 worden de muzieklessen gegeven 
door een daarvoor opgeleide leraar. De kinderen 
krijgen algemeen vormend muziekonderwijs, 
zingen en muziek beluisteren. Bij speciale 
gelegenheden worden, onder leiding van deze 
vakleerkracht, Jago van Dam, de aangeleerde 
muziekstukken door de leerlingen ten gehore 
gebracht. Daarnaast wordt er, indien daar 
aanleiding voor is, incidenteel aandacht besteed 
aan dramatische en/of dansante vorming.

In het kader van cultuureducatie nemen we 
jaarlijks het Kunstmenu af. In acht jaar basisschool 
komen onze leerlingen in aanraking met alle 
disciplines van kunst in de brede zin van het woord 
(dans, toneel, film etc…).

• Lichamelijke opvoeding
De kinderen in de groepen 1/2 krijgen elke dag 
bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn, of in 
één van de speellokalen. De lessen lichamelijke 
oefening worden voor de groepen 3 t/m 8 
wekelijks gegeven in de volgende accommodaties: 

•  Sporthal ”De Schenkel”, Schenkeltje 7a, ‘s-Gravendeel. 
•  Minihal  “De Schenkel”, Schenkeltje 7a,  ‘s-Gravendeel. 
Daarnaast is er zwemles voor groep 4 op woens-
dag van 8.30 uur tot 9.15 uur (de kinderen dienen 
om 8.20 uur bij het zwembad te verzamelen) en 
groep 5 op vrijdag van 13.00 tot 13.45 uur (de 
kinderen dienen om 12.50 uur te verzamelen)

•  Zwembad “De Wellen”, Schenkeltje 7b, ’s-Gravendeel

• Wereldoriëntatie
Bij het vak aardrijkskunde werken we met de 
methode “Wijzer”. Achtereenvolgens komen de 
leerlingen vanaf groep 5 tot en met groep 8 in 
aanraking met Nederland, Europa en de wereld. 
De kinderen leren over de geschiedenis van ons 
land van Prehistorie tot de moderne geschiedenis. 
Dit gebeurt met de geheel digitale methode van 
uitgeverij Blink. Voor natuuronderwijs werken we 
met de methode “Wijzer”.
Jaarlijks lopen alle kinderen van onze school een 
natuurpad onder leiding van vrijwilligers van het 
Hoekschewaards Landschap.

• Techniek
Om het techniekonderwijs vorm te geven werken 

we in alle klassen met de “Techniektorens”. 
Leerlingen, leerkrachten en hulpouders zijn zeer 
enthousiast over de vorm van de lessen techniek.

• Pittige plus torens 
De groep kinderen voor wie De Pittige Plus Torens 
zijn ontwikkeld wordt in de meeste scholen de 
pluskinderen of de plusgroep genoemd. Het 
betreft de meer begaafde leerlingen van de 
school. Statistisch is dat zo’n 10 à 15% van de 
leerlingen van de school. Het is de groep kinderen 
met een IQ vanaf 115. Deze pluskinderen worden 
door de reguliere leerstof van de basisschool niet 
voldoende uitgedaagd. Dit zijn de kinderen die 
minder uitleg en minder herhaling nodig hebben 
dan de gemiddelde leerlingen om zich nieuwe 
dingen eigen te maken. Het zijn de leerlingen 
die zich gaan vervelen als ze geen verrijkingsstof 
aangereikt krijgen. Ze leren niet door oefening en 
herhaling, maar op inzicht.

Om een passend en uitdagend onderwijsaanbod 
voor deze leerlingen te realiseren zijn de pittige 
plustorens aangeschaft. 
•  voor meer begaafde leerlingen vanaf groep 3;
•  multi-disciplinair: onderwerpen variëren van taal 

tot techniek, van kunst tot organisatie;
•  zeer laagdrempelig voor de leerkracht;
•  75 Groene, Rode en Gele Peper Projecten in een 

handig en vrolijk opbergmeubel;
• de kinderen werken met hoofd, hart én handen;
•  stimuleert de creativiteit, de motivatie en het 

divergente denken. 

De leerlingen, die met de pittige plus torens 
mogen werken behalen op de Cito-toetsen 
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uitsluitend hoge A- en B-scores. Ze krijgen 
een weektaak voor in de groep en kunnen op 
vrijdagmiddag met een leerkracht in de centrale 
hal de voortgang van hun werkzaamheden 
bespreken. Op dat moment ontvangen ze ook 
feedback op hun prestaties. Het werken met deze 
materialen heeft volgens ons geen voorspellende 
waarde voor de uitstroom naar een vorm van 
Voortgezet onderwijs.
 
3.4  Sociaal emotionele ontwikkeling/ 

Rots & Water
Wij werken met het programma “Rots & Water”, 
omdat deze werkwijze wetenschappelijk heeft 
bewezen positieve resultaten te geven.
Rots & Water is een veelal fysieke training voor 
jongens en meisjes voor basisonderwijs en voort-
gezet onderwijs. Het is een puur Nederlands 
programma, dat momenteel in meer dan 30 
landen wordt ingezet in de begeleiding van 
jongens en meisjes van 4 - 18+. 

Doelstelling
Doel van het Rots & Water programma is het 
vergroten van de communicatie- en sociale 
vaardigheden en daardoor het welzijn bij kinderen 
en het voorkomen en/of verminderen van sociale 
problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, 
meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.
Deze doelstelling wordt bereikt door het 
ondersteunen en bevorderen van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong 
volwassenen (4-18+). 

Breed pedagogisch perspectief
Het Rots & Water programma kan worden 
beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en 
uiterst effectief anti-pest-programma. De methode 
onderscheidt zich van andere programma’s door 
zijn meervoudige doelstelling en het bredere 
pedagogische perspectief waarbinnen de training 
van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling 
van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid 
en sociale vaardigheden, 
“Rots & Water”, worden in balans gepresenteerd 
en getraind.

Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, 
fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden 
worden aangeleerd. Spel en fysieke oefening 
worden voortdurend afgewisseld door momenten 
van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd 
door het maken van verwerkingsopdrachten. 
Vanwege de spel- en fysieke onderdelen worden 
deze lessen veel in het speellokaal of de gymzaal 
gegeven.

3.5 Huiswerk: 
Om de kinderen er aan te laten wennen wordt 

er, vooral in de hogere klassen, wat huiswerk 
gegeven voor diverse vakken. Geen regulier reken- 
of taalwerk. Dat behoort op school gemaakt te 
worden. Het huiswerk wordt, over het algemeen, 
enkele dagen van tevoren opgegeven en niet 
direct voor de volgende dag. 

We houden de volgende verdeling aan: 
•  er wordt incidenteel aan leerlingen, die het 

moeilijk vinden, huiswerk voor taal en rekenen 
gegeven; 

•  voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie 
leren de kinderen de samenvattingen van de les; 

•  huiswerk in groep 6: vanaf de herfstvakantie  
voorbereiden tot 1 x per week; 

•  huiswerk in groep 7: starten met 1 x per week, 
vanaf de herfstvakantie 2 x per week  
in het voorjaar (na de voorjaarsvakantie) 2 tot  
3 x per week; 

•  huiswerk in groep 8: starten met 2 tot 3 x per 
week, na de kerstvakantie 3 tot 4 x per week.

3.6 Gebruik ICT  
Onze school biedt de leerlingen passende leerstof 
aan. Dankzij het gebruik van digitale leermiddelen 
zijn onze mogelijkheden om in de leerstof te 
differentiëren sterk toegenomen. Onze school ge- 
bruikt in alle groepen bij rekenen, taal en lezen  
software, die aansluit bij de leeftijd en de mogelijk-
heden van de kinderen. Het vak begrijpend lezen 
wordt op dit moment bijvoorbeeld grotendeels 
verwerkt met behulp van de computer. 
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3.7 Klokurentabel 
Er kunnen in de groepsroosters marginale verschillen optreden.

Leer- en vormingsgebieden groep            1 2 3 4 5 6 7 8
Zintuigelijke en lichamelijke oefening

(gymnastiek, zwemmen) 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Totaal Zintuig. en lichamelijke oefening 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Nederlandse taal 4.00 4.00 3.00 4.25 4.00 5.00 6.00 6.00

- Schrijven/schrijfmotoriek   2.00 1.00 1.00 0.50

- Lezen   3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00

- Engelse taal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00

Totaal taal 5.00 5.00 9.00 9.75 11.00 10.25 11.00 11.00
- Voorbereidend rekenen* 2.00 2.00

- Rekenen   5.00 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00

Totaal Rekenen en Wiskunde 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00
Kennisgebieden:

- Werken met ontwikkelingsmateriaal 7.50 7.50 1.00 

- Geschiedenis, maatschappelijke verh.     1.00 1.00 1.00 1.00

- Aardrijkskunde, geestelijke str., burgersch. 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00

- Verkeer 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

- Natuur en techniek 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00

- G.V.O. / H.V.O.    0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Totaal kennisgebieden 9.00 9.00 3.00 2.50 4.00 4.00 4.25 4.25
Expressie 0.50 0.50

- Taal   0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25

- Beeldende vorming   1.50 1.25 1.00 1.50 1.50 1.50

- Muziek 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

- Spel en beweging   1.00 1.00 0.50 0.25

Totaal expressie 1.00 1.00 3.75 3.50 2.75 3.00 2.50 2.50

Pauze   1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Totaal 24.00 24.00 24.00 24.00 26.00 26.00 26.00 26.00

14
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Kwaliteitsbeleid 

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij 
streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij 
een belangrijk middel: 
•  De leeropbrengsten worden geregeld gemeten en 

vergeleken met de kwaliteitsnormen. Onze school    
hanteert daartoe een kwaliteitsinstrument. 

•  De tevredenheid van ouders en leerlingen wordt 
periodiek vastgesteld en vergeleken met de 
benchmark.

•  De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit 
periodiek. De inspectierapporten zijn in te zien via 
de  website: www.onderwijsinspectie.nl 

•  Jaarlijkse vragenlijst veiligheid en welbevinden 
voor groep 6 t/m 8.

Onze school formuleert iedere vier jaar nieuw 
beleid en legt dat vast in het schoolplan. 
Beleidsvoornemens worden jaarlijks naar 
concrete doelen vertaald en vastgelegd in het 
schooljaarplan. De directeur legt het schoolplan 
en schooljaarplan ter instemming voor aan de 
medezeggenschapsraad en ter vaststelling aan het 
schoolbestuur. Het schoolbestuur informeert de 
onderwijsinspectie.
 
4.1 Kwaliteitsinstrument
Onze school werkt met WMK-PO, een kwaliteits-
zorgsysteem van Cees Bos. Elke instelling in het 
primair onderwijs is zelf verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ter 
verbetering daarvan. Het kwaliteitssysteem WMK-
PO, is gebaseerd op het nieuwste Toezichtskader 
Primair Onderwijs.
Met de digitale Quick-Scan heeft de school de 
sterke en zwakke kanten van de school snel in 
kaart gebracht. Vervolgens beschrijft en beoordeelt 
de school de kwaliteit met behulp van twintig 
kwaliteitskaarten. Deze beschrijven de school 
vanuit de missie en visie uit het schoolplan.

Dit leidt tot een schoolontwikkelplan met 
verbeterdoelen die kunnen worden 

gerealiseerd en geëvalueerd. Daarmee beschikt de 
school met WMK-PO over een totaal systeem voor 
interne kwaliteitszorg.

4.2 Tevredenheidpeilingen
Uit de tevredenheidpeilingen, gehouden in april en 
mei 2017, kwam het volgende naar voren:

Oudertevredenheidpeiling
Pluspunten
• Leerlingen voelen zich veilig op OBS de Schelf.
• Leerlingen gaan met plezier naar school.
•  Ouders zijn tevreden over wat het kind leert op 

school.

Verbeterpunten:
•  Leerlingen worden voldoende uitgedaagd om 

zich maximaal te ontwikkelen.
•  De informatie die ouders ontvangen over hun 

kind.

Leerlingtevredenheidpeiling
Pluspunten
•  Veiligheidsbeleving van leerlingen op school.
•  Tevredenheid over wat je leert op school.
•  De mate waarin je leerkracht jou helpt als dat 

nodig is.

Verbeterpunten
•  Voorkomen van (online) pesten.
•  Het reageren op- en oplossen van ruzies tussen 

leerlingen door de school.

In het afgelopen schooljaar is het volgende in gang 
gezet mede naar aanleiding van het vorige
tevredenheidonderzoek:
•  de communicatie met de ouders is verbeterd.  

De school communiceert steeds meer met 
behulp van de Parro-app met ouders. Er zijn 
meer mogelijkheden voor ouders ingebouwd 
om naar leerkrachten toe te reageren. Daarnaast 
is er voor ouders een mogelijkheid gekomen 
om zelf een favoriet tijdstip te kiezen voor een 
10-minutengesprek m.b.v. de Parro agenda;

•   een nieuwe methode voor Taal en spelling in 
groep 4 t/m 8 en aanvankelijk lezen in groep 3 is 
in gebruik genomen. Met name de Taal-spelling 
methode blijkt een hoog niveau te bieden en 
daagt onze leerlingen op een aansprekende wijze 
uit;

•  er is tijdens lessen in de bovenbouw aandacht 
besteed aan online pesten en hoe dat te 
voorkomen. Naar aanleiding van incidenten wordt 
dit regelmatig besproken met leerlingen en 
ouders;

•  er is ervaring opgedaan in het geven van Rots 
en Water lessen in alle groepen. Daarnaast 
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zijn er 2 leerkrachten extra geschoold, zodat 
zij aanspreekpunt voor collega’s kunnen zijn. 
Daarnaast komt door deze scholing een logische 
opbouw van de lessen voor diverse leeftijden 
beter in beeld.

Het komende schooljaar denken wij aan de 
volgende aandachtspunten naar aanleiding van de 
uitkomsten van dit onderzoek:
•  er ontstaat een goede opbouw van groep 1 t/m 

8 voor alle lessen voor Rots & Water; 
•  3 Studiemiddagen met als thema verbindend 

communiceren;
•  meer zichtbaar maken van de schoolregels netjes, 

aardig, rustig, samen.

4.3 Onderwijsinspectie
Op 20 april 2015 voerde de onderwijsinspectie 
een kwaliteitsonderzoek op onze school uit. Alle 
groepen werden bezocht tijdens verschillende 
lessen. Daarnaast werden door beide inspecteurs 
gesprekken gevoerd met leerlingen uit groep 
7 en 8, ouders en leerkrachten.  Het algemene 
eindoordeel van de inspectie is dat onze school 
voldoende kwaliteit biedt. Het totale onderwijs-
aanbod op basisschool De Schelf voldoet aan 
hoge normen, vooral door de breedte ervan en 
de diepgang die het team daarbinnen weet te 
realiseren. Positieve voorbeelden zijn: het geven 
van Engels in alle groepen, dus ook bij de kleuters, 
het Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 
waar bijzonder veel ouders voor kiezen; met veel 
onderdelen die ook thuishoren bij Burgerschap, en 
creativiteit als vast onderdeel van het programma. 
De leerlingen en de ouders geven aan tevreden te 
zijn over het brede aanbod dat de school biedt.
De school behaalde volgens de inspectie de 
hoogst haalbare score voor het onderdeel onder-
wijsaanbod. Vanzelfsprekend zijn er ook zaken, die 
voor verbetering vatbaar zijn volgens de inspectie. 
De toetsresultaten voor met name 
begrijpend lezen is zo’n 
onderwerp. Daarnaast is de 
extra zorg voor leerlingen, 
die dat nodig hebben niet
duidelijk genoeg beschreven 
in het dagelijkse rooster. 
Het volledige rapport is te 
bekijken op de site van de 
inspectie en via de schoolsite: 
www.deschelf.nl

4.4 Onderwijskundig beleid 
Volgens ons schoolplan komen 
er elk jaar verbeter onder-
werpen aan de orde. 
Na analyse van onze resultaten 
en werkend volgens ons 
kwaliteitssysteem WMKPO zijn 

er altijd onderwerpen, die in aanmerking komen 
voor een verbeter traject. Op deze wijze werken 
wij permanent aan het behoud en de verhoging 
van onze kwaliteit. 

De doelen die in onze verbeterplannen waren 
opgesteld zijn allen min of meer behaald.
•  het in gebruik nemen van een nieuwe 

taalmethode “Staal” en de leesmethode in groep 
3 “Lijn 3” is naar tevredenheid verlopen;

•  het in gebruik nemen van onze nieuwe draadloze 
laptops geeft ons nieuwe mogelijkheden.

Het komende schooljaar richten wij ons op:
•  na twee studiemiddagen over het onderwerp 

motivatie en medeverantwoordelijkheid van 
leerlingen voor de prestaties, werken we aan 
het totstandkomen en vastleggen van een 
schoolaanpak van groep 1 t/m 8;

•  met name voor de goed scorende leerlingen die 
altijd op A- of B-niveau scoren bij de Cito-toetsen 
gaan we nadenken over meer uitdagende werk-
vormen en opdrachten op het niveau van dit type 
leerling.

•  we nemen een nieuwe methode Engels en 
Geschiedenis in gebruik.
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Begeleiding van
leerlingen
Onze school houdt de leervorderingen van elk kind 
zorgvuldig bij om tijdig te kunnen signaleren of 
een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig 
heeft. Wij houden de ouders op de hoogte van de 
resultaten van hun kind. De leerlingenbegeleiding 
wordt gecoördineerd door onze intern begeleiders 
(ib-ers).

5.1 Passend onderwijs
De basisondersteuning van het samenwerkings-
verband SWV 28.04 is gebaseerd op de School-
ondersteuningsprofielen van de bij het SWV 
aangesloten basisscholen. De basisondersteuning 
is ingedeeld in drie niveaus. Hieronder volgt een 
korte omschrijving. Voor het volledige document 
verwijzen wij naar de website van onze school.
Niveau 0: de school. 
Hier wordt beschreven wat de school levert op het 
gebied van basisondersteuning. 

Niveau 0: de leraar. 
De leraar vertaalt niveau 0 in handelen.
Wat kunnen ouders verwachten van de leraar?

Niveau 1: Interne ondersteuning.
De interne ondersteuners ondersteunen de leraren 
in het realiseren van een passend aanbod op de 
onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.

Niveau 2: Externe onderwijsgerelateerde 
ondersteuning.
De externe ondersteuners ondersteunen de interne 
ondersteuners en de leraren bij het verkennen 
en benoemen van de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het 
analyseren van toetsen.

Niveau 2: Externe niet-onderwijsgerelateerde 
ondersteuning.
De externe niet-onderwijsgerelateerde onder-
steuners ondersteunen de school en de thuissituatie 
bij het realiseren van een passend aanbod op de 
onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
 
5.2 Schoolondersteuningsprofiel  
In het Schoolondersteuningsprofiel legt onze
school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke
ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen
die dat nodig hebben en wat de stand is van de 
basis- en extra ondersteuning die de school biedt.
Het Schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld
door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel
wordt aangegeven welke ondersteuning de school
kan bieden aan leerlingen en welke ambities de

school heeft voor de toekomst. Op basis van het 
profiel inventariseert de school welke expertise 
eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat
betekent voor de (scholing van) leraren. Wij verwijzen 
hierbij naar onze website onder het kopje passend 
onderwijs waar het schoolondersteuningsprofiel 
te vinden is. Daarmee is voor iedereen (ouders, 
leerlingen en andere partijen) inzichtelijk wat 
de mogelijkheden van de school zijn voor extra 
ondersteuning. Het samenwerkingsverband legt 
alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het 
daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel 
is immers dat alle leerlingen een passende plek 
krijgen op een school die in staat blijkt te zijn om
leerlingen goed te kunnen begeleiden. 

5.3 Rapporten
Drie maal per jaar krijgen alle leerlingen van 
De Schelf een rapport mee naar huis (groepen 
3-8). De kleuters krijgen 2x per jaar een rapport. 
In deze rapporten wordt aangegeven hoe de 
leerling zich ontwikkelt op cognitief en op 
sociaal emotioneel gebied. De rapporten worden 
meegegeven op de vrijdag voor de rapportavond. 
Ouders krijgen daardoor ruimschoots de tijd om 
voor het gesprek met de leerkracht eventuele 
vragen en gespreksonderwerpen te formuleren. 
Voor de juiste data verwijzen wij u naar de 
schoolkalender. Dat laatste geldt ook voor de 
spreekavond voor de ouders van groep 8 in 
verband met de verwijzing naar het Voortgezet 
Onderwijs. Tijdens de voortgangsgesprekken over 
het rapport in de groepen 6, 7 en 8 geven wij de 
voorkeur aan de aanwezigheid van de leerling. Op 
deze wijze willen wij de verantwoordelijkheid voor 
het leerproces bij de kinderen bevorderen.

5.4 Kennismakingsavonden 
In het begin van het schooljaar zijn er kennis-
makingsavonden voor de ouders van de leerlingen
uit alle groepen. Tijdens deze avonden maakt 
u kennis met de groepsleerkracht van uw kind 
tijdens een persoonlijk kort gesprek. Wij vragen u 
van te voren na te denken over vragen als: “Hoe 
kunnen wij als leerkracht uw kind dit schooljaar 
het beste helpen” en “Wat zijn uw verwachtingen 
(en die van uw kind) van ons als leerkracht?’ “Op 
welke wijze is communicatie met u als ouder voor 
u het meest effectief?” In de groepen 6 t/m 8 
geven wij er de voorkeur aan om de leerlingen 
bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Voor de 
juiste data verwijzen wij u naar onze website, 
nieuwsbrief en jaarkalender. 

5.5 Leerlingvolgsysteem en ontwikkeling
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier 
bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen 
over het gezin, gesprekken met ouders, specifieke 
onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapport- 
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gegevens van alle leerjaren. 
De groepsleerkracht beheert dit leerlingdossier. 
Gegevens uit het leerlingdossier zijn voor 
intern gebruik en vormen een leidraad voor 
de samenstelling van de rapporten en de 
gesprekken met de ouders. Bij het verlaten van 
de school wordt er een onderwijskundig rapport 
samengesteld voor de vervolgschool. 
Alle bezigheden en opdrachten en het werk dat 
kinderen uitvoeren gedurende de schooltijd, 
worden bekeken en indien nodig beoordeeld
door de groepsleerkracht. Regelmatig worden de 
vorderingen getoetst, m.b.v. toetsen die bij de
methode horen. Daarnaast worden de resultaten 
van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen twee maal per jaar m.b.v. Cito toetsen 
vergeleken met landelijke resultaten. De resultaten
hiervan worden bijgehouden in een grafiek, voor 
groep 3 t/m 7. In groep 8 wordt deelgenomen
aan de IEP eindtoets. De kleuters uit groep 1 en 2 
worden getoetst m.b.v. de toets ordenen van 
Cito en de taal lees toets van Bouw. De leerling-
gegevens worden opgeslagen in een administratie-
programma “Parnassys”. Parnassys is een
webbased leerlingvolgsysteem en leerling-
administratiesysteem in één.
Ook op sociaal emotioneel gebied volgen we 
onze leerlingen. Wij gebruiken het observatie-
instrument “Op school” voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling in groep 3 t/m 8.
 
“Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van 
Parnassys” is een praktisch hulpmiddel voor het 
observeren en registreren van de groei van 
jonge kinderen. Met behulp van dit instrument 
observeren we de vooruitgang van kinderen in al 
haar facetten. De leerkrachten krijgen daardoor 
een compleet beeld van de ontwikkeling van het 
kind. Op basis hiervan weten we op welke wijze 

we de groei van de kinderen kunnen stimuleren.  

In protocollen is/wordt vastgelegd welke stappen 
dienen te worden genomen en welke afspraken 
zijn gemaakt als een kind een achterstand dreigt 
op te lopen of een voorsprong 
heeft. De protocollen leesproblemen/dyslexie, 
spellingsproblemen/dysorthografie en rekenen/ 
wiskunde zijn inmiddels vastgesteld en ingevoerd.  
Verder beschikt de school over een protocol 
zittenblijven. Alle protocollen zijn uiteraard 
opvraagbaar bij de directeur van de school. 
Leerlingen die problemen hebben worden zo 
tijdig gesignaleerd. Er zijn twee leerkrachten 
enkele dagen per week beschikbaar, als “interne 
begeleider” (I.B.) Deze I.B.-ers zijn belast met 
de coördinatie van de hulp aan leerlingen die 
extra zorg nodig hebben en zijn de leerkracht 
behulpzaam bij het zoeken naar de oorzaken 
van eventuele problemen. De groepsleerkracht 
of de I.B. toetst de leerlingen en de I.B. maakt 
in samenwerking met de groepsleerkracht een 
remediërend ( = “genezend”) handelingsplan. 
Materiaal hiervoor is beschikbaar in onze 
uitgebreide orthotheek. Op deze wijze proberen 
we te voorkomen dat leerlingen echt uitvallen. 
Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 
zijn er ook vele mogelijkheden voor verbreding en 
verrijking aanwezig. 

5.6 Onderwijs op maat
Naar aanleiding van zowel methodegebonden 
toetsen als methode onafhankelijke toetsen 
worden de resultaten van de leerlingen geanaly-
seerd. Mede op basis van observaties wordt de 
instructie aangepast aan individuele of groepen 
van leerlingen. Er wordt op De Schelf in alle 
groepen gewerkt met het directe instructie model, 
waarbij gedifferentieerd wordt in instructietijd. 

Binnen dit instructiemodel wordt onderscheid
gemaakt tussen verkorte, basis en verlengde
instructie. De wijze waarop instructie wordt
gegeven en de specifieke inhoud van de instructie
kan worden opgenomen in een groepsplan of
individueel plan van aanpak.
Indien een leerling op één van de Cito toetsen
uitvalt door een D- of E-score te behalen, dan
wordt er voor deze leerling een plan van aanpak
voor het betreffende vakgebied opgesteld. Binnen
dit plan van aanpak, dat twee tot vier weken
duurt, wordt een doel gesteld, op welke wijze er
gewerkt zal worden dit doel te behalen en hoe
dit geëvalueerd zal worden. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het document
‘Leerlingenzorg’ van De Schelf (op school in te
zien). Een plan kan voor individuele leerlingen of 
een groepje leerlingen worden opgesteld en wordt 
door de eigen leerkracht uitgevoerd.
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5.7 De aandacht voor begaafde leerlingen
Op De Schelf is ‘zorg voor verschil’. Ieder kind 
wordt goed door de leerkrachten geobserveerd en 
de instructie en de lesstof wordt aangepast aan het 
individuele kind. Niet alleen leerlingen die extra 
aandacht nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld 
wat meer moeite hebben met de leerstof, krijgen 
volop aandacht van de leerkracht. Ook leerlingen 
die juist meer leerstof aan kunnen worden goed 
geobserveerd en indien nodig getoetst, zodat de 
lesstof expliciet kan worden afgestemd op hun 
opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften. 
Op De Schelf werken de leerlingen waarbij sprake 
is van een ontwikkelingsvoorsprong bijvoorbeeld 
met een verrijkingsmap. In groep 1-2 werken deze 
leerlingen met verrijkingsmateriaal en werkbladen.
 
5.8  Handelingsplannen en ontwikkelings-

perspectief (opp)
Zoals reeds vermeld worden er plannen van 
aanpak opgesteld voor individuele of groepjes 
leerlingen wanneer leerlingen een D- of E-score 
behalen op een van de Cito-toetsen. Blijkt na een 
langere periode van meerdere plannen van aanpak 
op een bepaald vakgebied dat de gestelde doelen 
te hoog blijken, dan kan er voor worden gekozen 
een ontwikkelingsperspectief voor een vakgebied 
op te stellen. In dit document worden doelen voor 
de rest van de basisschooltijd beschreven. Elke 
drie maanden worden de doelen geëvalueerd. Dit 
document wordt in overleg met een medewerker 
van de CED (Centrum Educatieve Dienst) opgesteld.

5.9  Leerlingenzorg door externen onder 
schooltijd

Basisscholen worden soms geconfronteerd met 
ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe 
hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen 
te organiseren. 
Onze school voert daarin het volgende beleid: 
In beginsel wordt geen medewerking verleend 
aan hulp door externen onder schooltijd binnen de 
eigen school. Indien er sprake is van een medische 
indicatie kan hierop - mits praktisch uitvoerbaar - 
een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp 
wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de
directie. De directie maakt hierover dan ook schrifte-
lijke afspraken met de externe hulpverlener.

5.10 Leeropbrengsten
Gemiddelde leeropbrengsten zeggen weinig over 
de kwaliteit van een school. Het groepsgemiddelde 
stijgt wanneer een bovengemiddeld aantal 
kinderen makkelijk leert. Het tegenovergestelde 
gebeurt wanneer een bovengemiddeld aantal 
kinderen meer moeite heeft met de leerstof. 
Misschien heeft de school met de lagere 
gemiddelde score wel een veel grotere prestatie 
geleverd. Bovendien: Onderwijs is veel meer dan 

alleen rekenen, taal en lezen. 
Tot 2015 nam onze school, net als 80% van alle 
basisscholen in Nederland, deel aan de Cito-
eindtoets in groep 8. De onderwijsinspectie heeft 
op basis van de leerlingengegevens een gemiddel- 
de ondergrens voor deze toets vastgesteld. 
De ondergrens van onze school is: 533,7
Vanaf 2015 nemen alle scholen verplicht deel 
aan de Eindtoets basisonderwijs. Deze Eindtoets 
wordt pas afgenomen nadat de leerlingen al 
zijn aangemeld bij een school voor voortgezet 
onderwijs. De toets speelt daardoor nog maar 
een zeer beperkte rol bij de advisering naar een 
bepaalde leerweg in het voortgezet onderwijs. 
Vanaf schooljaar 2017-2018 is ons schoolbestuur 
ACIS overgestapt op de IEP-eindtoets.
Daardoor zijn alleen de resultaten van de jaren 
2014 t/m 2016 met elkaar te vergelijken. 

2014 - 530,2
2015 - 536,1
2016 - 537,6
2017 - 75,7 IEP toets
2018 - 84,2 IEP toets

Het landelijk gemiddelde bij de IEP-toets is een 
score van 81. Daaruit blijkt dat de Schelf in 2017 
onder het landelijk gemiddelde scoorde (net als in 
2014 bij de Cito-toets). In 2018 scoorde groep 8 
boven het landelijk gemiddelde.
 
5.11 Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Halverwege de groepen 6, 7 en 8 nemen wij 
Cito-toetsen af voor de vakken rekenen, spelling, 
technisch- en begrijpend lezen. De resultaten 
vormen een goede indicator voor de kansen op 
succes in een bepaalde leerweg van het Voortgezet 
onderwijs. Vanaf groep 6 noteren wij, evenals 
alle andere basisscholen in de Hoeksche Waard, 
de toets resultaten in de zogeheten Hoeksche 
plaatsingswijzer. Met behulp van de uitslagen van 
de Cito-toetsen geeft de Hoeksche plaatsingswijzer 
een indicatie van het toekomstig uitstroomprofiel 
naar het Voortgezet Onderwijs.Het uitstroomprofiel, 
of uiteindelijk halverwege groep 8 het 
schooladvies, wordt altijd tijdens een gezamenlijk 
overleg bepaald door de leerkrachten van de 
bovenbouw, de intern begeleider en de directeur.
Daarbij zijn met name de uitslagen van de toetsen 
voor rekenen en begrijpend lezen als hoofdvakken 
van doorslaggevend belang. Daarnaast zijn 
eigenschappen als doorzettingsvermogen, 
zelfstandigheid, concentratie en mate van 
nauwkeurigheid en taakgerichtheid met betrekking 
tot huiswerk bijzonder belangrijk bij onze afweging 
en besluitvorming. Rapportcijfers, uitslagen van 
methodetoetsen en overhoringen van huiswerk 
zijn factoren die ook worden meegewogen, maar 
blijken in onze praktijk minder voorspellende 
waarde te hebben en daardoor minder zwaar 
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te wegen, dan eerdergenoemde factoren. Het 
uitstroomprofiel of uiteindelijk halverwege groep 
8, het schooladvies wordt altijd tijdens een 
gezamenlijk overleg bepaald door de leerkrachten 
van de bovenbouw, de intern begeleider en de 
directeur. In een uitzonderlijk geval kan een 
onverwacht goede uitslag van de eindtoets in 
groep 8 leiden tot een heroverweging van het 
schooladvies. 

Onze school besteedt veel tijd en energie aan 
de verwijzing van leerlingen naar het Voortgezet 
onderwijs. Een goed en gedegen schooladvies 
vinden wij van zeer groot belang en onze school is 
uniek in deze uitgebreide werkwijze. Dit doen wij 
met hulp van de volgende activiteiten: 
•  formuleren van een voorlopig uitstroomprofiel 

in groep 6 en 7 met behulp van de Hoeksche 
plaatsingswijzer;

•  de jaarlijkse organisatie van een onderwijsmarkt 
voor alle vormen van Voortgezet onderwijs uit de 
regio in oktober voor alle ouders en leerlingen 
van groep 7 en 8 voor alle basisscholen in de 
regio; 

•  een excursie naar elke vorm van Voortgezet 
onderwijs in groep 8 voor alle leerlingen. Elke 
leerling bezoekt dus elke vorm van Voortgezet 
onderwijs en weet wat dat inhoudt;

•  een zorgvuldig geformuleerd schooladvies voor  
1 maart van het schooljaar; 

•  een aanmeldingsprocedure van elke leerling door 
de school;

•  informatievoorziening door de Schelf over alle 
open dagen.

De uitstroomgegevens van onze school in de 
afgelopen jaren:

 VWO HAVO VMBO T VMBO VMBO Praktijk-

   (MAVO) Kader Basis onderwijs

2014 21% 12,5% 58,5% 18% - -
2015 14% 34,5% 19,5% 14% - -
2016 26% 22,5% 39,5% 13% - -
2017 19% 22,5% 19,5% 22% 18% -
2018 16% 26,5% 42,5% 10% 16% -

Wij baseren ons schooladvies op de aanname, dat 
een kind zonder doublures met grote zekerheid 
de vervolgopleiding met succes zal kunnen 
afronden. Wij denken dat ouders, leerlingen 
en onze teamleden handelen vanuit hetzelfde 
belang: namelijk een kind moet zijn of haar 
vervolgopleiding voortzetten op het juiste niveau, 
dat past bij de capaciteiten van de leerling. 
Een kind blijft graag naar school gaan als het 
zich competent voelt op de gekozen opleiding. 
Onderstaande analyse maakt duidelijk, dat onze 
adviezen in de praktijk succesvol zijn. Nagenoeg 
alle leerlingen van de Schelf zijn 3 jaar na het 
verlaten van onze school zonder doublures leerling 
op een vorm van Voortgezet onderwijs dat past bij 
het oorspronkelijke advies. Bij VMBO-GT en Havo 
stroomt zelfs een behoorlijk deel door naar een 
moeilijker vorm van onderwijs. Slechts een klein 
gedeelte volgt na 3 jaar een minder moeilijke 
opleiding.  

Analyse Vervolgsucces 2011-2012
 School 
 VMBO-B 3,3 %
 VMBO-B/K 23,3 %
 VMBO-K 3,3 %
 VMBO-(G)T 30,0 %
 havo 13,3 %
 havo/vwo 6,7 %
 vwo 20,0 %

Waar kwamen de leerlingen met een schooladvies 
VO na 3 jaar zonder doublures terecht in schooljaar 
2014-2015?

 Plaats in VO VMBO-B VMBO-K VMBO-GT Havo Vwo
 Advies     
 VMBO-B 100%    
 VMBO-B/
 VMBO-K 43% 57%   
 VMBO-K  100%   
 VMBO-(G)T  11% 78% 11% 
 havo    75% 25%
 havo/vwo     100%
 vwo     100%
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heid en voeding
Onze school voert een beleid waarmee wij de 
sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen, het 
personeel en de ouders/verzorgers willen  
waarborgen. Het is gebaseerd op het veiligheids-
beleid van het schoolbestuur dat op alle openbare 
basisscholen in de Hoeksche Waard van kracht is.

Het beleidsplan geeft kaders met betrekking tot: 
•  gedrag en veiligheid (waaronder een 

gedragscode en gedragsregels)
•  binnen- / buitenschoolse activiteiten en 

veiligheid
•  gebouwen en veiligheid
•  verrichten van medische handelingen; ziekte 
•  vervoer van leerlingen
•  time-out, schorsing en verwijdering
•  wettelijke aansprakelijkheid 

Het complete beleidsplan is in  te zien via de 
website: http://opohw.nl/beleid/veiligheid/

6.1 Verkeerseducatie 
In het kader van praktische verkeerseducatie heeft 
De Schelf de afgelopen jaren deelgenomen aan
het project ‘School op seef’. Jaarlijks zijn er tal 
van praktische verkeersonderdelen (wandeltocht, 
oversteken, dode hoekles, fietstocht en 
verkeersexamen). De praktische verkeers-
onderdelen worden gecoördineerd door een 
tweetal enthousiaste verkeersouders en een 
verkeersleerkracht. Deze praktische lessen 
worden altijd aangekondigd bij de agenda in onze 
INFO en betreffen oefeningen in oversteken en 
fietsvaardigheid.
Wij adviseren ouders dringend om met de 
kinderen zelf veel te oefenen en zo veel mogelijk 
om lopend of per fiets naar school te komen. 
Vanzelfsprekend geldt dit voor ouders en 
leerlingen, die op niet al te grote afstand van de 
school wonen. Samen met de ouders bereiden 
we onze leerlingen graag voor op een veilige 
deelname aan het verkeer na groep 8. Dan zullen 
de meesten een behoorlijke tocht door het verkeer 
ondernemen. Onze groep 8 volgt altijd een serie 
lessen, die een veilige tocht van huis naar het 
Voortgezet onderwijs als onderwerp heeft.
Op de Vlasstraat zijn, op verzoek van de school, 
verkeersbelemmerende maatregelen genomen
door de gemeente. De borden, versmallingen etc. 
moeten de snelheid uit het verkeer halen,
hetgeen noodzakelijk is, gelet op de ervaringen uit 
het verleden.

6.2 Verkeerssituatie
Halende en brengende ouders: In het belang 

van de verkeersveiligheid verzoeken wij u niet 
vlakbij het zebrapad te parkeren. De kinderen 
hebben dan bij het oversteken geen vrij uitzicht. 
Laat u alstublieft bij het parkeren de doorgang 
bij de Bolkafstraat vrij (Er zijn achter en naast het 
schoolgebouw voldoende parkeerplaatsen!).
Ouders die hun kind bij de fietsenstalling aan 
de Vlasstraat opwachten, verzoeken we het 
toegangspad zoveel mogelijk vrij te laten, zodat de 
kinderen er langs kunnen. We hopen dat iedereen 
erop wil toezien dat er pas op straat gefietst wordt 
en niet op de stoep.

Op de fiets naar school
De school heeft de beschikking over een fietsen-
stalling bij het grote schoolplein. Daar het aantal 
plaatsen beperkt is, verzoeken we ouders en 
kinderen die op een redelijke loopafstand van de 
school wonen niet met de fiets te komen!
•  alleen de kinderen die op de fiets zijn, mogen in 

de stalling komen;
•  de fietsen moeten in de rekken worden geplaatst;
De school is niet verantwoordelijk voor stalling van 
de fietsen.
 
6.3 (Digitaal) pesten en plagen
Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. 
Wij handelen volgens het op school zijnde 
pestprotocol. Het pestprotocol is te vinden op de 
site van de school en uiteraard ook opvraagbaar bij 
de directie van de school.

Wat doen we bij ongewenst gedrag?
We leren de kinderen vanuit onze waarden dat 
we verantwoordelijk voor elkaar zijn. We leren ze 
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. We 
leren ze dat meeloper zijn bij ongewenst gedrag 
net zo fout is als dader zijn. 

Bij ongewenst gedrag zal de leerkracht hierover 
met het kind spreken waarbij wordt aangegeven 
dat dit gedrag niet conform de waarden is van 
de school. Er is een afspraak of regel overtreden. 
Daar zijn consequenties aan verbonden voor 
dader en slachtoffer. Voor de dader kan dit een 
standje betekenen, een berisping of zelfs straf. 
Voor het slachtoffer zijn de consequenties dat hij 
moet nadenken over wat hem is aangedaan. Wat 
vindt hij een passende maatregel voor de dader? 
Vergeeft hij de dader en zo ja waarom? 

Treiteren, plagen, uitdagen (betreft ook digitaal)
Mocht ongewenst gedrag zich met name richten 
op één kind (te denken valt aan plagen, uitdagen, 
treiteren) dan is van belang te weten dat we als 
school dit niet tolereren. Een school kan geen 
garantie bieden maar zal er alles aan doen om 
te voorkomen dat het welbevinden van uw 
kind zal verminderen door treiteren, plagen en 
uitdagen. Wacht u als ouder dus niet te lang als u 
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deze signalen krijgt van uw kind. Er zijn grenzen 
aan plagen, uitdagen en getreiterd worden. Die 
grenzen bewaken we samen met u. Doen we niets 
dan lopen we het risico dat treiteren, plagen en 
uitdagen zich ontwikkelt tot pestgedrag. 

Pesten (betreft ook digitaal)
Pesten vernietigt. Het is desastreus voor de 
ontwikkeling van een kind en dat kan doorlopen 
tot in volwassenheid. Het is een van de ergste 
soorten van agressie.
Wanneer spreken we over pesten:
1.  Pestgedrag is intentioneel d.w.z. het is niet 

toevallig. De pester heeft duidelijk de bedoeling  
de ander pijn te doen, te vernederen.

2.  Pestgedrag is niet eenmalig maar vindt over 
langere tijd plaats. Soms van vier, vijf maanden  
tot jaren. Het is chronisch.

3.  Er is sprake van een machtsverschil. De dader is 
slimmer of sterker.

Is er sprake van pesten dan kunt u zich in 
eerste instantie rechtstreeks wenden tot de 
groepsleerkracht of intern begeleider van de 
school. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat 
leiden dan wendt u zich tot de directeur van de 
school. 

6.4 Besmettelijke aandoeningen
Het is belangrijk dat u ons op de hoogte brengt als 
uw kind een besmettelijke ziekte heeft. U moet 
dan denken aan kinderziekten of aandoeningen als 
rode hond, bof of krentenbaard. Wij kunnen dan 
passende maatregelen nemen.

6.5 Ontruimingsplan
Op De Schelf hangt in elke ruimte een plattegrond 
met ontruimingsplan. Twee maal per jaar in voor-  
en najaar wordt er met de kinderen een 
ontruimingsoefening gehouden. 
Eénmaal per jaar wordt er een ontruimings-
oefening gehouden met de TSO. De ontruimingen 
staan onder leiding van juffrouw Adri.

6.6 Gebruik mobiele telefoon en tablet
Een belangrijke regel op onze school heeft 
betrekking op het gebruik van de mobiele 
telefoon of tablet. Onder schooluren vinden wij 
het (in verband met de concentratie tijdens de 
lessen) niet wenselijk, dat leerlingen een mobiele 
telefoon of tablet gebruiken. Onze leerkrachten 
zullen als ze zichtbaar worden gebruikt vragen, 
om ze op te bergen. Bij herhaling van gebruik 
wordt de telefoon ingenomen en na schooltijd 
teruggegeven. De groepen 7 en 8 hebben 
tijdens de week van de mediawijsheid les over 
goed gebruik van deze media. Wij worden met 
regelmaat door verontruste ouders op de hoogte 
gebracht van de inhoud van kettingbrieven en 
berichten via whatsapp in een groepsapp. Soms 
horen we over vormen van digitale ruzies. Daar 

besteden wij dan meestal aandacht aan, ook al 
vindt het na schooltijd plaats. Maar opvoeden doe 
je als ouder wel samen met de school! Wij raden 
u als ouders aan, om regelmatig de berichten op 
de telefoon te controleren. Zo blijft u op de hoogte 
waar uw kind mee wordt geconfronteerd en wat 
het zelf verstuurt. Als het naar uw mening niet 
goed verloopt is het een goed idee om (tijdelijk) 
uit een whatsapp kring te verdwijnen.
Voor echte noodgevallen is uw kind 
vanzelfsprekend te bereiken via de schooltelefoon 
nummer 078-6731813. Bij een belangrijk incident 
roepen wij desnoods onder schooltijd uw kind 
uit de klas en kunt u uw kind spreken. Mobiele 
telefoons en tablet kunnen dus beter thuis blijven.

6.7 Schoolmelk
Wij denken dat schoolmelk op onze school een 
bij-drage kan leveren aan het gezond groter 
groeien van onze leerlingen. Bovendien zorgt het 
ervoor dat uw kind elke schooldag heerlijk zuivel 
binnen krijgt. 

Uw voordelen
• Geen lekkende bekers meer
• Elke schooldag pakjes zuivel beschikbaar
•  Gemaksvoordelen, geen omkijken naar dagelijks 

meegeven van drinken

Het assortiment
Het zuivelassortiment van Campina Schoolmelk 
bestaat uit 2 zuivelproducten, te weten:
halfvolle melk en Optimel drink framboos. 

Hoe werkt Campina Schoolmelk
U kiest voor uw kind voor één of meerdere 
consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) 
een product uit het assortiment en u sluit het 
abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina. 
De producten worden na aflevering meteen door 
de chauffeur in de koelkast gezet. Uw kind krijgt zo 
gekoelde verse zuivel. Dat is niet alleen lekker én 
gezond voor uw kind, maar ook gemakkelijk voor u. 
U meldt uw kind(eren) éénmalig aan en Campina 
schoolmelk zorgt samen met onze school dat uw 
kind dagelijks verse gekoelde zuivel krijgt in de 
pauze.
Voor meer informatie kunt u het informatiefilmpje 
kijken op www.campinaschoolmelk.nl  Hier kunt u 
ook vragen stellen en wijzigingen doorgeven. 

6.8 Pauzehapjes en traktaties
In de ochtendpauze eten de kinderen fruit of een 
boterham. Dit is de afgelopen jaren prima bevallen 
en voor uw medewerking willen we u dan ook van 
harte dankzeggen.
Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind ook op 
school gevierd. De verjaardagsmand staat dan ook 
al op hem/haar te wachten. De gewoonte is, dat 
er getrakteerd wordt in de eigen klas.
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met ouders en 
overige informatie
Kinderen presteren beter en voelen zich meer op 
hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed 
contact hebben met de school. 

Wij proberen u bij de school te betrekken door 
middel van:
•  de ouderavonden (kennismakingsgesprekken en 

rapportageavonden)
•  de schoolgids
•  onze website
•  de (digitale) nieuwsbrief
•  incidentele brieven
•  parro berichten

U kunt contacten met de school onderhouden door 
middel van:
•  schoolbezoeken
•  het bijwonen van de vergaderingen van de 

ouderraad of medezeggenschapsraad
•  ondersteuning bij excursies en dergelijke
•  hulpouderactiviteiten (bij o.a. het lezen, de 

uitleenbibliotheek en technieklessen)

7.1 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet 
geregelde orgaan voor inspraak op het school-
beleid, bestaande uit een drietal medewerkers van 
de school en een drietal ouders. Afhankelijk van 
het onderwerp heeft de MR adviesrecht of 
instemmingsrecht. Het Reglement Medezeggen-
schap treft u aan op de website van Stichting Acis 
(www.acishw.nl). Op boven-schools niveau is er 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden 
als de MR maar dan op het niveau van het 
schoolbestuur. Jaarlijks treedt één ouder en één 
personeelslid van de medezeggenschapsraad af en 
kunnen er verkiezingen gehouden worden. 

Leden medezeggenschapsraad 
Vacature voorzitter
Suzanne de Jong secretaris   06 – 18122709
Danny Post    06 – 53356321
Hetty Baaij
Mark Enterman
Moos Speelman

De personeelsgeleding is bereikbaar op het 
telefoonnummer van de school en via de 
persoonlijke e-mailadressen. (zie hoofdstuk 10)
De MR is ook bereikbaar via mailadres: 
mrdeschelf@deschelf.nl Op de website vindt u de 

samenvattingen van onze MR vergaderingen.

7.2 Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ongeveer 12 actieve 
ouders. Deze worden gekozen uit en door de 
ouders/verzorgers op de wijze, zoals vermeld in 
het Huishoudelijk reglement. Naast onderwijszaken 
komen voornamelijk praktische onderwerpen 
ter sprake zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, 
paasfeest, de schoolreizen, sportdag en de 
afscheidsavond van groep 8. 

Baukje van Empel voorzitter 078-8445068
Christelle De Meyer penningmeester 078-6835240
Sandra de Zeeuw secretaris 078-6731393 
Ook bereikbaar via: ouderraad@deschelf.nl

7.3 Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school hanteert al jarenlang hetzelfde tarief 
van € 25,00 per jaar per kind voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. Voor de betaling van de ouder-
bijdrage, schoolreis en werkweek kunt u gebruik 
maken van bankrekeningnr.  NL60RABO0323006841 
t.n.v. Ouderraad De Schelf, ’s-Gravendeel onder 
vermelding van de naam van uw kind en de groep.

7.4 Hulpouders
Zoals reeds eerder opgemerkt, hechten we aan 
goede contacten met de ouders. Dat veel ouders in 
onze school meehelpen is daar het bewijs van. De 
betrokkenheid stemt ons tevreden.
Een groot aantal ouders helpt in de school mee
bij het werken in de klassen, het uitlenen van 
bibliotheekboeken, het overblijven, de 
schoolfeesten, de excursies, de schoolreizen, de 
werkweek, de verkeersbrigade, ”computeren”, etc., 
etc. De ouders zijn gehouden de aanwijzingen op 
te volgen van de schoolleiding en het overig 
onderwijzend personeel, die verantwoordelijk 
blijven voor de gang van zaken.

7.5 Luizenbrigade
De school beschikt over een aantal ouders, die 
als vrijwilliger de kinderen regelmatig controleren 
op hoofdluis. Dat gebeurt in principe elke eerste 
maandag na een vakantie. Mocht uw kind luizen 
en/of neten hebben, dan wordt u uiteraard op 
een discrete manier hiervan op de hoogte gesteld. 
De luizenbrigade wordt gevormd door een groep 
enthousiaste ouders, onder begeleiding van de 
GGD, waarvoor ook u zich kunt aanmelden. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Janette van de Merwe.

7.6 Ziekte leerling
Het is zeker niet in het belang van uw kind als er 
sprake is van veel schoolverzuim. Natuurlijk kan 
een kind een dag absent zijn vanwege ziekte, 
maar als het langer dan een dag duurt mist uw 
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kind altijd belangrijke uitleg op het gebied van de 
hoofdvakken taal, rekenen en lezen. Daarnaast 
zijn toetsen e.d. veelal vooruit gepland en deze 
moeten worden ingehaald als uw kind niet 
aanwezig is. Wij verzoeken u dan ook dringend 
om absentie van uw kind tot een minimum te 
beperken. Verlofaanvragen, bijv. bij doktersbezoek 
dienen tijdig gedaan te worden en ziekte graag 
vóór aanvang van de school melden d.m.v. een 
telefoontje of een briefje. 

Als het kind langer dan enkele dagen ziek is, zal 
de groepsleerkracht telefonisch informeren hoe 
het gaat en of eventueel wat huiswerk gemaakt 
kan worden, zodat de achterstand niet te groot 
wordt. Vanwege de registratie van ongeoorloofd 
schoolverzuim is het noodzakelijk dat u meldt, 
waarom uw kind niet op school kan komen. U 
begrijpt dat we ons zorgen maken als uw kind 
afwezig is zonder bericht. Van ongeoorloofd 
schoolverzuim moet altijd melding worden 
gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

7.7 Digitale nieuwsbrief Info
Voor actuele informatie over onze school ontvangt 
u maandelijks op de laatste vrijdag van de 
maand een digitale nieuwsbrief. In de maand 
mei verschijnt deze nieuwsbrief niet in verband 
met de meivakantie. Deze brief wordt per mail 
naar u verstuurd en daarom is het van enorm 
groot belang, dat u een wijziging van mail-adres 
doorgeeft via info@deschelf.nl 
Vanzelfsprekend ontvangen ouders zonder 
computer op hun verzoek een papieren versie. 
Mocht er iets mislopen via de mail dan kunt u 
onze nieuwsbrief ook altijd lezen via onze website 
www.deschelf.nl

7.8 Parro app
Naast berichten via mail wordt de communicatie 
met ouders via onze Parro-app steeds intensiever 
en daardoor belangrijker. Zodra uw kind is 
ingeschreven op onze school en de gegevens zijn 
ingevoerd in ons administratie systeem Parnassys, 
is het mogelijk om te communiceren via Parro. De 
school of leerkracht kan een belangrijk bericht naar 
ouders sturen, maar ook ouders kunnen contact 
met de leerkracht van hun kind maken via deze 
beveiligde app zonder kennis te hebben van privé- 
nummers van leerkrachten. U mist veel belangrijke 
informatie als u de Parro-app niet gebruikt. Het is 
zo langzamerhand uitgegroeid tot ons belangrijkste 
communicatie middel. Meer informatie nodig? 
Vraag het de leerkracht van uw kind.

7.9 Schoolbibliotheek
De school heeft een goede en uitgebreide 
uitleenbibliotheek. Thuis lezen en thuis samen 
lezen is voor de kinderen belangrijk. Ze verrijken er 
hun algemene ontwikkeling mee en vergroten hun 

leesvaardigheid. Er is gelegenheid tot het gratis 
omwisselen van de boeken voor alle groepen 
op de donderdagmorgen onder begeleiding van 
ervaren bibliotheekmoeders. 

Om de boeken te beschermen dienen ze in een 
apart tasje te worden meegenomen. Wilt u de 
naam van uw kind op de boekentas vermelden? 
De kleuters krijgen van de school een tas voor 
de boeken. Boeken die kwijtraken en/of die stuk 
gaan, zullen in rekening worden gebracht.

7.10 Zwemgeld
Kinderen uit de groepen 4 en 5 worden in de 
gelegenheid gesteld wekelijks deel te nemen aan 
het schoolzwemmen in het zwembad De Wellen 
te ‘s-Gravendeel. De leerlingen lopen, onder 
begeleiding van de leerkracht, naar het zwembad.
Wanneer de les aan het begin van de ochtend/
middag is, komen de leerlingen zelfstandig naar 
het zwembad. Deelname aan het schoolzwemmen 
kost € 50,- per jaar. Het bedrag wordt geïncas-
seerd door zwembad De Wellen. De ouders worden 
per brief uitgenodigd om dit bedrag te voldoen.

7.11 Schoolreis
In overleg met de Ouderraad en de Medezeggen-
schapsraad zijn er 5 bestemmingen gevonden 
voor onze schoolreizen. Uw kind komt tijdens de 
basisschool volgens een vastgesteld rooster in de 
loop der jaren langs alle bestemmingen. 
De groepen 3 en 4 wisselen Ouwehands 
Dierenpark en Drievliet af. De groepen 5 t/m 7 
volgen een 3-jaarlijkse cyclus. Zij bezoeken in de 
loop der jaren de Efteling, het Archeon en Duinrell. 

De kosten voor dit schooljaar zijn: 
Schoolreis groep 3 t/m 7 € 32,50 

De schoolreis dient voor 1 april betaald te zijn en 
de werkweek voor groep 8 in verband met de 
reservering van het kamphuis voor 1 maart.
Het bedrag kunt u bij voorkeur storten op  
bankrekening NL60Rabo0323006841 t.n.v. 
Ouderraad De Schelf, ‘s-Gravendeel. Vermeld bij 
overschrijving: schoolreis plus de naam van uw 
kind en de groep of werkweek plus de naam 
van uw kind. Een betaling per maand voor de 
werkweek is na overleg met de directeur of de 
penningmeester van de Ouderraad ook mogelijk.

7.12 Zorg voor relatie en omgeving
Om goed onderwijs te kunnen realiseren is een 
intensieve samenwerking nodig met instanties
en instellingen die werkzaam zijn op het gebied 
van het onderwijs in onze omgeving.

• Logopedie
Alle kinderen worden in groep 2 op school 
gescreend door een logopedist. Op basis van dit 
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onderzoek wordt de eventuele noodzaak van 
logopedische behandeling vastgesteld. Indien 
behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit 
door de schoollogopedist aan u kenbaar gemaakt. 
U maakt zelf afspraken voor verdere behandeling
buiten school met een logopedist naar uw keuze. 
In de meeste gevallen wordt de behandeling 
bekostigd door de zorgverzekeraar. De aansturing 
en bekostiging van de logopedische screening 
is een verantwoordelijkheid van de gemeente 
Binnenmaas.

•  Dienst Gezondheid & Jeugd
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, 
wordt er twee keer een preventief gezondheids-
onderzoek door de GGD ZHZ uitgevoerd.
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw 
kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk
uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. 
Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen 
over de gezondheid en de ontwikkeling van uw 
kind in te vullen.

Als uw kind in groep 7 zit, voert de jeugdverpleeg-
kundige het onderzoek uit. Ze meet lengte en 
gewicht, bekijkt de lichamelijke ontwikkeling 
en houding en test zonodig de ogen. Ze kijkt 
niet alleen naar de lichamelijke toestand van 
uw kind. Ze stelt ook vragen over onder meer 
eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. 
De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. 

Heeft u vragen over de gezondheid of welbevinden 
van uw kind dan kunt u een afspraak maken. 
Alle kinderen en hun ouders uit groep 1-4 kunnen 
terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit 
groep 5-8 kunnen een afspraak maken met de 
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school.
Antwoord op veel van uw vragen over gezondheid 
en welbevinden kunt u vinden op de website: 
www.dienstgezondheidjeugd.nl 
Hier vindt u informatie over o.a. (kinderziekten), 
bewegen of groei en ontwikkeling. Bezoekadres: 
Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht, Tel. 078-
7708500, mail: info@dienstgezondheidjeugd.nl

• School maatschappelijk werk
Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, 
maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? 
Zijn er spanningen thuis of in uw omgeving en ziet 
u dat uw kind daar ook last van heeft? Is er iets 
gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft 
aangegrepen, overlijden, echtscheiding? Herkent u 
deze situaties? U bent namelijk niet de enige.
Sinds enkele jaren bieden wij voor al uw 
vragen maatschappelijk werk aan. Elke week 
om de 14 dagen is op een vast tijdstip onze 
schoolmaatschappelijk werkster, Jacqueline 
Nederlof op school aanwezig. Onze intern 
begeleiders en leerkrachten zijn op de hoogte 

welke dag dat is. Zij is telefonisch te bereiken 
onder nummer 06-83211809 of per mail via 
j.nederlof@careijn.nl

Protocol verrichten medische handelingen
Binnen Stichting Acis zijn afspraken gemaakt 
over medicijngebruik op school en het mogelijk 
verrichten van medische handelingen door 
leerkrachten. Dit beleidsdocument is in te zien op: 
www.acishw.nl (rubriek beleid) of verkrijgbaar bij 
de directeur van de school.

• Plan Nederland
In het kader van dit plan hebben we een straatarm 
kind geadopteerd: Crestina Declito uit Sudan. Wij 
menen dat het erg belangrijk is dat kinderen iets 
overhebben voor hun eigen leeftijdsgenoten in de 
derde wereld. Om Crestina in staat te stellen naar 
school te gaan en haar levensomstandigheden 
iets te verbeteren hebben we € 21,50 per 
maand nodig. We vragen onze leerlingen daarom 
eenmaal per schooljaar in actie te komen om 
dit sponsorbedrag bij elkaar te krijgen. De wijze 
waarop we dat doen kan jaarlijks verschillen. Er 
kan bijvoorbeeld een gedeelte van de opbrengst 
van de twee jaarlijkse sponsorloop tijdens de 
straatspeeldag voor worden gereserveerd.

• Excursies
Elke groep gaat in ieder leerjaar, indien daar 
aanleiding toe is, op excursie. Deze zijn veelal 
op het gebied van natuur- en milieueducatie 
(natuurpaden in samenwerking met 
Hoekschewaards Landschap). Ook dit jaar nemen 
we deel aan het zogenaamde Kunstmenu, 
waardoor het kan zijn dat een groep in dit kader 
naar een voorstelling gaat.
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AARDIG

NETJES

RUSTIG

SAMEN

Op onze school zijn 

we netjes, zijn we 

aardig voor elkaar, 

gedragen we ons 

rustig... en dat doen 

we allemaal samen!



Acis, elk kind de beste basis

OBS De Schelf, goed voor elkaar

27

H
o

of
d

st
u

k
 8

Bestuursgids 
2018-2019 
onderwijsgroep 
Acis Hoeksche Waard
openbaar primair 
en voortgezet 
onderwijs 

       
        
8.1 Onderwijsgroep Acis
Deze school maakt deel uit van de Onderwijsgroep 
Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard.
Acis heeft 19 basisscholen, 1 school voor speciaal 
basisonderwijs (Het Pluspunt) en 2 scholen 
voor voortgezet onderwijs (Actief College; voor 
vmbo basis, kader, gemengde leerweg en vak 
mavo en Hoeksch Lyceum; voor mavo, havo, 
atheneum en gymnasium). Met 5.000 leerlingen 
en 500 medewerkers is Acis veruit de grootste 
onderwijsaanbieder in de Hoeksche Waard met het 
breedste onderwijsaanbod. 

Missie:
Acis staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar 
onderwijs. Onze scholen bieden kinderen in de 
leeftijd van 4 tot met 18 jaar een optimale leer-
omgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol 
in de veranderende samenleving en zich ontwikkelen
tot sociale, autonome en zelfverantwoordelijke 
mensen die vanuit een positief mensbeeld 
verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen. 
Niet voor niets luidt het motto: ‘Acis, elk kind de 
beste basis, van kleuter tot student’. 

Kernwaarden:
Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op vier 
kenwaarden:
• rechtvaardigheid -  behandel de ander zoals je 

zelf behandeld wilt worden
• weldadigheid      -  doe de ander goed
• waardigheid        -  toon respect
• vrijheid               -  jouw vrijheid mag geen 

belemmering voor de ander 
zijn

Visie:
In ons onderwijs onderscheiden we 3 
doeldomeinen (G. Biesta):
•  Kwalificatie: vaardigheden om optimaal te 

kunnen deelnemen aan de samenleving
•  Socialisatie: het aanleren van manieren. Hoe 

gaan we met de ander om. 
•  Subjectivering, persoonsvorming: hoe ga ik om 

met mezelf. Waar sta ik? 

Organisatie:
College van Bestuur
De eindverantwoordelijkheid voor de totale 
organisatie berust bij het College van Bestuur 
(CvB). Het CvB bestaat uit één persoon: de heer 
L.J. van Heeren (primair en voortgezet onderwijs).

8.2 MR en GMR
Binnen Stichting Acis praten ouders en mede-
werkers mee over de inhoud en organisatie 
van het onderwijs en het te voeren beleid. 
De medezeggenschapsraad (MR) is het 
inspraakplatform op schoolniveau; de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het 
inspraakorgaan op bestuursniveau.
•  Beleidsvoornemens van het College van 

Bestuur inzake het primair onderwijs worden 
voorgelegd aan de GMR. Deze heeft 14 
leden; 7 vertegenwoordigers namens de 
ouders en 7 namens de medewerkers. Samen 
vertegenwoordigen zij al onze basisscholen.

•  De schoolleiding legt beleidsvoornemens voor 
aan de medezeggenschapsraad van de school, die 
uit ouders en leerkrachten bestaat. Afhankelijk 
van het onderwerp heeft de MR adviesrecht 
of instemmingsrecht. De MR bevordert 
naar vermogen openheid, openbaarheid en 
onderling overleg in de school. Zij is bevoegd 
over alle aangelegenheden die de school  
betreffen voorstellen te doen en standpunten 
kenbaar te maken aan de directeur. De directeur 
vertegenwoordigt het bestuur.

De bevoegdheden van de MR en van de GMR staan 
omschreven in een reglement dat u aantreft op 
de website van Stichting Acis (www.acishw.nl; klik 
www.opohw.nl en ga dan naar ‘organisatie’).
•  Beleidsvoornemens van het College van Bestuur 

inzake het voortgezet onderwijs worden  
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad die 
uit 16 leden bestaat; 5 ouders, 8 medewerkers  
en 3 leerlingen. Gegevens over de medezeggen-
schapsraad binnen ons  voortgezet onderwijs 
vindt u op onze website www.acishw.nl; klik 
ovohw.nl en ga dan naar ‘organisatie’).

8.3 Raad van Toezicht (RvT)
Het College van Bestuur legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. De RvT bestaat uit 
vijf leden en heeft een toezichthoudende rol. De 
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raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht 
op de verwezenlijking van de doelstelling van de 
stichting, het beleid van het college van bestuur 
en op de algemene gang van zaken binnen de 
stichting en de scholen.
Gegevens over de Raad van Toezicht binnen ons 
primair of voortgezet onderwijs vindt u op onze 
website www.acishw.nl (kiezen voor openbaar 
primair onderwijs of openbaar voortgezet 
onderwijs).

8.4 Schoolleiding
De verantwoordelijkheid voor onze scholen berust 
bij de schoolleiding. De eindverantwoordelijkheid 
ligt in handen van het College van Bestuur.
De taken en bevoegdheden van de school-
directeuren en de positie van de schooldirecteuren 
ten opzichte van het College van Bestuur zijn 
vastgelegd in een managementstatuut, dat u 
aantreft op onze website www.acishw.nl (kiezen 
voor openbaar primair onderwijs of openbaar 
voortgezet onderwijs en ga dan naar ‘organisatie’). 

Contact College van Bestuur 
(primair en voortgezet onderwijs): 
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
078-6295999 of info@acishw.nl 
 
8.5 Samenwerking
Het openbaar primair en voortgezet onderwijs 
in de Hoeksche Waard werken nauw samen met 
onderstaande partijen: 
•  Stichting Spelenderwijs, peuterspeelzalen 

Hoeksche Waard
•  Stichting Kinderopvang Cromstrijen
•  Samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04)
•  Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 

Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.15)
•  Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs 

Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
•  De besturen voor bijzonder primair en voortgezet 

onderwijs Hoeksche Waard
•  De gemeenten in de Hoeksche Waard

8.6 Klachtenregeling  en meldcode
Met vragen, opmerkingen of klachten richt u 
zich bij voorkeur tot de direct betrokkene of de 
schoolleiding. Mocht dit niet tot een oplossing 
leiden dan kunt u zich richten tot het schoolbestuur 
of de Landelijke Klachtencommissie. 

Elke school heeft tenminste één schoolcontact-
persoon aangewezen, die u of uw kind desgewenst  
adviseert waar en hoe u een probleem of klacht 
bespreekbaar kunt maken. U treft de naam van de 
schoolcontactpersoon elders in deze schoolgids aan. 

Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen 

aangesteld. Zij zijn in dienst van Stichting 
Kwadraad (maatschappelijk werk) en 
onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van 
Kwadraad zullen ouders en medewerkers niet 
alleen adviseren (zoals de schoolcontactpersonen), 
maar ook ondersteunen bij de behandeling van 
hun probleem of klacht.

Bezoekadres: Stichting Kwadraad, De Vriesstraat 2, 
Oud-Beijerland, telefoon 088-9004000. 
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA
Onze vertrouwenspersonen: 
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl
Frans Miltenburg, f.miltenburg@kwadraad.nl

Het is ook mogelijk een klacht direct in te 
dienen bij het college van bestuur of bij de 
Landelijke Klachtencommissie van Stichting 
Onderwijsgeschillen. U treft de volledige 
klachtenregeling aan op onze website 
www.acishw.nl (kiezen voor openbaar primair 
onderwijs of openbaar voortgezet onderwijs en klik 
‘beleid’). 
•  De klachtenregeling is alleen van toepassing als 

men met zijn klacht niet ergens anders terecht 
kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en 
proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, 
dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo 
kan een klacht die via een geschillencommissie 
kan worden ingediend niet afgehandeld worden 
via de klachtenregeling van Acis. 

•  De Landelijke Klachtencommissie neemt klachten 
in behandeling zo lang die betrekking hebben op 
gebeurtenissen die in principe tot maximaal een 
jaar daarvoor plaats vonden.

Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen 
zijn gedaan om de klacht op het niveau van de 
school of het bestuur aan de orde te stellen of te 
behandelen, kan de landelijke klachtencommissie 
de klacht toezenden aan het bestuur met het 
verzoek op het niveau van de school of het bestuur 
tot een oplossing te komen.

Adres Landelijke Klachtencommissie:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

•  Als de school het vermoeden heeft dat een 
leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling dan wordt 
gehandeld volgens onze meldcode (zie eveneens 
onze website onder ‘Veiligheidsbeleid’).

8.7 Toelating en leerplicht 
Om te kunnen worden toegelaten tot de 
basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Op de 
dag dat zij 4 worden, kunnen ze naar school. Om 
jonge kinderen te laten wennen aan school kunnen 
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ze, nadat zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden 
hebben bereikt, maximaal 10 ochtenden of 
middagen als gast deelnemen aan het onderwijs. 

•  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De 
leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de 
maand volgend op de maand waarin het kind de 
leeftijd van 5 jaar heeft bereikt (voorbeeld: Op 
6 januari wordt een kind 5 jaar; vanaf de eerste 
schooldag in februari is het leerplichtig).

•  Een vijfjarig kind, is voor ten hoogste 10 uur per 
week niet leerplichtig:

De ouders/verzorgers kunnen het initiatief nemen 
hun kind 5 uur per week thuis te houden. Zij 
dienen de directeur vooraf over de absentie te 
informeren. Nog eens maximaal 5 uur per week 
absentie is mogelijk na toestemming door de 
directeur. 

De leerplicht geldt tot het zestiende levensjaar. 
Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*) 
hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs 
volgen. 
*  Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo  

of mbo (niveau 2 of hoger).

8.8 Verzuim / extra vakantie
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn 
geregeld in de Leerplichtwet 1969. In de praktijk 
zijn de belangrijkste regels:
•  Als de leerling de school door ziekte niet kan 

bezoeken, moet dit zo snel mogelijk aan de 
directeur worden gemeld. Is een kind zonder 
bericht niet op school, dan wordt zo spoedig 
mogelijk contact met  de ouders/verzorgers 
opgenomen.

•  Voor verlof wegens vakantie bepaalt de 
Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden 
verleend indien de leerling vanwege de 
specifieke aard van het beroep van één 
der ouders/verzorgers slechts buiten de 
schoolvakanties met hen op vakantie kan 
gaan. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per 
schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien 
schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit 
betrekking hebben op de eerste twee lesweken 
van het schooljaar. 

•  Voor verlof wegens andere gewichtige 
omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. 
Deze staan op de aanvraagformulieren voor 
verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer 
dan tien schooldagen per schooljaar, beslist de 
leerplichtambtenaar. 

•  Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar 
op school en bij: 

○ -  Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 
(onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd 
ZHZ) Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 7708500  
E-mailadres: info@dienstgezondheidjeugd.nl 

-  Leerplichtbureau Oud-Beijerland 
Wilhelminastraat 18, 3262 SV Oud-Beijerland

8.9 Uitschrijven van een leerling
Een leerling mag alleen worden uitgeschreven 
op verzoek van de ouders van het kind. Bij 
uitschrijving maakt de directeur de ouders er op 
attent, dat de school binnen veertien dagen het 
bericht van inschrijving van de nieuwe school wil 
ontvangen. Als deze termijn wordt overschreden, 
dan wordt dit gemeld bij het Leerplichtbureau. De 
leerplichtambtenaar zal als eerste de gemeente 
inschakelen waar het kind woonachtig is. Mocht 
uit onderzoek van de gemeente blijken dat nog 
geen nieuwe school bekend is, dan volgt nader 
onderzoek door de leerplichtambtenaar. 

Bij vertrek van een leerling naar een andere 
basisschool stelt de directeur een onderwijskundig 
rapport op voor de ontvangende basisschool. Het 
onderwijskundig rapport heeft tot doel een goede 
aansluiting tussen de oude en de nieuwe school te 
realiseren. De ouders van de betreffende leerling 
worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van het 
onderwijskundig rapport.  
 
8.10 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden
•  Wettelijk is geregeld, dat in de onderbouw 

van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 
880 klokuren per jaar onderwijs moet worden 
gegeven. Voor de bovenbouw geldt een 
minimum van 1000 klokuren per jaar. In de 
groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer 
een 4 daagse schoolweek worden ingeroosterd. 
Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle 
leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te 
geven.  

•  Op onze basisscholen worden de volgende 
vak- en vormingsgebieden aangeboden: taal/
lezen, schrijven en rekenen, Engels, expressie, 
lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en 
burgerschapsvorming.

Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht 
vak op de basisschool. Burgerschapsvorming wordt 
op onze scholen niet als apart vak aangeboden, 
maar geïntegreerd met andere vak- en 
vormingsgebieden. U leest daarover meer in onze 
missie en visie.

De volgende basiswaarden komen aan bod:
•  Vrijheid van meningsuiting 
•  Verdraagzaamheid 
•  Afwijzen van discriminatie 
•   Aannemen van een democratische houding 

Specifieke doelen zijn:
•  De leerlingen hebben kennis van verschillende 

achtergronden en culturen.
•  De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en 
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psychische gezondheid van zichzelf en anderen. 
•  De leerlingen leren zich zelfredzaam te 

gedragen in sociaal opzicht, in het verkeer en als 
consument. 

•  De leerlingen kennen hoofdzaken van de 
Nederlandse en Europese staatsinrichting en de 
rol van de burger. 

•  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit 
respect voor algemeen aanvaarde waarden en 
normen. 

•  De leerlingen leren de hoofdzaken over 
geestelijke stromingen in de Nederlandse 
samenleving.

•  De leerlingen leren met zorg met het milieu om 
te gaan.

Godsdienstonderwijs/humanistisch 
vormingsonderwijs
Onze scholen voor primair onderwijs besteden 
aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke 
stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke 
en politieke stromingen, maar dragen dergelijke 
opvattingen niet uit.  Bij voldoende belangstelling 
stellen wij in de bovenbouw tijd en ruimte 
beschikbaar aan organisaties die godsdienst- of 
humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. 
Tijdens deze lessen kan wel een levensovertuiging 
worden uitgedragen. Stichting Acis hecht veel 
waarde aan het Vormingsonderwijs. 
Het vormingsonderwijs heeft als doel leerlingen 
na te laten denken over wie zij zijn, wat hun 
drijfveren zijn en wat ze kunnen. Tijdens de 
lessen maken leerlingen kennis met meningen 
en ervaringen van anderen. We leven in een 
complexe vloeibare samenleving. De docent sluit 
daarmee aan bij de concrete ervaringen van 
leerlingen. De kinderen leren keuzes te maken en 
te verantwoorden. De docent moedigt hen aan te 
communiceren over wat ze denken, voelen, willen 
en doen. Het herkennen, uitspelen en bespreken 
van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk 
aandachtspunt. Het onderzoeken van morele 
vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid 
om een eigen levensbeschouwelijk ‘kompas’ te 
ontwikkelen. Hoe verhoud ik me tot de ander, de 
medemens en hoe verhoud ik me tot de aarde, het 
milieu, mijn omgeving? Welke waarden zijn daarbij 
voor mij van belang? Er zijn veel thema’s die in de 
loop van het jaar de revue passeren. Thema’s als: 
anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest 
en familie komen aan de orde op het moment 
dat er bij de leerlingen vragen zijn. Godsdienst- of 
humanistisch vormingsonderwijs past naadloos in 
onze pedagogische opdracht (zie missie en visie).
De verantwoordelijkheid voor de inhoud 
ligt overigens bij de aanbieder van het 
levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij de school! 
Kinderen die niet deelnemen aan het 
levensbeschouwelijk onderwijs volgen een 
alternatief programma bij de groepsleerkracht. 

8.11  Het Integraal kind Centrum (De Hoeksche 
School)

Stichting Acis/de scholen van Acis onderhouden 
contacten met alle zelfstandige organisaties voor 
kinderopvang in de Hoeksche Waard. 
De relatie met Stichting Kinderopvang Cromstrijen 
(SKOC) gaat veel verder. Acis en SKOC werken 
samen aan de ontwikkeling van Integrale 
Kindcentra (IKC) onder de naam De Hoeksche 
School. Op de locaties van De Hoeksche School 
wordt onderwijs en kinderopvang vanuit een 
gezamenlijke visie op de ontwikkeling van 
kinderen aangeboden. In een Hoeksche School 
is sprake van één pedagogische visie, één team 
en één centrale aansturing (de directeur van de 
school). Voor meer informatie zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=OJ4jrDhx2xk 
 
8.12 Van PO naar VO
In de groepen 6 en 7 geeft de directeur van de 
basisschool een indicatie van het niveau waarop 
een leerling zijn of haar opleiding in het voortgezet 
onderwijs kan vervolgen. In groep 8 geeft de 
directeur vóór 1 maart een advies inzake de te 
volgen leerweg in het voortgezet onderwijs. Vóór 
1 april moeten alle kinderen zijn aangemeld bij 
een school voor voortgezet onderwijs. De scholen 
voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard 
nemen het advies van de basisschool altijd over 
zonder aanvullende eisen te stellen. Eind april/
begin mei vindt de Eindtoets plaats. De uitslag van 
deze eindtoets kan in incidentele gevallen voor 
de basisschooldirecteur aanleiding zijn het eerder 
gegeven schooladvies omhoog bij te stellen. Op 
verzoek van de ouders kan een VO-school een 
leerling in een hogere leerweg plaatsen dan door 
de basisschool geadviseerd, maar de VO school 
hoeft dat niet te doen.

De basisschool zorgt ervoor dat de ontvangende 
school voor voortgezet onderwijs voor 1 april alle 
relevante informatie over de leerlingen ontvangt. 
 
8.13 Schorsing
De kernwaarden van Acis, zie onze missie en 
visie, vormen de basis voor de schoolregels. 
Het schenden van de waarden kan leiden  tot 
vermaning of straf. In bijzondere gevallen kan een 
leerling een time-out krijgen opgelegd, worden 
geschorst of zelfs verwijderd. Enkele voorbeelden: 
•  Het zich herhaaldelijk niet gedragen volgens de 

vastgestelde schoolregels;
•  Het in gevaar brengen van andere leerlingen, 

ouders/verzorgers en/of personeel;
•  Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere 

leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
•  Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger 

van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of  
personeel;

•  Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/
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verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/
verzorgers en/of personeel.

Meer hierover treft u aan op onze website 
www.acishw.nl ( ga naar openbaar primair onderwijs
of openbaar voortgezet onderwijs en klik ‘Beleid’, 
en vervolgens ‘Veiligheidsbeleid’). 

8.14 Onderwijsinspectie
Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs ligt 
in handen van de Inspectie van het Onderwijs. 
Onze scholen vallen onder Inspectiekantoor Tilburg. 

Contact: 
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 1400 (Rijksoverheid)

Vertrouwensinspecteur: 
Tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)

8.15 Vakanties en vrije dagen  2018-2019
Binnen de scholengroep worden de vakanties 
voor het primair en voortgezet onderwijs zo veel 
mogelijk op elkaar afgestemd. Ook proberen 
wij met andere schoolbesturen in de regio af te 
stemmen. 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019 voor primair 
en voortgezet onderwijs 
Herfstvakantie
Zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018 
Kerstvakantie
Zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 23-02-2019 t/m zondag 03-03-2019
Paasvakantie
Vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Meivakantie
Dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Hemelvaart
Donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019
Pinksteren
Maandag 10-06-2019
Zomervakantie
Zaterdag 20-07-2019 t/m zondag 01-09-2019

•  de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en 
zomervakantie zijn conform het vakantieschema 
van het Ministerie van OCW

•  de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet 
onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle 
schoolbesturen in de Hoeksche Waard

Studiedagen
Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg 
met de medezeggenschapsraad 1 à 2 studiedagen 
per schooljaar te plannen. De school dient de 
ouders daar ruim tevoren over te informeren.

8.16 Ouderraad en ouderbijdrage
Onze scholen hebben een ouderraad. De leden 
van de ouderraad organiseren samen met het 
team diverse festiviteiten op de scholen, zoals: het 
sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, excursies, 
schoolreizen, afscheidsavond groep 8 en diploma-
uitreiking (voortgezet onderwijs). 
Het basis- en voortgezet onderwijs zijn gratis in 
ons land. De genoemde evenementen worden 
echter niet door de overheid bekostigd. Daarom 
vragen de ouderraden van onze scholen jaarlijks 
om een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte 
daarvan verschilt per school en wordt in overleg 
met de ouders vastgesteld. 

8.17 Sponsoring
Onze scholen ontvangen geen structurele 
inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden 
giften geaccepteerd mits daar geen tegenprestatie 
tegenover staat. 

8.18 Veiligheidsbeleid  
Acis voert beleid met betrekking tot fysieke en 
sociale veiligheid van leerlingen, personeel en 
ouders/verzorgers. Ook het anti-pestbeleid maakt 
hiervan onderdeel uit. Op al onze scholen geldt 
een gedragscode. Alle bij de school betrokken 
personen worden geacht de gedragscode te 
kennen.
Ons veiligheidsbeleid is ingebed in onze 
pedagogische opdracht (zie onze missie en visie).
Het complete beleidsplan Veiligheid is in te 
zien via onze website www.acishw.nl (ga naar 
openbaar primair onderwijs of openbaar voortgezet 
onderwijs, klik ‘Beleid’ en vervolgens op 
‘Veiligheidsbeleid’.

8.19  Persoonsgegevens en privacy; foto en 
video; digitale leermiddelen

Op alle scholen van Stichting Acis wordt zorgvuldig 
omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Dit 
is vastgelegd in het privacyreglement. Dit regle-
ment is met instemming van de GMR vastgesteld. 
Het reglement is na te lezen op www.acishw.nl.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen 
we persoonsgegevens. Wij maken alleen 
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig 
is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor 
nodig is. In het privacyreglement staat wat 
voor onze scholen de doelen zijn voor de 
registratie van persoonsgegevens. De meeste 
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij 
de inschrijving). Daarnaast registreren leraren 
en ondersteunend personeel van onze scholen 
gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld 
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is 
voor de juiste begeleiding van een leerling. 
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Bij de verwerking van persoonsgegevens houden 
wij ons aan de relevante wetgeving waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 

8.20 Foto en video
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames 
van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vragen wij eenmalig 
uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten 
om die toestemming niet te geven, of om 
eerder gegeven instemming in te trekken. Als u 
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk 
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per 
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s 
kunt u terecht bij de leerkracht of mentor van uw 
kind, of bij de schooldirecteur.

We begrijpen dat u graag foto’s maakt tijdens 
bijzondere gebeurtenissen op school. We gaan 
ervan uit dat u daarbij rekening houdt met het feit 
dat niet alle ouders het op prijs stellen dat foto’s 
van hun kind publiekelijk worden gedeeld. Wij 
gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met 
het maken van foto’s en video’s en het plaatsen 
ervan op internet. 
Een paar tips:
•  Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
•  Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk 

toegankelijke websites of sociale media.
•  Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen 

niet of nauwelijks op te herkennen zijn.
•  Maak een close-up alleen van uw eigen kind.
•  Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen 

kind niet op staat
 
8.21 Leerlinggegevens
De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons 
(digitale) administratiesysteem Parnassys (primair 
onderwijs) of Magister (voortgezet onderwijs). De 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd 
in ons leerlingenvolgsysteem. Deze programma’s 
zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van onze school of de 
ouders van de desbetreffende leerling. 

Alle persoonsgegevens worden op school 
geregistreerd in het leerlingendossier. Hierin wordt 
de informatie bewaard voor de onderwijskundige 
en algemene begeleiding van de leerling. De 
gegevens van leerlingen worden voor derden 
ontoegankelijk bewaard. 

Wij voldoen ook aan de relevante wetgeving 
inzake het communiceren van gegevens naar 
vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen 
(school, zorgteam en privacy). Bij de overgang 
naar het voortgezet onderwijs wordt het over-
drachtsformulier met de ouders besproken. Zij 

ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan 
een exemplaar.
Als er leerlingengegevens worden uitgewisseld 
met andere organisaties, vragen we daarvoor 
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we 
volgens de wet verplicht zijn om die informatie 
te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de 
leerplichtambtenaar om informatie vraagt of 
als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen informatie nodig heeft.
In het kader van passend onderwijs hebben 
scholen zorgplicht: de plicht een passende 
onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft 
ook consequenties voor het verstrekken van 
persoonsgegevens van leerlingen. Onze scholen 
gaan hier zorgvuldig mee om.

Het leerlingendossier bestaat uit twee 
componenten, de leerlingenadministratie en het 
leerlingendossier:

• Leerlingenadministratie
Met de leerlingenadministratie wordt voldaan 
aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van 
het bekostigingsbesluit Wpo (Wet op het primair 
onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke 
administratie van de inschrijving, de uitschrijving 
en het verzuim van de leerling. De administratie 
bevat persoonsgegevens, die vallen onder de AVG. 
In de leerlingenadministratie komt een aantal 
van deze gegevens voor. Deze gegevens worden 
slechts met toestemming van de ouder(s) verstrekt 
aan derden.
De bewaartermijn van deze gegevens is 
vastgelegd in het bekostigingsbesluit Wpo/Wvo en 
is vastgesteld op vijf jaar nadat de desbetreffende 
leerling van de school is uitgeschreven. Na deze 
termijn worden de gegevens vernietigd.

• Leerlingendossier
Het leerlingendossier bevat rapporten, 
uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken 
met ouders en afspraken die er over een leerling 
zijn gemaakt. De verwerking dient alleen voor 
de organisatie of het geven van onderwijs en de 
begeleiding van de leerling. De AVG bepaalt dat er 
meer gegevens dan enkel de persoonsgegevens 
mogen worden bewaard. Deze gegevens worden 
op deugdelijke wijze bewaard.
Ook gegevens uit deze administratie worden 
slechts na toestemming van de ouders aan derden 
verstrekt.

Het leerlingendossier mag de volgende gegevens 
bevatten:
• gegevens over in- en uitschrijving
• gegevens over afwezigheid
• adresgegevens
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•  gegevens die nodig zijn om te berekenen 
hoeveel geld de school krijgt

•  het onderwijskundig rapport
•  gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor 

speciale begeleiding of voorzieningen
•  gegevens over de vorderingen en de resultaten 

van de leerling
•  verslagen van gesprekken met de ouders
•  de resultaten van eventueel psychologisch 

onderzoek

De school mag de meeste gegevens nog twee jaar 
bewaren nadat het kind van school is gegaan. De 
school moet langer bewaren:
•  gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en 

uitschrijving (vijf jaar nadat de school uw kind 
heeft uitgeschreven);

•  gegevens over een leerling die naar een school 
voor speciaal onderwijs is doorverwezen (drie 
jaar na vertrek van de leerling);

Adresgegevens van oud-leerlingen mag de school 
bewaren voor het organiseren van reünies.

Ouders met het ouderlijk gezag hebben recht tot 
inzage in al deze gegevens. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer 
relevant zijn voor de school, mag u vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor 
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u 
contact opnemen met de leerkracht/mentor van 
uw kind, of met de schooldirecteur.
Ouders mogen het leerlingendossier niet 
meenemen buiten de school

8.22 Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een 
aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om 
bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren 
als deze inlogt. Wij hebben met deze leveranciers 
duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens 
die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 
leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar 
toestemming voor geven, zodat misbruik door de 
leverancier van die informatie wordt voorkomen.

8.23 Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering
•  Stichting Acis primair onderwijs/

voortgezet onderwijs heeft een collectieve 
ongevallenverzekering voor leerlingen, 
leerkrachten en ouderparticipanten afgesloten. 
Deze verzekering is van kracht op weg van huis 
naar school, van school naar huis, gedurende het 
verblijf op school en tijdens de activiteiten buiten 
school. Dit laatste geldt alleen voor activiteiten in 
schoolverband en onder toezicht. 

Praktische tip:
Het kan voorkomen dat uw kind schade toebrengt 

aan anderen. Verzeker u en uw kind daarom voor 
wettelijke aansprakelijkheid. 

•  Acis po/vo aanvaardt over het algemeen geen 
aansprakelijkheid voor schade aan of zoekraken 
van eigendommen van leerlingen of ouders. Ook 
niet als deze eigendommen in bewaring zijn 
gegeven. 

Het schoolbestuur kan wel aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan eigendommen indien 
veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of 
nalaten van aan de school verbonden personeel 
of andere personen die in het kader van het 
onderwijs werkzaam zijn in de school (b.v. 
ouders). Het schoolbestuur is tegen wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd. 

8.24  Toelating van een leerling met specifieke 
ondersteuningsbehoefte

Ieder kind is in principe welkom op onze scholen. 
Alvorens de school overgaat tot toelating van 
een leerling met bijzondere onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften vindt een zorgvuldige 
afweging plaats. Plaatsing van een leerling met 
specifieke ondersteuningsbehoefte mag namelijk 
niet de ontwikkeling van het kind zelf of van de 
andere kinderen schaden. 
•  Onze scholen onderscheiden de volgende 

grenzen: 
- Verstoring van rust en veiligheid. 
-  Verhouding verzorging/behandeling en 

onderwijs.
 -  Verstoring van het leerproces van andere 

kinderen.
 -  Gebrek aan opnamecapaciteit (vast te stellen 

door het bestuur).

•  De school hanteert het volgende stappenplan: 
-  De directeur voert overleg met de ouder/

verzorger en vraagt informatie aan derden.
 -  Directeur en team bespreken de verkregen 

informatie  (in het bijzijn van een extern 
deskundige)

 -  De directeur beschrijft de onderwijs- en 
opvoedingsbehoefte van het kind.

 -  De directeur beschrijft de ondersteuning 
die de school kan bieden en bespreekt het 
ondersteuningsarrangement met de ouders/
verzorgers. 

 -  De directeur neemt een formeel besluit. Dit 
besluit kan inhouden:

     1. nader onderzoek.
     2. plaatsing
     3. geen plaatsing

Indien tot plaatsing wordt overgegaan worden 
de afspraken met de ouders vastgelegd. Indien 
er niet wordt geplaatst ontvangen de ouders/
verzorgers de motivering van dit besluit 
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9.1 Schooltijden
Onderstaand vindt u de schooltijden van De Schelf.
De leerlingen mogen 10 minuten voor tijd naar 
binnen. Bij het gaan van de tweede bel dienen de 
ouders/verzorgers de school te verlaten, zodat wij 
exact op tijd met de lessen kunnen beginnen 
(8.30 uur en 13.00 uur). Het is niet toegestaan om 
te voetballen en/of te spelen voorafgaand aan
de reguliere schooltijden (8.30 uur en 13.00 uur).
Gelet op het personeelsbestand is er voor school-
tijd ook geen surveillance meer op de speelplaats. 
Het is dus de bedoeling dat de leerlingen direct 
naar binnen gaan.

 Groepen Groepen 5
 1 tot en met 4 5 tot en met 8

  maandag 18.30 - 12.00 uur 18.30 - 12.00 uur
 13.00 - 15.00 uur 13.00 - 15.00 uur

  dinsdag 18.30 - 12.00 uur 18.30 - 12.00 uur
 13.00 - 15.00 uur 13.00 - 15.00 uur

  woensdag 18.30 – 12.30 uur 18.30 - 12.30 uur

  donderdag 18.30 - 12.00 uur 18.30 - 12.00 uur
 13.00 - 15.00 uur 13.00 - 15.00 uur

  vrijdag 18.30 - 12.00 uur 18.30 - 12.00 uur
  13.00 - 15.00 uur

op schrift en wordt het kind door de school 
aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van 
het Samenwerkingsverband Passend Primair 
of Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De 
commissie helpt de ouders met de begeleiding 
van het kind naar de juiste plek (zie ook Passend 
Onderwijs).

8.25 Passend onderwijs
Elk kind is anders. Onze scholen houden 
rekening met die verschillen. Toch kan het 
voorkomen dat de school tegen de grenzen 
van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt. 
Dan wordt de hulp van externe deskundigen 
of de ondersteuningscommissie van het 
Samenwerkingsverband Passend Primair of 
Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard ingeroepen. 
Het samenwerkingsverband zal trachten elk 
kind dicht bij huis passend onderwijs aan te 
bieden. De ondersteuningscommissie van het 
samenwerkingsverband kan aanbevelingen voor de 

verdere begeleiding van een kind doen. 

Er zijn vier mogelijkheden:
•  een pre-ambulant medewerker van het 

samenwerkingsverband adviseert de school over 
de specifieke ondersteuning van een kind;

•  de ouders krijgen het advies hun kind op 
een andere basisschool of VO-school te 
plaatsen die beter in staat is op de specifieke 
ondersteuningsbehoefte van het kind in te spelen;

•  de toelaatbaarheidscommissie geeft een 
verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten 
tot een school voor speciaal basisonderwijs

•  de toelaatbaarheidscommissie geeft een 
verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten 
tot een school voor speciaal onderwijs

Voor meer informatie over het 
samenwerkingsverband zie de website: www.
swv2804.nl  of www.swv2815.nl Hier treft u ook 
informatie aan over de helpdesk.
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
 
Schoolleiding:
Janette van de Merwe janettevandemerwe@deschelf.nl 
Karin Bruens karinbruens@deschelf.nl 
Ron de Zeeuw rondezeeuw@deschelf.nl

Interne Begeleider: 
Karin Bruens karinbruens@deschelf.nl 
Janette van de Merwe janettevandemerwe@deschelf.nl 

Coördinator ICT: 
Nando van Ooijen nandovanooijen@deschelf.nl
 
Leerkrachten: 
Hetty Baaij-Buijs hettybaaij@deschelf.nl
Wim van den Broek wimvandenbroek@deschelf.nl
Karin Bruens-Boer karinbruens@deschelf.nl
Mark Enterman markenterman@deschelf.nl
Ellen Ham ellenham@deschelf.nl
Dionne Kraaijeveld dionnekraaijeveld@deschelf.nl
Angeliquevan der Kraan-van Es angeliquevanderkraan@deschelf.nl
Janette van de Merwe janettevandemerwe@deschelf.nl 
Nando van Ooijen nandovanooijen@deschelf.nl
Sylvia van Oosterhout-de Ruiter sylviavanoosterhout@deschelf.nl
Adri Peters-Vermeulen adripeters@deschelf.nl
Petra Reedijk-Revelman petrareedijk@deschelf.nl
Moos Speelman-Romein moosspeelman@deschelf.nl
Jojanneke van der Star jojannekevanderstar@deschelf.nl
Elke Stolk elkestolk@deschelf.nl
Anouk Tjassing-Meijer anouktjassing@deschelf.nl

Muziekleerkracht: 
Jago van Dam jagovandam@deschelf.nl 

Onderwijs-assistente: 
Tiny Heijden tinyheijden@deschelf.nl
Marion van Keulen marionvankeulen@deschelf.nl 
Chantal Nobel-Sturrus chantalnobel@deschelf.nl

Leerkrachten Humanistisch Vormings Onderwijs: 
Beppie Jansen 
 
Leerkracht Protestants Christelijk Godsdienst Onderwijs: 
Gerdie de Bruin  

School-conciërge: 
Jan Bruin janbruin@deschelf.nl 

De school is via e-mail te bereiken via: info@deschelf.nl

TSO/Overblijven:
Coördinator
Jacoba Moret 06-44822537 of via whatsapp of per mail: overblijf@deschelf.nl 

Schoolmaatschappelijk werk :
Maike Breijnaerts 06-55881046 of per mail via m.breijnaerts@kwadraad.nl
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0 Acis, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard       
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek
Voorzitter college van bestuur: de heer L.J. van Heeren, MES
telefoon 078 6295999  -  e-mail: info@acishw.nl  -  website: www.acishw.nl

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht
telefoon 078 7708500  - e-mail: blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl

Nevenvestiging: Leerplichtbureau Oud-Beijerland, Wilhelminastraat 18, 3262 SV Oud-Beijerland

Stichting Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard  
De heer M.P. den Hartog, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, T 078-6295994
E mpdenhartog@swv2804.nl of info@acishw.nl  -  Helpdesk: http://swv2804.nl/helpdesk/ 

Ondersteuningscommissie passend primair onderwijs Hoeksche Waard
Mevr. Y. de Vries (voorzitter), Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, T 078-6295997, ydevries@swv2804.nl

SKOC Stichting Kinderopvang Cromstrijen
In het pand van OBS de Schelf is naast een basisschool ook gevestigd:
• Peuterspeelzaal
• Buitenschoolse opvang ( BSO)
• Kinderopvang voor 1 tot 4 jarigen van 7.00 tot 19.00 uur
Meer informatie? T 0186-650020, E info@skoc-kinderopvang.nl
Website: www.skoc-kinderopvang.nl

BSO Kidspalace Vlasakker 1, 3295 SH ’s-Gravendeel, T 078-6735383, www.kidspalace.nl
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                            Openbare basisschool De Schelf
                          Vlasstraat 3 • 3295 TM ‘s-Gravendeel
                        Postbus 5239 • 3295 ZJ ‘s-Gravendeel
                     Tel.: 078-6731813 • E: info@deschelf.nl
                  Website: www.deschelf.nl


