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

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van obs Prins Bernhard

Voorwoord
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Contactgegevens

obs Prins Bernhard
Schuwacht 216
2941EK Lekkerkerk

 0180661717
 https://www.obsprinsbernhardlekkerkerk.

nl
 directie.bernhard@onderwijsprimair.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Janneke van Tol directie.bernhard@onderwijsprimair.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Pr1mair
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.761
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

23

2019-2020

OBS Prins Bernhard heeft 23 leerlingen. We streven naar een maximale groepsgrootte van 15 
leerlingen. Zo kunnen we onderwijs op maat bieden en voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van 
de verschillende leerlingen. 

Kernwoorden

Veilig pedagogisch klimaat

Kleine groepenStructuur en duidelijkheid

Specifiek aanbod Samenwerking

Missie en visie

Want ieder kind verdient geluk, uitdaging en succes!

Op OBS Prins Bernhard maakt iedereen deel uit van de school.

Kinderen, ouders en alle leerkrachten maken samen onderwijs. Wij stemmen af met kind en ouders 
door in gesprek te gaan en afspraken te maken. Wij spreken hoge verwachtingen uit. Wij leren kinderen 
om verantwoordelijk te zijn. De school biedt leerlingen veel structuur en duidelijkheid. 

Kinderen werken individueel, maar zeker ook samen met anderen. Hier wordt echt vanuit 
onderwijsbehoeften aan de ontwikkeling van de leerlingen gewerkt. 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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We werken samen met andere scholen, met de buurt en met bedrijven om ons heen. We leren zoveel 
mogelijk in verbinding met de 'echte wereld'. Het leren is betekenisvol. We bereiden het kind voor op 
een volwaardige deelname aan de  samenleving in de 21e eeuw. Naast een stevige basis van taal en 
rekenen, werken we aan competenties als samenwerken, plannen, reflecteren, communiceren en 
presenteren. Er is aandacht voor het omgaan met ICT, creativiteit en oplossend/onderzoekend leren. In 
ons thematisch onderwijs komt dit bij wereldoriëntatie, natuur, burgerschap, kunst, cultuur, muziek en 
techniek ruimschoots aan bod. Onze kinderen leren op een duurzame manier in het leven te staan.

Prioriteiten

•  Ontwikkelen van basisschool met specifiek profiel.
•  Weergeven: werken aan de hand van het ontwikkelingsperspectief.
•  Omgeving: inspirerende datamuur, inrichting aansluiten bij goed klassenmanagement. 

Identiteit

OBS Prins Bernhard is een openbare basisschool waar leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door het kleinschalige karakter van de school kennen 
alle leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving 
waarin zij zich gehoord en gezien voelen. 
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De school is in 2 units verdeeld, groep 4 t/m 6 en groep 7/8. Iedere groep heeft een vaste leerkracht(en). 
De zorg over de leerlingen in de units wordt wel gedeeld met alle leerkrachten. Hierdoor kan 
continuïteit, kennis en vaardigheden worden gedeeld. Naast de vaste leerkracht(en) is er 3 dagdelen 
een onderwijsassistent aanwezig. 

Leerlingen krijgen instructie in kleine groepjes. Hierdoor is de instructie altijd op maat en effectief. 
Lesdoelen worden bij de start van de les duidelijk gecommuniceerd met de leerlingen. Leerlingen 
ontvangen directe, ontwikkelingsgerichte feedback tijdens de verwerking. 

We vinden het belangrijk dat de leerlingen onderwijs krijgen in een rijke leeromgeving.  Duidelijkheid 
en voorspelbaarheid zijn bij ons belangrijke uitgangspunten. 

 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een invaleerkracht ingezet of neemt een andere vaste 
leerkracht de lesgevende taken over. Door krapte in de invalpool lukt het vaak niet een invalleerkracht 
voor de groep te vinden. Dan kan het zijn dat er een vrije dag wordt gegeven. 

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

oriëntatie op jezelf en de 
wereld 4 uur 4 uur 

bewegingsonderwijs
3 uur 3 uur 

kunstzinnige oriéntatie
1 u 30 min 1 u 30 min

taalontwikkeling
9 u 30 min 9 u 30 min

oriëntatie op rekenen
5 u 30 min 5 u 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Engels les wordt op OBS Prins Bernhard gegeven in de groepen 1 t/m 8. De uren zijn meegeteld in het 
onderdeel 'Taal".

Wij gebruiken voor het vak Wereldoriëntatie de methode 4xwijzer. In deze methode is het onderdeel 
levensbeschouwing integraal opgenomen.

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

Lezen
7 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
4 u 45 min 10 uur 10 uur 10 uur 10 uur 10 uur 

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

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

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

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De school heeft een goede relatie met peuterspeelzalen. De overdracht van leerlingen gebeurd na 
toestemming van de ouders altijd schriftelijk en mondeling. We willen hierdoor de doorgaande 
ontwikkeling van ieder kind waarborgen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

OBS Prins Bernhard biedt onderwijs aan alle leerlingen die onderwijs kunnen volgen op een reguliere 
school. De school kan leerlingen goed onderwijs geven met een specifieke onderwijsbehoeften. De 
groepen zijn klein en de leerkrachten zijn goed opgeleid om leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte goed te begeleiden. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 3

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

OBS Prins Bernhard gebruikt onderdelen van Pedagogische Tact en Leuk is anders, toegepast op de 
situatie van de school. In het veiligheidsplan staat beschreven welk pestprotocol de school hanteert.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Leerlingen vullen ieder jaar de vragenlijsten van WMK. Hierin wordt gevraagd naar het welbevinden, 
het klimaat in de klas en de sociale veiligheid. Ook gaan wij altijd in gesprek met de leerlingen. Hierin 
kunnen leerlingen vaak nog beter aangeven wat zij goed vinden gaan en wat zij graag anders zouden 
willen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Klootwijk. 
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Klootwijk. 
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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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Informatieavonden

Ouders organiseren verschillende feesten en activiteiten. Ze doen dit altijd in samenspraak met het 
team. 

Klachtenregeling

Op de Basisschoolapp staat de klachtenregeling vermeld. We verwachten van ouders dat ze altijd eerst 
naar de leerkracht lopen. Komen de leerkracht en de ouders er samen niet uit dan kunnen ze altijd bij de 
directeur terecht. Als de directeur en ouders niet tot een oplossing kunnen komen, wordt de directeur-
bestuurder erbij betrokken. 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders krijgen de meeste berichten via de 
Basisschoolapp. Daarnaast mailen we ouders als we vragen hebben of afspraken willen maken. Verder 
staan we iedere ochtend en middag bij de deur. De lijntjes zijn zo kort. Ouders worden direct betrokken 
als er vragen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. 

De betrokkenheid van de ouders op de Bernhard is zeer groot. Ouders denken mee over de invulling 
van het onderwijs en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ouders helpen daarnaast mee met het 
organiseren van feesten en activiteiten. Ook worden veel klussen door ouders gedaan. We zijn hier zeer 
dankbaar voor. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 37,50

Daarvan bekostigen we:

• eindfeest

• Paasfeest

• Kerst

• Sinterklaas

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

• schoolreis
• schoolkamp

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Om door te geven dat uw kind ziek is kunt u gewoon naar school bellen. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Als ouders verlof willen aanvragen, moeten ze dit altijd schriftelijk doen. 

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Ieder half jaar worden de tussenresultaten geanalyseerd. Doelen en interventies worden hieruit 
opgesteld en plannen worden ieder half jaar bijgesteld. Bij deze plannen wordt gekeken wat werkelijk is 
uitgevoerd, welk effect dit heeft gehad en wat nodig is om in de toekomst goede resultaten te behalen. 

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Op een kleine school geeft het gemiddelde van de CITO eindtoets onvoldoende beeld over kwaliteit 
van de school. Waar wij het ene jaar bij de hoogste score van Nederland horen, kan dit een jaar later 
veel lager zijn. 

Wij kijken naar de groei die de leerlingen maken, hierbij stellen we duidelijke doelen en we sluiten 
niemand buiten!

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 12,5%

vmbo-k 25,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 25,0%

vmbo-(g)t 25,0%

vmbo-(g)t / havo 12,5%

Leerkrachten geven zorgvuldig advies. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en de ouders. 
Bij de overweging waar de leerling het beste kan uitstromen wordt de hele leerling meegenomen. 
Resultaten zijn niet alleen van belang. Werkhouding, welbevinden, karaktereigenschappen en 
onderwijsbehoeften zijn ook zeer belangrijke factoren bij het opstellen van het schooladvies. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

van de kinderen!

ook in de ogen,Het goede doen,

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op OBS Prins Bernhard vinden we dat de ouders, leerlingen en het onderwijskundig team sociale 
partners zijn. Wij zijn pas tevreden als de kinderen dat ook zijn. 

Op de Prins Bernhard zijn we allemaal anders en dat is heel gewoon!

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Vanuit de vragenlijsten voor de kinderen: 

• veiligheidsbeleving 
• leer- en leefklimaat 
• sociale vaardigheden

Via de kind-, groeps- en oudergesprekken krijgt het onderwijskundig team een duidelijk beeld over de 
sociale omgang van ieder kind binnen onze school. De opbrengsten uit deze gesprekken en 
vragenlijsten geven ons handvatten om met ieder kind individueel én in groepsverband verder te 
werken aan hun ontwikkeling.

Een van de teamleden van OBS Prins Bernhard is gedragsspecialist; zij begeleidt het team en 
individuele leerlingen. En we kunnen, indien noodzakelijk, Rots en Watertraining op locatie aanbieden.

5.5 Kwaliteitszorg

Iedereen op de Bernhard geeft les volgens het directe instructie model. Leerkrachten zetten digitale 
middelen adequaat in om de lessen zo goed mogelijk te ondersteunen. Leerkrachten kennen de 
onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen en handelen hiernaar. De leerkrachten houden de 
bevindingen dagelijks bij in een logboek. Resultaten worden opgenomen in ParnasSys. De school 
maakt ieder half jaar een trendanalyse. Verder vindt er regelmatig collegiale ondersteuning plaats. 
Leerkrachten professionaliseren zich ieder jaar. Deels met het hele team en deels individueel. Iedere 
leerkracht deelt de opgedane kennis met het team.

- Nieuwe rekenmethode wordt door iedereen gebruikt zoals deze bedoeld is. De leerlingen volgen met 
meer leerplezier de rekenlessen en de resultaten zijn verbeterd.        

- Iedere leerkracht is een inspirerende kartrekker voor in ieder geval één onderwerp. We leren van en 
met elkaar.        

- Kunst en cultuur is in iedere groep planmatig ingezet.       

- Engels is in iedere groep ingevoerd met een nieuw programma. Doelen zijn helder voor de komende 
jaren.       

- Ondergrens of hoger behalen met de Centrale Eindtoets.          

Lange termijn: ·         

- Werken met een passend aanbod voor de leerlingen op basis van onderwijsbehoeften.         

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.
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- Kwaliteitsinstrument WMK volledig invullen. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stg. Kinderopvang Nederlek, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stg. Kinderopvang Nederlek, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  - 12:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag: Groep 4 is om 12:00 uur uit.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek alle groepen dinsdag en vrijdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 maart 2020

Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020

Zomervakantie 20 juli 2020 28 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

afspraak maken alle dagen voor of na schooltijd

Wij zijn een open school. U kunt bij voorkeur na schooltijd even binnenlopen om een berichtje aan de 
leerkrachten te geven, of een afspraak te maken voor een gesprek. U kunt ook even bellen of e-mailen 
om een afspraak te maken.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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