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Voorwoord 
 
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 vormgeven 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. 
 
Team Regenboog 
Miriam van Moerkerk  
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1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool de Regenboog                                    
Mr. Rinkstraat 19
4005VH Tiel

0344632757

http://www.regenboog-tiel.nl

regenboog@opo-r.nl
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Schoolbestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1701

http://www.opo-r.nl

Schooldirectie

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs

Aantal leerlingen

Zoals u in de onderstaande grafiek kunt zien is de Regenboog een relatief kleine school.
We hebben een gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen.
Alle groepen worden de groepsleerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en/of een
leerkrachtondersteuner.
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1.2 Missie en visie
 
Kenmerken van de school 

 
Missie en visie 
Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, waarbij taal en rekenen de basis vormen. Daarnaast is 
er expliciet aandacht voor betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. We richten ons op 
de mogelijkheden en positieve kanten van ieder kind en sluiten vanuit dit ontwikkelperspectief 
daar met ons onderwijsaanbod, de zorg en begeleiding op aan. We helpen kinderen om de kennis 
die ze bij ons op doen in de praktijk te brengen en om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen 
op school en thuis. Dat doen wij door leerlingen te motiveren en het goede voorbeeld te geven.  
Als professionals gaan wij voor 100% voor onze leerlingen. We bieden onze leerlingen 
duidelijkheid en structuur en vinden het vooral heel belangrijk om samen veel plezier te hebben.  
Bij ons op school is iedereen welkom. Wij zijn een open school, zijn laagdrempelig en toegankelijk. 
We werken samen met de ouders, ieder vanuit een eigen rol, aan hetzelfde doel en vanuit dezelfde 
kaders. We doen dit door huisbezoeken, contactmomenten op school en we betrekken ouders bij 
activiteiten. 
 
Mediumsetting Kentalis 
De Regenboog is sinds augustus 2020 een mediumsetting en werkt hierdoor nauw samen met 
Kentalis. Deze samenwerking richt zich op leerlingen uit Tiel en de directe omgeving, die een 
ondersteuningsarrangement nodig hebben voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Dit betekent dat deze leerlingen bij ons regulier onderwijs volgen en bij ons zijn ingeschreven. Met 

school met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden. De Regenboog heeft zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot een onderwijsplek, die tegemoet komt aan de behoeften van kinderen met 
taal- en spraakproblemen. Onze medewerkers krijgen door de nauwere samenwerking meer 
inzicht in de problematiek en leren hoe les te geven aan leerlingen met een TOS. Zo wordt de 
expertise van het speciaal en regulier onderwijs uitgewisseld, waar alle leerlingen van profiteren.  
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Gezonde school 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij 
zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een 
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de leerlingen. 
 

Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 
schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het 
themacertificaat gezonde voeding. Hiervoor zetten we de activiteiten lekker fit, project eten, hou 
je mond gezond, het overblijfrestaurant (1 x in de twee jaar) en de kraanwaterdag in.  
 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.  
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 
 
Identiteit 

Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht 
welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
De drie kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn Gelijkwaardigheid, Vrijheid en Ontmoeting. 

We bieden een gevarieerd onderwijsprogramma (maximaal 3 leerroutes) met een stevige 
basiskennis op het gebied van taal en rekenen. We doen dit in een uitdagende leeromgeving waar 
we gebruik maken van eigentijdse methodes, leermiddelen en ICT. 

We sluiten aan bij interesses, talenten en verschillende leerstijlen van de leerlingen en bieden 
een breed lesaanbod waarin naast het reguliere programma ook aandacht is voor 
bewegingsonderwijs, techniek, muziek, gezondheid en expressie. 

We maken hiervoor gebruik van projecten, maar ook van vakleerkrachten en van onze brede 
schoolfaciliteiten. 

We bieden een pedagogisch veilig klimaat waar leerlingen zich gehoord en gezien voelen en 
waar ze worden gestimuleerd om zichzelf te zijn. Leerlingen zien elkaars verschillen en gaan op 
een positieve manier met elkaar om. 
 

2 Het onderwijs 
 

2.1 Organisatie van het onderwijs 
Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar 
in de groep. We hebben een aantal combinatieklassen t/m groep 8, twee leerjaren zijn dan 
samengevoegd in 1 groep. In de combinatieklassen is er altijd ondersteuning van een 
onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. 
Onze leerlingen hebben allemaal een of twee groepsleerkrachten, zij geven de reguliere lessen aan 
de groep. Naast de groepsleerkracht zijn er bij ons op school onderwijsassistenten en 
leerkrachtondersteuners werkzaam, zij ondersteunen de leerkrachten en spelen een belangrijke rol 
bij de begeleiding van leerlingen. De bewegingslessen in groep 1 t/m 8 worden gegeven door 
vakleerkrachten. Verder worden er muzieklessen gegeven door docenten Zinder in de groepen 3 
t/m 6. Vanaf groep 1 krijgen onze kinderen Engels, deze lessen worden gegeven door native 
speakers: mensen die Engels als moedertaal hebben. 
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep 
Aan de hand van het leerlingaantal hebben wij voor het schooljaar 2022-2023 de leerlingen 

verdeeld over 5 groepen: Groep 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8.  
 

Invulling onderwijstijd 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In groep 1 en 2 gaan de leerlingen gemiddeld 886 uur per jaar naar school en wordt er gewerkt met 
thema's. Aan de hand van deze thema's wordt het onderwijsprogramma ingericht. Er worden o.a. 
activiteiten gedaan in het kader van begrijpend/kritisch luisteren, fonemisch bewustzijn, rekenen, 
wereldoriëntatie en bewegen. De groepen 3 t/m 8 gaan per jaar 966 uur naar school.  
 
Op onze school is er veel aandacht voor de basisvaardigheden, met name rekenen, taal en lezen 
Wij besteden uitgebreid aandacht aan ons taalonderwijs, onze leerkrachten zijn specialisten.  
Een goede taalvaardigheid geeft kinderen de mogelijkheid om de wereld om hen heen beter te 
begrijpen. Tevens vinden wij het ook heel belangrijk om het plannen van het eigen werk en de 
zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, door hun aantal keer in de week te laten werken 
met dag en/of weektaken. 
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Extra faciliteiten 

Bibliotheek 
Speellokaal 
Peuteropvang Fantaziehuis de Regenboog 
Brede School Tiel Oost 
Brede School Academie 
Plusklas 

 

2.2 Het team 

Vakleerkrachten 
 

Op onze school zijn de volgende 
vakleerkrachten aanwezig: 
 
Bewegingsonderwijs: Sportfriends 
Muziek in de Klas: diverse docenten van Zinder 
Sociaal emotioneel: juf Bapke en juf Hildegard 
Taalcoördinator: juf Femke  
VVE coördinator: juf Ineke 
 
Verlof personeel 
Bij ziekte of verlof van ons personeel proberen we dat in eerste instantie intern op te lossen. 
Meestal is er een collega bereid om een dag extra te werken. De stichting beschikt over een 
flexpool met leerkrachten die kunnen vervangen bij ziekte of verlof van een personeelslid.  
Verder kunnen we een beroep doen op IPPON. 
 
Op dit moment hebben wij te maken met een lerarentekort, het kan dus voorkomen dat er op 
bepaalde dagen geen vervanger wordt gevonden bij afwezigheid van een personeelslid. Wij zijn er 
altijd opgericht om kinderen niet naar huis te sturen, maar zullen altijd alle andere mogelijkheden 
onderzoeken. 
 
Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) / peuteropvang. We werken in ons gebouw nauw samen met Kinderopvang 
Fantaziehuis de Regenboog, voorheen Flattekat Peuteropvang. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar www.fantaziehuis.nl 
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 

Kwaliteitszorg 
In ons schoolplan hebben wij de lijnen uitgezet voor de jaren 2019-2023. In ons kwaliteitsbeleid 
beschrijven we hoe we de kwaliteitszorg bij ons op school vorm geven. Dit beschrijven we voor de 
periode tot 2023. In 2023 wordt er een nieuw schoolplan gemaakt en zal het kwaliteitsbeleid ook 
aangepast worden. 
De kwaliteit van de school wordt beschreven in verschillende documenten: 

In het schoolplan 2019-2023, hierin zijn de kaders uitgewerkt waarbinnen we willen werken. 
In het onderwijskundig jaarplan, dit plan wordt jaarlijks gemaakt. Hierin worden de 

voornemens voor het betreffende kalenderjaar uitgewerkt. Jaarlijks evalueren wij met het hele 
team de doelen uit ons onderwijskundig jaarplan, deze evaluatie wordt vastgelegd in een 
evaluatiedocument en de gegevens worden verwerkt in ons jaarverslag. Als we het nodig vinden 
om langer aan verbeterpunten te werken, dan geven we dat aan en worden deze opgenomen in 
het nieuwe jaarplan. 

Het VVE beleidsplan, hierin wordt het beleid beschreven t.a.v. vroegschoolse educatie (VVE) 
beschreven. Deze subsidie is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid vanuit de 
gemeente. 

Het zorgplan, hierin wordt ons beleid t.a.v. de zorg beschreven. 
De zorgkalender, hierin plannen we alle activiteiten op het gebied van zorg en begeleiding 

zoals de planning van de toetsen, de groepsplannen en de groepsbesprekingen. 
De schoolgids is een informatief document voor o.a. ouders en deze wordt jaarlijks aangepast. 
Het jaarverslag. Hierin kijken we terug naar het vorige schooljaar, een evaluatie van het 

onderwijskundig jaarplan is hier een onderdeel van. 
Documenten die ontstaan op basis van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld een verbeterplan 
n.a.v. een extern onderzoek. 
Kwaliteitsafspraken. Dit zijn de kwaliteitskaarten die we uitwerken in ons kwaliteitssysteem 
WMK en de afspraken die we vastleggen over hoe we ons onderwijs inrichten, bijvoorbeeld de 
opbouw van een rekenles. 

 

Doelen in het schoolplan 
- Vergroten van zicht op ontwikkeling 
- Versterken van  de vaardigheden op het gebied van  het Leren- leren  
- Het creëren van een Rijke taal  omgeving  
- Het stimuleren van het spelend leren bij de kleuters vanuit een beredeneerd aanbod 
- Implementatie van de mediumsetting van Kentalis 
- Implementatie High Performance Schools ( Academica) 

 

Hoe bereiken we deze doelen? 
Wij werken vanuit een jaarplan dat gekoppeld is aan onze bord -en werksessies van Stichting 
Leerkracht. Afspraken en ambities verwerken wij in kwaliteitskaarten en worden regelmatig 
geëvalueerd. 



 
 

11 
 

3 Ondersteuning en veiligheid 
 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 

Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden en beschikken 
over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden en extra 
ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben.  
Op de Regenboog hebben wij kleine groepen en beschikken wij over 3 onderwijsassistenten die in 
alle groepen ingezet worden. Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben 
heel specialistische ondersteuning nodig vanuit (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen 
wij in onze school tegen grenzen aan. Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van 
onze school aantoonbaar te boven gaat, zullen we, in samenspraak met ouders (verzorgers), op 
zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling. 
 
Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning 
 
Het versterken van de samenwerking met Kentalis, waardoor wij leerlingen met taalproblemen 
nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden.  
Binnen het team is er een leerkracht afgestudeerd als orthopedagoog, mogelijk willen we haar in 
de toekomst de rol geven als gedragsspecialist op de Regenboog. 
 
3.2 Gediplomeerde specialisten op school 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen 
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?  

 
 

  
 

 
 

Onze school heeft een intensieve samenwerking met Kentalis, wij zijn een mediumvoorziening, 
taalsatellietschool. De logopediste is 2 dagdelen per week aanwezig op school om leerlingen te 
begeleiden. 
 
Sociaal emotioneel  
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 
  

 
 

De school kan gebruik maken van de bovenschoolse gedragsspecialisten en de orthopedagoog.  
 
Gedrag, werkhouding en taakaanpak  
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?  

 
 

De intern begeleider kan, Karin Schneiders, ingezet kan worden bij eventuele 
gedragsproblematiek. Eventueel kan er hulp ingeschakeld worden van de bovenschools 
gedragsspecialisten en orthopedagoog.  
 
Motorische en lichamelijke ontwikkeling  
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

 
De Motorisch Remedial Teacher is een dagdeel per week aanwezig op school om leerlingen te 
begeleiden.  
 
Medisch handelen en persoonlijke verzorging  
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?  
Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig. De ondersteuning voor 
persoonlijke verzorging en medisch handelen hebben wij niet in de school, omdat dit op dit 
moment niet nodig is. Wanneer deze behoefte wel gaat ontstaan, gaan wij onderzoeken of wij 
deze ondersteuning vanuit de BEPO gelden kunnen organiseren.  
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3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 
De Regenboog is al meer dan 10 jaar een vreedzame school. De Vreedzame School is een aanpak 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school 
beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een 
stem en leren wat democratisch zijn is. 
 
De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: 
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
- constructief conflicten op te lossen 
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
- open te staan voor verschillen tussen mensen 
 
Op de Regenboog hebben wij een grondwet. Wij verwachten dat iedereen die zich in de school 
beweegt zich aan deze grondwet houdt. 
Bij ons op school: 
1. Zijn we aardig voor elkaar en helpen we elkaar 
2. Hebben we respect voor elkaar 
3. Is het rustig in het gebouw 
4. Zorgen we voor een gezellige en veilige sfeer 
5. Hoort iedereen erbij 
6. Werken we aan het een nette school 
 

Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af 
via WMK. Elk jaar wordt de 'Veiligheidsthermometer' afgenomen bij de leerlingen, dit is een 
onderdeel van de Vreedzame School. Daarnaast wordt de (sociale) veiligheidsbeleving om het jaar 
onderzocht in een groot tevredenheidsonderzoek bij zowel leerlingen, als ook leerkrachten en 
ouders. Tevens monitoren wij de sociale veiligheid middels het observatiesysteem ZIEN! De 
uitkomsten worden in de groepsbesprekingen besproken.  
 
Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

Een anti-pest coördinator is het aanspreekpunt bij pestgedrag. Brengt de situatie in kaart en 
onderzoekt welke acties er mogelijk zijn om het pestsituatie op te lossen. Begeleidt de leerling 
en hun ouders in het traject, biedt nazorg en verwijst eventueel naar andere instanties. Juf 
Karin is er op ma, di en vrij.  
Een vertrouwenspersoon is een persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. De 
vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen, het 
analyseren van voorvallen en adviseren hierover en voor het verwijzen naar professionele 
hulpverleners. Juf Susan is aanwezig op ma, do en vrij.   



 
 

14 
 

4 Handige informatie voor ouders 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
We willen dat ouders zich betrokken voelen bij hun kind(eren) en zich medeverantwoordelijk tonen 
voor de ontwikkeling op school. Ouders denken en praten mee over de gang van zaken op school. 
Enkele praktische uitgangspunten zijn: 

- omdat we laagdrempelig zijn lopen ouders makkelijk de school binnen met een vraag of 
opmerking 

- wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken, we hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

- er is begrip voor elkaars omstandigheden met gelijkwaardigheid als basis 
- er is sprake van een duidelijke en heldere communicatie vanuit de school naar de ouders 
- ouders helpen bij activiteiten op school 
- we voeren intakegesprekken met nieuwe ouders 
- leerkrachten en gaan bij alle kinderen in groep 3, 5 en 7 een keer op huisbezoek 
- er zijn een aantal keer per jaar ontwikkelgesprekken 
- het is ook altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken 
- ouders zijn welkom bij onze vieringen 
- in groep 1 t/m 4 is er een dagelijkse ouderinloop in de groep.  

 
4.2 Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 
 
10-minutengesprekken 
Vijf keer per jaar worden er 10-minutengesprekken georganiseerd. Tijdens deze gesprekken hebt u 
de mogelijkheid om over uw kind te praten met de leerkracht. Er wordt gesproken over de 
vorderingen van uw kind, maar andere zaken die van belang zijn, kunnen ook aan de orde komen. 
U krijgt tijdig een aankondiging dat u zich kan inschrijven voor deze gesprekken. 
Groep 3 en groep 8 zijn specifieke schooljaren. Voor de ouders van de kinderen van groep 3 en van 
groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd waarbij alle 
ouders tegelijkertijd geïnformeerd worden over de inhoud van het schooljaar. 
 
Rapportage 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. In dit rapport worden de vorderingen en de 
ontwikkeling van uw kind beschreven. Wij vinden het belangrijk om de inhoud van het rapport met 
de ouders te bespreken. Daarom krijgen de ouders een uitnodiging voor een rapportgesprek. De 
leerkracht kan de inhoud van het rapport toelichten en de ouders hebben de mogelijkheid om 
vragen te stellen. 
 
Social media 
Onze school heeft ook een eigen facebook -en YouTube pagina en we zijn ook te volgen op 
Instagram. 
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Parro 
Op de Regenboog willen wij de communicatie zoveel mogelijk via Parro laten verlopen. Zodra een 
kind start bij ons op school krijgen ouders via de mail een uitnodiging van de leerkracht(en). Met de 
app Parro bent u altijd en meteen op de hoogte van de schoolse zaken, kijkt u mee met de 
schoolavonturen van uw kind en is er direct contact mogelijk tussen u en de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). 

 

4.3 Privacy toelichting 
De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van 
het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn 
van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) vastgesteld.  
 
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. De meeste gegevens ontvangen wij 
van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en 
ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms 
worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van 
een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  
 
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem [ParnasSys]. 
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de 
stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt 
een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een 
leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken 
als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee 
heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.  
 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke 
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te 
mogen uitwisselen. Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het 
gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het 
gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming 
te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  
 

te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
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4.4 Klachtenregeling
We zijn verantwoordelijk voor een transparant veiligheidsbeleid. Op onze school zijn afspraken van 
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders, collega's en andere betrokkenen. 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een gedragscode, die is opgenomen in het beleidsplan Sociale 
Veiligheid.  
 

Soms kan het toch misgaan tussen mensen. Als mensen zich door het gedrag van anderen 
bedreigd, beledigd of geïntimideerd voelen, moeten ze weten waar ze met hun klacht terecht 
kunnen en op welke wijze hun klacht wordt behandeld. Bij klachten over ongewenste 
omgangsvormen op school kunnen ouders, leerlingen en onderwijspersoneel een beroep doen op 
een vertrouwenspersoon. 
 

Een vertrouwenspersoon begeleidt hen bij het oplossen van de klacht. Hieronder treft u informatie 
aan over de interne- en externe vertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie. 
Uiteraard is het van belang allereerst in gesprek met de directbetrokkene(n) een klacht te 
bespreken en zo mogelijk een klachtmelding te voorkomen. Mocht dit niet hebben geleid tot een 
bevredigende oplossing dan kunt u bij de intern begeleider en/of de directeur terecht.  
Mocht dit ook niet hebben geleid tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot onze intern 
vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op 
school en werkt bij een klacht zo nodig samen met de coördinator van de externe 
vertrouwenspersoon van de GGD. Op onze school is Susan van Buuren de interne 
vertrouwenspersoon ( s.buuren@opo-r.nl)  
 
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige die begeleiding biedt in het 
klachttraject. Hij/zij staat buiten de school. De externe vertrouwenspersoon onderzoekt of de 
klacht in gesprekken met school opgelost kan worden. Lukt dit niet of is de melder na afloop niet 
tevreden. Dan biedt de externe vertrouwenspersoon ondersteuning bij het indienen van de klacht 
bij de klachtencommissie.  
 
Onze externe vertrouwenspersonen zijn Thomas Habricht (jeugdverpleegkundige) en Ayla Gras 
(jeugdarts), bereikbaar op tel. 0344 698 707, afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD 
Rivierenland. Een formele klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag van stichting OPO-R ter 
attentie van het bestuur. Het bevoegd gezag kan de klager voorstellen de klacht zelf op te pakken 
of ervoor kiezen de klacht door te sturen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). 
 
Als de klager niet wil dat het bevoegd gezag de klacht oppakt of als de afhandeling van de klacht 
niet naar tevredenheid van de klager is, wordt de klacht doorgestuurd naar de LKC.  
De LKC is gevestigd in gebouw 'Woudstede', Zwarte Woud 2 te Utrecht.  
Het postadres is: postbus 85191, 3508 AD te Utrecht. U kunt ook bellen naar 030 280 95 90 of 
mailen naar info@onderwijsgeschillen.nl. 
 
De Klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:- 
(on)gegrondheid van de klacht,- het nemen van maatregelen,- overige door het bevoegd gezag te 
nemen besluiten. De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct 
betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De 
leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid 
vernemen. Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl. 
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4.5 Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze georganiseerd middels een Ouderraad, een ouderarena 
Medezeggenschapsraad en op afroep (digitaal). 
Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat ouders inspraak hebben in het schoolbeleid en op 
school (ondersteunende) activiteiten kunnen ondernemen. Naast het werk in de 
medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad zijn diverse ouders betrokken bij activiteiten, zoals 
bij een excursie, controle op hoofdluis en jaarfeesten. Bij speciale activiteiten nodigen we graag 
ouders uit om hierbij aanwezig te zijn, bijv. bij de maandvieringen, bij de Kinderboekenweek of het 
Pleinfeest. 
 
4.6 Vrijwillige ouderbijdrage 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Wanneer u als 
ouder de vrijwillige bijdrage niet kunt of wilt betalen, leidt dit niet tot het uitsluiten van de 
leerlingen van deelname van activiteiten. Mocht het zijn dat veel ouders de vrijwillige bijdrage niet 
meer kunnen of willen betalen, zullen wij het aanbod van de activiteiten aanpassen. Onze insteek 
is dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan het aanbod. 
 

terugkerende activiteiten betaald, die niet tot het gewone lesprogramma horen en dus niet door 
het ministerie van onderwijs betaald worden. Bijvoorbeeld de activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, 
Pasen, de School!week, pleinfeest en andere feesten en vieringen. De ouderraad maakt elk jaar 
een begroting voor de besteding van de ouderbijdrage, deze dient goedgekeurd te worden door de 
medezeggenschapsraad. 
 

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten: 
Schoolkamp: De leerlingen van groep 8 gaan tegen het einde van het schooljaar 3 dagen op 
kamp. De locatie is het kampeercentrum YMCA in Leusden.  
Schoolreis: Het busvervoer is de grootste onkostenpost voor de schoolreizen en deze gaat 
jaarlijks flink omhoog.  

 

Stichting Leergeld 
Ouders/voogden van schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar die in de West-Betuwe 
(Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel) wonen, kunnen een beroep 
doen op Stichting Leergeld Westbetuwe, als zij een inkomen of uitkering hebben die aantoonbaar 
lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Ook ouders die misschien meer verdienen dan deze 
norm, maar gebruik maken van een schuldenregeling kunnen in veel gevallen bij deze stichting 
terecht. Wij verwijzen u voor informatie en/of aanvraag naar de website: 
http/ww.leergeld.nl/westbetuwe. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag dan kunt u zich richten tot 
onze intern begeleider, Karin Schneiders 
 
 
 



 
 

18 
 

4.7 Ziekmelden en verlof aanvragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze manier meldt u uw kind ziek: 
Wanneer een kind ziek is, wil de leerkracht dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. U kunt, liefst 
vooraanvang van de lestijd, daarvoor telefonisch contact opnemen met de school; vanaf 08.00 uur  
zijn wij doorgaans bereikbaar. Indien kinderen er om 09.00 uur zonder bericht niet zijn, dan wordt 
er door de school contact met u opgenomen om na te gaan wat er aan de hand is. We verzoeken u 
de school ook te laten weten wanneer uw kind naar de tandarts, huisarts, ziekenhuis of iets 
dergelijks moet. De afwezigheid van leerlingen en de redenen van afwezigheid worden 
bijgehouden in ons administratiesysteem. Wanneer een leerling veel afwezig is, wordt contact 
opgenomen met de leerplichtambtenaar. Wanneer een kind ziek wordt op school proberen we zo 
snel mogelijk contact op te nemen met de ouders. Zorgt u ervoor dat uw contactgegevens kloppen 
en geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. Bij langdurige ziekte kan er, indien nodig en 
wenselijk, voor huiswerk worden gezorgd. 
 
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 
Verlof religieuze verplichtingen 
Als school kunnen wij de kinderen maximaal 1 dag per religieuze verplichting vrij geven. Deze dag 
dient uiterlijk 2 dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school 

kunt u halen bij de administratie. Nadat u het formulier ingeleverd hebt, beoordeelt de directie of 
de aanvraag toegewezen kan worden. 
 
Vakantieverlof 
Alleen als de specifieke aard van uw beroep het niet mogelijk maakt in de schoolvakanties met 
vakantie te gaan, kunt u toestemming krijgen om buiten de schoolvakanties uw leerplichtige kind 
mee te nemen met vakantie. Het is niet mogelijk verlof te krijgen in de eerste twee weken na de 
zomervakantie. Hier wordt erg streng op gelet en de directeur kan een boete krijgen als deze regel 
overtreden wordt. 
 
Verlof om gewichtige redenen 
Een verzoek om verlof om gewichtige redenen (huwelijk, jubileum etc.) voor uw kind moet u twee 
maanden van tevoren aanvragen bij de directie van de school. Zij mag u binnen de gestelde regels, 
en slechts één keer per jaar, toestemming geven. Voor een huwelijk in het buitenland wordt 
maximaal 5 dagen verlof gegeven. U moet bij de aanvraag van het verlof altijd een trouwkaart 
kunnen laten zien. Als het gaat om verlof voor meer dan 10 dagen moet u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar. 
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5 Ontwikkeling en resultaten 
 

5.1 Tussentijdse toetsen 
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig toetsen af. Naast 
de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van 
leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. 
Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar 
afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De resultaten van 
deze toetsen gebruiken wij als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. Ze worden hierbij 
op verschillende niveaus geanalyseerd, namelijk op leerling-, groeps- en schoolniveau. Dit doen we 
met behulp van de 4-D systematiek van Data, Duiden, Doelen en Doen. De conclusies die wij 
hieruit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continu te verbeteren. 
Met behulp van een tweejaarlijkse analyse van de leerresultaten (CITO) en pedagogische 
observaties (ZIEN!) wordt op cyclische wijze gewerkt. 
 
5.2 Resultaten eindtoets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Schooladviezen:   
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5.4 Visie op Sociale opbrengsten

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn allemaal verschillend en dat is onze kracht! Ieder kind is uniek en wij vinden het belangrijk 
dat leerlingen op school ervaren wat dit betekent. Iedereen heeft verschillende talenten en 
verdient de kans om deze te ontdekken en optimaal te ontwikkelen binnen een veilige, rustige en 
inspirerende leeromgeving. 
Wij gaan voor het begeleiden van de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het 
woord. We doen dat vanuit een sterke betrokkenheid bij kinderen. Dit betekent dat ons onderwijs 
is afgestemd op de behoefte, interesses en talenten van het individuele kind. Daarnaast ontdekken 
kinderen wat de kracht van verschil is en wat het oplevert wanneer ze op een respectvolle wijze 
samen vieren, spelen, leren en werken. Zo worden zij in staat gesteld om met een stevige basis, vol 
vertrouwen in zichzelf en de ander, de overstap te maken naar het vervolgonderwijs en een eigen 
plek vinden in de samenleving. 
 
 

5.5 Werkwijze Sociale opbrengsten 
De Regenboog is al meer dan 10 jaar een vreedzame school. De Vreedzame school is een aanpak 
sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school 
beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een 
stem en leren een democratisch burger te zijn. 
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6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 
 
Continurooster  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Opvang 
Voorschoolse opvang 
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Fantaziehuis, Villa 
Kakelbont en het Kasteeltje, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Tussenschoolse opvang 
Er is geen opvang tijdens de middagpauze aangezien wij een continurooster hanteren 
 
Naschoolse opvang 
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Fantazaiehuis, Villa 
Kakelbont en Het kasteeltje, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 
 
Er is opvang mogelijk tijdens de vrije dagen en schoolvakanties. 
 
Kinderopvang 
Voor de voor- en naschoolse opvangen in de schoolvakanties werken wij samen met diverse 
kinderopvangorganisaties. Het kasteeltje is gevestigd in een gebouw op ons schoolplein. Het is 
echter ook mogelijk om bij een andere organisatie BSO af te nemen, de kinderen worden dan bij 
school opgehaald met een taxi. 

 
 
  



 
 

23 
 

6.3 Vakantierooster
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4 Wie is wanneer te bereiken? 
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7. Belangrijke adressen 
 

Openbare basisschool de Regenboog 
Meester Rinkstraat 19, 4005 VH Tiel 
Tel: 0344 632 757 
www.regenboog-tiel.nl  
regenboog@opo-r.nl 
Facebook: De Regenboog Tiel 
 
Bestuursbureau Stichting OPO-Rivierenland 
Wethouder Schootslaan 5, 4005 VG Tiel 
Tel: 0344 633 262 
www.opo-r.nl 
 
Kentalis Ambulant Begeleider 
Inès Ooyman 
i.ooyman@kentalis.nl  
 
Motoriek in Beweging 
Marieke Hakkert 
marieke@motoriekinbeweging.nl  
 
Logo4Kids 
Anne Buijk-Dijkstra 
anne@logo4kids.nl 
 
Gemeente Tiel, Afdeling leerplicht 
Achterweg 2, 4001 MV Tiel 
Postbus 6325, 4000 HH Tiel 
Tel: 0344 637 111 
Leerplichtambtenaar: S. Deniz-Reuvers 
sdeniz@tiel.nl     
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
 
GGD Gelderland Zuid /vestiging Tiel 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel 
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen 
 
GGD afdeling JGZ 
Tel: 088-1447111 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl  
 

Logopedie GGD: 
Mirjam van der Pol 
Tel: 06 10252070 
mvanderpol@ggdgelderlandzuid.nl  
 
 
Jeugdarts GGD: 
Ayla Gras 
agras@ggdgelderlandzuid.nl   
 
Jeugdverpleegkundige GGD: 
Thomas Habricht 
Tel: 06 83216224 
thabricht@ggdgelderlandzuid.nl 
 
Contactpersoon wijkteam Jeugd Tiel Oost: 
Jenny van der Voort 
Tel: 06 53741553 
jvandervoort@stmr.nl  
 
Stichting Leergeld Westbetuwe 
leergeldwestbetuwe@gmail.com   
Tel: 0344 656 671, maandag 09.00 uur tot 12.30 
uur 
www.leergeld.nl/westbetuwe  
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, 
fundamentalisme, 
onverdraagzaamheid, radicalisering: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 
1113111 (lokaal tarief) 
 
De landelijke Klachtencommissie 

 
Zwarte Woud 2, Utrecht 
Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Tel: 030 280 95 90 
info@onderwijsgeschillen.nl  
www.onderwijsgeschillen.nl  
  



 

8. Akkoord Medezeggenschap 
 

MT Team MR  PMR  

Vergaderdatum  03-06-2022 07-06-2022 05-07-2022 05-07-2022 

Besluitvorming  A A INS INS 

 
 
De medezeggenschapsraad van obs De Regenboog heeft deze schoolgids in de vergadering van 05-07-2022  

 

    

 


