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Tien redenen waarom u voor Het Vlot zou moeten kiezen! 

 

1. Wij vinden echt dat ieder kind uniek is. 

2. Wij willen kinderen verwonderen. 

3. Wij willen kinderen opvoeden voor de wereld die nog moet komen. 

4. Wij zien zelfstandigheid als kwaliteit. 

5. Onze kinderen mogen zich in drie jarige stamgroepen ontwikkelen. 

6. Wij zijn naast de cognitieve ontwikkeling gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling. 

7. Deze ontwikkelingen volgen wij bij alle kinderen zeer nauwgezet. 

8. Wij blijven ontwikkelen en in gesprek. 

9. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school samen werken aan de ontwikkeling van 

kinderen. 

10. Wij zijn de jenaplanschool van Gouda en omstreken; erkend door de Nederlandse Jenaplan 

Vereniging. 
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Een woord vooraf 

         

 

Geachte ouders en belangstellenden, 

 

 

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van openbare jenaplanschool Het Vlot. 

 

Waarom een schoolgids voor ouders? 

 

Scholen verschillen. In manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben 

verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en hoe wij één en ander 

trachten te realiseren. Ook leest u wat u van ons mag verwachten. 

 

Wij zien onderwijs als een proces dat voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig is. 

Daarom houden wij niet alleen de landelijke ontwikkelingen bij, maar kijken we ook kritisch in de 

spiegel. Door naar ons zelf te kijken, komen we er achter op welke onderdelen wij ons kunnen 

verbeteren. In dit proces van zelfevaluatie spelen ook ouders en kinderen een belangrijke rol. Zij 

verschaffen ons regelmatig informatie waar wij ons voordeel mee kunnen doen. 

 

In deze gids vertellen wij u: 

- hoe wij de doelstellingen die de wet op het primair onderwijs ons stelt realiseren 

- welke methoden wij daarbij hanteren 

- wat wij daarmee beogen 

- hoe wij met elkaar omgaan 

- wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten 

 

 

De medezeggenschapsraad van onze school is betrokken bij de samenstelling van deze schoolgids. 

 

Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen of suggesties hebben, dan willen wij deze graag 

van u horen. 

 

 

Madeleine van Noordt Wieringa 

Directeur 
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1. De school: openbaar onderwijs 
 

Het Vlot is een openbare school.  

De definitie van openbaar onderwijs is als volgt omschreven: 

“Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 

culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af 

aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en 

gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, 

zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt 

ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.” 

 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: 

• Iedereen welkom 

• Iedereen benoembaar 

• Wederzijds respect 

• Waarden en normen 

• Van en voor de samenleving 

• Levensbeschouwing en godsdienst 

 

 

1.1 Schoolbevolking 

De school staat in de wijk Plaswijck  in Gouda. De school streeft een regiofunctie na maar bedient 

ook de buurt. Wij willen een afspiegeling van de stad zijn en voeren een aannamebeleid gericht op 

een bewuste schoolkeuze. Het opleidingsniveau van de ouders van Het Vlot is zeer divers. In het 

segment LBO/ Basisschool kunnen we ongeveer een vijfde van onze oudergroep plaatsen. Ongeveer 

twee vijfde van de ouders heeft een opleiding op MBO-niveau. Terwijl het resterende twee vijfde 

deel een HBO/universitair opleidingsniveau heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Schoolgrootte  

Op Het Vlot zitten 115 kinderen (telling 1-10-2017) 
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2. Waar de school voor staat 
 

2.1 Missie Het Vlot 

 

De missie van jenaplanschool het Vlot sluit aan bij de jenaplangedachte die uitgaat van het 

uitgangspunt “ieder kind is uniek”. Jenaplanschool het Vlot wil kinderen begeleiden in hun 

ontwikkeling tot zelfverantwoordelijke medeburgers. 

 

Onze jenaplanschool heeft als belangrijke kernwaarde het ontwikkelen van de talenten van kinderen 

op vele gebieden. Hiervoor richten wij ons op het kind en zijn of haar mogelijkheden en sluiten we 

hierbij aan. 

 

Het onderwijs op Het Vlot is openbaar. Dat houdt in dat het toegankelijk is voor een ieder, ongeacht 

afkomst of levensovertuiging. Tolerantie, respect en emancipatie zijn de kernbegrippen en de basis 

van waaruit wij onderwijs geven. Onze inspanningen zijn erop gericht de school een afspiegeling te 

laten zijn van de maatschappij waarin wij leven. 

 

Vanuit deze houding willen we kwalitatief goed onderwijs aan kinderen verzorgen. We streven er 

naar alle kinderen uit te dagen tot optimale prestaties, dit door enerzijds rust, structuur en veiligheid 

te bieden en anderzijds de creativiteit te prikkelen.  

Kinderen zijn verschillend. Verscheidenheid in mensen kenmerkt ook onze samenleving. Onze school 

helpt kinderen bij het vinden van hun eigen weg in de wereld. Die weg vinden ze als zij optimaal 

gebruik leren maken van hun specifieke capaciteiten.  

Daarom zijn de zorg voor kinderen, het financieel beleid, het materieel beleid en het 

personeelsbeleid op Het Vlot ook geen doelen op zich, maar staan ze in dienst van de 

onderwijskundige doelen van ons onderwijs. 

 

2.2 Visie Het Vlot 

 

 Het Vlot werkt volgens de gedachte van Peter Petersen (1884 – 1952). Petersen streefde naar een 

opvoeding tot vrije, verantwoordelijke personen die zich inzetten voor anderen. Wij staan in deze tijd 

natuurlijk in een heel ander maatschappelijk krachtenveld dan Petersen destijds. Toch menen we dat 

diens Jenaplan een goed uitgangspunt vormt voor ons onderwijs, aangepast aan de eigentijdse 

Nederlandse situatie.  

Aan het jenaplanonderwijs liggen twaalf specifieke, concrete en onderscheidende kenmerken ten 

grondslag waarbij relaties de meest essentiële zijn: relatie met jezelf, met de ander en het andere en 

met de wereld om je heen.  

 

Relatie van het kind met zichzelf  

• Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en in te zetten, op een manier dat zij zich 

competent voelen.  

• Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en moeten leren. Zij 

geven aan wanneer ze uitleg nodig hebben en leren plannen te maken.  

• Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.  

• Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in  

gesprek te gaan.  

 

Relatie van het kind met de ander en het andere  

• Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.  

• Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en  

daarover te reflecteren.  



Schoolgids 2018-2019 Openbare Jenaplanschool Het Vlot Oosthoef 3-5 2804 ST Gouda 0182 530790 7

• Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee te beslissen over het harmonieus 

samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden 

kan ervaren. 

 

Relatie van het kind met de wereld  

• Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.  

• Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving.  

• Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om  

de wereld te leren kennen.  

• Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. 

• Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en uitdagingen.  

 

2.3  Pedagogisch klimaat 

We besteden veel aandacht aan de onderlinge betrokkenheid van de kinderen en aan goede 

omgangsvormen tussen kinderen en leerkrachten. Het team investeert veel in het scheppen van een 

veilig opvoedkundig klimaat. Naast respect zijn verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en 

gemeenschapszin de centrale waarden van waaruit wij op school handelen en leren. 

In elke klas hangt een pestcontract. Dit contract wordt in het begin van het schooljaar door de 

kinderen samen met de leerkracht opgesteld en ondertekend door alle kinderen van de klas. 

We hebben drie basisregels in de school : de zogenaamde kapstokregels. Dit zijn drie regels waaraan 

je alle andere gedragsregels kunt koppelen. 

Zowel de kinderen als het team kennen deze kapstokregels, die ook in de school zichtbaar zijn. 

In de team en /of bouwvergaderingen komt het pedagogisch klimaat regelmatig aan de orde: hoe 

krijgen we het voor elkaar dat de regels bekend zijn en, belangrijker, nageleefd worden?  

Ook worden er kringen gewijd aan sociaal-emotionele vorming aan de hand van thema’s. 

 

 

De kapstokregels: 

 

                        
 

 

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

• De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 

• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.  

 

 

De afspraken die hierbij horen zijn 

o Op school accepteren en respecteren we elkaar 

o Als iemand nee zegt, dan is het ook nee.  

o Op onze school luisteren we naar elkaar.  

o Op onze school gedragen we ons vriendelijk, zijn we beleefd, groeten we elkaar 

en zorgen we dat we plezierig spelen en werken. 

o Op onze school werken we samen.  
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o Op onze school zorgen we goed voor onze eigen materialen, die van een ander 

en van de school. We zorgen er samen voor dat de school er netjes en verzorgd 

uitziet. 

o We lopen onder schooltijd zo rustig mogelijk.   

o We proberen ons werk zo goed mogelijk te doen en daarom werken we ook in 

de gangen en de hal zo zachtjes mogelijk. 

o We komen op tijd op school.   

o Op onze school kennen alle kinderen, leerkrachten en ouders deze regels. 

 

Als een kind zich niet aan deze regels houdt en er al meerdere keren gepraat is met hem of haar, dan 

wordt het gedragsprotocol gevolgd, zie hiervoor hoofdstuk 13. 

 

2.4 Het kinderparlement 

 

Op Het Vlot werken we met een kinderparlement. Wij vinden onze rechtvaardiging hiervan onder 

andere in het boek ‘Lerende scholen’ van Peter Senge. Senge heeft het over een blinde vlek die in het 

hedendaagse onderwijs aanwezig is. Deze blinde vlek ontstaat, omdat de enige persoon die zich in 

feite kan bezinnen op de vraag hoe het onderwijs op school zijn vorm heeft gekregen, ook de enige is 

die geen stem heeft in het systeem. Die persoon is het kind. 

Kinderen weten wanneer de bibliotheekboeken verouderd zijn, wanneer het schoolplein uitdagender 

moet worden of wanneer de kapstokregels weer eens aangeboden moeten worden. 

Met het kinderparlement bieden wij ze een platform.  De kinderen van groep vijf tot en met acht 

kiezen jaarlijks uit hun midden vertegenwoordigers. Zij hebben regelmatig een vergadering. Bij deze 

vergadering is de directeur als coachend en adviserend lid aanwezig.  

Kinderen brengen zelf punten in en er wordt met een verbetermeter gewerkt. Dit is een systematiek 

waarbij structureel hoofdpunten aan bod komen.  

In de hal heeft het kinderparlement een eigen mededelingenbord en een plek op de website. 
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3.  Organisatie van het onderwijs 
 

3.1 De dagelijkse gang van zaken 

De kinderen zitten niet in jaarklassen, maar in groepen van verschillende leeftijd, de zogenaamde 

stamgroepen. We onderscheiden stamgroepen van de onderbouw, de middenbouw en de 

bovenbouw. Net als in een gezin leren jongere kinderen van oudere en dragen de oudsten op 

bepaalde momenten de zorg voor de jongeren. 

Momenteel is er één onderbouwgroep (kinderen van de groepen 1 en 2), twee middenbouwgroepen 

(groep 3, 4 en 5) en twee bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8) 

Wij werken op school met een ritmisch weekplan. Dit houdt in dat gesprek, spel, werk en viering 

afwisselend op het rooster staan. 

 

Gesprek: Elke dag begint met een kringgesprek. Op maandag is dat een kring, waarin kinderen hun 

verhalen van het weekend kwijt kunnen. Verder is er elke dag een specifieke kring, zoals de 

boekenkring, de verslagkring of de nieuwskring. In de kring gelden vaste afspraken over het luisteren 

naar en het reageren op elkaar. Kinderen leren zich in een grotere groep te uiten en zich te 

presenteren. Zo komen de kerndoelen voor mondeling taalgebruik aan de orde. 

 

Spel: Spel neemt een belangrijke plaats in in de sociale ontwikkeling van kinderen. Door het vrij en 

geleid spel leren zij omgaan met regels, winnen en verliezen en samenspelen. Dit kan 

bijvoorbeeld op het plein, maar ook in de klas. 

 

Werk: Vanuit de jenaplangedachte wordt speciale aandacht besteed aan het leren samenwerken en 

het zelfstandig werken. In de lagere leerjaren wordt begonnen met de kinderen zelfstandig taken uit 

te laten voeren. Langzamerhand groeien opdrachten uit tot dag- en weektaken in de bovenbouw. 

Verder is er vanuit de jenaplangedachte aandacht voor het bevorderen van het ontdekkend leren en 

het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is zo georganiseerd dat rekening 

kan worden gehouden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Afwisselend wordt les gegeven en 

gewerkt in kleine of grotere groepen. Afhankelijk van de behoefte van een kind, krijgt het instructie 

of kan het zelfstandig aan de slag. 

 

Viering: Op vrijdag sluiten de kinderen de week af met een viering in de eigen stamgroep. Regelmatig 

is er een viering in de hal voor de hele school. 

Aan verjaardagen wordt veel aandacht geschonken. Het is voor kinderen een belangrijke dag en voor 

het vieren maken wij graag tijd vrij. 
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4.   Inhoud van het onderwijs 
 

4.1 Methoden 

 

Er is veel energie en geld gestoken in de vervanging van methoden, zodat de school gebruik 

kan maken van materialen die voldoen aan de huidige didactische inzichten. De school 

gebruikt de volgende methodes: 

Rekenen   Wereld in Getallen 

Taal    Taalverhaal 

Spelling    Taalverhaal 

Technisch Lezen   Veilig Leren Lezen  

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip 

Schrijven    Schrijven in de basisschool 

WO WO-Los 

Engels    groove me 

 

Buiten deze methodes gebruiken de teamleden onder andere de lessen en leskisten van de Stichting 

Natuur en Milieueducatie De Zwanebloem. Ook worden er gastlessen georganiseerd door de brede 

school of door ouders die les komen geven over hun beroep of hobby. 

 

4.2 Lessen en activiteiten  

 

Lezen 

Tijdens de kringen en de werklessen van de onderbouw is er veel aandacht voor alle aspecten van de 

taal. We praten met de kinderen over veel onderwerpen, zodat hun woordenschat steeds 

uitgebreider wordt. Andere activiteiten zijn verhalen vertellen en navertellen, opzegversjes leren, 

rijmen, analyseren en synthetiseren en spreken en kritisch luisteren. 

Tijdens de werklessen komen de kinderen van de onderbouw met zoveel mogelijk materiaal in 

aanraking. Dat bevordert hun algemene, zintuiglijke en auditieve ontwikkeling.  

 

Voor het aanvankelijke leesproces gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. 

In de onderbouw kunnen kinderen die aan het leren lezen toe zijn, hier al mee beginnen. Deze lijn zet 

zich voort in groep drie. Veilig Leren Lezen bestaat eigenlijk uit twee lijnen. De ene is voor de 

kinderen, die al zelfstandig kunnen oefenen. De andere is om kinderen stapje voor stapje te 

begeleiden in het proces van leren lezen. 

Na het aanvankelijk lezen volgt het voortgezet technisch lezen en staat de beheersing van de 

leestechniek centraal. Een kind oefent in deze fase het nauwkeurig lezen, het tempo en de 

voordracht. Bij het onderdeel nauwkeurig lezen wordt geoefend in de juiste verklanking van de 

woorden en het goede gebruik van leestekens. 

Bij tempolezen wordt geprobeerd het leesveld te vergroten, dat wil zeggen met de ogen vooruit te 

kijken. Bij voordrachtlezen (op toon lezen) wordt geoefend op het juiste stemgebruik en op het 

leggen van accenten op bepaalde woorden of woordgroepen. 

De kinderen worden tijdens deze leesfase tweemaal per jaar getest. Deze toetsen meten de 

vorderingen van het technisch leesniveau.  

 

Vanaf groep vier beginnen de kinderen met begrijpend lezen. De methode Nieuwsbegrip is een 

methode voor strategisch leesonderwijs. Middels teksten uit de actualiteit leren kinderen op hun 

eigen niveau een tekst aanpakken. Strategieën die worden aangeleerd zijn onder andere voorspellen, 

ophelderen, vragen stellen, relaties en verwijswoorden en samenvatten, als kinderen dit kunnen zijn 

ze ook in staat de tekst in hun eigen woorden na te vertellen. 
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Taal 

Het jaarprogramma voor taal bestaat uit 33 weken verdeeld in zes blokken van vijf weken plus drie 

weken herhalen en onderhoud. Elk blok eindigt met een toetsweek. Je kan het programma met drie 

weken uitbreiden voor herhaling van de geleerde stof of aan de slag met de bijzondere extra lessen 

Filosoferen met Bas Haring en Helder denken. 

 

Blokindeling taal 

Voor taal staat per twee lessen één leerlijn centraal (soms ondersteund door een tweede leerlijn). De 

structuur van een blok taal bestaat uit vijf lesweken waarin twee hoofdstukken worden behandeld. 

Een lesweek bevat vijf taallessen. In les 5 en 10 staan extra herhaling en onderhoud op het 

programma. In week vijf een toets, extra herhaling, verrijking en remediëring. 

 

Lesindeling taal 

De lessen hebben een vaste opbouw volgens het directe instructiemodel en volgens de lesfasen: 

introductie – instructie – verwerking – reflectie. Preteaching en verlengde instructie (volgens het 

IGDI-model) zijn ook mogelijk. De leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken wisselen elkaar 

af. 

 

Herhaling en onderhoud taal 

Met Taalverhaal.nu blik je consequent terug op de behandelde stof.  Zowel op week-, blok als 

jaarniveau. 

 

•     Elke laatste les van de week herhalen leerlingen de stof van die week en van 2 blokken daarvoor 

met Kun je dit nu?- en Kun je dit nog?-oefeningen. 

•     Een optionele extra week voor extra oefening na het tweede, vierde en zesde blok. 

•     Drie weken herhaling en onderhoud van alle voorafgaande leerstof  aan het eind van het jaar. 

•     Met de uitdagende oefenquiz Kwismeester oefenen leerlingen zelfstandig de belangrijkste 

vaardigheden. 

 

De bloktoetsen voor woordenschat en woord- en zinsbouw bestaan uit een signaleringstoets op dag 

één en een controletoets op dag 5. 

 

Spelling 

Het jaarprogramma van Taalverhaal.nu bestaat uit 33 weken. Een jaar is verdeeld in zes blokken van 

vier lesweken en één toetsweek. De laatste drie weken zijn voor herhaling en onderhoud 'Kun je dit 

nog'.  

 

Blokindeling spelling 

Een spellingblok bestaat uit vier lesweken plus één toetsweek. Een lesweek heeft vier spellinglessen. 

Bij spelling staat één woordpakket/ spellingcategorie per week centraal.  

 

Les 1 is leerkrachtgebonden met introductie en uitleg van het woordpakket. In les 2 en 3 werken de 

leerlingen zelfstandig: zij passen het geleerde zelf toe en bedenken woorden met hetzelfde 

spellingprobleem. Les 4 bestaat uit een dictee en het oefenen van eerdere woordpakketten. 

 

Lesindeling spelling 

De taal- en spellinglessen hebben een vaste opbouw volgens het IGDI-model en volgens de lesfasen: 

introductie – instructie – verwerking – reflectie. Preteaching en verlengde instructie zijn ook 

mogelijk. 
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Herhaling en onderhoud spelling 

Met Taalverhaal.nu blik je consequent terug op de behandelde stof. Zowel op week-, blok- als 

jaarniveau. 

 

Elke laatste les van de week herhalen leerlingen de stof van die week en van 2 blokken daarvoor met 

'Kun je dit nu?-' en 'Kun je dit nog?-'oefeningen. 

Een optionele extra week voor extra oefening na het tweede, vierde en zesde blok. 

Drie weken herhaling en onderhoud van alle voorafgaande leerstof aan het eind van het jaar. 

Met de uitdagende oefenquiz Kwismeester oefenen leerlingen zelfstandig de belangrijkste 

vaardigheden. 

 

Schrijven 

Voor schrijven gebruiken we de methode Schrijven in de basisschool. In de onderbouw beginnen de 

kinderen al met voorbereidende schrijfoefeningen. In de eerste maanden van groep 3 worden die 

oefeningen voortgezet. Daarna volgt het leren schrijven van letters. Dit leren schrijven is gekoppeld 

aan het aanvankelijk lezen. Leren lezen en schrijven vormen in de aanvankelijke leesperiode één 

geheel. 

Het schrijven wordt geoefend tot en met groep 8. Met de methode Schrijven in de basisschool 

ontwikkelen de kinderen een lopend, dat wil zeggen een aan elkaar geschreven, handschrift.  

 

Bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs krijgen de kinderen van de onderbouw in het speellokaal. Daar ontwikkelen zij 

hun grove en fijne motoriek. Grove motoriek door te klimmen en te klauteren en hun hele lichaam te 

laten bewegen. De fijnere motoriek door rollen, gooien en vangen van klein materiaal als ballen en 

pittenzakken. 

Sociale vaardigheden komen aan de orde in allerlei spelen. Buitenspelen is eveneens heel belangrijk 

voor het bewegen van de kinderen. 

De kinderen van de midden- en bovenbouw krijgen twee maal per week gymles. Deze lessen worden 

in de gymzaal gegeven door een vakleerkracht. Binnen de school hanteren wij een leerlijn voor het 

bewegingsonderwijs, zodat alle verschillende onderdelen binnen het bewegingsonderwijs gedurende 

acht jaar aan bod komen. 

 

Rekenen 

In de onderbouw wordt veel gedaan aan het ontwikkelen van de rekendomeinen, zoals getallen en 

bewerkingen, verhoudingen, meten, verbanden en  ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken we 

uitdagend materiaal van Met Sprongen Vooruit. 

In kringen en werklessen wordt aandacht besteed aan rekenen. Hiervoor gebruiken de leerkrachten 

onder andere de methode Wereld in Getallen. Deze methode wordt tot en met groep 8 gebruikt en is 

gebaseerd op realistisch reken- en wiskundeonderwijs. Dit betekent dat veel rekenopgaven in de 

alledaagse werkelijkheid van het kind worden gelegen. 

Er zijn projecttaken, rekentaken met toetsen, hoofdrekenen en taken op het gebied van handig 

rekenen en cijferen. 

Bij de projecttaken worden probleemsituaties geschetst die in groepjes of met de hele klas worden 

opgelost. Bij de projecttaken is het belangrijk dat er samen wordt gepraat over de aanpak van het 

probleem. Kinderen leren ook zien dat er verschillende mogelijkheden voor een oplossing zijn. In 

deze taken komen het metrieke stelsel, geld, grafieken, tabellen, schema’s en dergelijke aan de orde. 

Tijdens de rekentaken leren de kinderen getallen bewerken met optellen, aftrekken, delen en 

vermenigvuldigen. In de bovenbouw komen daar nog bij de breuken, kommagetallen, procenten en 

verhoudingen. 

Tijdens hoofdrekenen wordt geoefend in het automatisch kunnen optellen, aftrekken en 

vermenigvuldigen van getallen tot en met tien en over het tiental. Voor het uit het hoofd verrichten 

van grotere bewerkingen leren de kinderen handige rekenstrategieën. 
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In de middenbouw wordt begonnen met voorbereidende oefeningen op het cijferen. 

Daarna, in de bovenbouw, komen vervolgens het onder elkaar optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 

en delen van grotere getallen en kommagetallen aan bod. 

Een apart onderdeel van het cijferen is het leren werken met de rekenmachine. 

De methode bestaat uit blokken. Per half jaar leggen de kinderen een grotere toets af, een toets 

waarmee de beheersing van de stof van het voorafgaande halve jaar wordt gemeten. 

Ook voor rekenen geldt dat we tijdens het werken met projecten en thema’s steeds op zoek gaan 

naar toepassingen van wat er geleerd is tijdens de rekenlessen. 

Vanaf groep 4 maken de kinderen de verwerkingsopdrachten op Snappet. Dit is op een tablet en data 

gestuurd. Dit betekent dat kinderen werk aangeboden krijgen op niveau. 

 

Expressie 

In de onderbouw worden de expressieactiviteiten zo gevarieerd mogelijk aangeboden. In de vorm 

van muziek, in de vorm van drama, dat wil zeggen met uitbeeldingen in de poppenkast, met 

toneelstukjes en  versjes, en in de vorm van tekenen, schilderen en handvaardigheid.  

In midden en bovenbouw hebben we het over kunstzinnige vorming (of ook wel crea). 

Hiermee bedoelen we de vakken, waarbij de kinderen zich artistiek leren uiten. We bieden de 

kinderen kunstzinnige vorming in een aantal ‘crearondes’ aan: Het aanbod verschilt: dramatische 

vorming, dansante vorming, audiovisuele vorming, textiele werkvormen, teken- en 

schildertechnieken en ruimtelijke vorming. 

Alle lessen worden in de bouw gegeven door de groepsleerkracht en met hulp van ouders. 

Daarnaast is er voor de kinderen binnen de blokuren en tijdens het werken aan projecten en thema’s 

tijd en ruimte om expressieactiviteiten in een keuzehoek uit te voeren. 

 

Engels 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels. Hiervoor hanteert de school de methode Groove me. Met 

behulp van verschillende werkvormen leren de kinderen de taal spreken, de nadruk ligt op 

zelfredzaamheid en het durven spreken in het Engels. 

 

Wereldoriëntatie 

Op een jenaplanschool bestaat geen apart onderwijs meer in biologie, aardrijkskunde en 

geschiedenis. De wereld wordt verkend via het vak wereldoriëntatie. Bij wereldoriëntatie gaat het 

om het wekken en in stand houden van nieuwsgierigheid, het ontwikkelen van het kritisch denken en 

een houding van zorg voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de planten, de dieren en de 

aarde. Verder gaat het om begripsvorming en leren te leren. Het Vlot biedt wereldoriëntatie aan via 

een aantal ervaringsgebieden. In deze ervaringsgebieden komen de kinderen in aanraking met de 

kerndoelen voor wereldoriëntatie die door het rijk zijn vastgesteld. 

Omdat wij projectmatig werken worden binnen WO ook andere vakken als taal en rekenen 

geïntegreerd. Deze vakken worden bij WO toegepast. 

Binnen onze projecten bieden wij ruimte voor vragen van de kinderen zelf, hierdoor sluit het altijd 

aan bij de belevingswereld van de kinderen.  

 

4.3 Eindtoets 

In groep 8 nemen wij de IEP af als eindtoets. De uitslag van deze toets wordt besproken met de 

ouders. De leerkrachten van de bovenbouw maken in de week na de uitslag een afspraak met de 

ouders om de toets te bespreken.  

Daarvoor heeft er al een bespreking plaatsgevonden over de schoolkeuze. Dan krijgen de ouders het 

inschrijfformulier mee van de gekozen school. Informatie over de uitstroom en resultaten kunt u 

lezen in hoofdstuk 5.3. 
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4.4 Tablets 

Op het Vlot werken de kinderen vanaf groep 4 met tablets bij de zelfstandige verwerking van de 

leerstof. Kinderen kunnen versnellen als ze onderdelen begrijpen en extra oefenen als dingen nog 

moeilijk zijn. De leerkracht volgt de kinderen digitaal en kan dus snel ingrijpen als er ergens een 

probleem ontstaat. 

 

4.5 Huiswerk 

Tijdens de basisschooltijd hebben kinderen er recht op zich te ontwikkelen op een manier die past bij 

hun ontwikkeling en behoefte. Anderzijds heeft de school als taak het kind een goede ondergrond te 

bieden voor het voortgezet onderwijs. Daarom leren kinderen in de bovenbouw hoe ze kunnen 

studeren en krijgen zij vanaf groep 6 enig huiswerk. Ongeveer eenmaal per maand krijgen ze hun 

topografie mee naar huis om zich voor te bereiden op een toets. De achtstejaars krijgen elke week 

huiswerk mee. Dit huiswerk kan bestaan uit taal- of rekenwerk,  leerwerk topografie, Engels of 

begrijpend lezen. Het huiswerk is niet bedoeld om achterstanden op school bij te werken, maar om 

kinderen eraan te wennen om met betrekking tot huiswerk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor 

de indeling van hun vrije tijd. Op die manier proberen we de overgang naar het voortgezet onderwijs 

te versoepelen.  

Incidenteel kan het gebeuren dat een kind in verband met ziekte of andere oorzaken tijdelijk 

ondersteuning krijgt met wat werk mee naar huis. 

 

4.6 Buitenschoolse activiteiten 

Elk jaar organiseert de school allerlei buitenschoolse activiteiten.  

Schoolkamp 

Aan het begin van elk schooljaar gaat de bovenbouw op kamp. Dit evenement duurt meestal drie 

dagen.  

Museumbezoek en excursies   

De meeste bezoeken aan tentoonstellingen, musea en bedrijven zijn gekoppeld aan het werken met 

thema’s en projecten. Soms gaat een hele groep op stap, soms een klein groepje. 

Aanbod werkgroep kunstzinnige vorming   

Jaarlijks is er een voorstelling,  georganiseerd door de plaatselijke Werkgroep Kunstzinnige Vorming. 

Dit kan een voorstelling zijn van een poppentheater, een film of een toneelstuk. Niet alle bouwen 

komen elk jaar aan de beurt, dit ligt aan het aanbod van de werkgroep. 

Ook schrijven we ons regelmatig in voor gastdocenten, zoals Gerard Kamphues die elk jaar 

teken/schilderlessen verzorgt in de middenbouw en het Jeugdtheaterhuis voor dramalessen in de 

bovenbouw.  

Voetbaltoernooi   

In april vindt het grote KNVB- schoolvoetbaltoernooi plaats. Jongens- en meisjesteams uit de 

bovenbouw doen mee. 

Kinderboerderij en Centrum voor Natuur- en Milieueducatie  

Elk jaar maken de onder-, midden- en bovenbouw een keuze uit het aanbod van de lessen van het 

centrum voor Natuur- en Milieueducatie. 

Afscheid groep 8 

De kinderen van groep 8 nemen in de laatste week voor de zomervakantie afscheid door samen, als 

jaargroep, een activiteit te doen.  
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5. Een school van Klasse 
 

5.1 Onze stichting 

Het Vlot is een school van stichting Klasse. Het motto van Klasse is “Leren doe je samen”. Dat sluit 

direct aan bij het motto van onze school; “Samen groei je verder”. 

 

De kernwaarden van Stichting Klasse zijn; 

 

Bevlogen 

We doen ons werk met plezier en dat merken anderen. 

 

Leergierig 

We leren van elkaar en staan open voor vernieuwing. 

 

Inspirerend 

We halen het beste in elkaar naar boven. 

 

Ondernemend 

We dagen elkaar uit en maken onze plannen samen waar. 

 

 

Daarbij horen de volgende doelen: 

  

Ieder kind uitdagen 

We willen ieder kind uitdagen om zijn of haar talent bij ons op school te ontdekken en te 

ontwikkelen. 

  

Gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers 

Wie bij ons werkt, kan wat! We zorgen ervoor dat onze medewerkers up-to-date zijn qua kennis en 

kunnen doen wat bij hen past. 

  

Actieve samenwerking met ouders 

We investeren in een goede relatie met ouders en trekken samen op in de ontwikkeling van hun 

kind(eren). 

  

Zichtbaar zijn in de buurt 

We staan midden in de samenleving, maken contact met de buurt en staan open voor 

samenwerkingen. 

  

Ruimte voor eigenheid 

We zorgen ervoor dat iedere school een uniek profiel heeft, passend bij de leerlingen, populatie en 

omgeving. 

 

Al deze kenmerken van de Stichting passen goed bij het jenaplanonderwijs. Daarom voelt 

jenaplanschool Het Vlot zich thuis bij de Stichting Klasse. 
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5.2 externe partners 

Het Vlot heeft regelmatig contact met diverse instanties: 

Bibliotheek  

Geregeld betrekt de school van de bibliotheek projectcollecties die aansluiten bij de thema‘s van 

bijvoorbeeld wereldoriëntatie. 

Kinderboerderij  

De groepen kunnen de kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg bezoeken voor het volgen van 

lessen in het Biologisch Centrum. 

Pabo’s  

Onze stagiaires komen onder andere van Pabo’s met een jenaplanopleiding. Ook zijn er stagiaires 

SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) van het ID-college voor de opleiding klassenassistent(e). Stichting 

Klasse heeft een convenant met de PABO Leiden, hier krijgen wij ook stagiaires van. 

Werkgroep kunsteducatie voor het basisonderwijs 

Deze werkgroep stelt jaarlijks een programma op waar scholen voor kunnen intekenen. Onze school 

maakt regelmatig van deze gelegenheid gebruik. 

Scholen voor voortgezet onderwijs 

Jaarlijks brengen de achtstejaars een bezoek aan scholen voor voortgezet onderwijs. Ook komen 

collega’s van de Goudse Scholen Gemeenschap en het Coornhert Gymnasium jaarlijks bij ons op 

school om voorlichting te geven over de overstap naar het voortgezet onderwijs. De groep acht 

leerkrachten en mentoren van de v.o.-scholen hebben tijdens de brugklasperiode van ‘onze’ 

kinderen feedbackgesprekken over hun vorderingen en welzijn. 

De brede school: 

Vanuit de afdeling sport en recreatie worden veel sportactiviteiten voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd georganiseerd. Zo nemen onze kinderen regelmatig deel aan volleybalclinics, 

handbaltrainingen etc.  

Onze vakleerkracht gymnastiek coördineert deze activiteiten voor de bovenbouw. 

Stichting Quadrant: 

In ons gebouw is de buitenschoolse opvang “de Karekiet” gevestigd, zij verzorgen opvang vanaf 7.00 

uur, na schooltijd zijn zij actief tot 18.30. 

De schaapskooi: 

Peuterspeelzaal de Schaapskooi heeft een nauwe samenwerking met onze school. Wij geven daar 

voorlichting aan ouders en onze folders liggen daar, ook verzorgen wij informatie voor de 

Schaapskooi.  
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6. Zorg voor het kind 
 

6.1 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt en bevorderd. 

In dit onderdeel geven wij aan op welke manier de kwaliteitszorg op onze school wordt vorm 

gegeven. 

 

Kwaliteitszorg in scholen is te herleiden tot vijf eenvoudige vragen: 

• Doen we de goede dingen? 

• Doen we die dingen ook goed? 

• Hoe weten we dat? 

• Vinden anderen dat ook? 

• Wat doen we met die wetenschap? 

 

Voor meer informatie over de kwaliteitszorg van Het Vlot verwijzen wij naar ons zorgplan en 

schoolplan dat ter inzage op school ligt. 

 

 

Meten is weten 

Om onze kwaliteit goed in kaart te brengen maken wij gebruik van een aantal instrumenten. Te 

weten: 

o De IEP eindtoets geeft ons een schat aan informatie. De uitstroom van de laatste drie jaar 

treft u in hoofdstuk 6.4 aan. 

o Tevens vragen wij van onze kinderen feedback. Op Het Vlot heeft de directie een aantal 

malen per jaar overleg met het kinderparlement. 

o Eens in de drie jaar vullen medewerkers een tevredenheidsonderzoek in, hieruit komen 

speerpunten waaraan gewerkt moet gaan worden, zo is een van de zaken die nu aandacht 

behoeft het omgaan met de werkdruk. 

o Extern houden wij om de paar jaar een ouderonderzoek. Ouders wordt dan gevraagd te 

reflecteren op 56 stellingen die betrekking hebben op onze school.  

o Een ander extern instrument is het kwaliteitsonderzoek dat wordt uitgevoerd door de 

inspectie van het primair onderwijs. Het laatste inspectierapport ligt ter inzage op school. 

o Tevens krijgen wij jaarlijks van de scholen voor voortgezet onderwijs een terugkoppeling van 

de resultaten van ‘onze’ kinderen. 

 

 

6.2 Het volgen van de ontwikkeling  

Onze zorg betreft alle kinderen: kinderen die meer aankunnen, uitgedaagd moeten worden, kinderen 

die een eigen leerstrategie gebruiken en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en 

ambities van onze school als het gaat om het bieden van passend onderwijs. Dit document is ter 

inzage op school aanwezig.  

 

De intern begeleider: 

De school beschikt over een intern begeleider (IB’er) voor 2,5 dagen in de week. De IB’er draagt 

verantwoordelijkheid voor de kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij volgt samen met 

de leerkrachten de ontwikkelingen van deze kinderen en coördineert de specifieke zorg als dit nodig 

is. Hiernaast draagt zij zorg voor het monitoren van alle kinderen op leer- en sociaal-emotioneel 

gebied. Samen met de leerkrachten wordt regelmatig gesproken over de groep en over de 

individuele kinderen, hieruit volgt afstemming op de behoeftes van het kind. 
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Kind volgsysteem 

De ontwikkeling van ieder kind wordt gevolgd. De instrumenten om deze ontwikkeling te volgen 

noemen we het kind volgsysteem. 

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 werken wij met Bosos; 

� Beredeneerd aanbod 

� Observeren 

� Signaleren 

� Opbrengst gericht 

� Specifiek voor jouw praktijk 

 

Dus het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door 

gericht observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de 

praktijk. Zo kan de leerkracht het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen 

en aan de mogelijkheden van de klas. 

Hiernaast wordt 2x per jaar de CITO rekenen voor kleuters en taal voor kleuters afgenomen. 

 

In de groepen 3 tot en met 8 worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden met behulp van 

toetsen. We onderscheiden hierin twee soorten toetsen: de methode gebonden toetsen en de 

methode-onafhankelijke toetsen. De methode-onafhankelijke toetsen behoren tot het zogenaamde 

CITO-kind volgsysteem. 

Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO, het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling en 

worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. 

Van ieder kind is er een kind dossier. In dit dossier worden de resultaten van toetsen, eventuele 

gegevens van speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapportgegevens van de verschillende 

leerjaren bewaard. 

Naast het volgen van de leerresultaten volgen wij het welbevinden van onze kinderen. Ieder jaar 

vullen kinderen vragenlijsten in op het gebied van “hoe voel ik mij in de groep”, “hoe vind ik de 

school/juf” De resultaten hiervan zijn aanleiding voor individuele gesprekken met de kinderen. 

Elk dossier valt onder de wetgeving met betrekking tot privacybescherming. 

 

Rapportage 

Er zijn drie momenten in het schooljaar dat de ouders op de hoogte gebracht worden met betrekking 

tot de vorderingen van hun kinderen. Zie de jaarkalender voor de data. 

Op deze rapporten worden de resultaten van de kinderen aangegeven op een vijfpuntsschaal, hier en 

daar aangevuld met nadere informatie. 

De rapporten dienen als basis voor een gesprek tussen ouders en leerkrachten en worden aan de 

ouders meegegeven op de spreekavond. 

Mocht een leerkracht tussen de spreekavonden merken dat er veranderingen ontstaan in de 

verwerking van de leerstof of het gedrag van een kind, dan zal de leerkracht tussentijds een afspraak 

maken om daarover met de ouders te praten. 

Ook op verzoek van de ouders kan tussentijds een afspraak gemaakt worden voor een gesprek. Dat 

kan door na schooltijd even langs te komen of telefonisch. We verzoeken u dringend dit niet voor 

schooltijd te regelen.  

Wij hanteren een digitaal registratiesysteem waarin ouders altijd de vorderingen van hun kind 

kunnen zien. 

 

 

6.3 Speciale zorg 

Alle kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben. Aanleiding voor extra zorg is het stagneren van de 

ontwikkeling van een kind.  

Allereerst richten we onze aandacht dan op het systeem: het functioneren van de groep, de 

basisactiviteiten. Is er voldoende aandacht voor scholing, is de instructie goed georganiseerd en van 
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voldoende diepgang? Krijgt het kind voldoende ruimte en tijd voor het exploreren van de leerstof via 

(speelse) activiteiten. 

Zo nodig wordt door de zorg coördinator en/of de directeur gesproken met individuele leerkrachten 

of met het team en worden er verbeteringen gepland. 

Kinderen die extra en specifieke zorg behoeven krijgen deze zoveel mogelijk binnen de stamgroep. 

We maken daarbij gebruik van het helpen van en samenwerken met elkaar (dat we al vanaf de 

onderbouwgroepen oefenen met de kinderen), tutorschap, de keuze van de werkplek, het materiaal, 

geschikte opdrachten en de keuze en hoeveelheid van de leerstof als ingang voor dit kind.   

Als een kind leerproblemen, lichamelijke problemen of sociaal- emotionele problemen heeft, wordt 

er op Het Vlot een procedure gevolgd om verbetering te bewerkstelligen. Geven de toetsresultaten 

daar aanleiding toe, dan wordt door de teamleden samen met de zorgcoördinator besproken of het 

kind extra begeleiding nodig heeft en of die extra begeleiding het beste binnen of buiten de klas kan 

plaatsvinden. Op dat moment vindt er een gesprek met de ouders plaats om af te stemmen. 

Er kan door de zorgcoodinator extra onderzoek worden gedaan om de aard van het probleem 

duidelijker te krijgen. Aan de hand van een handelingsplan wordt speciale begeleiding gegeven. Met 

de ouders wordt steeds overlegd over de te volgen procedure, de aard van de problemen en de 

mogelijkheden van hulp. 

 

Voor extra hulp heeft de school enkele voorzieningen. Een paar uur per week is er een logopediste 

op school die kinderen met spraak- of taalproblemen bekijkt en eventueel logopedische hulp 

aanbeveelt. De logopediste onderzoekt ook alle oudste kleuters op mogelijke spraakproblemen. De 

ouders worden van de bevindingen op de hoogte gesteld. 

Indien nodig kan de school verwijzen naar hulpverlenende instanties, zoals RIAGG of Curium.  

Er is geregeld overleg tussen schoolarts, schoolbegeleidingsdienst, speciaal onderwijs, jeugdzorg en 

intern begeleider om de hulp zo goed mogelijk te stroomlijnen. 

Er kan worden besloten een kind een jaar langer in een groep te laten. Dit gebeurt na overleg tussen 

de groepsleerkracht en het team en na overleg tussen de groepsleerkracht en de ouders. In sommige 

gevallen is het mogelijk een kind een groep over te laten slaan. Ook dit gebeurt alleen na uitvoerig 

overleg.  

 

 

 

6.4 Naar het voortgezet onderwijs 

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is belangrijk in het leven van een kind. De 

voorlichting aan de ouders ten behoeve van de schoolkeuze begint daarom tijdig. 

Op de eerste informatieavond van de bovenbouw wordt voor het eerst over de naderende 

schoolkeuze gesproken.  

Het voortgezet onderwijs organiseert zelf ook voorlichtingsavonden. Ouders kunnen scholen voor 

voortgezet onderwijs bezoeken voor nadere informatie. In het groep 8 bulletin worden de data van 

deze voorlichtingsactiviteiten bekend gemaakt, voor zover het voortgezet onderwijs dat aan ons 

doorgeeft. In groep 7 komt op de eerste spreekavond in oktober/november de schoolkeuze aan de 

orde. De school brengt een advies uit dat is gebaseerd op de gegevens die het team in de loop van de 

schoolperiode over een kind heeft verzameld. De school neemt niet de entree-toets CITO af in groep 

7, (er zijn gedurende het hele schoolleven van het kind al vele Cito-toetsen afgenomen), maar wel de 

IEP eindtoets in groep 8.  

Naast een voorlichtingsavond organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. Ouders 

en kinderen kunnen op die dagen zien wat er op de scholen wordt gedaan. De achtstejaars gaan ook 

met de groep op bezoek bij een school voor voortgezet onderwijs. Ze krijgen dan algemene 

informatie over het voortgezet onderwijs en een rondleiding. Dit bezoek vindt plaats onder 

schooltijd, zodat kinderen een goede indruk krijgen van hoe het in de praktijk toegaat. 

Ouders maken op grond van alle gegevens zelf een definitieve schoolkeuze. Het is aan de school van 

voortgezet onderwijs om te bepalen of een aangemelde kind wordt toegelaten. 
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Na plaatsing op het voortgezet onderwijs wordt de basisschool op de hoogte gehouden van de 

vorderingen van de kinderen van onze school. Behalve een schriftelijke rapportage van de resultaten, 

vindt er mondeling overleg plaats. Dit gebeurt meestal rond de kerstvakantie. 

 

Hieronder een overzicht van de uitstroom van onze kinderen. 

 

Schooljaar 2017-2018 Uitstroom Aantal 

 VWO 3 

 HAVO 9 

 VMBO-G/T 3 

 VMBO-K 2 

Schooljaar 2016-2017 Uitstroom Aantal 

 VWO 0 

 HAVO/VWO 8 

 HAVO 1 

 VMBO-T/HAVO 4 

 VMBO-T 3 

 VMBO BBL of KBL 5 

 Praktijkonderwijs 0 

Schooljaar 2015-2016 Uitstroom  Aantal 

 VWO 4 

 Havo 13 

 VMBO-T 5 

 VMBO lager 1 

 Praktijkonderwijs 0 

 

 

6.5 Verstrekken van onderwijskundige rapporten 

Als een kind de school verlaat, bijvoorbeeld door verhuizing, en naar een andere basisschool gaat, 

wordt er een onderwijskundig rapport gemaakt dat dient als overdracht naar de nieuwe school. 

Hierin staat vermeld hoe het kind op onze school gefunctioneerd heeft. Dit rapport wordt 

rechtstreeks naar de andere school gestuurd, de ouders ontvangen een afschrift van dit rapport. 

 

6.6 Passend Onderwijs 

Wanneer een kind dat speciale zorg vraagt bij Het Vlot wordt aangemeld, wordt er een vaste 

procedure gevolgd om te komen tot een beslissing om het kind al dan niet aan te nemen. 

Bij aanmelding overlegt een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de directie, de 

intern begeleider en de leerkracht(en) van de groep waarin een eventuele plaatsing zou 

plaatsvinden, over alle instroomgegevens. Deze werkgroep toetst de aangeleverde gegevens aan de 

aangegeven beleidslijnen van Het Vlot. De directie beslist uiteindelijk over al dan niet plaatsen. 

 

Bij de besluitvorming wordt de toelatingscapaciteit van de school en betreffende stamgroep mee in 

overweging genomen. 

Bij plaatsing anders dan in groep 1 wordt gekeken naar de volgende factoren: 

• leeftijd van het kind 

• sociaal-emotionele ontwikkeling 

• toetsen van de vorige school 

• bevindingen uit onderzoek 

• advies van de toeleverende school/ instantie 
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• wens van de ouders 

• groepssamenstelling 

 

Het Vlot stelt onder andere de volgende vragen om te beoordelen of de school aan de zorgvraag kan 

voldoen: 

- Past de zorg voor dit kind in ons Schoolondersteuningsprofiel? 

- Beschikken wij over de kennis en kunde om dit kind te kunnen bieden wat het nodig 

heeft  

- Zijn er specifieke leermiddelen noodzakelijk? 

- Welke technische voorzieningen zijn er noodzakelijk? 

- Is er apart meubilair noodzakelijk? Een aangepast gymlokaal voor bewegingsonderwijs? 

 

De evaluatiemomenten die de status van ‘beslissingsmoment’ krijgen en de af te spreken procedure 

daaromheen worden in een contract vastgelegd. Dit zou eventueel kunnen leiden tot doorverwijzing 

naar een andere school. Voor de verdere richtlijnen ten aanzien van de evaluatie verwijzen wij naar 

ons schoolplan. 

 

6.7 Het Centrum voor Jeugd en Gezin en uw kind 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders 

terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. U kunt binnenlopen 

tijdens de openingstijden, bellen met de CJG advies lijn of de website bezoeken. 

CJG advieslijn: ·088 – 3083100 

www.cjgmiddenholland.nl 

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en begeleidt 

de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. 

Jaarlijks worden de kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs uitgenodigd voor een onderzoek 

of screening. Naast onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, gezichtsvermogen, groei 

en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, 

gedragsproblemen, enz. Los van deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met het 

team van de jeugdgezondheidszorg voor advies of extra onderzoek. 

Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkrachten vragen of zorgen hebben over uw kind; in overleg met 

u kunt dan ook altijd de jeugdarts of een jeugdverpleegkundige worden ingeschakeld om mee te 

denken. De jeugdarts neemt ook deel aan overleg op school waarin naast de intern begeleider, o.a. 

jeugdzorg en de schoolbegeleidingsdienst zitten. 

 

De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscholen. Alle kinderen komen 

rond hun vijfde verjaardag in aanmerking voor een korte spraak-taalscreening. De ouders worden 

vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling 

toegelicht, worden vragen beantwoord, advies gegeven en indien nodig gezamenlijk een vervolg 

bepaald (bijvoorbeeld: aanvullend-onderzoek of verwijzing naar een logopediepraktijk). 

Naast de screening op vijfjarige leeftijd kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op verzoek 

van de leerkracht en/of ouders bij vragen op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiend spreken, 

mondmotoriek en gehoor. Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 kunnen aangemeld worden via 

de leerkracht of intern begeleider. 

 

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts, 

jeugdverpleegkundige, assistente en logopedist van de jeugdgezondheidszorg. U kunt ook 

rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden via 

telefoonnummer 088 – 308 31 00 of een email te sturen naar: infojgzgouda@ggdhm.nl 
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7.Leerkrachten 
 

7.1 Vervanging 

De vervanging van leerkrachten bij ziekte, studieverlof en scholing geschiedt door leerkrachten in 

dienst van PIO-personeel, stichting Klasse heeft een contract met PIO. Invallers worden altijd 

opgevangen en begeleid door een leerkracht van een andere stamgroep of door de directeur of zorg 

coördinator.  

Indien er geen vervanging beschikbaar is wordt de duo-collega van de afwezige leerkracht gevraagd 

te komen. Als dit ook onmogelijk blijkt kan het voorkomen dat we intern moeten schuiven en dat we 

ouders van kinderen die niet leerplichtig zijn vragen hun kind mee naar huis te nemen. Ook het 

verdelen van een groep over de andere groepen behoort tot de mogelijkheden. In de midden- en 

bovenbouw kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de groepen per toerbeurt met een 

opdracht naar huis gestuurd worden. Een dag van te voren worden de ouders hiervan schriftelijk op 

de hoogte gesteld. Kunnen ouders thuis niet voor opvang zorgen, dan neemt de school deze taak 

over. 

 

7.2 Stagiaires  

Ieder jaar vragen opleidingen om stagiaires op school te mogen plaatsen. Het team van Het Vlot ziet 

het als haar maatschappelijke taak hieraan mee te werken. 

Op Het Vlot begeleiden we studenten van de PABO en stagiaires van de Mbo-opleiding voor 

klassen/onderwijsassistenten. Voorts zijn er kortdurende stages van kinderen van het voorgezet 

onderwijs in het kader van projecten, gericht op werken in de praktijk. Heel leuk is, dat we hierbij 

vaak jongeren tegenkomen die vroeger bij ons op school hebben gezeten. 

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van stagiaires ligt bij de groepsleerkrachten. De 

directeur gaat over de toelating. 

 

7.3 Nascholing  

Elk jaar wordt een nascholingsplan opgesteld. Iedere leerkracht kan aangeven op welk terrein hij of 

zij wil worden nageschoold. Nascholing moet in eerste instantie een relatie hebben met de 

ontwikkeling van het onderwijs op de school.  

Ook heeft het team enkele studiedagen per jaar. Op deze dagen komen zaken aan de orde als 

visiebepaling, teamontwikkeling en integraal personeelsbeleid. 

Iedereen die hier langer dan 2 jaar werkt is in het bezit van een diploma jenaplanonderwijs of volgt 

de tweejarige opleiding. 
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8. Ouders 

 
Het Vlot wil een democratische leef- en werkgemeenschap zijn. Een gemeenschap waarbinnen 

teamleden, ouders en kinderen op een harmonieuze wijze met elkaar samenwerken. Heel belangrijk 

is dan ook dat de ouders betrokken zijn bij de gang van zaken op school. Dat gebeurt op vele 

manieren. Er zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad van Het Vlot. Zij volgen de 

school op beleidsmatig niveau en vertegenwoordigen daarbij de ouders. Er zijn ook ouders die 

assisteren bij het werken met computers, bij het lezen in groepjes. Tevens zijn er zeer veel ouders die 

zich opgeven als begeleider voor uitstapjes, museumbezoek, bibliotheekbezoek, etc. Als school zijn 

wij er trots op dat veel ouders ons willen ondersteunen. Iedere school, maar zeker een 

jenaplanschool, heeft de hulp van ouders nodig. Wij vinden het van groot belang om samen met de 

ouders te zorgen voor het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen. 

Samen kunnen we kwalitatief betere activiteiten ontplooien die de kinderen ten goede komen. 

 

Wat mogen ouders van de school verwachten: 

o Dat de leerkracht een voorbeeld is in gedrag voor de kinderen. 

o Dat de leraren goed voorbereid en afwisselend les geven 

o Dat de leerkracht zich zo gedraagt, dat daaruit blijkt dat hij/ zij respect heeft voor medemens 

en omgeving. 

o Dat de school de kinderen goed begeleidt, ook en misschien juist vooral, als het even tegen 

zit. 

o Dat de school de ouders op de hoogte brengt van relevante informatie betreffende hun 

kind(eren) 

 

Wat mag de school van haar ouders verwachten: 

o Dat de ouder van het kind zich zo gedraagt, dat daaruit blijkt dat hij/ zij respect heeft voor 

medemens en omgeving. 

o Dat de communicatie met de school gericht is op de verbetering van de kwaliteit van ons 

onderwijs en/ of het welbevinden van het kind. 

o Dat de ouder de school op de hoogte brengt van voor school relevante informatie. 

 

8.1  Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van een 

school. Hierin zitten afgevaardigden van ouders en van leerkrachten. 

Wat doet de MR? 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. In deze vergaderingen gaat het over beleidsstukken. Er 

worden bijvoorbeeld strategische discussies gevoerd over profilering van de school, 

verkeersveiligheid en de schooltijden. 

Verder zijn er de jaarlijks terugkerende onderwerpen als financiën en personeelsaangelegenheden. 

Welke bevoegdheden heeft de MR? 

Kort gezegd heeft de MR advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. Deze 

bevoegdheden zijn wettelijk vastgesteld. 

De GMR 

Er is ook nog een overkoepelend overleg in de stichting Klasse, namelijk de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. 

In deze raad zitten afgevaardigden van de scholen van de stichting. Hier worden voornamelijk 

beleidszaken besproken betreffende de stichting Klasse. De GMR-vergaderingen zijn iedere maand. 
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Overleg 

Bij de MR-vergaderingen is de directeur een gedeelte van de vergadering aanwezig omdat deze de 

formele gesprekspartner is van dit controlerend orgaan. Iedere belangstellende is van harte welkom 

als toehoorder. MR-vergaderingen zijn immers openbaar. 

Eenmaal per jaar voert de MR overleg met het bestuur van stichting Klasse.  Hierin komen zaken aan 

de orde, die specifiek voor onze school gelden en al langer lopen. 

 

8.2 Ouderraad 

Dit schooljaar wordt er een ouderraad opgericht. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie 

van festiviteiten en andere gebeurtenissen. Tevens beheert de ouderraad de ouderbijdrage. Jaarlijks 

geven zij verslag van de in- en uitgaven hiervan. 

Hoe de ouderraad precies gaat functioneren zal gedurende het jaar duidelijker worden. 

 

8.3 Informatieverstrekking 

De ouders worden op veel manieren geïnformeerd over de school en het onderwijs: 

 

Jaarkalender 

In de eerste week na de zomervakantie krijgen de ouders een uitgebreide jaarkalender. Deze 

jaarkalender bevat de veranderingsgevoelige informatie van de schoolgids. 

Informatieavonden  

Op deze avonden informeren de leerkrachten de ouders over allerlei zaken betreffende de dagelijkse 

gang van zaken in de klas.  

Social Schools 

Vanaf dit schooljaar gaan we over op een nieuw communicatiesysteem; Social Schools. Door middel 

van deze app wordt u op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op school en in de groep. 

Website 

Het Vlot heeft de beschikking over een website. Op deze website is veel informatie te vinden over de 

dagelijkse gang van zaken. Activiteiten, feesten, projecten, vieringen, thema’s, kinderwerk etc. 

worden hier zowel in tekst als in beeld weergegeven. Ook aanmeldingsformulieren, Flessenposten, 

het Schoolondersteuningsprofiel en de jaarkalender zijn vanaf de site te downloaden. 

 

8.4 Wat betalen de ouders? 

Een aantal kosten komt voor rekening van de ouders. Per schooljaar en per kind moeten de ouders 

van Het Vlot globaal rekening houden met de volgende uitgaven: 

Vrijwillige bijdrage ouderfonds  € 75,--  Dit is inclusief de overblijfkosten  

Schoolreisjes/excursies   € 25,-- 

Kamp bovenbouw   € 90,-- 

Wij vragen u om aan het begin van het jaar de ouderbijdrage en de overblijf van €75,--te betalen. 

U kunt dit overmaken op NL92INGB0000091678 t.n.v. Jenaplanschool Het Vlot. 

Vermeldt u wel even de naam van het kind en de groep erbij. 
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9. Verlof 

 
9.1 Regels voor verlof 

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Omdat het schoolgaan voor sommige vijfjarigen nog 

vermoeiend kan zijn, kunnen de ouders in overleg met de schoolleiding een kind vijf uur per week 

thuis houden. Dit mag eventueel oplopen tot tien uur per week. Vanaf zes jaar geldt deze regeling 

niet meer. Indien ouders dan vrij willen hebben voor hun kind, moeten zij speciaal verlof aanvragen. 

Al is de vierjarige kleuter nog niet leerplichtig, de ouders dienen eventueel verzuim natuurlijk wel te 

melden aan de leerkracht. 

Voor het aanvragen van vrije dagen kan de schoolleiding alleen toestemming geven als er gewichtige 

omstandigheden zijn. Die omstandigheden worden genoemd in de wet op het basisonderwijs. 

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, een verhuizing, een huwelijk, 

een jubileum, of het overlijden van een familielid. Alleen bij gewichtige omstandigheden geeft de 

schoolleiding toestemming. Een extra vakantie of de deelname aan een sportwedstrijd, om iets te 

noemen, zijn geen gewichtige omstandigheden. Wanneer sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, 

wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar, die proces verbaal opmaakt.  

Leerplicht omschrijft dit als volgt; 

“Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om 

onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), 

is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.  

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. 

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.  

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor 

de rechter te verschijnen.” 

Bij de directie is een uitgebreide folder over de verlofregeling en een aanvraagformulier om verlof 

aan te vragen verkrijgbaar. 

 

 

 

9.2 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs 

Kinderen nemen deel aan alle onderwijsactiviteiten. In principe wordt hier op grond van geestelijke, 

zintuiglijke of lichamelijke gronden geen uitzondering gemaakt. Er wordt naar gestreefd het 

onderwijs voor deze kinderen aan te passen. Vrijstelling van deelname aan onderwijsactiviteiten, 

gericht op motorische vaardigheden, is wel mogelijk op grond van gezondheidsredenen. Bij 

kortdurende, tijdelijke gezondheidsproblemen dient voor de vrijstelling een schriftelijk of mondeling 

verzoek te worden ingediend door de ouders. Bij chronische gezondheidsproblemen is daarbij een 

medische verklaring vereist. 

Vrijstelling van deelname aan feestelijkheden en voorbereidingen daarop kan, op verzoek van 

ouders, worden verleend op grond van levensbeschouwelijke gronden. 

Bij vrijstelling van deelname aan een onderwijsactiviteit wordt op school aan het betreffende kind 

een vervangende activiteit aangeboden. 
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10. Klachten en zorg 

 
10.1  Klachten  

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Meningsverschillen zijn dan 

ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van 

dien aard, of heeft iemand een zo negatieve ervaring dat de betrokkene een klacht in wil dienen. Die 

mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij 

de school betrokken is in te zien op www.stichtingklasse.nl.  

Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de leiding van de 

school of het College van Bestuur van Stichting Klasse (Karnemelksloot 110, 2806 JB Gouda, tel. 0182-

622711). Mogelijk kan de klacht dan alsnog opgelost worden. 

Stichting Klasse is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht 

en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het College van 

Bestuur van Stichting Klasse en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het College van 

Bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de 

uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan bij het College van Bestuur Stichting Klasse of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC 

worden ingediend.  

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-

2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-

mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl . 

Intern hebben wij ook een vertrouwenspersoon, dit is degene die u in contact brengt met de externe 

vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat Carin Frijters. 

 
10.2 Disciplinaire maatregelen 

Indien een kind zich misdraagt, een strafbaar feit pleegt of zich zodanig gedraagt dat daarvan een 

slechte invloed uitgaat op het gedrag van kinderen en leerkrachten, kan worden overgegaan tot 

disciplinaire maatregelen of schorsing. 

De volgende maatregelen kunnen aan kinderen worden opgelegd: 

• een tijdelijke waarschuwing/berisping/het verrichten van strafwerk 

• het tijdelijk ontzeggen van de toegang tot een les 

• het tijdelijk ontzeggen van de toegang tot meerdere lessen op een dag 

• schorsing voor de duur van minimaal één en maximaal vijf schooldagen 

• definitieve schorsing 

Bij schorsing zullen de ouders van te voren worden ingelicht. Ouders kunnen binnen vier weken 

tegen schorsing in beroep gaan. De leerplichtambtenaar wordt over de schorsing of verwijdering 

geïnformeerd door de directie. 

Het bovenstaande is vastgelegd in een gedragsprotocol. Dit protocol is op school ter inzage 

aanwezig. 

Voor stichting Klasse en voor het openbaar onderwijs is het reglement disciplinaire maatregelen van 

toepassing. 

 

 
10.3 Beleid t.a.v. meldingen bij Veilig thuis 

Als wij vermoeden dat een kind wordt mishandeld kunnen wij Veilig thuis om advies vragen of een 

melding doen. 

 

Advies 

Wij kunnen voor advies terecht, bijvoorbeeld om: 
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• Een inschatting te maken van de problemen van het kind 

• Te overleggen hoe wij onze vermoedens met de ouders kunnen bespreken 

• Te overleggen welke hulp wij het kind of de ouders kunnen bieden 

 

Wij blijven ook na het vragen van advies verantwoordelijk. 

 

Melding 

Zien wij, eventueel na een adviesgesprek, geen kans om zelf iets met de vermoedens van 

kindermishandeling te doen, dan kunnen wij een melding doen. Veilig thuis neemt het onderzoek 

dan over en is verantwoordelijk voor de afwikkeling. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande website: 

www.kindermishandeling.info 
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11. Overige zaken 

 
11.1 Schooltijden 

Op onze school hanteren wij een continurooster, dat betekent dat alle kinderen bij de lunchpauze op 

school blijven. Ze eten samen met elkaar en spelen samen buiten, dit past ook goed bij jenaplan 

omdat het sociale aspect van samen lunchen belangrijk is voor het groepsgevoel. Voor aanvang van 

de lesdag hebben wij 10 minuten inloop, ouders komen hun kind brengen en blijven nog even in de 

groep met hun kind of bespreken nog kort iets met de leerkracht. Om 8.30 beginnen de lessen.  

 

maandag 8.20 inloop 14.30 naar huis 

dinsdag 8.20 inloop 14.30 naar huis 

woensdag 8.20 inloop  12.15 naar huis 

donderdag 8.20 inloop 14.30 naar huis 

vrijdag 8.20 inloop 14.30 naar huis 

 
 

11.2 Verzekering  

Stichting Klasse heeft een collectieve verzekering afgesloten bij VOS-ABB. Hierin zit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

Als kinderen per auto worden vervoerd is dat de verantwoordelijkheid van de automobilisten (eigen 

inzittendenverzekering) 

 

11.3 Sponsoring  

Sponsoring in het openbaar onderwijs is aan regels gebonden. De regels waarborgen de identiteit en 

de kern van het openbaar onderwijs. Zo mogen bijvoorbeeld de voorwaarden en de tegenprestaties 

van sponsoring niet strijdig zijn met de doelen van de school en van het openbaar schoolbestuur. Om 

te zorgen dat de regels worden nageleefd wordt bij sponsoring altijd een sponsorcontract gesloten. 

Indien het bevoegd gezag verplichtingen op zich wil nemen met gevolgen voor de kinderen van Het 

Vlot, dan moet de oudergeleding van de medezeggenschapsraad eerst met die verplichtingen 

instemmen.  

 

11.4 medicijngebruik 

Op school geven wij de kinderen geen medicatie. Ook aspirientjes vallen hieronder. Heeft uw kind 

onverhoopt toch medicatie nodig op school, dan kunt u een formulier invullen hiervoor. Deze 

formulieren zijn op school verkrijgbaar. 

 


