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Voorwoord 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Voor u ligt de schoolgids van obs De Schatkist: een kleine school in Herwijnen met een grote 

ambitie. Een schatkist boordevol waardevolle zaken waar kinderen hun hele leven mee vooruit 

kunnen. Kennis, inzicht, creativiteit, vaardigheden, normen en waarden. We helpen onze 

kinderen zoeken, vinden, ontdekken en toepassen.  

Deze schoolgids is bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen, maar ook voor ouders 

die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Een belangrijk hulpmiddel bij de 

keuze die ouders moeten maken. De basisschool is een stukje van je leven en een school kies je 

dan ook met zorg. Mocht u meer willen weten van onze school dan bent u van harte welkom 

voor een persoonlijk gesprek. Liefst onder schooltijd, zodat u een goed beeld krijgt van hoe er 

met kinderen gewerkt en omgegaan wordt.   

U krijgt in deze schoolgids informatie over wat voor school De Schatkist is, welke rol leerlingen, 

ouders leerkrachten en ondersteuners daarin spelen, hoe wij tegen onderwijs aankijken, hoe ons 

onderwijs is georganiseerd en welke resultaten wij nastreven. Een kind moet kunnen schitteren 

met zijn eigen talenten zodat het van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld 

om zich heen. Om dit doel te verwezenlijken wordt er op onze school op een unieke manier 

lesgegeven, hieraan ligt een duidelijke visie ten grondslag.   

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij wensen alle ouders, kinderen en 

alle betrokkenen een hele fijne tijd op obs De Schatkist toe en kijken uit naar een prettige 

samenwerking!  

Dit document is goedgekeurd en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van onze school 

en het bevoegd gezag.  

 

Namens het schoolteam en MR van obs De Schatkist, 

Ben Kennedie 

Clusterdirecteur obs De Schatkist 

 

1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 
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1.1 Algemene gegevens 

Contactgegevens 

obs De Schatkist  

Achterweg 35 

4171 BA Herwijnen 

0418-581315 

http://www.obsdeschatkistherwijnen.nl 

schatkist@o2a5.nl 

 

Schoolbestuur 

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland. 

Aantal scholen: 25 

Aantal leerlingen: 2.823 

http://www.o2a5.nl 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Driegang. 

 

  

http://www.obsdeschatkistherwijnen.nl/
mailto:schatkist@o2a5.nl
http://www.o2a5.nl/
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Aantal leerlingen 

We starten het schooljaar 2021-2022 met ongeveer 55 leerlingen. In de loop van het schooljaar 

zullen er nieuwe kinderen instromen in groep 1. Met dit aantal behoren we landelijk gezien tot 

de kleinere scholen. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat jongere en oudere kinderen 

veelvuldig werken en spelen met elkaar. Iedereen kent elkaar goed en dat biedt emotionele 

veiligheid. We stemmen het onderwijs af op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. In 

onze groepen is er veel aandacht voor ieder kind. De kinderen zijn, door de combinatiegroepen, 

gewend aan zelfstandig werken. We hebben op school acht groepen, die zijn onderverdeeld in 

de combinatiegroepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Iedere ochtend is er een onderwijsassistent op school 

om te begeleiden en drie ochtenden per week een extra leerkracht om zo ook groepen te kunnen 

splitsen.  

1.2 Missie en visie 

Obs De Schatkist is een veilige en 'gezonde' school waar kinderen de kans krijgen om zich 

optimaal te ontwikkelen op sociaal en cognitief vlak.  

Onze school: een schatkist. Een schatkist boordevol waardevolle zaken waar kinderen hun hele 

leven mee vooruit kunnen. Kennis, inzicht, creativiteit, vaardigheden, normen en waarden. We 

helpen onze kinderen zoeken, vinden, ontdekken en toepassen. Obs De Schatkist staat voor 

waarde(n)vol onderwijs en biedt kinderen een schat aan ervaring om later met open vizier de 

wereld te verkennen.   

Leren doen wij (kinderen, ouders en leerkrachten) met elkaar in een betekenisvolle en passende 

leeromgeving.  

Obs De Schatkist biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend 

vanuit vier elementaire kernwaarden: 

Groei 

Ontdek 

Uniek 

Durf 

Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en 

leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot 

een uniek mens. Wij bieden kinderen onderwijs dat er toe doet! 
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Identiteit 

Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht 

welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het 

openbaar onderwijs leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuiging. Er 

wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder 

voorkeur voor één bepaalde opvatting. De drie kernwaarden binnen het openbaar onderwijs 

zijn: 

• Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht afkomst en religie 

• Wij gaan uit van vrijheid in denken, doen en respecteren wij elkaars grenzen 

• Ontmoeting staat gelijk aan diversiteit binnen klas, school, gemeenschap en wereld. 

Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun 

verschillende achtergronden. 

 

2 Het onderwijs 

2.1 Organisatie van het onderwijs 

Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling 

van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren 

onderwijs. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 werken wij met het observatiesysteem Parnassys Leerlijnen. In deze leerlijn 

staan alle doelen die de kinderen aan het eind van het leerjaar moeten beheersen. Per jaar 

worden ongeveer 8 thema's aangeboden die aansluiten bij de interesse van jonge kinderen. 

Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden met de bijbehorende doelen aan 

bod. We werken ook met 'LOGO3000’. Met ‘LOGO3000’ heeft de leerkracht een instrument in 

handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. 

Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving.  

 

Bewegingsonderwijs omvat tal van activiteiten. In de kleutergroep is dat naast de lessen in het 

speellokaal ook het buitenspel. Gelukkig hebben we een fijn speellokaal en een schoolplein met 

speelgelegenheden, waar de kinderen volop kunnen bewegen. Tijdens de gymlessen in het 

speellokaal maken we gebruik van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Er 

wordt twee keer per week gymles gegeven. Een les met materialen en een spelles.  

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Creatieve 

activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en de thema’s. 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 

Lezen  

Groep 3 werkt iedere dag met de nieuwste methode van ‘Veilig leren lezen’. Via deze methode 

leren de kinderen lezen en wordt er veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de 

woordenschat. Er zijn veel oefenmaterialen en leervormen, zoals werkbladen, flitskaarten, 

computerprogramma, diverse vormen van lezen en leesspelletjes.   

In groep 4 t/m 8 wordt vier keer per week technisch gelezen. Hiervoor wordt vooral gebruik 

gemaakt van de leesmethode ‘Estafette’. Daarnaast wordt drie keer per week aandacht besteed 

aan begrijpend lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt.   

Taal  

Taal is in groep 3 gekoppeld aan de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. In de groepen 4 t/m 8 

wordt dagelijks de nieuwste versie van de methode ‘Taal op maat’ gebruikt. Groep 3, 4 en 5 

verwekt de lessen in het werkboek en groep 6 t/m 8 verwerkt met Snappet (digitaal).  

Het programma Snappet stemt de opgaven automatisch af op het niveau van de individuele 

leerling. Leerkrachten kunnen de vorderingen van de leerlingen tijdens de les direct monitoren. 

Op deze manier kan er onmiddellijk feedback gegeven worden.  

Spelling  

In de groepen 4 t/m 8 wordt dagelijks de nieuwste versie van de methode ‘Spelling op maat’ 

gebruikt. We verwerken de opdrachten in werkboeken. 

Rekenen en wiskunde  

Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode  ‘Wereld in Getallen’. 

Deze methode biedt veel differentiatiemogelijkheden. Groep 3 verwerkt schriftelijk en groep 4 

t/m 8 digitaal. Groep 4 verwerkt met de methodesoftware en groep 5 t/m 8 via Snappet.   

Schrijven  

In groep 3 t/m 8 wordt er geschreven met blokschrift. We gebruiken de methode 

‘Pennenstreken’. Kinderen in de bovenbouw ontwikkelen een eigen handschrift, waarbij het 

accent ligt op de verzorging, netheid en indeling. In groep 3 schrijven de kinderen iedere dag. 

In groep 4, 5 en 6 twee keer per week en in groep 7/8 één keer per week.  

Engels  

Al vanaf groep 1 leren de kinderen spelenderwijs de Engelse taal. Naast het leren schrijven van 

eenvoudige woorden, staat vooral het communiceren centraal. De methode heet ‘Groove me’. 

Groep 1 t/m 6 krijgt minimaal één uur Engelse les per week en de kinderen van groep 7/8 

minimaal 1,5 uur per week.  

 

Wereldoriëntatie  

De geïntegreerde methode van 'Blink Wereld' voor wereldoriëntatie (geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur & techniek) gaat uit van een activerende didactiek waarbij kinderen 

zelf gaan ontdekken en onderzoeken.  
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De kinderen van groep 4 t/m 8 werken twee keer per week met deze methode. Kinderen zijn 

dus niet opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. 

Dit heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen.  

Creatieve vakken  

We besteden natuurlijk ook iedere week aandacht aan de creatieve vakken (tekenen, 

handvaardigheid, drama en muziek). Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. 

Tijdens de muzieklessen maken we gebruik van de methode 123 Zing.  

Bewegingsonderwijs  

In alle groepen krijgen de kinderen twee uur per week gymnastiek/bewegingsonderwijs. Het 

samen spelen, het elkaar helpen, het winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de kinderen 

elkaar te accepteren zoals ze zijn. Ook dit schooljaar maken we in groep 3 t/m 8 gebruik van de 

‘BIOS-methode’ en besteden we aandacht aan het thema bewegen van ‘de Gezonde School’. 

Iedere maandagmiddag krijgt groep 3 t/m 8 les van een vakdocent.  

Godsdienstig vormingsonderwijs / Humanistisch vormingsonderwijs  

Voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bestaat de mogelijkheid, indien ouders daarin 

toestemmen en er voldoende belangstelling voor is, tot het volgen van drie kwartier 

godsdienstig vormingsonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. De lessen worden 

gegeven door specifiek daarvoor opgeleide leerkrachten. Elk jaar vindt er een inventarisatie 

plaats aan welke lessen ouders voor hun kinderen de voorkeur geven.  

Verkeer  

We werken met de methode Klaar…over! In groep 7 of 8 krijgen alle kinderen de gelegenheid 

hun verkeersdiploma te halen. Dit is een officieel diploma. Het verkeersexamen wordt eens in 

de twee jaar afgenomen aan alle kinderen van groep 7 en 8.  
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2.2 Het team 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

Humanistische en         Spel en beweging / 

godsdienstige vorming         bewegingsonderwijs 

(HVO/GVO) 

Verlof personeel 

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. 

Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel 

mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen 

invallerspool. Het kan een enkele keer voorkomen dat er niet direct een invalleerkracht 

beschikbaar is, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties: 

• Een eventuele duo collega komt één of meerdere dagen extra;   

• Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, 

hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);  

• Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan 

deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;  

• Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor 

gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit 

te creëren.  

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd 

zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te 

houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw 

kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval 

voor opvang zorgen. 

 

  



10 

2.3 Kwaliteitszorg en schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt 

hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg 

gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

Doelen in het schoolplan  

Het strategisch beleidsplan van O2A5 bestaat uit zeven thema’s in een continu proces van 

ontwikkeling en verbinding. Via deze thema’s gaan we de dialoog aan. Onder elkaar, als 

medewerkers, met ouders, kinderen, samenwerkingspartners en andere stakeholders. De 

thema’s zijn kort en bieden ruimte voor eigen invulling en voor dialoog.   

De thema’s vormen de “kapstok” voor de ontwikkelingen op cluster- en op schoolniveau;    

1. Het veilige kind   

2. Welkom voor ieder kind  

3. Betekenisvol leren en werken  

4. Actief in de samenleving  

5. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap  

6. Samenwerken en kennisdelen  

7. Professionaliteitsontwikkeling van leerkrachten met aandacht voor inspirerend leiderschap.   

De zaken die we willen verbeteren kennen hun oorsprong in het schoolplan 2020-2024. Hierin 

legt de school verantwoording af aan de MR.  

Kwaliteitszorg in scholen is te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:  

1. Doen we de goede dingen?  

2. Doen we die dingen ook goed?  

3. Hoe weten we dat?  

4. Vinden anderen dat ook?  

5. Wat doen we met die wetenschap?   
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Hoe bereiken we deze doelen? 

Kwaliteitszorg betekent dat scholen de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Adequate 

instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor onontbeerlijk. Kwaliteit 

mag niet berusten op toevalstreffers. Een systematische aanpak is noodzakelijk als we de 

kwaliteit binnen de school naar een hoger plan willen tillen. In de praktijk betekent dit het juiste 

beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of er is 

bereikt wat we wilden bereiken. Om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren hanteren wij de 

volgende onderzoeksmiddelen, afspraken en procedures:   

 

• leerlingvolgsysteem van CITO en de Eindtoets; 

• methodegebonden toetsen; 

• groepsbezoeken; 

• functioneringsgesprekken; 

• beoordelingsgesprekken; 

• informatieavonden voor ouders; 

• nascholing teamleden en schoolleiding; 

• een goede inzet van de beschikbare financiële middelen; 

• gegevens verkregen uit het bezoek van inspectie en audit van O2A5; - Gegevens 

verkregen vanuit de analyse op schoolniveau.   

In het kwaliteitsdocument wordt beschreven hoe in onze scholen, het openbaar onderwijs 

Lingewaal, de kwaliteitszorg georganiseerd is. In dit document hebben we de kwaliteitszorg 

beschreven van alle scholen van ons cluster (obs De Zandheuvel en obs De Rietput). Naast 

de eenduidigheid van de cyclus zijn er ook verschillen in aanpak. Er is bewust gekozen om 

binnen ons openbaar onderwijs onze kwaliteitszorg te beschrijven in één document, zodat 

duidelijk is waar overeenkomsten zijn en waar de verschillen zijn. 
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3 Ondersteuning en veiligheid 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat 

welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het 

document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het 

contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur 

stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze 

leerlingen kunnen en willen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de 

school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het 

hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op onze school. In het hoofdstuk 

'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te 

bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact 

opnemen met de directie van de school. 

Remedial Teaching door externen onder schooltijd  
Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten 

behoeve van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de 

verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial 

teaching onder schooltijd zou moeten plaatsvinden. Dit kan alleen als aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

• er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige 

of psycholoog);  

• de externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied; 

• de leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de 

gerezen problematiek;  

• de externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, maar tijdens 

de lessen dient te worden gegeven;  

• de externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer 

het effect van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) 

afgebouwd dan wel verlengd kan worden;  

• de hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben;  

• de remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certificaten en/of diploma’s 

(LBRT gecertificeerd). De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van 

sommige ouders, zonder daarbij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het voor de 

betrokken leerling bestemde, reguliere onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De 

eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de directie van de 

school.  
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3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 

Wij werken op school ook met de PBS-aanpak (Positive Behaviour System). PBS is een 

doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het 

voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, 

die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle 

schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen 

kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt 

ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.  

PBS heeft al in verschillende landen goede resultaten behaald.  
 

 
 

Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst 

af via Zien. 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. Wij maken op school 

gebruik van de Zien leerlingvragenlijst. Kinderen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijst zelf in. 

Beleving van veiligheid en het beeld dat een leerling van zichzelf heeft over de sociale 

vaardigheden, geeft waardevolle informatie. Met de leerlingvragenlijst vragen we de kinderen 

zelf wat ze vinden en wat ze wel en niet fijn vinden. Dit geeft ons de mogelijkheid om het 

onderwijs nog beter af te stemmen op hun behoeften.  

De resultaten van de vragenlijsten geven ons veel input over passende activiteiten en 

begeleiding. Daarnaast vormt het mooie input voor gesprekken met leerlingen over wat ze 

willen gaan leren en hoe ze dat doen. Wij hebben ontdekt hoe gesprekken met (groepen) 

kinderen de intrinsieke motivatie tot ontwikkelen vergroot! 
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4 Handige informatie voor ouders 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Wij vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die 

een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een 

groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan 

ook een gemeenschappelijk belang.    

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van 

het kind. Het is dus van groot belang dat wij zoveel mogelijk op één lijn zitten. 

Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond. U kunt 

dan kennismaken met de leerkracht(en). Zij informeren u, samen met de kinderen, over de 

leerstof en de activiteiten in het komende jaar, de methodes die gebruikt worden, de wijze 

waarop de lesstof wordt aangeboden en de afspraken die binnen de school en de groep gelden. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Driemaal per jaar nodigen wij u uit om op school te 

komen praten over de vorderingen van uw kind. In november voeren wij ‘ZIEN’ gesprekken en 

ook voorafgaand aan een rapport ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek. Als daar 

aanleiding toe is zal de leerkracht ook tussentijds contact met u opnemen. Tevens stellen wij het 

op prijs als u de school op de hoogte houdt als er thuis belangrijke gebeurtenissen zijn. De 

leerkrachten zijn dagelijks voor en na schooltijd bereikbaar voor vragen of het maken van een 

afspraak. Iedere maand komen er ongeveer twee nieuwsbrieven uit waarin u op de hoogte 

wordt gebracht van de zaken die op school spelen of gaan spelen en onder de aandacht 

gebracht dienen te worden. voor communicatie met onze ouders gebruiken we ook de 

schoolapp en onze website. We raden u ook zeker aan, om een kijkje te nemen op onze website 

(www.obsdeschatkistherwijnen.nl). Hierop staan vele actuele thema's en geeft een leuk beeld 

van de activiteiten op onze school. 
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Klachtenregeling 

Wij zijn een veilige school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen 

worden. Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit nu precies? Het is vanzelfsprekend dat 

kinderen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen 

allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar 

heeft ook te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig 

schoolklimaat voor leerlingen en ouders betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het 

kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid, maar ook als acceptabel en 

rechtvaardig worden ervaren.    

Een veilige school heeft tevens met hygiëne te maken. Ook daar liggen verantwoordelijkheden 

bij school en bestuur. Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen eventuele 

"bedreigingen" direct worden besproken met leerkrachten, directie of bestuur. Er wordt alles 

aan gedaan goede oplossingen voor eventuele problemen te vinden. Als het niet lukt een 

probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen 

ouders en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Zij geeft aan welke 

stappen het best gezet kunnen worden. Onze schoolcontactpersoon is Simone van Wijk. 

Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact opgenomen 

worden met het bestuur van O2A5 en zo nodig een klacht ingediend worden. Het bestuur kan 

de klacht zelf afhandelen, maar er kan voor gekozen worden om een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te schakelen. Ook kan worden 

doorverwezen naar de klachtencommissie. Het bestuur beschikt over een onafhankelijk 

vertrouwenspersoon. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij 

kan de klager begeleiden bij het indienen van een klacht of anderszins ondersteunen. Een klacht 

dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing te worden ingediend. Voor 

onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school 

betrokken is in te zien op school en op onze website te vinden. Op aanvraag kan ook een 

exemplaar worden toegezonden. Eventueel kan er een officiële klacht worden ingediend bij de 

Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan ouders of leerlingen hierbij helpen. 

Contactgegevens van de klachtencommissie:  

Stichting Onderwijsgeschillen 

Gebouw Woudstede 

Zwarte Woud 2 

3524 SJ Utrecht  

(www.onderwijsgeschillen.nl).  

Het reglement van deze externe klachtencommissie is te vinden op:  

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-

lkc/reglement.  
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Ouderinspraak 

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

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

 

Ouders van de ouderraad zetten zich actief in om samen met het team activiteiten te 

organiseren. Het gaat hierbij o.a. om activiteiten als Sinterklaas, Kerst, schoolavonden en de 

jaarafsluiting. Daarnaast verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij activiteiten die door 

de school worden georganiseerd en behartigt de ouderraad de belangen van leerlingen en 

ouders. In vergaderingen geven zij het team ook feedback.    

Als school vinden wij het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn en blijven. Ouders kunnen 

op allerlei manieren de school en de ouderraad ondersteunen. Belangstellenden kunnen altijd 

contact opnemen met het team en de leden van de ouderraad. 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten twee 

ouders en twee leerkrachten in. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op 

school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van Stichting O2A5. Zaken die aan 

de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de 

school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af 

en is herkiesbaar. Als u zitting wilt nemen in de MR, kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie 

hierover is te krijgen op school.  

Op dit moment hebben zitting in de MR:   

Erik Verbeek en Jeffrey Boiten (oudergeleding) 

Simone van Wijk en Jasmin Smit (teamgeleding)   

Het schoolbestuur (=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Het bevoegd gezag 

van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een 

clustermedezeggenschapsraad (CMR) verbonden aan een cluster. De GMR treedt, indien het 

aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, op voor alle scholen of voor de 

meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een 

duidelijk afgebakende, bovenschoolse positie. De CMR functioneert als 

medezeggenschapsorgaan voor het clusterbeleid en het lokaal onderwijsbeleid. De organisatie 

van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggen-schapsstatuut. Zo zijn er door 

Stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden vastgelegd.  
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 

vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is 

voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00 

Daarvan bekostigen we verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld het Paasontbijt, de Kerstviering, 

Sinterklaasfeest en de slotdag.  

Voor de schoolreisjes en het schoolkamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Ook hier geldt dat 

de ouderbijdrage vrijwillig is.  

 

Wat betalen ouders voor het onderwijs?  

Het primair onderwijs in Nederland is voor iedere leerling kosteloos te volgen. Dit is bij wet 

geregeld. Wanneer een school naast het gewone onderwijsprogramma extra activiteiten of 

voorzieningen aanbiedt, mag daarvoor aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage worden 

gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan een schoolreis, een schoolkamp en festiviteiten. 

Aangegeven moet worden waaraan de ouderbijdrage besteed wordt.  

 

Ouders kunnen bepalen of ze de bijdrage in zijn geheel, slechts gedeeltelijk of helemaal niet 

betalen. Bij het innen van deze bijdrage wordt geen dwang uitgeoefend. Alle leerlingen doen 

mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de 

vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we 

ook niet. Een financiële bijdrage is geen voorwaarde tot toelating tot de school. 

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd door de oudervereniging. Deze bepaalt zelf de 

hoogte van de bijdrage en de wijze waarop het geld besteed wordt. Tijdens de jaarlijkse 

ouderavond legt de oudervereniging hierover verantwoording af en kunnen ouders invloed 

uitoefenen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 20,00 per jaar. Kinderen die na 1 

januari op school komen betalen de helft: € 10,00.  



18 

 

 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 

4.4 Extra informatie 

Vormingsonderwijs 
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen 

vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het 

godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de 

schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn 

aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en 

burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden 

verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U 

kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of 

protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse 

hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het 

vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen 

kosten aan verbonden. 
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Privacy  
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in 

de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze 

gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook 

gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een 

beperkt aantal leerlinggegevens.  

De school heeft in het kader van nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte 

afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming 

voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is 

beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders 

en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 

Sponsoring 
Alle scholen van O2A5 houden zich aan het Convenant “Scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs en sponsoring” 2020-2022, dat is afgesloten door de overheid met verschillende 

belangenorganisaties. 

Basispoort 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze 

school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 

gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 

mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn 

leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin 

afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik 

van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, 

achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, 

geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of 

toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Beeldcoaching  
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om 

onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk 

ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak (o.a. bij vragen rondom 

leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et 

cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. 

Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar. De 

beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen 

voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden. Indien 

de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan 

worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. De 
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beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het 

begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen 

blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving). 

Rookvrij schoolplein  
Volgens de wet is het verboden om in een schoolgebouw of op het terrein eromheen te roken. 

Wij hebben voor onze school regels opgesteld en we verzoeken u vriendelijk om deze goed door 

te lezen.  

Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 

• Ons gehele schoolgebouw is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Onder het gehele 

schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de 

keuken en de ruimtes van andere gebruikers van ons pand. Ook uit open ramen of bij de 

entree wordt niet gerookt. Tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd zijn 

het gebouw en het plein rookvrij. 

• Ons gehele schoolplein is rookvrij, 7 dagen per week, 24 uur per dag 

Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze school. U helpt 

ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de 

hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving 

voor onze kinderen. 
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5 Ontwikkeling en resultaten 

5.1 Tussentijdse toetsen 

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van uw kind gevolgd. Hiervoor 

gebruiken we observaties, methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen van 

CITO. Groepsleerkrachten houden de vorderingen van methode- en niet methodegebonden 

toetsen, observaties, verslagen van besprekingen met ouders en/of externen bij in een 

geautomatiseerd leerlingvolgsysteem: ParnasSys.   

Tijdens de schoolperiode worden de toetsen van CITO gebruikt. De toetsresultaten komen in 

het rapport van de kinderen. Twee maal per jaar wordt naar aanleiding van de medio en 

eindtoetsen een analyse op school, groeps- en leerlingniveau gemaakt. Dit kan aanleiding zijn 

om ons handelen op school-, groeps- en/of leerlingniveau (tijdelijk) aan te passen.  

 

 
 

 

5.2 Resultaten eindtoets 

Wat is de eindtoets?  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht 

geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de 

leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies 
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heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen 

kunnen niet slagen of zakken. 

 

Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende 

niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze 

controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een 

school voldoende of onvoldoende presteert. 

Wat zijn referentieniveaus? 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit 

wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd). 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit 

is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel 

de ‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school 

hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of 

onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de 

Inspectie van het Onderwijs. 

Wat zijn signaleringswaarden? 

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 

percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school 

minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er 

misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores 

‘signaleringswaarden’ genoemd.  

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 

streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 

voldoende. 

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 

mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 

coronacrisis.  

Wij volgen onze leerlingen de gehele schoolloopbaan met het CITO-leerlingvolgsysteem en 

kijken per half jaar of de verwachte vorderingen zijn gemaakt.  

In dit gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen, 

maar met minder dan vijf leerlingen vermeldt DUO het gemiddelde niet.  

Vanaf 2015 biedt de overheid scholen de mogelijkheid een eigen eindtoets te kiezen. Deze 

eindtoets wordt rond half april aangeboden. De eindtoets bevestigt meestal dat het VO-

schooladvies dat gegeven is overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten 

kennen. Wij hebben bewust gekozen voor de IEP-toets.  
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5.3 Schooladviezen 

Tijdens de gehele schoolperiode wordt er van ieder kind een leerling-dossier opgebouwd. In dit 

dossier nemen wij alle toetsresultaten, rapportcijfers, resultaten van onderzoeken, 

bijzonderheden met betrekking tot het kind, etc. op.  Dit dossier, dat altijd voor ouders in te zien 

is, dient als uitgangspunt voor het advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet 

onderwijs.  

Als een kind de school verlaat wordt het onderwijskundig rapport ingevuld. Ouders krijgen een 

exemplaar ter inzage.   

De keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen en 

hun ouders worden gedurende de eerste helft van het schooljaar geïnformeerd over alles wat 

van belang kan zijn bij het maken van een juiste keuze. In november wordt al een voorlopig 

schooladvies gegeven door de leerkracht. In februari volgt het definitieve advies.  

We baseren het advies op:  

• de capaciteiten van het kind gebaseerd op de Cito-toetsresultaten en de rapporten door 

de gehele schoolcarrière heen; - de werkhouding;  

• de mentale instelling.   

In een persoonlijk gesprek zal de leerkracht van groep 8 het schooladvies aan de ouders en het 

kind meedelen. De leerkracht licht bij contacten met het voortgezet onderwijs de keuze toe. 

Ouders zorgen voor de aanmelding bij de school van keuze.  

De uitstroom kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het groepsprofiel, sociale 

achtergrond en capaciteiten van kinderen.  

5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier 

met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden 

zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het 

fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier 

deel aan de maatschappij. 
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Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. 

Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de 

kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Wij willen ook dat 

kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel 

van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle 

samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken 

en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens.   

Onze school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten 

samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld 

waarin wij samen leven en werken.   

 

Werkwijze Sociale opbrengsten 

Bij sociaal leren gaat het steeds om meer dan het leren van kennis en vaardigheden. Het gaat 

om houding en gedrag. Daarbij komen ook gevoelens van eigen verantwoordelijkheid en 

‘eigenaarschap’ voor de sfeer in de relatie naar voren. Het is belangrijk om naast de cognitieve 

vakken zoals, taal, lezen en rekenen, aandacht te besteden aan sociaal-emotionele 

vaardigheden. Dit doen we in alle groepen.  

 

We werken met een sociaal-emotioneel volgsysteem ‘Zien’. Zien werkt als een geïntegreerde 

applicatie binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Alle sociaal-emotionele en schoolse 

gegevens van de leerling zijn daarmee binnen hetzelfde systeem beschikbaar.    

 

Naast het volgsysteem werken wij met de sociaal-emotionele methode ‘Kwink’. In de lessen 

gaat het onder andere over inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen en 

betrouwbaarheid. Karaktereigenschappen die niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling 

onontbeerlijk zijn, maar ook voor het functioneren in de samenleving van nu en later.    

 

Wij werken op school ook met de PBS-aanpak (Positive Behaviour System). PBS is een 

preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden 

een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te 

profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school samen met ouders. 
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6 Schooltijden en opvang 

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije 

middag). De kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.  

6.2 Opvang 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderkamer, in en buiten het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Tussenschoolse opvang 

Kinderen eten tussen de middag op school met de leerkracht en spelen daarna ook nog buiten 

met de onderwijsassistent.  Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met De Kinderkamer, in en buiten het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

U kunt tijdens vrije dagen en schoolvakanties gebruik maken van de opvang van de 

Kinderkamer. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Buitenschoolse opvang De Kinderkamer is een kinderopvang voorziening voor uw 

schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze kinderopvangvoorziening bevindt zich ook in 

ons Brede School gebouw. Het team van De Kinderkamer is deskundig op het gebied van de 

verzorging, opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Op school zijn informatiemappen 

aanwezig van De Kinderkamer voor ouders die belangstelling hebben.  

Mailen of even langskomen kan ook! 

 

De Kinderkamer Vuren  

Mildijk 109  

4214 DR Vuren  

0183-661348  

info@kinderkamer-vuren.nl  

www.kinderkamer-vuren.nl  

 

https://www.kinderkamer-vuren.nl/
https://www.kinderkamer-vuren.nl/
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6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2021-2022 

Vakantie Van Tot en met 

Studiedag 1 22 september 2021  

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021 

Studiedag 2 15 november 2021  

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022 

Studiedag 3 25 februari 2022  

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022 

Goede vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022 
 

Hemelvaartsdagen 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksteren 06 juni 2022  

Studiedag 4 07 juni 2022  

Studiedag 5 24 juni 2022  

Zomervakantie 11 juli 2022 19 augustus 2022 



 

 


