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Op Het Startblok draait het om jou
Welkom (terug)!
Voorwoord voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s)  
Beste kinderen,  
Misschien ben je bijna vier jaar en op zoek naar een leuke school? Of ga je verhuizen … en kom je in de
buurt van basisschool Het Startblok wonen? Dan zoeken je ouders samen met jou naar een fijne, leuke
school. Voor jou is het natuurlijk heel spannend om naar een nieuwe school te gaan. In deze schoolgids
lees je wat we op Het Startblok allemaal doen. We willen je graag helpen om nieuwe vrienden en
vriendinnen te maken, zodat je je snel thuis zult voelen. Je bent van harte welkom om eens bij ons te
komen kijken. Dan weet je hoe de school eruitziet. Je voelt je er vast snel thuis. Ben je al leerling van
onze school? Ook dan geeft deze schoolgids antwoord op veel van je vragen over onze school.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
Welkom in de wereld van openbare basisschool Het Startblok!
Misschien heeft u al kinderen op Het Startblok. Dan biedt deze gids informatie over visie, werkwijze
en organisatie van de school. Mogelijk bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind.
In deze schoolgids kunt u lezen wat we belangrijk vinden om onze kinderen, passend bij deze tijd, tot
hun recht te laten komen. Dat doen we, door goed onderwijs te geven, kinderen te stimuleren om hun
talenten te ontwikkelen, ze de wereld te laten ontdekken en de hulp te bieden die daarbij nodig is. Dat is
waar we voor gaan, met de kinderen als uitgangspunt, met professionele leerkrachten en u als betrokken
ouder/verzorger.
Nieuwsgierig geworden?
In deze schoolgids staat de belangrijkste informatie op een rij. Kom eens langs om de sfeer te proeven, u
te verbazen over hoe kinderen kunnen werken, u te laten overtuigen hoe leuk onderwijs is en te zien hoe
prachtig de inrichting en kleuren zijn van onze school! Alle praktische informatie, nieuws en de agenda
delen we met u via het ouderportaal van Basisonline.
Bij het schrijven van deze schoolgids zijn er versoepelingen rondom de coronacrisis mogelijk. Hoe
de situatie zich gedurende dit schooljaar zal ontwikkelen, is nog onzeker. Via het ouderportaal van
BasisOnline houden we u op de hoogte van de voor ons relevante actualiteit en eventuele maatregelen
die dan voor onze school gelden.
Wij wensen iedereen een fijn, inspirerend, nieuwsgierig en veilig schooljaar 2021-2022.
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van Het Startblok
Karin Klein,
directeur

N.B. De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). In
deze schoolgids praten we over ouders, Hiermee bedoelen we iedereen die voor het kind zorgt, dus lees voor ouders:
ouder(s)/verzorger(s).
Voor ouders die geen beschikking hebben over internet is de schoolgids, op verzoek, op papier beschikbaar.
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Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

ì

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op
volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Het kabinet heeft aan het eind van schooljaar 20202021 besloten om alle leerlingen en studenten ondersteuning te bieden doormiddel van een Nationaal
Programma Onderwijs.
Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en studenten, hun cognitieve en
beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het
hele onderwijsveld is meegenomen in het programma, van voorschoolse educatie, basisonderwijs tot
wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn
gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging.
En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. Het
programma biedt ook ondersteuning voor leerkrachten en andere medewerkers in het onderwijs.
Wij, Het Startblok willen zoveel mogelijk bereiken met de inzet van deze middelen. De NPO-gelden
worden toegekend op basis van een plan per school. Wij zetten de gelden in voor een duurzame
kwaliteitsontwikkeling (renovatie) van ons onderwijs en reparatie. Leerkrachten specialiseren zich op
diverse vakgebieden en delen hun expertise binnen en buiten de school. Zo werken we dit schooljaar
met een rekencoordinator (Marieke van der Meijden), twee taal-/leescoordinatoren (Maaike Moses
en Yolanda Bakker), een coordinator gedrag (Eva Gooijer), een auditor (Sandra Wansinck), twee
Kunst- en Cultuurcoordinatoren (Lucia Mulder en Irene Sahner, een leesbevorderingsspecialist (Amber
Flach) en enkele externe expertisen; didactisch coach (Harmen Wimmenhove) en extra didactische
ondersteuning ‘Sokrates’ in de groepen 7 en 8 (voor leerlingen met leerverlies in de coronatijd,
omdat voor deze groepen de tijd te kort is om hen te laten profiteren van de schoolbrede, duurzame
kwaliteitsontwikkeling). De medezeggenschapsraad is en blijft hierbij nauw betrokken.
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Welkom op Het Startblok
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1.1

Het Startblok brengt je in beweging

Eenheid in verscheidenheid: dat is op onze school van toepassing. We zijn allemaal anders, dat is onze
kracht. Met elkaar bouwen we aan een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen met plezier tot leren
komen. Wij zijn een Vreedzame School, daarmee creëren we een cultuur waarin het normaal is om elkaar
te helpen en verantwoordelijkheid te dragen. We zijn samen één school, waarin kinderen en leerkrachten
elkaar vaak ontmoeten, ook buiten de muren van de eigen klas.
Onze school is op bewegen gericht. De kinderen spelen regelmatig buiten, zodat zij even kunnen ontladen
voordat ze hun hoofd weer aan het werk zetten. We hebben ook staande werkplekken, zodat leerlingen
soms van houding kunnen wisselen en niet de hele dag stilzitten. Om diezelfde reden maken wij ons ook
sterk voor meer cultuur binnen onze school. Kunst en cultuur brengt een kind in beweging, met creatieve
manieren van kijken, denken en doen. We maken hiervoor onder meer gebruik van het aanbod vanuit Het
Cultuurpalet Alphen aan den Rijn.
In onze visie geven we aan kinderen te willen voorbereiden op hun toekomst. We stemmen onze
instructie af op het niveau en het tempo van de kinderen en zetten ook andere werkvormen in om tot
leren te komen. Onze leerlingen krijgen bijvoorbeeld veel samenwerkingsopdrachten, waarin zij kunnen
oefenen met hun onderlinge communicatie. Ook besteden wij veel aandacht aan nieuwe media, zoals
het leren met behulp van de iPad en het maken van filmpjes. Daarmee geven wij nieuwe ingangen om te
leren en doen de kinderen ook vaardigheden op die zij in de toekomst hard nodig hebben.

1.2 Het Startblok is een Morgenwijzerschool
Morgenwijzer is een vernieuwende onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene
Hart met een eigen traditie en een eigen identiteit. Met meer dan twintig locaties biedt Morgenwijzer volop
keuze aan kinderen, ouders en leerkrachten.
Al onze scholen onderschrijven een aantal verbindende kernwaarden, al zijn zij vrij om daaraan een eigen
invulling te geven. De rode draad die met al onze scholen is verweven, is verwoord in onze naam:
Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven.
Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar
om talenten tot wasdom te laten komen.
Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én
medewerkers voor te bereiden op de toekomst.
Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die binnen
Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.
Morgenwijzer heeft voor zichzelf drie opdrachten geformuleerd, die wij voor ogen houden bij de
vormgeving van ons onderwijs en de inrichting van onze scholen.
1. Morgenwijzer zegt ‘ja’ tegen leerlingen. Wij zoeken voor elk kind de weg naar een passende
onderwijsplek. Wij zien het als onze opdracht om voldoende en uitdagend te differentiëren in het
onderwijs, zodat al onze leerlingen hun ambities kunnen waarmaken;
2. Wij bereiden leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden,
groeien als persoon en leren omgaan met anderen. Dat kunnen we niet alleen. We werken in
vertrouwen samen met andere betrokkenen rondom het kind;
3. Bij ons voelt iedereen zich welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het
belangrijk om verschillen in identiteit en geloof te bespreken en te waarderen. We gaan uit van
gemeenschappelijke waarden, die per school of doelgroep verschillend vorm kunnen krijgen.
Vijf verbindende kernwaarden dienen als basis voor het onderwijs op al onze scholen, waarbij scholen vrij
zijn om eigen accenten en speerpunten aan te brengen:
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1.
2.
3.
4.
5.

we
we
we
we
we

stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

Identiteit Morgenwijzer
Morgenwijzer heeft momenteel zowel scholen met een katholieke als met een openbare achtergrond.
Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau
blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die
enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment.
De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de
school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald
wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen
daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.
Alle Morgenwijzerscholen zijn te herkennen aan:
• Actief burgerschap: wij bereiden onze kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan zij
als verantwoordelijke en betrokken burgers deelnemen.
• Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie met scholen die versterken wat goed is en
veranderen wat beter kan.
• Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig is, wisselen kennis en ideeën uit en bieden
ruimte aan diversiteit.
• Maatwerk: wij denken in mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen voor ieder kind, en
betrekken daarbij de talenten van het hele team.
• Thuis in de wereld: onze scholen vormen geen gesloten gemeenschap, maar richten zich nadrukkelijk
op samenwerking.
In de paragraaf hieronder beschrijft Het Startblok hoe de identiteit en het eigen karakter er uit ziet,
passend bij de overkoepelende kernwaarden van Morgenwijzer.
De identiteit van Het Startblok - 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 vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze
school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse
levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch,
islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Vormingslessen zijn niet verplicht.
Vanaf groep 5 kunnen leerlingen deelnemen aan deze lessen. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind
geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er
onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nlì
Feesten en vieringen
Op Het Startblok worden geen feesten en vieringen georganiseerd vanuit een geloofsachtergrond.
De feesten en vieringen op Het Startblok zijn: pleinfeest, Sinterklaas, kerst, lentefeest en koningsspelen.
Deze momenten worden per klas of voor de hele school ingevuld.
Voor de kerstvakantie hebben wij in alle klassen een kerstdiner. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen
aangezien dit van origine een feest met een geloofsachtergrond is. Op Het Startblok is dit echter vanuit
de visie om het eerste half jaar van het schooljaar met elkaar af te ronden en gezellig met elkaar te delen
en te eten.
-8-

Waar staan wij voor?
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2.1 Visie
Op OBS Het Startblok staat het pedagogisch klimaat centraal. Dat betekent dat wij het belangrijk
vinden dat iedereen zich veilig voelt bij ons op school. Iedereen is anders en mag bij ons zichzelf zijn.
Daarbij houden we rekening met elkaar en met elkaars verschillen.
Wij zijn een Vreedzame School. We werken elke dag aan een fijne sfeer op school. Aan de basis daarvan
liggen de ‘Gouden Regels’ die gelden voor iedereen in de school. Daarnaast maakt iedere klas zijn eigen
afspraken met elkaar.
In de pauze lopen er mediatoren uit groep 7 en 8 op het plein. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de
kinderen die buiten spelen en spelen ook mee met de kinderen. Het doel is dat de kinderen zoveel mogelijk met elkaar de problemen leren oplossen. Samen verantwoordelijk zijn voor een fijne school.
Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn continu in ontwikkeling. Daarbij willen we leren van en met
elkaar. We werken op verschillende manieren en momenten klassendoorbrekend zodat we van elkaars
expertise gebruik kunnen maken.
Om kinderen te kunnen bedienen in wat ze nodig hebben is het belangrijk dat we transparant met elkaar
communiceren. Ouders en kinderen zijn daarbij onze partners. Samen komen we verder.
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Onderwijs dat toekomstgericht is geeft kinderen een
basis om goed uit de voeten te kunnen in hun toekomst. We gebruiken hierbij ICT als middel bij het invullen van het onderwijs. Naast het meegeven van kennis willen we kinderen een breed scala aan vaardigheden bijbrengen als zelfstandigheid, communicatie en verantwoordelijkheid.

2.2 Vreedzame school
Het Startblok is een vreedzame school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school.
We hanteren 5 Gouden Regels om ervoor te zorgen dat Het Startblok een fijne omgeving is voor
iedereen:
•
•
•
•
•

We
We
We
We
We

helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren.
respecteren dat iedereen anders is; niemand is meer of minder waard.
werken aan zelfcontrole en rust in de school.
lossen problemen en conflicten op.
luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen en gebruiken vriendelijke taal.

Wij zijn een vreedzame school, dit betekent dat de school een gemeenschap is waarin leerlingen,
personeel en ouders conflicten op een constructieve wijze oplossen en waarin we op een positieve
manier met elkaar omgaan. Maar ook een school waarin leerlingen een stem hebben en waar ze zich
verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen en geaccepteerd voelt op onze school. Aan
het begin van de dag wordt ieder kind persoonlijk, door een handdruk, verwelkomd door de leerkracht.
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten.
Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol
van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen
van conflicten in de klas of op het schoolplein. Ook dit schooljaar zijn er mediatoren uit groep 7 op het
schoolplein aanwezig tijdens het buiten spelen van de groepen 3 t/m 8. Leerlingen uit groep 6 solliciteren
naar de functie van mediator en krijgen een training van een van onze leerkrachten. Ze worden mediator
voor twee schooljaren en helpen de kinderen die buitenspelen bij het oplossen van conflicten.
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De Vreedzame School zie je en voel je door de hele school. Het is de manier waarop we dagelijks met
elkaar omgaan en naar handelen. Daarnaast worden er wekelijks lessen gegeven die te maken hebben
met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Zie Beleid bij onacceptabel (fysiek) gedrag van leerlingen op pagina 46

2.3 Bieb in de school
In samenwerking met bibliotheek Rijn en Venen hebben we op Het Startblok de bibliotheek in de school.
Al onze leerlingen kunnen elke woensdagochtend boeken ruilen in deze schoolbieb, begeleid door ouders.
Door een uitgebreid aanbod aan boeken en het regelmatig vernieuwen van het aanbod stimuleren we
de leesmotivatie bij kinderen. In de schoolbieb staan leesboeken voor alle niveaus, informatieboeken,
prentenboeken en stripboeken.

2.4 Gezonde school
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. De kinderen uit groep 1/2 hebben
dagelijks 2 beweegmomenten. Dat kan buiten zijn, of in de speelzaal. Vanaf groep 3 gaan kinderen naar
de gymzaal. Zij krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs. Deze lessen worden verzorgd door een
vakleerkracht. Daarnaast spelen zij ’s morgens altijd buiten en zeer regelmatig ook ’s middags.
Naast bewegen is ook gezond eten een belangrijk onderdeel daarvan. Daarom hebben we op school
zogenoemde ‘fruitdagen’. Op maandag, woensdag en vrijdag nemen alle kinderen fruit mee voor tijdens
de kleine pauze.
Rookvrij schoolplein en geen alcohol
Om echt een gezonde school te zijn vinden wij het belangrijk om als volwassenen het goede voorbeeld te
geven. Op het schoolplein mag daarom niet worden gerookt. Tevens wordt er geen alcohol geschonken of
gedronken (ook niet tijdens buitenschoolse-activiteiten).

2.5 Veilig door het verkeer
Als basisschool vinden wij het onze plicht om onze leerlingen zoveel mogelijk bij te brengen over het
veilig deelnemen aan het verkeer. Immers nemen alle leerlingen voor en na schooltijd en ook regelmatig
onder schooltijd deel aan het verkeer. Daarom geven wij naast de theorielessen in de klassen ook 3
keer per jaar de praktische verkeerslessen op het plein of in de wijk van ‘School op Seef’. De leerlingen
leren verkeersregels door deze toe te passen als voetganger of fietser in verschillende praktijksituaties.
Daarnaast doen de leerlingen in groep 7 theoretisch en praktisch verkeersexamen.

2.6 Culturele activiteiten en excursies
Op Het Startblok nemen wij deel aan activiteiten die bijdragen aan cultureel maatschappelijke vorming.
Het aanbod wordt verzorgd door het Cultuurpalet. Jaarlijks wordt er een keuze gemaakt uit theater, film,
muziek, dans of literatuur.
Voor alle groepen vinden er jaarlijks verschillende excursies/uitstapjes plaats. Er worden bijvoorbeeld
toneelvoorstelling bezocht, natuuractiviteiten uitgevoerd en musea bezocht. Sommige excursies kunnen
lopend uitgevoerd worden. Voor activiteiten die verder van school zijn, zullen we gebruik moeten maken
van fietsen, auto’s of touringcars.
Soms worden er ook gastlessen gegeven in de groepen. Vertegenwoordigers van verschillende
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organisaties geven informatie over bijvoorbeeld Bureau Halt, techniek en de brandweer.

2.8

Schoolreis

Elk schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Dit kan met alle groepen naar één locatie zijn,
of gesplitst in onder- en bovenbouwgroepen. De kosten van het schoolreisje zitten niet in de vrijwillige
ouderbijdrage. Daarom wordt hiervoor een bijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van deze
bijdrage is afhankelijk van de gekozen bestemming maar ligt meestal rond de € 25,-.

2.9

Sportieve activiteiten

Meerdere malen per jaar doet Het Startblok mee met sportieve activiteiten. Door verschillende
sportverenigingen in Alphen aan den Rijn worden sporttoernooien georganiseerd in schoolvakanties.
Bij voldoende animo kan er worden ingeschreven met 1 of meer teams. Dit is altijd wel afhankelijk van
ouders die willen helpen of een team willen coachen.
Wanneer er te weinig aanmeldingen van leerlingen, of te weinig hulp van ouders is kunnen we helaas niet
deelnemen aan het sporttoernooi.
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Onderwijs op Het Startblok
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3.1 Directe instructie model
Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen.
Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de
instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het
Directe Instructiemodel rekening mee gehouden.
Het directe instructie model werkt in de praktijk als volgt:
- Er wordt instructie gegeven in 2 tot 3 vakken.
- Het model wordt zoveel mogelijk bij de instructie in rekenen, taal en spelling gebruikt.
- Er wordt hoogstens 1 leerkrachtgebonden les ingepland, de andere vakken moet de leerkracht kunnen
volstaan met een korte uitleg
- De klassikale instructie is kort en eenvoudig: maximaal 10 a 15 minuten
- Er zijn instructiegroepen gevormd, die extra begeleiding / instructie aan de instructietafel krijgen
Het doel van ons model directe instructie is tweeledig:
1.

De groep is in staat gedurende een bepaalde periode zelfstandig een opgekregen taak uit te voeren

2.	De leerkracht heeft tijdens deze les gelegenheid om extra instructie te geven aan een kleine groep
kinderen.

3.2 Zelfstandig werken
Zelfstandig werken betekent dat kinderen, zonder directe hulp van de leerkracht, werken aan lesstof.
Door deze manier van werken krijgen kinderen de mogelijkheid om zelf (werk)problemen op te lossen.
Hierdoor leren wij de kinderen met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Door deze manier van werken
kan de groepsleerkracht ook meer aandacht schenken aan het individuele kind.
De tijd van zelfstandig werken wordt in de onderbouwgroepen aangegeven met de kleurenklok. Deze klok
is verdeeld in gekleurde vlakken, relaterend aan tijd. Hierdoor wordt de zelfstandig werktijd zichtbaar
gemaakt voor kinderen.

3.3

Gymnastiek

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgd door een vakdocent. Tijdens de
gymlessen dragen kinderen gymkleding. Dit kan zijn een korte broek en T-shirt of gympak. Ook het
dragen van gymschoenen (zonder zwarte zool) is verplicht.
Bij het niet deelnemen aan de gymles zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht dit schriftelijk of telefonisch
aan de desbetreffende leerkracht te melden.
De gymlessen voor de groep 1/2 worden door de eigen groepsleerkracht gegeven. De kleuters gymmen
in hun ondergoed en op gymschoentjes, die op school bewaard worden (graag voorzien van naam!)

3.4 Groep 1 en 2
In de onderbouw richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind als geheel. We stimuleren
de cognitieve ontwikkeling (het vergroten van kennis en vaardigheden) en de sociaal-emotionele
ontwikkeling (het omgaan met jezelf, anderen en de omgeving).
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Jonge kinderen leren spelenderwijs, door dingen zelf te ervaren. Het onderwijs en de inrichting van de
groep zijn daarop afgestemd. Tijdens een dagdeel wisselen individuele en groepsmomenten elkaar af.
Thematisch werken
In groep 1 en 2 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Schatkist’. Een thema duurt een
aantal weken en veel activiteiten zijn daarop gericht.
Kring
Tijdens de kring komen afwisselend de volgende activiteiten aan de orde:
-

gesprekken (vrije gesprekken en leergesprekken)
muziek
boekaanbiedingen
voorlezen
vertellen
taalactiviteiten
rekenactiviteiten
materiaalaanbiedingen

Taalontwikkeling/voorbereidend lezen
Veel taalactiviteiten vinden plaats in de kring en in kleine groepjes. Er wordt onder andere
gebruik gemaakt van de methode ‘Schatkist’ en door het werken met de ontwikkelingsmaterialen.
Woordenschatuitbreiding krijgt veel aandacht.
Rekenontwikkeling
De kinderen leren begrippen zoals meer, minder en evenveel, veel en weinig, eerste, laatste en
middelste. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van lessuggesties uit Schatkist, ontwikkelingsmaterialen, het werken op de iPads en de instructielessen op het Digibord. Daarnaast ligt het accent op
tellen, de getalsymbolen (0 t/m 20) en het omgaan met hoeveelheden en de ruimtelijke oriëntatie.
Kiesbord
Bijna ieder dagdeel is er tijd voor het kiesbord. In principe kan ieder kind, binnen de regels en afspraken
die in de groep gehanteerd worden, zelf een vrije keuze maken uit de verschillende activiteiten. Kinderen
van groep 2 werken hierbij ook met het stickerboekje. Tijdens de arbeid naar keuze, waarin de kinderen
zelfstandig aan het werk gaan, kan de leerkracht observeren en begeleiden.
Voorbereidend schrijven
Er wordt gewerkt met ‘Krullenbol’, hierbij wordt met behulp van muziek en beweging toegewerkt naar een
vlotte en soepele motoriek.
Werken in circuitvorm
Gedurende meerdere perioden per schooljaar werken kinderen in vijf vaste groepjes aan knutsel/
tekenopdrachten en met ontwikkelingsmaterialen. Na een aantal dagen heeft elk kind alle opdrachten
gedaan. Deze opdrachten en lessen sluiten aan bij het thema dat centraal staat.
Muziek
In de kring wordt ook aan muzikale vorming gedaan. Er worden liedjes aangeleerd en op instrumenten
gespeeld. Ook wordt er naar muziek geluisterd.
Bewegingsonderwijs
Iedere dag is er ruimte voor bewegingsonderwijs. De kinderen hebben gymles in het speellokaal of ze
spelen buiten.
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Werken met iPads
Kleuters werken op de iPads o.a. met ‘Schatkist’. De opdrachten sluiten aan op het dagelijkse
lesprogramma en de thema’s die behandeld worden in de klas.
Engels
Wekelijks staat de Engelse methode ‘Groove me’ op het rooster van alle groepen. Naast heel veel
aandacht voor Engels spreken in groep 1 t/m 4, wordt ook geoefend met het schrijven van Engelse
woorden en zinnen in de groepen 5 t/m 8.

3.5 Groep 3 en 4
Thematisch werken in groep 3
Veel van de jonge kinderen missen in groep 3 het spel en de thematische aanpak uit de kleutergroep,
als er puur volgens leermethodes gewerkt wordt. Toch is ook op deze leeftijd het spel de basis van het
leren. Door in groep 3 thematisch te werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ willen we ruimte maken
voor spel en betekenisvol lezen en schrijven. We willen de spelontwikkeling van de kinderen doorzetten,
door ze herkenbare situaties uit de echte wereld te laten naspelen in een spelhoek/bouwhoek die naar
aanleiding van het thema ingericht is. Door dit te doen ontstaat een soepele overgang van groep 2 naar
groep 3!
Bij thematisch werken in groep 3 duren de thema’s 5 tot 6 weken. De thema’s sluiten aan bij de
ankerverhalen van Veilig Leren Lezen. Bij ieder thema nemen rollenspel en spel in de bouwhoek een
belangrijke plek in. De hoeken waar het spel plaatsvindt fungeren als speelplek en bieden tegelijk extra
oefening voor het lezen en schrijven. In alle rollen in de spelhoek wordt namelijk gelezen en geschreven.
Vanuit het kringgesprek geven we kinderen zicht op de verschillende rollen en ideeën voor verhaallijnen.
De spellingscategorieën uit de leesmethode worden toegepast in activiteiten in en rondom het spel. Zo
wordt leren lezen en schrijven functioneel én betekenisvol!
De ochtend blijft vooral gereserveerd voor taal en rekenen. Het merendeel van de tijd wordt dan besteed
aan instructie. De kinderen verwerken de lesstof in hun werkboeken.
De middagen zijn vooral voor het thema. Tijdens thematijd is er tijd voor spel in de hoeken, knutselen,
lezen en schrijven. Een circuitmodel zorgt ervoor dat kinderen na bepaalde tijd van activiteit wisselen en
daardoor gedurende de weken overal evenveel aan toe komen. Op deze manier worden vijf thema’s per
jaar uitgewerkt.
Taal/lezen
Voor dit vak wordt in groep 3 de methode ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt. Na een gezamenlijke start
gaat ieder kind verder met het leren van de letters en woorden op eigen niveau. Er worden 3 niveaus
aangeboden in dit aanvankelijk leesproces. Ook wordt in de methode aandacht geschonken aan het
begrijpend lezen.
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de voortgezet technisch leesmethode ‘Karakter’. Voor begrijpenden studerend lezen wordt gewerkt met ‘Nieuwsbegrip’. Kinderen kunnen ook gebruik maken van de
schoolbibliotheek om zelf boeken te lenen voor in de klas. ‘Taalactief’ is de taalmethode vanaf groep 4
waarin remediërende- en verrijkingsstof (twee niveaus) aangeboden wordt. Het spellingonderwijs wordt
ook gegeven uit de methode ‘Taal actief’.
Rekenen
Wij werken met de methode ‘Wereld in getallen’. In groep 3 krijgen de kinderen o.a. inzicht in
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getalbegrippen en de oriëntatie van de getallen tot honderd. In groep vier wordt ter ondersteuning van
het cijferen de abacus (een speciaal telraam) als nieuw hulpmiddel gebruikt. Ook leren de kinderen de
tafels van vermenigvuldigen. Automatiseren van de tafels is een belangrijk onderdeel, waarbij ouders
thuis ook spelenderwijs kunnen helpen.
Schrijven
Met de methode ‘Pennenstreken’ worden de voorbereidende schrijfvormen behandeld, waarna het
vloeiend aan elkaar schrijven van de letters aan de orde komt.
De uitgangspunten voor het schrijven zijn: schrijven zonder pijnklachten, makkelijk leesbaar handschrift
en voldoende tempo. Medio groep 4 geven we de leerlingen keuzes, zowel in schrijfmaterialen als
in hulpmiddelen (maatwerk). Op die manier gebruiken de leerlingen het schrijfgerei en eventuele
hulpmiddelen wat het beste bij hem of haar past.
Wereldoriëntatie
Dit vak komt aan bod tijdens kringgesprekken, projecten en bij het kijken naar Schooltv.nl. Er worden
onderwerpen behandeld uit de ervaringswereld van het kind die te maken hebben met dieren, mensen,
planten en natuurverschijnselen.
Verkeer
Wij werken met ‘Wijzer door het verkeer’ en lessen van ‘School op Seef’. Daarnaast hebben we 3 keer per
jaar een praktische verkeersles op het plein of in de wijk.
Werken met de iPads
De iPads in groep 3 worden gebruikt voor rekenen en lezen. De (digitale)programma’s die gebruikt
worden zijn onderdeel van de methode en ondersteunen de stof die op dat moment ook aan de orde is.
Daarnaast zijn er speciale programma’s voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanaf groep
4 worden de programma’s verder uitgebreid met spelling en Nieuwsbegrip.
Beeldende vorming
Dit vak richt zich vooral op de creativiteit, de ruimtelijke oriëntatie en het esthetische gevoel van
kinderen.
Werken met weektaken
In het nieuwe schooljaar gaan we het werken met weektaken updaten. We zullen u hiervan op de hoogte
stellen via het ouderportaal van BasisOnline.

3.6 Groep 5 en 6
De volgende onderdelen van het lesprogramma zijn anders dan in groep 3 en 4.
Werken met de iPads
Bij verschillende vakken wordt gebruik gemaakt van de iPad met als doel de leerlingen nog meer op hun
eigen niveau te laten werken. De leerlingen krijgen feedback vanuit het programma waarmee ze werken
en de leerkracht heeft digitaal overzicht van welke opdrachten bij wie gelukt zijn en waar nog extra
aandacht aan besteed moet worden. Zo is een leerkracht snel in staat de leerlingen feedback en extra
instructie te geven.
Aardrijkskunde
Er worden onderwerpen ‘dicht bij huis’ behandeld, zoals steden en platteland, waterland. In groep 6 ligt
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de nadruk op Nederland met de bijbehorende topografie. We gebruiken de methode ‘Argus Clou’.
Geschiedenis
Er wordt gewerkt uit de methode “Wijzer door de tijd”. In groep 5 wordt kennis gemaakt met
geschiedenis dicht om ons heen. Het begrip tijd, je eigen tijd, ouders, oma en opa enz. Vanaf groep 6
staat het ontwikkelen van historisch besef vanuit historische contexten en gebeurtenissen centraal.
Natuur, biologie
In de groepen 5 tot en met 8 werken we met de methode ‘Natuurzaken’. Bij ‘Natuurzaken’ ontdekken de
kinderen de wereld om hen heen. De levende natuur (biologie), niet-levende natuur (natuurkunde) en
techniek (toegepaste natuurkunde).
Vormingsonderwijs
Vanaf groep 5 kunnen de kinderen Vormingsonderwijs volgen. Zie hiervoor de informatie op pagina 8.
Spreekbeurten en boekbespreking
De kinderen bereiden een keer per jaar een spreekbeurt en een boekbespreking voor.
Huiswerk
Vanaf groep 5 wordt er structureel huiswerk opgegeven.
De kinderen maken zowel in groep 6, 7 als 8 een werkstuk. Ze krijgen hierbij begeleiding van de
leerkracht.

3.7 groep 7 en 8
De volgende onderdelen van het lesprogramma zijn anders dan in groep 3 t/m 6.
Verkeer
Groep 7 is het jaar dat de leerlingen het landelijk verkeersexamen doen. In april maken de leerlingen op
school het theoretisch examen en in mei is het praktische gedeelte.
Agenda en toetsen
De leerlingen hebben een agenda nodig. Ze krijgen namelijk 2 keer per week huiswerk mee om te maken,
op maandag en donderdag. Dit wordt in de klas nagekeken. Mocht een leerling het niet gemaakt hebben
of vergeten zijn mee te nemen, moeten ze het na schooltijd maken. Daarnaast krijgen ze regelmatig
leerwerk mee voor de zaakvakken en Engels. Ze krijgen dan een leerblad mee en hebben een week om
de stof van een hoofdstuk te leren.
Kamp
De leerlingen uit groep 8 gaan niet op schoolreis maar op schoolkamp. De locatie wordt door de school
gekozen, rekening houding met veiligheid en de mogelijkheid voor educatieve, culturele, sportieve en
ontspannende uitstapjes. De vrijwillige bijdrage in de kosten voor het kamp is ongeveer €125,-.
Musical
In de laatste maanden van groep 8 oefenen de kinderen voor de musical. Hierbij is hulp van ouders
nodig. Op de afscheidsavond wordt officieel afscheid genomen van de groep 8 leerlingen.
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De zorg voor kwaliteit is
goed geregeld
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4.1 Interne begeleiding
Voor sommige kinderen is het volgen van (delen van) het reguliere onderwijsprogramma (tijdelijk)
niet mogelijk. Deze kinderen hebben aanpassingen nodig in het programma en extra tijd en aandacht
van de leerkracht en/of onderwijsassistent. De zorg die aan deze kinderen gegeven wordt, moet goed
gecoördineerd en ondersteund worden.
Voor het coördineren van deze zorg is de intern begeleider (IB’er) in het leven geroepen. De IB’er
coördineert op school alles wat met zorg te maken heeft. De IB’er legt klassenbezoeken af, heeft
minimaal twee keer per jaar een overleg met alle leerkrachten, overlegt regelmatig met de schoolleider,
adviseert en coacht leerkrachten, voert gesprekken met ouders en bespreekt zorg gerelateerde
onderwerpen in de vergaderingen. Daarnaast is de IB’er de verantwoordelijke persoon m.b.t. externe
contacten.

4.2 Externe begeleiding
In sommige gevallen kan het voorkomen dat de school een beroep moet doen op externe professionals.
Voor Het Startblok worden deze professionals ingevlogen uit kring 8 Ridderveld. De bedoeling van deze
externe begeleiding is om kinderen en leerkrachten die vastlopen op zo kort mogelijke termijn extra te
ondersteunen en met elkaar te bekijken wat de onderwijs- begeleidingsbehoefte van het kind is.
Binnen Morgenwijzer zijn er tevens enkele orthopedagogen werkzaam. Deze orthopedagogen
ondersteunen en adviseren de IB’er bij zorgvragen over leerlingen. Drie keer per jaar voert zij
gesprekken met de IB’er.

4.3 In- en doorstroom groep 1-2
Een kleuter die 4 jaar wordt, begint in groep 1. In principe zullen kleuters die instromen tot en met
december, na hun eerste schooljaar doorgaan naar groep 2. Evenals de kinderen die starten met ingang
van een nieuw schooljaar. Uit ervaring weten we dat deze doorstroming voor sommige kinderen te snel
gaat. Deze kinderen zijn daar dan nog niet aan toe. In deze situatie zal het kind na het eerste schooljaar
nogmaals in groep 1 starten en daarna doorstromen naar groep 2 of een jaar extra in groep 2 blijven.

4.4 Passend Onderwijs
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om hun talenten te
ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan
in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met de
bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer werken bijna alle scholen binnen Morgenwijzer hiervoor
samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Meer
informatie over het samenwerkingsverband en over het ondersteuningsplan kunt u vinden op www.
swvrijnstreek.nl.
OBS de Populier werkt samen met scholen binnen het Samenwerkingsverband Midden Holland, informatie
over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op swv-po-mh.nl.
Zorgplicht
Binnen het Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke
aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder
vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding
te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van
uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens
op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school
binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in
samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke
plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden.
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Ondersteuningsvormen
Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te brengen, bekijken wij wat een kind nodig heeft
om zich optimaal te ontwikkelen. Wat stimuleert hen in de ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De
nadruk ligt op wat uw kind wél kan en wat lastig is, pakken we samen op. Er zijn verschillende manieren
om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren, waarbij u als ouder altijd nauw betrokken
wordt.
Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, werkt Morgenwijzer met verschillende schillen:

Schil 1
Basisondersteuning van de school

Schil 2
Extra ondersteuning door Morgenwijzer ondersteuningsteam

Schil 3
Extra ondersteuning door externe partijen

1. De groene schil betreft alle ondersteuning die op de school zelf aanwezig is. Hier zorgen de
leerkrachten, aangevuld en ondersteund door bv. onderwijsassistenten, IB-ers, dat ieder kind tot zijn
recht komt. Tot deze groene schil rekenen wij ook de plus- en zorgklassen ten behoeve van de eigen
school en/of wijk.
2. Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de oranje
schil. Deze bestaat uit het Morgenwijzer Ondersteuningsteam, met bovenschoolse specialisten die bij
Morgenwijzer werken (orthopedagogen, kindercoaches, gedragsspecialist) met expertise op het gebied
van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie. Zij doen onderzoek en geven advies, denken mee in het proces
en/of bieden praktische hulp.
3. De paarse schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen
Morgenwijzer voorhanden en zal waar nodig worden ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, taalklas,
enzovoort).
Basisaanbod
Deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra
middelen en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat
handelingsgericht te werken. De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een
onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof,
tempo en aandacht. De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.
Ondersteuning vanuit de school
Deze ondersteuning vindt plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling ontvangt
extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten
binnen de school en/of bovenschoolse specialisten van Morgenwijzer. Het gaat om ondersteuning
waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een
ontwikkelingsperspectief. De leerkracht zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of
extra materialen (afgestemd op de behoefte van het kind).
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Ondersteuning met hulp van buiten de school
Soms is nader onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen.
Ook kan uw kind gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze begeleiding
hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een
externe deskundige (bijv. vanuit Morgenwijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider).
Ondersteuningsgebieden
Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet
alleen om leren en ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling, de sociaal-emotionele
ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie. Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk
van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven groeps- en teamsamenstelling. Die factoren
wegen we allemaal mee om tot een passend aanbod te komen. Meer informatie hieromtrent is te vinden in
het schoolondersteuningsprofiel.
Speciale lesplaatsen
Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning en deze onderwijsbehoefte
het aanbod van de school overstijgt, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit
betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs
(SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.
Samenvatting ondersteuningsprofiel Het Startblok
• De basisondersteuning;
Het onderwijs op Het Startblok wordt, per leerjaar, op het gebied van rekenen, taal en spelling aangeboden op 3 niveaus. Daarnaast valt de inzet van de onderwijsassistent, intern begeleider en gedragsspecialist ook onder de basisondersteuning.
Voor groep 4 t/m 8 bieden wij verrijking aan en extra ondersteuning door te werken met leerroutes. Er
wordt gewerkt met een protocol voor dyslexie en dyscalculie.
• De mogelijkheden voor extra ondersteuning;
De definitie van extra ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en
complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen. De schoolbesturen binnen SWV PO Rijnstreek hebben hiertoe extra ondersteuningsmiddelen gekregen om zoveel
mogelijk te voldoen aan de extra onderwijsbehoeften van de leerling. Indien de extra onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school en het schoolbestuur overstijgen, kan een verwijzing
plaatsvinden naar het Speciaal (Basis) Onderwijs.
De extra ondersteuningsmogelijkheden van Het Startblok zijn de samenwerking met orthopedagogen,
kindercoaches en gedragsspecialisten. Daarnaast is het mogelijk om groepsbegeleiding aan te vragen of
een leerling of leerkracht individueel te laten begeleiden.
Ook is er mogelijkheid tot het ondersteuning van langdurig zieke leerlingen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking.
• De grenzen aan de ondersteuning;
Indien er sprake is van de volgende extra onderwijsbehoeften, verwijst de school naar het Speciaal
(Basis) Onderwijs:
•
Externaliserend gedrag
•
Wanneer het belang van de leerling, leerkracht, groep en/of school onder druk staat.
•
Wanneer er minimale groei zichtbaar in de algehele ontwikkeling en daarnaast het welbevinden
van de leerling onder druk staat.
De beslissing hierover ligt bij de directeur.
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4.5 Verschillende toetsen
In ieder leerjaar worden de vorderingen van de leerlingen bij ons op school gevolgd. Dit gebeurt door
bijvoorbeeld gesprekjes, observaties en toetsen. De leerlingen in groep 1 en 2 worden gevolgd door
observaties met behulp van het observatiesysteem BOSOS ì
Er zijn 2 soorten toetsen te onderscheiden.
1.	Methodegebonden toetsen zijn toetsen die na een hoofdstuk of blok meten welke aangeboden
doelen uit de methode beheerst worden door de leerlingen. Ze ondersteunen de leerkracht
bij de evaluatie van het onderwijsaanbod en het bepalen van doelen voor het aankomende
onderwijsaanbod.
2.	Niet-methodegebonden toetsen zijn toetsen die volgens een landelijke normering meten hoe
de leerlingen ervoor staan ten opzichte van leerlingen in dezelfde groep van de basisschool. De
uitkomsten geven een beeld van het niveau van individuele leerlingen en de groep leerlingen. Ze
worden gebruikt als signalering en geven daarnaast een beeld van de vorderingen van de leerlingen
door de jaren heen. Wij gebruiken vanaf groep 3 de toetsen van Cito die we afnemen in januari en
juni.
In groep 8 wordt ook een zogenaamde eindtoets afgenomen. Dit gebeurt elk jaar in april. Voor dit
meetmoment gebruiken wij de IEP-toets ì

4.6 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 vindt de keuze van de school voor voortgezet onderwijs plaats. Het basisonderwijs legt de
basis voor al het daaropvolgende onderwijs. Ouders kunnen, in samenspraak met hun kind, zelf beslissen
op welke school voor voortgezet onderwijs de leerling wordt aangemeld. Leerlingen moeten het onderwijs
immers aankunnen. Een leerling mag niet aan een opleiding beginnen, waarvoor hij of zij geen positief
advies heeft. Halverwege groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. De leerlingen van
groep 8 krijgen in februari een definitief schooladvies van de basisschool. Deze komt tot stand na overleg
tussen leerkrachten, intern begeleider en directie.
Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt bepaald op basis van een breed scala aan criteria,
zoals: de schoolrapporten, de Cito-toetsen, werkhouding (inzet, concentratie, nauwkeurigheid,
doorzettingsvermogen, werktempo, zelfvertrouwen en incasseringsvermogen) en het omgaan met
huiswerk.
Het schooladvies wordt op papier gezet en aan de ouders en leerlingen gegeven. Daarna vinden
uitgebreide adviesgesprekken plaats tussen ouders, leerlingen en school. In de maanden januari en
februari kunnen de ouders en de kinderen vervolgens de voorlichtingsavonden en open dagen van
scholen van voortgezet onderwijs bezoeken. Uiterlijk 1 maart dient de keuze gemaakt te zijn en vindt de
aanmelding plaats. De leerkracht verzorgt de warme overdracht met het Voortgezet Onderwijs.

- 23 -

Ouders en de school
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5.1 Gesprekken tussen ouders en leerkrachten
Oudervertelgesprekken
We vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Aangezien u als ouder uw kind het beste kent
bent u een belangrijke informatiebron voor ons.
Daarom organiseren we ieder jaar aan het begin van het jaar ouder-vertelgesprekken. Dit gesprek
is gericht op de ervaring van u als ouder(s) met uw kind. U kent uw kind tenslotte het allerbeste.
Een tweede doel van deze gesprekken is dat ouders en leerkracht elkaar (beter) leren kennen. Deze
gesprekken dragen zo bij aan het verkleinen van de afstand tussen school en ouders en dit maakt het
samenwerken en communiceren gemakkelijker. Via de leerkracht(en) ontvangt u een uitnodiging om de
gesprekkenplanner van BasisOnline in te kunnen vullen om dit gesprek af te stemmen. Deze gesprekken
kunnen zowel fysiek op school (met inachtneming van de 1,5 meter afstand) als online, via Teams,
worden gevoerd.
Inloopmiddagen
Eind september zijn er diverse inloopmomenten (met diverse bloktijden) om samen met uw kind(eren)
een kijkje in de klas te kunnen nemen. Wat fijn dat dit weer mogelijk is! Uw kind verzorgt de rondleiding
in de klas.
Van de leerkracht ontvangt u voorafgaand aan deze inloop een informatiebrief met allerlei groep
specifieke wetenswaardigheden voor dit schooljaar. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u die
natuurlijk tijdens het inloopmoment aan de leerkracht stellen.
Rapportgesprekken
De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport: het eerst rapport ontvangt u in
februari, het tweede rapport aan het einde van het schooljaar.
Daarnaast wordt in ieder geval tweemaal per jaar een tien-minuten gesprek gehouden. Na het eerste
rapport in februari vindt de eerste ronde gesprekken plaats waarbij de vorderingen van uw kind met de
leerkracht worden besproken. Wij verwachten dat alle ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Op verzoek
van de ouders of leerkracht kan over het laatste rapport ook een gesprek worden gevoerd. Deze ronde is
facultatief en dus niet verplicht.
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met het observatiesysteem BOSOS. In groep 1 vinden er gesprekken
plaats na een afgeronde observatie, leeftijdsafhankelijk. U krijgt hiervoor van de leerkracht een
uitnodiging.
Zowel ouders als leerkrachten kunnen, buiten de georganiseerde gesprekken, uiteraard altijd een
afspraak maken als zij met u iets willen bespreken.
Extra gespreksmoment in november
In november wordt u uitgenodigd voor een extra gespreksmoment. Dit gesprek is niet gekoppeld aan
een rapport, wel om u op de hoogte te stellen van het welbevinden van uw kind(eren) en om de (leer)
vorderingen van uw kind(eren) te bespreken.

5.2 Gesprekken met intern begeleider of directie
Uiteraard is het ook mogelijk een gesprek met de intern begeleider of de directeur aan te vragen. Dit kan
persoonlijk of door een email te sturen. In overleg plannen we dan een afspraak met u. Een leerkracht
kan hierbij aanschuiven op verzoek van de internbegeleider of de directeur.
Telefonisch contact
Als telefonisch contact, om welke reden dan ook, met school gewenst is, dan verzoeken wij u dit voor of
na schooltijd te doen. Wij vragen u om het telefoneren tijdens schooltijden tot het meest noodzakelijke
te beperken. Leerkrachten hebben onder schooltijd niet de gelegenheid u telefonisch te woord te staan.
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Mobiele nummers van leerkrachten zijn in principe privé. Het kan voorkomen dat een leerkracht zijn/
haar nummer met u deelt, bijv. voor efficiënt overleg in een werkgroep. We willen u vriendelijk verzoeken om het nummer van de leerkracht na afronding van deze werkgroepactiviteit weer te verwijderen en
de leerkracht weer via school te bereiken.

5.3 Ouderportaal
Wanneer uw kind begint op Het Startblok wordt u verzocht zich aan te melden op ons ouderportaal
van Basisonline; uiteraard ontvangt u hiervoor de benodigde informatie van ons. Wij gebruiken
deze schoolapp onder andere voor informatie over de groep, verzoeken voor inschrijving van de
gespreksmomenten, aanmelden voor ouderhulp, onze schoolnieuwsberichten enzovoorts. Ook ziekmelden
kan via het ouderportaal, meer informatie hierover op pagina 32.

5.4 Hulp van ouders
Een school zonder hulp van ouders is ondenkbaar en onwenselijk. We vinden het belangrijk om ouders
te betrekken bij de school van hun kind(eren), zodat u als ouder ook deel uitmaakt van onze school
en de dagelijkse wereld van uw kind(eren). Daarnaast is uw hulp gewoonweg onmisbaar, omdat de
organisatie van activiteiten voor een school met zo’n 150 kinderen behoorlijk intensief is. Ouderhulp kan
bestaan uit verschillende aspecten. Te denken valt aan het begeleiden bij excursies, de organisatie van
de schoolbibliotheek, sportactiviteiten, luizenouders, feestelijke activiteiten, (extra) knutselactiviteiten,
versieren van de school etc. Ouders die vrijwillig binnen de schoolorganisatie actief zijn, zijn verplicht
alles geheim te houden wat hem/haar onder geheimhouding wordt toevertrouwd of wat er als geheim ter
kennis is gekomen of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen.

5.5 Medezeggenschapsraad
Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, een gekozen raad bestaande uit
twee ouders (OMR) en twee leerkrachten (PMR). De oudergeleding wordt gekozen door ouders; de
leerkrachtgeleding door leerkrachten. Dit gebeurt aan de hand van een reglement. De MR komt circa 1 x
per 6 weken in vergadering bijeen, om zaken te bespreken die de school direct aangaan.
Tot de taken van de MR behoort het uitbrengen van advies aan de schoolleiding ten aanzien van
beleidsvoornemens. In sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Ook dit is geregeld in het
reglement. De MR is ook vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In
dit overkoepelende orgaan komen de afgevaardigden van alle medezeggenschapsraden van scholen die
aangesloten zijn bij Morgenwijzer bijeen. Ook de GMR heeft advies- en instemmingsrecht.
De MR-vergaderingen zijn openbaar. De data voor deze vergaderingen vindt u in de agenda van het
ouderportaal.
Mocht u contact willen met de MR dan kunt u de leden aanspreken
of een mail sturen naar mr.startblok@morgenwijzer.nl

5.6 Activiteitencommissie
OBS Het Startblok heeft een zeer actieve activiteitencommissie. Deze wordt gevormd door ouders van
leerlingen van school en 2 leerkrachten. De activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten
zoals pleinfeest, Sinterklaas, laatste schooldag en vele andere activiteiten. De school is te allen tijde
verantwoordelijk voor de georganiseerde activiteiten.
De activiteitencommissie is altijd op zoek naar versterking. Mocht u het leuk vinden om te komen helpen
in de activiteitencommissie dan kunt u een mail sturen naar ac.startblok@morgenwijzer.nl. Ook als u niet
permanent plaats wilt nemen in de activiteitencommissie maar wel wilt helpen bij een aantal activiteiten
dan bent u van harte welkom!
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De vergaderingen zijn daarnaast openbaar dus u bent van harte uitgenodigd om eens een vergadering bij
te wonen.

5.7 Vrijwillige ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt op onze school jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders van alle leerlingen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die niet-onderwijsgebonden
zijn. Dit zijn bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, sportevenementen en overige bijzondere activiteiten.
De ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor gemeenschappelijke activiteiten voor de leerlingen. Voor
het schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. Naar aanleiding van de opgestelde begroting wordt
er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
De oudervereniging verantwoord zich middels een jaarafrekening die ter inzage is voor iedereen.
De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt €35,-.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
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Afspraken en regels
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Om er voor te zorgen dat de sfeer op Het Startblok veilig en prettig blijft, hebben we afspraken en
(omgangs)regels gemaakt. In dit hoofdstuk bespreken wij de belangrijkste, zodat iedereen, zowel
leerkrachten, als kinderen en de ouders, weten waar zij aan toe zijn.

6.1 De school begint!
Briefing met de leerkrachten tussen 08:05-08:20 uur, deuren open om 08:20 uur.
Iedere ochtend starten we (alle medewerkers) met een briefing. Tijdens deze briefing delen we onder
meer de eventuele bijzonderheden voor die dag. Wat staat die dag op de planning? Wat kunnen of moeten
we voor elkaar betekenen? Wat pakken we de komende periode met elkaar op (denk aan het organiseren
van de diverse vieringen)?
Dit betekent dat de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 om 08:20 uur de kinderen van deze groepen op het
kleuterplein ophalen. Zij lopen met de kinderen om 08:25 uur (bij het luiden van de schoolbel) via de
reguliere ingang naar hun klas. Op die manier kan de leerkracht zijn/haar aandacht richten op de kinderen
in de groep.
N.B.Kleuters die zelfstandig naar hun groep wandelen vergroten hiermee hun zelfvertrouwen en
zelfstandigheid. Ze helpen elkaar waar nodig.
De buitendeur wordt daarna gesloten. Kinderen kunnen dan alleen nog via de hoofdingang (even
aanbellen) naar binnen.
Wilt u tot 08:20 uur de zorg houden over uw kind(eren)?
Tussen de middag zijn de kinderen, die thuis lunchen, vanaf 12:50 uur weer van harte welkom om op
het schoolplein te komen. Vanaf die tijd kunnen alle leerlingen weer naar binnen om hun schooldag te
vervolgen.

Overzicht schooltijden op pagina 41

Vakantierooster op pagina 42

6.2

In en om de school

Buitendeuren (zoveel mogelijk) dicht
Om de veiligheid van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen, zijn de buitendeuren
zijn onder schooltijd (zoveel mogelijk) dicht. Kinderen mogen geen deur openen zonder toestemming van
een leerkracht. Iedereen wordt verzocht steeds de buitendeur achter zich te sluiten.
Pauze
In de klas wordt er tijdens de kleine ochtendpauze wat gegeten en gedronken. De groepen gaan met hun
leerkracht naar buiten. Groep 3 t/m 5 spelen eerst samen buiten, daarna spelen groep 6 t/m 8 samen
buiten. Indien het weer buitenspelen niet toelaat, zal er binnen gepauzeerd worden.
Eten en drinken
Voor de ochtendpauze kunnen kinderen iets te eten en te drinken meenemen. We vinden dat de kinderen
moeten leren om een gezond voedingspatroon te ontwikkelen. Behalve dat daar in projecten en lessen
aandacht aan wordt besteed, willen we dat ook in de praktijk van alledag toepassen.
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Fruitdagen
Wij hebben op maandag, woensdag en vrijdag een fruitdag. Dat betekent dat ieder kind op die dagen fruit
(of groente) meeneemt in plaats van een ‘normaal’ tussendoortje.
Snoep, chips of chocolade(koek) mag nooit meegegeven worden. Wel gezonde dingen zoals fruit of
groente denk aan tomaatjes, worteltjes, maar ook een volkorenboterham met mager beleg zijn lekker en
geschikt als tussendoortje.
Ook voor de drankjes willen we graag gezonde drankje zoals water, melk/karnemelk of versgeperst sap.
Koolzuurhoudende drank, cafeïnehoudende drank en energydrinks zijn niet toegestaan.
Traktaties
Ieder kind dat jarig is wil natuurlijk trakteren! Bedenk dat er in een schooljaar al gauw zo’n 25 kinderen
hun verjaardag vieren en tel daar de andere feestelijkheden bij op. Als er bij alle feestelijkheden op
snoep/chips o.i.d. getrakteerd wordt, praat je al gauw over vijf weken snoepen onder schooltijd. Dat
vinden we erg veel.
Gezond trakteren kan ook erg lekker zijn. Dat geldt voor de traktatie aan de kinderen in de klas maar
zeker ook voor die aan de leerkrachten. Daarom vragen wij u dringend om uw kind niet op snoep te laten
trakteren. Er zijn met een beetje fantasie ook gezonde traktaties te bedenken, of “traktaties” die niet
door de maag gaan!
Feesten en activiteiten
Tijdens het schooljaar wordt een aantal feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaas-, Kerst- en
Lentefeest en de verjaardagen van de leerkrachten gevierd.
De organisatie van deze activiteiten is deels in handen van de activiteitencommissie en deels van het
team. Hoe de feesten gevierd worden blijft altijd nog een verrassing. U ontvangt er in de loop van het
schooljaar meer informatie over.
Op Het Startblok worden geen feesten en vieringen georganiseerd vanuit een geloofsachtergrond. De
feesten en vieringen zijn pleinfeest, Sinterklaas, Kerst, Lentefeest en Koningsspelen. Deze momenten
worden per klas of voor de hele school ingevuld.
Fietsen
De kinderen uit groep 1/2 plaatsen de fietsen op hun eigen schoolplein bij het hek. Kinderen van groep
3 t/m 8 die met de fietsen naar school komen kunnen deze plaatsen aan de zijkant van de school aan de
kant van de bovenbouwlokalen.
Speelgoed, spelletjes,
Natuurlijk, speelgoed hoort bij kinderen maar…
Kinderen zijn nogal eens geneigd ‘zomaar’ speelgoed naar school mee te nemen dat dan zeer aantrekkelijk en afleidend aanwezig is tijdens de les. Dat leidt nogal eens tot minder wenselijke situaties. Het leidt
af, wordt afgepakt, gaat stuk, raakt weg, moet worden ingeleverd bij de leerkracht. Daarom: Geef geen
speelgoed mee naar school en zie erop toe dat uw kind zelf ook geen speelgoed meeneemt.
Natuurlijk zijn er momenten dat de kinderen wèl speelgoed mogen meenemen: als het iets bijzonders
heeft gekregen voor zijn of haar verjaardag, met Sinterklaas of kerst. Overleg even met de leerkracht
wanneer dat kan, zodat deze er ook aandacht aan kan besteden. Denk er dan wel aan wat er meegaat.
Dus geen dure computerspelletjes of speelgoed met kleine onderdelen dat snel kwijtraakt. De school is
niet aansprakelijk voor zoekgeraakt of kapot speelgoed.
Mobiele telefoons, smartwatches
Het gebruik van mobiele telefoons/smartwatches neemt ook op school steeds meer toe. Vanuit de
school is er uiteraard begrip voor dat kinderen een mobiele telefoon of smartwatch mee naar school
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nemen, zodat zij hun ouder(s)/verzorger(s) bijvoorbeeld kunnen laten weten dat ze veilig op school zijn
aangekomen.   
Tijdens de studiedag hebben we de schoolafspraken omtrent het gebruik van de telefoon/smartwatch
met elkaar besproken. Allereerst geldt natuurlijk dat ouders te allen tijde via het telefoonnummer van de
school hun kind(eren) kunnen bereiken dan wel een bericht kunnen doorgeven. Het is voor kinderen ook
altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen of ze, onder of na schooltijd, voor dringende zaken naar
huis mogen bellen met de vaste telefoon van school.    
Kinderen die een mobiele telefoon/smartwatch mee naar school nemen bewaren deze zelf in hun lade en
zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor. Onder schooltijd staat dergelijke apparatuur altijd op stil of uit.
Dat geldt ook tijdens de pauzes op school. Aan het einde van de schooldag neemt ieder zijn mobiel of
smartwatch weer mee naar huis. Pas dan mag het apparaat weer, buiten het schoolterrein, worden aangezet. Tussen de middag mag de mobiel/smartwatch natuurlijk ook mee naar huis.  
De school is niet aansprakelijk voor verlies of wegnemen van waardevolle spullen, waaronder mobiele
telefoons/smartwatches.   
N.B. Het is niet toegestaan om voor of na schooltijd in school of op het schoolplein film, foto- en/of
geluidopnames te maken tenzij de leerkracht hier de nadrukkelijke goedkeuring voor heeft gegeven (dit
kan bijvoorbeeld tijdens de musical zijn). Deze opnames zijn dan alleen bedoeld voor privégebruik.   
Het kan zijn dat er een uitzondering voor een leerling wordt gemaakt omtrent het gebruik van de mobiele telefoon/smartwatch op school. Dit gaat altijd in overleg met de ouders en de leerkracht(en).
Schoolfotograaf en foto’s
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op school om een foto te maken van uw kind(eren). Daarnaast
wordt er ook een foto van de groep gemaakt evenals foto’s met eventuele broertjes en/of zusjes. Er
kunnen ook foto’s gemaakt worden met broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten. Om de rust
onder schooltijd zoveel mogelijk te bewaren, worden deze foto’s na schooltijd gemaakt.
Bij verschillende schoolactiviteiten worden foto’s gemaakt door iemand van de school. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op het ouderportaal of bijvoorbeeld in de krant. Het toestemmingsformulier vult u
in op het ouderportaal en kunt u te allen tijde wijzigen.
Het kan ook voorkomen dat u als ouder foto’s maakt van een schoolactiviteit. Als u foto’s maakt voor
eigen gebruik is daar geen enkel bezwaar tegen. In verband met de privacy van alle kinderen, is het niet
toegestaan dat deze foto’s geplaatst worden op de (sociale) media en we willen u dan vriendelijk verzoeken hier rekening mee te houden.

Privacy en leerlinggegevens op pagina 56

6.3 Afwezigheid
Leerplicht
Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Gaat een kind zonder
goede reden niet naar school (spijbelen) of komt het vaak te laat? Dan overtreedt het de leerplichtwet
en dat is strafbaar.
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de
eerstvolgende maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar
waarin het kind 16 jaar wordt of tot het einde van het twaalfde schooljaar.
Op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn en die van de Rijksoverheid vindt u hierover meer
informatie.
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Ziekmelding, verhindering of verlof
Als uw kind ziek is, kunt u dit via het ouderportaal (button absenties/verlof) aan
ons doorgeven. Wilt u dit vóór 08:00 uur doen? Na die tijd worden de berichten
door de leerkrachten pas weer na schooltijd gelezen. Uiteraard kunt vanaf 08:00
uur wel telefonisch (0172 420794) een absentie doorgeven.
Wilt u bij het maken van vakantieplannen voor de leerlingen die leerplichtig
zijn rekening houden met de vastgestelde vakantieregeling? Alleen in
uitzonderlijke gevallen (en dan alleen nog met een werkgeversverklaring of
medische verklaring) geeft de directeur toestemming voor een vakantie buiten
de vastgestelde regeling. Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of
een huwelijksfeest, dient u minimaal twee weken vooraf schriftelijk verlof aan
te vragen bij de directeur van de school. Een papieren verlofaanvraagformulier
kunt u vragen bij de leerkracht, schoolondersteuner of de directeur. Een digitaal
aanvraagformulier treft u op de website www.obshetstartblok.nl ì
Op de website van de Rijksoverheid ì vindt u meer informatie over de leerplichten verlofregeling.

6.4

Vervanging leerkrachten bij ziekte

Niet alleen uw kind kan ziek worden; het kan de leerkracht ook overkomen. Morgenwijzer heeft een
procedure opgesteld om de vervanging zo goed mogelijk te regelen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
• Voor een mogelijke invalkracht wordt een beroep gedaan op de invalpoule van het RTC.
• Ook parttimers en leerkrachten in opleiding kunnen een groep overnemen.
• Bij gebrek aan invallers kan het voorkomen dat groepen worden gesplitst of samengevoegd.
• Bij langdurig ziekteverlof wordt bekeken of op andere scholen leerkrachten beschikbaar zijn.
• Als al deze opties geen resultaat opleveren, wordt u hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd
via BasisOnline, het ouderportaal. We zullen dan overgaan op thuisonderwijs of het noodprogramma
inzetten.

6.5

Personeelsbezetting tijdens de coronapandemie

Ook nu velen van ons gevaccineerd zijn gelden er regels voor quarantaine. Dus mogelijk worden we daar
in het najaar opnieuw mee geconfronteerd. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met het landelijke
tekort aan leerkrachten. Daarom moeten we er rekening mee houden dat we de school niet altijd met de
volledige bezetting kunnen draaien. Dit kan gevolgen hebben voor het onderwijsprogramma van uw kind.
Het afgelopen schooljaar hebben we gedurende de lockdowns veel ervaring opgedaan met het verzorgen
van onderwijs op afstand, indien nodig kunnen we daar weer op inzetten.
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Tussen- en buitenschoolse opvang
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7.1 Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang wordt op Het Startblok verzorgd door ‘Alle kinderen samen’ (AKS). AKS is
onderdeel van Junis Kinderopvang. De overblijf vindt plaats in de aula van de school en bij mooi weer ook
buiten.
In bijzondere situaties, zoals een valpartij of een ruzie die moet worden besproken, kan een pedagogisch
medewerker van Junis contact met ouders opnemen. Wij stellen de telefoonnummers van ouders
daarvoor aan hen beschikbaar. De pedagogisch medewerker geeft het besprokene ook door aan de
leerkracht.
Wanneer u uw kind graag wilt laten overblijven kunt u dat kenbaar maken bij de klantenservice van Junis
(0172- 424824). Zij kunnen u vertellen welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten zijn. Op de website
junis.nl/tussenschoolse-opvang vind u nog meer informatie.
Wanneer uw kind overblijft kan de lunch ’s morgens in de koelkast in de aula gezet worden. De kinderen
van de onderbouw en de bovenbouw eten en spelen apart om rust en overzicht te bewaren.

7.2 Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Junis Kinderopvang verschillende vormen van buitenschoolse
opvang (BSO). BSO is kinderopvang buiten schooltijden.
Activiteiten worden afgestemd met andere locaties en basisscholen in de buurt. Door die samenwerking
verloopt de overgang voor kinderen soepel en ontstaat er één doorgaande, veilige omgeving om te spelen
en te leren.
In basisschool Het Startblok zit BSO De Flierefluiters. Een gezellige BSO met veel aandacht voor theater
en kunst.
Natuurlijk is er meer te doen dan alleen theateractiviteiten bij BSO De Flierefluiters. We spelen ook graag
buiten op het plein of sporten lekker in de gymzaal. Kinderen hebben de vrijheid om zelf mee te denken
over wat zij tijdens een middag BSO doen. Gewoon even chillen op de bank? Dat mag ook!

B

Meer informatie over de BSO van Junis Kinderopvang op pagina 45
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Medische zorg en veiligheid
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8.1 Schoolarts
In groep 2 en groep 7 worden alle leerlingen onderzocht door de schoolarts van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD). De GGD adviseert de school op het gebied van veiligheid, hygiëne en
gezondheid. De jeugdartsen en –verpleegkundigen besteden ook aandacht aan kinderen die extra zorg
nodig hebben of die meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Zij kunnen ouders eventueel apart
voorlichten over de groei en ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek.
De logopedist komt ieder jaar naar school om een screening te doen bij de vijf-jarige leerlingen.

B

Meer informatie over opvoeden en opgroeien van uw kind op pagina 44

8.2 Bedrijfshulpverlening
Op Het Startblok hebben Karin den Hartog, Marieke van der Meijden, Henrieke Blonk en Karin Klein
de scholing Bedrijfshulpverlening gevolgd. In deze scholing komen zowel EHBO- en ontruimingstaken
aan de orde. Technische informatie betreffende brand en vluchtroutes worden ook behandeld, evenals
blustechniek.
Er wordt minimaal één keer per jaar een ontruiming geoefend met de leerlingen en bovendien wordt
het gebouw door de brandweer regelmatig gecontroleerd op brandveiligheid en beschikbaarheid van
nooduitgangen

8.3

Hoofdluis

De beste manier om hoofdluis te ontdekken is het regelmatig controleren van de haren. Iedere
zondagavond uw kind(eren) kammen en controleren is een van de adviezen vanuit de GGD. Mocht u
hoofdluis constateren? Geef het even door aan de school. Het bestrijden van hoofdluis is in de eerste
plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Ook de school probeert de verspreiding van hoofdluis
tegen te gaan. Op Het Startblok hebben wij een aantal ouders die na elke vakantie alle kinderen
controleren. Mocht er hoofdluis geconstateerd zijn dan zullen de betreffende ouders door de school
worden ingelicht.

8.4

Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van uw kind(eren).
Morgenwijzer heeft voor alle scholen een collectieve W.A.-verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt
de aansprakelijkheid van:
- Onderwijsgevenden en overig personeel van de school.
- Leden van de medezeggenschapsraden, ouderverenigingen e.d.
- Degenen die werkzaam zijn in het kader van ouderparticipatie
Dit betekent niet dat elke schade, die een kind op school toegebracht heeft op bovengenoemde
verzekering verhaald kan worden. Bij de werkzaamheden die leerkrachten, ouders en leerlingen
verrichten, is sprake van een risicoaanvaarding. Op school is er een verhoogd risico. Bij grove nalatigheid
of schuldbewijs (bijv. een te moeilijke/gevaarlijke opdracht geven aan kinderen, waardoor het voorval te
voorzien was) kan geen claim gedaan worden op de collectieve verzekering. (Hier geldt de persoonlijke
aansprakelijkheid). Slechts bij bewezen onschuld kan een beroep worden gedaan op bovenstaande
verzekering. Het zal dus duidelijk zijn, dat eerst moet worden vastgesteld of er volgens wet en
rechtspraak, sprake is van aansprakelijkheid. Alleen in dat geval mag er een schadevergoeding verwacht
worden op grond van de collectieve W.A.-verzekering.
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Inschrijving en plaatsing
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Het Startblok heeft een beleid ten aanzien van de (zij)instroom van nieuwe leerlingen. Op onze website
kunt u dit beleid vinden en raadplegen ì

9.1 Voor het eerst naar de basisschool
Openbare basisschool Het Startblok is een school waar iedereen van harte welkom is ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Een kind kan naar de basisschool op de dag
dat het vier jaar oud is, maar een kind moet naar school op de eerste dag van de maand nadat het vijf
jaar is geworden. Op dat moment begint de leerplicht.
Natuurlijk is er ook bij ons een wenperiode. Tegen de tijd dat het zover is neemt de groepsleerkracht
contact met u op om de wenmomenten af te spreken.
Kinderen die naar school komen dienen zindelijk te zijn. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren.
Uw kind aanmelden op Het Startblok
Voldoet Het Startblok aan uw (onderwijs)wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal
10 weken voordat uw kind vier jaar wordt schriftelijk aan. Of tien weken voordat u wilt dat uw kind op
school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dat is nodig zodat een school zes weken de tijd heeft om
een besluit te kunnen nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal vier weken verlengd
mag worden. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst.
Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school
door. Nadat de school uw aanmeldformulier heeft ontvangen, zal de directeur waar wenselijk contact met
u opnemen voor een oriënterend gesprek.
Informatievoorziening via BasisOnline Ouderportaal
Na inschrijving van uw kind ontvangt u een token waardoor u kunt inloggen op ons Ouderportaal. Via
dit Ouderportaal houden wij elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én werken we met
elkaar samen om een optimale ontwikkeling van uw kind mogelijk te maken. Ook kunt u hier onder
meer absenties doorgeven, kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken inplannen. Daarnaast ontvangt u de nieuwsberichten via dit portaal. BasisOnline voldoet aan alle privacynormen van de Autoriteit
Persoonsgegevens en is het natuurlijk in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

9.2 Wisselen van school (zij-instroom)
Aanname van kinderen die van een andere basisschool komen, gebeurt na advies van de school van
herkomst in overleg met de ouders en wederzijdse goedkeuring van de directies. De school van herkomst
verstrekt een onderwijskundig rapport. Deze procedure geldt andersom natuurlijk ook. Er vindt altijd een
gesprek met ouders en directie plaats voordat een mogelijke overstap wordt besproken met de nieuwe
school.

9.3 Afscheid van Het Startblok
De basisschool kent acht leerjaren, maar soms hebben kinderen iets meer tijd nodig om de school te
verlaten. In ieder geval moet de leerling de basisschool aan het einde van het schooljaar verlaten waarin
de leerling veertien jaar is geworden.
In januari worden op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U kunt deze
samen met uw kind bezoeken om tot een keuze te komen. U kunt vervolgens uw keuze voor een bepaalde
school kenbaar maken aan de leerkracht van groep 8. Het Startblok zorgt ervoor dat het inschrijfformulier,
het resultaat van de Cito-entreetoets en een digitaal overdrachtsdossier(DOD) naar de gekozen school
voor voortgezet onderwijs worden gestuurd. U hoeft uw kind dus niet zelf aan te melden bij een school
voor voortgezet onderwijs. Na de aanmelding verzorgt de leerkracht een mondelinge overdracht aan de
coördinatoren van de betreffende school. Alles is dan geregeld om na de vakantie een goede, gloednieuwe
start te maken.
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Schooltijden
Onze schooltijden zijn
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

ochtend
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur

–
–
–
–
–

11.45
11.45
11.45
11.45
11.45

uur
uur
uur
uur
uur

middag
13.00 uur – 15.15 uur
13.00 uur – 15.15 uur
13.00 uur – 15.15 uur
13.00 uur – 15.15 uur

Wie werken er op Het Startblok?
Groep
1/2 A
3
4/5
5/6
7
8

Leerkracht
Sandra Wansink
Joke van Dijk
Henrieke Blonk
Marleen Berntsen
Marieke van der Meijden
Yolanda Bakker
Lucia Mulder
Irene Sahner
Janet van Eijk
Maaike Moses
Eva Gooijer
Marit Mol

Werkdagen
Ma, do, vrij
Di, woe
Ma, di woe
Do, vrij
Ma, di, vrij
Woe, do
Ma, di, woe
Do, vrij
Ma
Di, woe, do, vrij
Ma, di
Woe, do, vrij

Intern begeleider:

Janet van Eijk (dinsdag en donderdag)

Reken coördinator:

Marieke van der Meijden

Taal- leescoordinatoren:

Maaike Moses en Yolanda Bakker

Coördinator gedrag:

Eva Gooijer

Auditor:

Sandra Wansinck

Onderwijsassistenten:

Amber Flach (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en 			
Jasmijn Maletzky (donderdag en vrijdag)

Specialist leesbevordering:

Amber Flach

Didactisch coach:

Harmen Wimmenhove

Inzet werkdrukverlichting:

Sandra Wansinck (dinsdag) en Joke van Dijk (vrijdag)

Conciërge/adm. medewerker: Karin den Hartog (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Schoonmaker:

Moustapha Ahannay

Bewegingslessen:

Brian van Eijk

Directeur:

Karin Klein (dinsdag, woensdag en donderdag)

Daarnaast lopen er verschillende stagiairs bij ons op school. Het Startblok is opleidingsschool voor de
Hoge School Leiden, het traject ‘Opleiden in School’ waarbij stagiairs 2 dagen per week stage lopen om
zoveel mogelijk in de praktijk en van de mentor te leren. Daarnaast hebben we stagiairs van de reguliere
PABO van de Hogeschool Leiden. Zij lopen 1 dag per week stage. Ook hebben we stagiairs van de
opleiding tot onderwijsassistent.
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Schoolvakanties en vrije dagen
Vakanties en landelijke vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

18
27
28
25
11

t/m 22 oktober 2021
december 2021 t/m 07 januari 2022
februari t/m 4 maart 2022
april t/m 6 mei 2022
juli t/m 19 augustus 2022

Jaarmarkt
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Hemelvaart en vrijdag
Koningsdag
Pinksteren
‘s Middags vrij (vrijdag vrij vanaf 11.45 uur)
Studiedagen (leerlingen hele dag vrij)

15 september 2021
15 en 18 april 2022
26 en 27 mei 2022
27 april 2022 (valt in de meivakantie)
6 juni 2022
03 en 24 december 2021 en 8 juli 2022
04 oktober en 19 november 2021
07 februari, 30 maart en 3 juni 2022

Resultaten eindtoets afgelopen jaren
Elk jaar wordt door de leerlingen van groep 8 een Eindtoets Basisonderwijs gemaakt. De toets bestaat uit
vier onderdelen: taal, rekenen en (begrijpend) lezen.
De behaalde scores zien er als volgt uit:

Landelijk gemiddeld
Het Startblok

2017-2018 (IEP)
81,0
84,8

2018-2019 (IEP)
78,7
75,3

In verband met corona is er in 2020 geen eindtoets afgenomen.
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2020-2021 (IEP)
79,7
71,6

Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2020-2021 waren er 24 schoolverlaters. Zij kregen de volgende adviezen:
5
1
2
5
1
3
1
2
3
1

leerlingen
leerling
leerlingen
leerlingen
leerling
leerlingen
leerling
leerlingen
leerlingen
leerling

VWO
HAVO/VWO
VMBOT/HAVO
VMBOT
VMBO kader T
VMBO kader
VMBO kader/LWOO
VMBO basis/kader
VMBO basis/LWOO
PRO

In het schooljaar 2019-2020 waren er 27 schoolverlaters. Zij kregen de volgende adviezen:
4
3
3
3
8
2
4

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO-T/HAVO
VMBO-T
VMBO-Basis/Kader
VMBO-Basis

In het schooljaar 2018-2019 waren er 20 schoolverlaters. Zij kregen de volgende adviezen:
2
3
2
2
4
3
2
2

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

VWO
HAVO
VMBO-T/HAVO
VMBO-T
VMBO-Basis/Kader
VMBO-Kader
VMBO-Basis
Praktijkonderwijs
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Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen
specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd
en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ì
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken
of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies
krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen
van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen van
de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van
een zorgteam van school.
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij
alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten die daar extra geld
voor geven.
Cursussen - www.cjgcursus.nl ì
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg
onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan
op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin
een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u
te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een
weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.
Pubergezond - www.pubergezond.nl ì
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie over
verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw
kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin - www.cjghm.nl ì
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin
in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een
cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze
adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan
088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website.
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Buitenschoolse opvang bij Junis
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, in hun vrije tijd en op de buitenschoolse
opvang (BSO). Om die werelden met elkaar te verbinden, werkt Het Startblok nauw samen met Junis
Kinderopvang. Er zijn verschillende vormen van buitenschoolse opvang. Naast BSO’s die gekoppeld zijn
aan een basisschool, biedt Junis ook thema-BSO’s waar een specifiek thema gevolgd wordt, bijvoorbeeld
sport. Bij gastouderopvang verblijven de kinderen bij een gastouder in huis of met de gastouder in hun
eigen huis.

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd wil je de beste opvang voor je kind. Bij Junis Kinderopvang staat de ontwikkeling van het
kind centraal. Op de BSO worden diverse activiteiten aangeboden, zodat het kind altijd een activiteit
kan kiezen die bij hem of haar past. Zo kunnen de kinderen creatief aan de slag met verschillende
knutselmaterialen, heerlijk buiten spelen of gewoon lekker chillen en een stripboek lezen. Alle locaties
zijn zo ingericht dat kinderen de ruimte hebben om te ontspannen of vrij te spelen. Daarnaast is er een
gevarieerd activiteitenprogramma waar de kinderen naar eigen keuze aan kunnen meedoen. Kortom, er is
bij de BSO van alles te doen en te beleven!
Thema BSO’s
Kinderen ontdekken en ervaren spelenderwijs. Daarom heeft Junis ook een aantal thema-BSO’s. Deze
thema-BSO’s bieden activiteiten die verbonden zijn met een specifiek interessegebied.
Buitenspel (vanaf 7 jaar): thema Sport
Het Avontuur (vanaf 8 jaar): thema Verleden, heden, toekomst
Gastouderopvang
Bij gastouderopvang gaan de kinderen mee naar het huis van de gastouder of ze blijven met de gastouder
in hun eigen vertrouwde omgeving. Je maakt zelf onderling goede afspraken over de gewenste dagen en
tijden. Het gastouderbureau van Junis Kinderopvang bemiddelt en begeleidt het contact tussen jou en de
gastouder.
Ontbijtclub
Op de ontbijtclub kunnen kinderen vanaf 7:30 uur rustig en ontspannen aan de dag beginnen met een
lekker ontbijt. Daarna kunnen zij nog even samen spelen voor ze door de pedagogisch medewerkers naar
school gebracht worden.
Vakantieopvang
Tijdens de vakanties biedt Junis vakantieopvang. De kinderen gaan dan vaker op stap en er worden
gevarieerde binnen- en buitenactiviteiten georganiseerd. Ook de thema-BSO’s bieden vakantieopvang. Je
kunt vakantieopvang los afnemen of in combinatie met buitenschoolse opvang.
Meer weten of een keer komen kijken?
Op de website van Junis vind je de tarieven van de kinderdagopvang en kun je jouw nettomaandkosten
berekenen via de rekentool ì. Een keertje komen kijken op de BSO? Dat mag altijd. Vraag hier een
rondleiding ì aan.
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Adressen
Adres school

College van Bestuur Morgenwijzer
Daniëlla van den Beemt
Postbus 290, 2400 AG Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 501119
www.morgenwijzer.nl ì

Contact/vertrouwenspersoon Het Startblok
Janet van Eijk
Mail: janetvaneijk@morgenwijzer.nl
Yolanda Bakker
Mail: yolandabakker@morgenwijzer.nl

Vertrouwensinspecteur
Tijdens kantooruren bereikbaar op
0900 1113111

Openbare Basisschool “Het Startblok”
Liszthof 92, 2402 GS Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-420794
www.obshetstartblok.nl ì
E-mail: karinklein@morgenwijzer.nl
Directie: Karin Klein

Externe vertrouwenspersoon
GGD Hollands Midden
E-mail externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
088 308 33 42

CJG Ridderhof
Troubadourweg 2a, 2402 EP Alphen ad Rijn
 088 - 254 23 84

Klachtencommissie
www.onderwijsgeschillen.nl
T 030 - 280 9590

CJG Stadhuis
Stadhuisplein 7, 2405 SH Alphen aan den Rijn
088 - 254 23 84
cjgalphenaandenrijn.nl

Overblijf - AKS
Coördinator Het Startblok Frenk Dongelmans
Tel: (06) 33 26 17 95
(maandag t/m vrijdag tussen 11.30-13.30 uur)

GGD Hollands Midden
www.ggdhm.nl
088 308 30 00

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Ard Struijk
Mail: mr.startblok@morgenwijzer.nl

Inspectie Basisonderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

Activiteitencommissie
Voorzitter: Agnes van Raamsdonk
Mail: ac.startblok@morgenwijzer.nl

Leerplichtambtenaar
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
via 14 0172, optie 2
Mail: leerplicht@alphenaandenrijn.nl
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Beleid bij onacceptabel (fysiek) gedrag van leerlingen

Helaas zijn het bespreken en herijken van afspraken niet altijd voldoende. Soms worden we
geconfronteerd met ongewenst gedrag van leerlingen. Vooral in de midden- en bovenbouw uit zich dit
soms in het geven van brutale antwoorden, het gebruik van grove taal, pesten van andere leerlingen,
geen respect tonen voor de anderen.
De leerkrachten hebben hiervoor een eenduidige aanpak afgestemd. Hierdoor spreken we één
Startbloktaal met elkaar. Zo is het voor eenieder helder en duidelijk wat het gewenste gedrag is.  Het
stappenplan zoals hieronder is omschreven moet gezien worden als een richtlijn. Een afspraak over hoe
we handelen. Belangrijke elementen zijn overlegmomenten met ouders en de schriftelijke weerslag van
gemaakte afspraken.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat wij een veilige school willen zijn voor alle leerlingen, leerkrachten en
ouders. Voorwaarde voor de aanpak is steeds of de aanpak hanteerbaar is voor de leerkracht, ook m.b.t.
de andere kinderen in de groep.

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag in de groepen 1 t/m 5:
Stap 1: De leerkracht benoemt ongewenst gedrag: ‘Ik vind dit vervelend ik wil dat je daarmee stopt’.
Stap 2: Bij een tweede keer geeft de leerkracht een waarschuwing: ’Dit is de tweede keer dat ik moet
		vragen of je wilt stoppen. Dit is je waarschuwing!’
Stap 3: Gaat het gedrag nog door dan krijgt de leerling een andere plek in klas
(uit de kring/ alleen aan tafel).
Stap 4: Gaat het gedrag dan nog door, wordt de leerling met een nadenkformulier onderbouw uit de
groep geplaatst. Na een goed gesprek met de leerkracht mag de leerling weer terug in de klas.
Stap 5: Er volgt een gesprek met ouders.

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag in de groepen 6 t/m 8:
Stap 1: De leerkracht benoemt ongewenst gedrag: ‘Ik vind dit vervelend ik wil dat je daarmee stopt’.
Stap 2: Bij een tweede keer geeft de leerkracht een waarschuwing: ’Dit is de tweede keer dat ik moet
vragen of je wilt stoppen. Dit is je waarschuwing!’  
Stap 3: Gaat het gedrag nog door dan wordt de leerling met nadenkformulier 1 uit de groep geplaatst.
Na een goed gesprek met de leerkracht mag de leerling weer terug in de klas.
Als het gedrag zich weer voordoet stap 1 t/m 3 doorlopen en dan vervolg naar stap 4.
Stap 4: Met nadenkformulier 2 uit groep geplaatst en gaat er een kopie van het formulier mee naar
huis.
Nadat ouders het formulier hebben gelezen, wordt deze voorzien van handtekening. Dit formulier
wordt ingeleverd op school.
Als het gedrag zich weer voordoet stap 1 t/m 4 doorlopen en dan vervolg naar stap 5.
Stap 5: De leerling wordt uit de groep geplaatst en er volgt een gesprek met ouders.
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-> Op de volgende pagina’s staan de nadenkformulieren afgebeeld.
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Morgenwijzer procedures
Klachtenregeling op school
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de school. Vaak
worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat
iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling
vastgesteld binnen Morgenwijzer. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze
website ì. Iemand die een klacht heeft kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de medewerker zelf,
leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht neergelegd worden bij de schoolleiding. Als er geen
oplossing gevonden wordt op schoolniveau dan kan de klacht ingediend worden bij het college van bestuur
van Morgenwijzer. Hiervoor dient u een klachtenformulier in te vullen, welke u kunt opvragen via het
secretariaat van Morgenwijzer.
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als
personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.
Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene
waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te
lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:
Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg
met de klager en het schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen
dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor
mediation of de formele klachtprocedure.
Mediation
Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan
wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele
procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot
een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden. Zie voor meer informatie: mediation bij de LKC ì
Formele procedure
Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan
aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en
het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe
vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
Contactgegevens
GGD, externe vertrouwenspersoon voor ouders, leerlingen en interne contactpersonen
GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
Telefoon: 088 - 308 33 42
E-mail: 		externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl ì
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Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 95 90
E-mail:		info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl ì

Informatie aan ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het
uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met de wettelijke status
en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten wij die verschillende situaties nader toe.
• Gehuwde/samenwonende ouders
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is
de situatie eenduidig: zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
• Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind
Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar die wel gezamenlijk het gezag over hun
kind hebben, hebben allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun
kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun contactgegevens doorgeven aan de directeur. Aan
beide ouders wordt dezelfde informatie gegeven. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken
aan derden bespreken wij altijd met beide ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de
informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met de directeur van de school.
• Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De
betreffende ouder moet daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij bovendien het kind
hebben erkend. Deze ouders worden niet over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken,
zoals schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school.
Indien het belang van het kind strijdig is met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht.
Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt dat informatieverstrekking aan een ouder
schadelijk kan zijn voor het kind.

Sponsoring
Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen
middels sponsoring. Daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden verbonden om belangenverstrengeling te
voorkomen:
• sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs,
de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
• sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school daaraan stelt;
• sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen niet aanzetten tot ongezonde of
gevaarlijke activiteiten;
• sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld zijn om ouders te stimuleren producten of
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diensten af te nemen van de sponsor;
• de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
NB Morgenwijzer heeft de ANBI status.

Privacy en leerlinggegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van
Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het volledige reglement is
te lezen op onze website www.morgenwijzer.nl ì
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.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma
is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer 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 het secretariaat.
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 de geijkte kanalen.
Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar
maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen
een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat
niet lukt krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris
Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.
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OBS Het Startblok
Liszthof 92
2402 GS Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172 - 420794
E-mail: karinklein@morgenwijzer.nl
www. obshetstartblok.nl

Wij zijn onderdeel van

www.morgenwijzer.nl

