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1 EEN WOORD VOORAF

1.1 Waarom een schoolgids voor 
ouders?

Een schoolgids is bedoeld om ouders te 
informeren en om verantwoording af
te leggen. De gids is bestemd voor ouders 
die een school voor hun kind willen kiezen, 
maar ook voor ouders die al kinderen op 
school hebben zitten.
De schoolgidsen van de openbare scholen 
van de Stichting OPOS bestaan uit 2 delen:
 een basisdeel (deze gids) met 

algemene informatie die voor alle 
openbare basisscholen van toepassing 
is;

 een schooldeel met informatie van de 
desbetreffende school en jaarlijks 
veranderende gegevens.

1.2  Procedure
Jaarlijks wordt de schoolgids opnieuw 
vastgesteld door het bevoegd gezag. De 
medezeggenschaps-raad moet daarbij 
instemming verlenen.
Na vaststelling worden de gidsen aan alle 
ouders/verzorgers uitgedeeld:

 het basisdeel wordt eenmalig 
verstrekt en wordt opnieuw uitgedeeld 
als er een nieuwe versie wordt 
uitgebracht (± 1 x per 4 jaar);

 het schooldeel wordt jaarlijks 
vernieuwd en aan het begin van het 
schooljaar uitgedeeld of op het 
moment dat het eerste kind van het 
gezin de school bezoekt.

2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

2.1 Openbaar onderwijs
Onze school is een openbare school. 
Openbare scholen werken niet vanuit een 
bepaalde godsdienst of levensovertuiging. 
De openbare scholen staan open voor alle 
kinderen van welke godsdienst of 
levensbeschouwing dan ook.

De openbare school besteedt nadrukkelijk 
aandacht aan de levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden in onze 
Nederlandse multiculturele samenleving. 
De openbare school wil kinderen niet 
alleen veel leren, maar ook zodanig 
vormen dat zij kunnen omgaan met 
vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, 
solidariteit en samenwerking.

2.2 Wet op het primair onderwijs
In de Wet op het primair onderwijs staat 
een aantal opdrachten aan de school. Eén 
van die opdrachten is dat de school les 
moet geven in verschillende vakken. Per 
vak is aangegeven wat kinderen moeten 
leren: de zogenaamde kerndoelen. De 
school streeft ernaar dat alle kinderen de 
leerstof en vaardigheden genoemd in de 
kerndoelen beheersen. In het 
handelingsplan van leerlingen met een 
handicap kunnen vervangende doelen 
worden aangegeven.
Scholen moeten leerlingen niet alleen 
kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden 
en inzichten die ieder kind nodig heeft in 
deze tijd. En verder hebben scholen de 
opdracht om aandacht te besteden aan de 
creatieve, sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind.

2.3 Visie
In het schooldeel is de visie van de school 
verwoord.
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3 DE GANG VAN ZAKEN OP 
SCHOOL

3.1 Wie werken er op de school

3.1.1 Directie
De directeur geeft dagelijks leiding aan de 
school. Een directeur kan aan twee 
scholen leiding geven.

3.1.2 Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn belast met 
lesgevende taken. Zij verzorgen het 
onderwijs in de groepen en nemen 
bepaalde schooltaken voor hun rekening. 

Enkele specifieke taken zijn:
interne begeleider (ib-er)
De interne begeleider coördineert alle 
speciale zorg die aan leerlingen gegeven 
wordt. De taken van de interne begeleider 
zijn o.a.: het beheren van speciale 
materialen voor kinderen met 
leerproblemen; het coördineren van de 
leerlingenzorg; het uitvoeren van 
onderzoek naar de aard van de 
problemen; het voorbereiden van de 
leerlingbespreking; het onderhouden van 
contacten met de onderwijsbegeleiding en 
de speciale school voor basisonderwijs; 
het coördineren en plannen van het 
leerlingvolgsysteem; het begeleiden van 
de groepsleerkrachten m.b.t. de uitvoering 
van de leerlingenzorg; het onderhouden 
van contacten met de ouders.
Wanneer ouders vragen hebben over de 
ontwikkeling van hun kind, kunnen zij in 
de eerste plaats bij de groepsleerkracht 
terecht. Daarnaast kan ook de interne 
begeleider uitleg geven.

coördinator computers (ict-er)
Deze coördinator heeft de zorg voor het 
werken met computers in de school. De 
taken zijn: het (laten) beheren van de 
computers; op de hoogte blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen; het plannen en 
coördineren van teamactiviteiten op 
computergebied.

bedrijfshulpverlener (bhv-er)
Als er in school iets gebeurt - er breekt 
brand uit, iemand bezeert zich - dan is het 
de bedrijfshulpverlener die actie 
onderneemt. De bedrijfshulpverlener heeft 
een ontruimingsplan opgesteld en draagt 
zorg voor een jaarlijkse oefening. De 
bedrijfshulpverlener krijgt jaarlijks een 
training.

3.1.3 Vakleerkrachten
Vakleerkrachten geven les in één bepaald 
vak. De gymnastieklessen worden voor 
een deel (meestal de bovenbouwgroepen) 
gegeven door een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs.
Op enkele scholen worden 
godsdienstlessen en/of lessen 
humanistische vorming gegeven door een 
voor dit onderdeel gekwalificeerd persoon.

3.1.4 Conciërge
De conciërge verricht werkzaamheden op 
het gebied van het onderhoud van het 
gebouw, aanvullende 
schoonmaakwerkzaamheden, 
huishoudelijke zaken en administratie.
NB. Niet op elke school is een conciërge 
werkzaam.

3.1.5 Stagiaires
Elk jaar komen er stagiaires van de 
Pedagogische Academie Groningen. Zij 
komen in de praktijk ervaren wat het is om 
groepsleerkracht in het basisonderwijs te 
zijn. De taken van deze studenten zijn 
afhankelijk van hun studiejaar. Eerstejaars 
observeren voornamelijk en geven af en 
toe een lesje aan de groep of aan een deel 
van de kinderen. Derdejaars daarentegen 
nemen soms voor langere tijd de lessen 
van de groepsleerkracht over. Dit gebeurt 
natuurlijk in overleg. De groepsleerkracht 
blijft eindverantwoordelijk.

LIO-stagiaire
Een LIO-stagiaire is een 4e jaars student. 
Deze stagiaire is eerst een half jaar 1 dag 
per week aanwezig en daarna neemt hij/zij 
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gedurende 3 dagen per week de klas over. 
De vaste groepsleerkracht is hierbij de 
mentor en blijft eindverantwoordelijk.

3.1.6 Ouderhulp
Ook ouders worden ingezet ter 
ondersteuning bij de lessen. Voor alle 
activiteiten geldt dat de leerkracht 
verantwoordelijk blijft voor het handelen 
van deze onderwijsondersteunende 
ouders. De privacy en veiligheid van 
kinderen, personeel en ouders dient 
gewaarborgd te zijn. Wanneer de 
betreffende ouders afspraken 
dienaangaande schenden, dan wordt hun 
hulp niet meer op prijs gesteld.
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3.2 De activiteiten voor de kinderen
De vakken die op de basisschool gegeven 
worden zijn:
 zintuiglijke en lichamelijke oefening
 Nederlandse taal (o.a. schrijven en 

lezen)
 rekenen en wiskunde
 Engels
 expressieactiviteiten (o.a. muziek; 

tekenen; handvaardigheid; taal; spel- 
en beweging)

 bevordering sociale redzaamheid 
(waaronder verkeer)

 kennisgebieden (o.a. aardrijkskunde; 
natuur; geschiedenis; 
maatschappelijke verhoudingen 
waaronder staatsinrichting)

De vakken staan niet op zichzelf. Waar 
mogelijk worden de vakken in samenhang 
gegeven. Dit gebeurt met name in de 
groepen 1 t/m 4.

3.2.1 Gronden voor vrijstelling
Wanneer een kind om godsdienstige, 
principiële of andere redenen een les niet 
mag bijwonen, verlangen we hierover een 
schriftelijk bericht van de ouders. Het kind 
zal gedurende deze les worden 
opgevangen in een andere groep. Hij/zij 
zal vervangend werk te doen krijgen.

3.2.2 Voorkoming lesuitval
Als een van de groepsleerkrachten niet 
kan lesgeven kijken we eerst of een van 
onze parttimers extra wil werken. Lukt dat 
niet, dan vragen we een invaller. Bij 
voorkeur vragen we een leerkracht die al 
eerder bij ons heeft ingevallen.
Het is soms moeilijk om invallers te 
vinden. In het uiterste geval (als we geen 
invaller kunnen vinden) zal een leerkracht 
die op dat moment lesvrij is de groep 
overnemen of we zullen de kinderen over 
de rest van de leerkrachten verdelen. Deze 
laatste twee maatregelen zijn 
noodmaatregelen voor ten hoogste één 
werkdag. Daarna kan het gebeuren dat 
een klas naar huis wordt gestuurd. De 
ouders worden hiervan op de hoogte 

gesteld. In bijzondere gevallen zorgt de 
school desgevraagd voor opvang.

3.3 Kwaliteitsbeleid
Systematisch werken aan de kwaliteit van 
de school is belangrijk. Zowel op 
bovenschools- als op schoolniveau worden 
de onderwijsresultaten in de gaten 
gehouden. Daartoe is een 
kwaliteitszorgsysteem opgesteld. In het 
kader van dit controle systeem wordt veel 
informatie verzameld. M.b.v.de informatie 
die zo wordt verkregen proberen we de 
kwaliteit te handhaven dan wel te 
verbeteren. De kwaliteit van de 
verschillende onderdelen wordt regelmatig 
vastgesteld en beschreven in het door ons 
gebruikte INK-managementmodel (INK = 
Instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit model 
biedt ons de mogelijkheid om 
verbeteracties te benoemen, uit te werken 
en te plannen.
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4 UW KIND NAAR SCHOOL

4.1 De toelating van nieuwe 
leerlingen

De ouders vragen toelating voor hun kind 
tot de school. De directeur verzoekt dan de 
ouders om een kijklijst in te vullen. Daarna 
wordt een afspraak gemaakt voor een 
kennismaking en dan wordt ook de kijklijst 
besproken. Op basis van het gesprek over 
het ingevulde formulier wordt de volgende 
keuze gemaakt:
 Er is sprake van een leerling die, zoals 

het nu lijkt, geen extra zorg nodig 
heeft. De ouders kunnen het 
inschrijfformulier invullen. Daarmee is 
de leerling toegelaten.

 De leerling lijkt extra zorg nodig te 
hebben. Hiervoor is een 
vervolgprocedure vastgesteld. Deze 
procedure is bij de directeur op te 
vragen.

Het kan voorkomen dat een school een 
leerling niet kan toelaten. Voor alle 
openbare basisscholen van de Stichting 
OPOS is door het bevoegd gezag een 
procedure vastgesteld m.b.t. toelating, 
weigering en verwijdering van leerlingen. 
Ons uitgangspunt hierbij is: weigering is 
een uitzondering. Deze procedure is op te 
vragen bij de directeur.

4.1.1 Aanmelding
Door wettelijke regelingen moet onze 
school op het moment van aanmelden een 
aantal gegevens opnemen in de 
leerlingadministratie.
- Van u ontvangen wij graag opgave 

over het onderwijs dat u zelf en (indien 
van toepassing) uw partner hebben 
gehad.

- Van uw kind hebben wij het sofi-
nummer nodig. Wij verzoeken u om het 
schriftelijke bewijs hiervan mee te 
nemen. In de schooladministratie moet 
een kopie hiervan worden opgenomen.

4.1.2 Leerlinggebonden financiering
Leerlinggebonden financiering (LGF) is 
bedoeld voor kinderen met een handicap 
of stoornis die extra voorzieningen nodig 
hebben om regulier basisonderwijs te 
kunnen volgen. Het gaat met name om 
kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of 
lichamelijke handicaps, om kinderen met 
psychiatrische problemen of ernstige leer- 
en/of gedragsproblemen, om kinderen met 
een meervoudige handicap of om 
langdurig zieke kinderen. Het gaat dus om 
kinderen die aantoonbaar zonder extra 
ondersteuning geen gewone basisschool 
kunnen bezoeken.
Procedure
Om in aanmerking te komen voor LGF 
dienen de ouders een verzoek in te dienen 
bij de Commissie van Indicatiestelling 
(CvI). Dit is een onafhankelijke commissie 
die op grond van landelijke criteria 
beoordeelt of een kind in aanmerking 
komt voor LGF (het zogenaamde rugzakje). 
In deze rugzak zitten middelen (in de vorm 
van tijd en geld) waarmee het mogelijk 
wordt dat de leerling onderwijs kan 
(blijven) volgen op een gewone 
basisschool.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt 
tussen:
1. Leerlingen die nog niet zijn toegelaten 

op de basisschool. Voor deze leerlingen 
wordt verwezen naar de 
toelatingsprocedure (zie hierboven).

2. Leerlingen die al op de basisschool 
zitten. Indien de leerkrachten en/of de 
ouders de indruk hebben dat de 
leerling in aanmerking zou kunnen 
komen voor LGF dan dienen de ouders 
een verzoek om indicatiestelling in te 
dienen. Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij de directeur. Indien het 
rugzakje wordt toegekend, dient de 
basisschool in overeenstemming met 
de ouders een handelingsplan te 
maken. Dit handelingsplan dient 
jaarlijks te worden geactualiseerd.
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4.2 Verplichte onderwijstijd
Volgens de wet op het primair onderwijs 
moeten alle leerlingen over acht 
opeenvolgende leerjaren ten minste 7520 
uur onderwijs krijgen. 
Scholen mogen ervoor kiezen om de 
leerlingen in alle schooljaren evenveel 
uren onderwijs te geven. Als scholen 
hiervoor kiezen, krijgen alle leerlingen 
minimaal 940 uur onderwijs per jaar.
Een school kan er ook voor kiezen om 
leerlingen in de onderbouw minder uren 
les te geven dan in de bovenbouw. In dat 
geval gaat uw kind de eerste vier jaren 
dus minder lang naar school dan de 
laatste vier jaren.

Op de openbare scholen van Stichting 
OPOS is de volgende keuze gemaakt:
- de kinderen gaan gedurende de eerste 

vier jaren (gr. 1 t/m 4) 3520 uur naar 
school (gemiddeld per jaar 880 uur).

- de kinderen gaan gedurende de laatste 
vier jaren (gr. 5 t/m 8) 4000 uur naar 
school (gemiddeld per jaar 1000 uur).

Voor leerlingen in de groepen 3 t/m 8 geldt 
in principe een vijfdaagse schoolweek. 
Deze groepen mogen scholen maximaal 
zeven keer per jaar een vierdaagse in 
plaats van een vijfdaagse schoolweek 
inroosteren. Weken die al vier lesdagen 
hebben omdat er een algemene feestdag 
in de week valt, waarop de school gesloten 
is, tellen hierbij niet mee.

4.3 De leerplicht
Als uw kind 4 jaar is geworden mag het 
naar school. Kinderen kunnen pas naar 
school de dag nadat ze 4 jaar zijn 
geworden. Om alvast te wennen bestaat 
de mogelijkheid om voordat het kind 
definitief komt maximaal 5 dagen mee te 
draaien. Dit gebeurt in overleg met de 
groepsleerkracht van de kleuters.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en 
moeten dus naar school. Tot uw kind 6 jaar 
wordt, mag u uw kind vijf uur per week 

thuishouden. Dat is geen gewenste 
situatie, maar als u het echt noodzakelijk 
vindt, kan het. U moet dit wel aan de 
directeur melden. Als u uw kind meer uren 
per week thuis wilt houden, dan heeft u 
hiervoor toestemming van de directeur 
nodig. Dat kan ook maximaal vijf uur 
extra. Totaal komt dat dus neer op 
maximaal tien uur per week. Deze uren 
mogen niet worden gespaard.

4.3.1 Tegengaan schoolverzuim
Als uw kind niet op school komt, geef dit 
dan even door. Horen we niets, dan bellen 
wij op om te horen waar het kind blijft. Bij 
ongeoorloofd verzuim wordt de 
leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.

4.3.2 Afwijken vakantieregeling
U moet zich houden aan de vastgestelde 
schoolvakanties. Dat geldt ook voor de 
wintersportvakantie. In heel bijzondere 
gevallen mag de directeur van de school 
een leerling toestemming geven om met 
z'n ouders op vakantie te gaan buiten de 
vakantieregeling om. Dat mag hooguit één 
keer per schooljaar en geldt alleen voor 
ouders die door hun beroep niet in de 
schoolvakanties vrij kunnen nemen.
De directeur mag geen toestemming 
geven als het gaat om de eerste twee 
weken na de grote vakantie.

4.3.3 Verlofregelingen voor kinderen
Kinderen van 5 jaar en ouder zijn 
leerplichtig. U kunt verlof aanvragen voor 
dagen waarop uw kind vanwege uw 
geloofs- of levensovertuiging niet op 
school kan zijn. Dat geldt ook voor dagen 
met belangrijke familieverplichtingen, 
zoals begrafenis en huwelijk. In alle 
gevallen moet u zo spoedig mogelijk 
hierover overleg plegen met de directeur.

We worden steeds vaker geconfronteerd 
met ouders die verlof vragen voor een 
verlengde vakantie (bijv. vrijdags al weg 
om de drukte te vermijden). In die 
gevallen wordt geen verlof verleend.
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Op school liggen richtlijnen voor het 
verlenen van schoolverlof ter inzage.

4.4 Verwijdering van leerlingen
Leerlingen kunnen van school worden 
gestuurd: schorsing (voor een tijdje) of 
verwijdering (voorgoed).

Schorsing
Alvorens te beslissen om tot een 
verwijdering over te gaan kan de school 
een leerling schorsen.Schorsing wordt als 
uiterste maatregel gehanteerd, 
bijvoorbeeld indien aan de leerling en de 
ouders herhaaldelijk is aangegeven dat 
het gedrag van de leerling ontoelaatbaar 
is, maar de situatie desondanks niet 
verbetert. Schorsing is dan een maatregel 
om duidelijk te maken aan de leerling en 
de ouders dat de grens van aanvaardbaar 
gedrag bereikt is. Schorsing kan voor één 
of enkele dagen.  

Verwijdering
In uitzonderlijke gevallen kan het 
voorkomen dat een leerling om gegronde 
redenen van school moet worden 
verwijderd. De beslissing over de toelating 
en verwijdering van leerlingen berust bij 
het bevoegd gezag. Voordat wordt 
besloten tot verwijdering hoort het 
bevoegd gezag de betrokken 
groepsleerkracht, team en 
inspectie.Definitieve verwijdering van een 
leerling vindt niet eerder plaats dan nadat 
het bevoegd gezag ervoor heeft 
zorggedragen dat een andere school 
bereid is de leerling toe te laten. Indien 
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder 
succes is gezocht naar een zodanige 
school of instelling waarnaar kan worden 
verwezen, kan in afwijking van de vorige 
volzin tot definitieve verwijdering worden 
overgegaan. Indien tegen deze beslissing 
bezwaar is gemaakt, beslist het bevoegd 
gezag binnen 4 weken na ontvangst van 
het bezwaarschrift.

5 DE ZORG VOOR KINDEREN

5.1 Wat de school wel en niet kan
Wij streven in onze school naar adaptief 
onderwijs. Dat betekent dat wij rekening 
houden met de verschillen tussen 
kinderen en onderwijs op maat willen 
bieden. Deze keuze voor adaptief 
onderwijs houdt voor ons ook in dat we in 
principe bereid zijn de mogelijkheid te 
onderzoeken of we kinderen met een 
handicap onderwijs op maat kunnen 
bieden.

Wat we kunnen
In ons streven naar adaptief onderwijs 
willen we zoveel mogelijk zorg op maat 
bieden. Onze zorg wordt gekenmerkt door 
hulpverlening en preventie: dat betekent 
tijdige signalering van problemen door de 
leerkracht, gevolgd door een adequate 
reactie in de vorm van extra zorg. Voor 
een kind met een handicap proberen we 
een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat 
aansluit op de mogelijkheden van deze 
leerlingen. Dit onderwijsaanbod kan 
gestalte krijgen in de groep, maar ook 
daarbuiten, in de vorm van remedial 
teaching, ambulante begeleiding vanuit 
het samenwerkingsverband en vanuit het 
Regionale Expertisecentrum. Wij gaan er 
vanuit dat de ouders van de betreffende 
leerling ook een bijdrage leveren vanuit de 
kennis die ze van hun kind hebben.

Waar onze grenzen liggen
Wij streven er naar de zorg voor de 
leerlingen, waaronder mogelijk ook 
leerlingen met een handicap, op een 
verantwoorde wijze gestalte te geven. Er 
kunnen zich echter situaties voordoen, 
waarin de grenzen aan de zorg voor de 
kinderen worden bereikt. Voor ons zijn de 
volgende punten van wezenlijk belang:

 Geen verstoring van rust en veiligheid.
 Naar verhouding niet te veel tijd 

besteden aan verzorging/behandeling 
van het kind.
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 Geen verstoring van het leerproces 
voor de andere kinderen.

 Gebrek aan opnamecapaciteit van 
zorgleerlingen.

Voor een nadere omschrijving verwijzen 
we u naar het zorgprofiel van de school. 
Dat is bij de directeur op te vragen.

5.2 Het leerlingvolgsysteem

5.2.1 De verslaggeving van gegevens
Van iedere leerling wordt een dossier 
bijgehouden. Daarin worden gegevens 
opgenomen over het gezin, de 
leerlingbesprekingen, gesprekken met de 
ouders, speciale onderzoeken, 
handelingsplannen, toets- en 
rapportagegegevens van de verschillende 
jaren. De interne begeleider beheert de 
mappen. Ouders hebben recht op inzage 
van dit dossier. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met de directeur of de 
interne begeleider.

5.2.2 Doorspreken van de vorderingen
Regelmatig wordt een groepsbespreking of 
leerlingbespreking gehouden. Kinderen die 
op een of andere manier uitvallen worden 
dan door de groepsleerkracht met de 
intern begeleider of tijdens een 
teamoverleg besproken. Hierbij kan ook 
een schoolbegeleider aanwezig zijn.

5.3 Kinderen met specifieke 
behoeften

We streven er naar om kinderen zoveel 
mogelijk naar een basisschool in de buurt 
te laten gaan, ook die kinderen die extra 
begeleiding nodig hebben. Landelijk staat 
dit streven bekend onder de naam Weer 
Samen Naar School (WSNS).

5.3.1 Niveaus van leerlingenzorg
In de leerlingenzorg zijn 3 niveaus te 
onderscheiden:
A. leerlingenzorg op individueel niveau
B. leerlingenzorg op groepsniveau
C. leerlingenzorg op schoolniveau

A Leerlingenzorg op individueel niveau
We werken met 4 zorgniveaus:
Zorgniveau 1
Kinderen die gewoon het lesprogramma 
volgen. De leerkracht hoeft niets extra’s te 
doen.
Zorgniveau 2
De aandachtskinderen: dit zijn de kinderen 
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die met het reguliere programma werken, 
maar wel met extra 
instructie/begeleiding/huiswerk etc.
De leerkracht kan zich zorgen maken over 
een bepaalde leerling door eigen 
observaties of n.a.v. de uitslag van de 
methodegebonden toetsen of toetsen uit 
het leerlingvolgsysteem. In eerste 
instantie zal zij dan overgaan tot 
bijvoorbeeld extra instructie, meer beurten 
of zal zij proberen met bepaalde extra 
materialen het gesignaleerde probleem op 
te lossen.
Van deze kinderen houdt de leerkracht 
een beknopte rapportage bij. Hiervan 
maakt zij melding tijdens de 
groepsbespreking.
Zorgniveau 3
Kinderen die werken met een 
handelingsplan.
Als de zorg gegeven op zorgniveau 2 geen 
effect heeft meldt de leerkracht de leerling 
middels een intern aanmeldingsformulier 
aan voor een leerlingbespreking.
Er wordt een handelingsplan geschreven 
(eventueel na verder onderzoek), 
waarmee de leerkracht aan de slag gaat. 
Dit handelingsplan wordt ter 
ondertekening voorgelegd aan de ouders.
Zorgniveau 4
Kinderen met een eigen leerlijn.
Als het handelingsplan niet het gewenste 
resultaat heeft kan het worden vervolgd of 
bijgesteld. Ook kan besloten worden om 
de leerling vanaf dat moment verder met 
een eigen leerlijn (voor een bepaald vak) 
de school te laten doorlopen, of tot 
aanmelding bij de PCL over te gaan. Zie 
5.3.2.

B Leerlingenzorg op groepsniveau
Als de methodeonafhankelijke toetsen zijn 
afgenomen worden de gegevens van de 
groep geanalyseerd. Gekeken wordt naar:
- het gemiddelde van de groep
- het percentage kinderen dat een 
bepaald niveau haalt
- de scores van het vorige 

afnamemoment in 
vergelijking tot nu.

Vallen er bepaalde zaken op en zo ja zijn 
daar verklaringen voor? 
Zit een deel van de groep onder het 
gemiddelde en zo ja kan er dan een 
groepshandelingsplan opgesteld worden? 
Aan de hand van de uitkomsten worden 
actiepunten geformuleerd indien daartoe 
aanleiding is.

C Leerlingenzorg op schoolniveau
Op basis van de analyse van het CITO 
leerlingvolgsysteem wordt nagegaan of er 
aanpassing van het leerstofaanbod en/of 
de manier van aanbieden noodzakelijk is. 
Hierover krijgt u in het schooldeel van de 
schoolgids nadere informatie.
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5.3.2 De procedure die gevolgd wordt
Kinderen, waarbij de groepsleerkracht 
problemen (leerproblemen, lichamelijke 
problemen en sociaal- emotionele 
problemen) constateert krijgen extra 
aandacht. Binnen het WSNS 
samenwerkingsverband (zie 5.3.3) is een 
zorgtraject afgesproken die scholen volgen 
voor die leerlingen die speciale zorg 
behoeven. Dit zorgtraject omvat de 
volgende stappen:

1. De signaleringsfase
Zie zorgniveau 2: De leerkracht volgt 
de leerlingen via het 
leerlingvolgsysteem en bepaalt welke 
kinderen extra zorg nodig hebben. De 
leerkracht geeft deze extra begeleiding 
in de klas.

2. De interne aanmeldingsfase
Zie zorgniveau 3: Bij aanhoudende 
zorg brengt de leerkracht de leerling in 
tijdens de leerlingbespreking. Dit 
aanmelden gebeurt door middel van 
een intern aanmeldings-formulier. We 
kijken of het team met elkaar een 
oplossing kan geven. Op grond van wat 
besproken is wordt een handelingsplan 
opgesteld. Na 6 á 8 weken wordt deze 
aanpak geëvalueerd.

3. Evaluatie
Wanneer de gegeven extra hulp niet 
tot bevredigend resultaat leidt, wordt 
de leerling besproken met de 
consultatief begeleider 
(Onderwijsbegeleiding Gemeente 
Slochteren). Indien nodig wordt er 
verder onderzoek gedaan. Dan kan er 
op grond van de nieuwe gegevens 
worden besloten om de speciale 
aanpak te vervolgen of bij te stellen.

4. Consultatief leerlingoverleg
Als blijkt dat na 3 maanden uitvoering 
van het handelingsplan onvoldoende 
resultaat is geboekt, wordt de leerling 
besproken in het consultatief 
leerlingoverleg. 

5. a. Aanmelding bij de PCL
Voor Samenwerkingsverband 2.09  (De 
Ent, Lutje Til, De Springplank, 

Schaldmeda) geldt:
Er wordt een hulpvraag voorgelegd aan 
de PCL (Permanente Commissie 
Leerlingenzorg) door middel van 
aanmelding met een onderwijskundig 
rapport. De PCL is een commissie die 
de hulpvraag beoordeelt en die 
adviezen geeft.
De PCL geeft een advies t.a.v. de 
verdere begeleiding van de leerling. 
Dit kan zijn: extra onderzoek, 
begeleiding door een leerkracht van de 
speciale school voor basisonderwijs of 
andere begeleidingsadviezen.
Het advies van de PCL kan zijn: een 
verwijzing van de leerling naar de 
speciale school voor basisonderwijs.

Voor beide samenwerkingsverbanden 
geldt:
De ouders spelen in de procedure een 
belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met 
hen overlegd. De ouders melden samen 
met de school het kind aan bij de PCL. De 
ouders ontvangen een kopie van het 
onderwijskundig rapport.
De PCL beslist over de toelaatbaarheid tot 
de speciale school voor basisonderwijs. De 
ouders ontvangen het besluit. Indien de 
ouders niet akkoord gaan met het besluit 
kunnen zij een bezwaar indienen bij de 
PCL. De PCL reageert hier binnen 6 weken 
op. Als de ouders daarna nog niet akkoord 
gaan, kunnen zij vervolgens bezwaar 
indienen bij het arrondissementsgerecht. 
De rechter doet uitspraak.
Ook kunnen ouders zelf hun kind 
aanmelden bij de PCL. Zij ontvangen van 
de PCL de benodigde formulieren. Men kan 
alleen aanmelden bij de PCL van het eigen 
samenwerkingsverband. In dit geval 
verzoekt de PCL de school binnen 4 weken 
een actueel onderwijskundig rapport aan 
te leveren. Het adres van de PCL vindt u in 
het schooldeel van de schoolgids. De 
eventuele aanmelding voor een kind op 
een speciale school gebeurt door de 
ouders.

5. b Aanmelding bij de CVI
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De CVI (commissie van 
indicatiestelling) kan een beschikking 
voor het speciaal onderwijs worden 
aangevraagd. De ouders melden 
samen met de school het kind aan. De 
ouders ontvangen een kopie van het 
onderwijskundig rapport.
Als de CVI positief beschikt zijn er 
twee mogelijkheden:
1. Of het kind gaat naar een school 
voor speciaal onderwijs. Op deze 
school is veel expertise aanwezig om 
kinderen met een bepaalde 
zorgbehoefte zo goed mogelijk te 
begeleiden.
2. Of het kind blijft op de basisschool. 
Daarvoor komt extra geld beschikbaar. 
De basisschool moet nagaan of zij met 
dit extra budget voldoende 
mogelijkheden hebben om het kind zo 
goed mogelijk verder te laten leren. 
(zie ook 5.1 – waar liggen onze 
grenzen).

5.3.3 De voorzieningen 
Samenwerkingsverband WSNS
In het kader van de speciale zorg voor 
kinderen werkt de school samen met 
andere basisscholen in de regio en de 
speciale scholen voor basisonderwijs. Dit 
vindt plaats in het Weer Samen Naar 
School samenwerkingsverband: 
SWV 2.09 Eemsmond (De Ent - De 
Springplank - Lutje Til - Schaldmeda);
of
SWV 2.10 Hoogezand/Slochteren (De 
Meent - Ruitenvelder - De Kinderboom - 
Oetkomst - Driespan - De Spil).
Het samenwerkingsverband richt zich op 
de kwaliteitsontwikkeling van scholen met 
betrekking tot het omgaan met 
verschillen.

Interne begeleiding (zie ook 3.1.2)
Een van de leerkrachten is de interne 
begeleider. Deze leerkracht is extra 
geschoold in de opvang van 
probleemkinderen. Hij/zij leidt de groeps- 
en leerlingbesprekingen, geeft 
ondersteuning aan de groepsleerkrachten 

en coördineert de leerlingbegeleiding.

Orthotheek
De school heeft een orthotheek. Hierin 
zitten materialen die wij kunnen gebruiken 
om kinderen extra begeleiding te geven.

Onderwijsbegeleiding
De gemeente Slochteren heeft een unit 
onderwijsbegeleiding bestaande uit twee 
orthopedagogen. Deze richten zich met 
name op hulp aan de scholen t.a.v. van 
leerlingen met specifieke behoeften. Zij 
worden ook ingeschakeld bij het afnemen 
van een psychologisch onderzoek.

Zorgadviesteam
Het zorgadviesteam zorgt voor een goede 
afstemming van hulpverlening aan 
kinderen met complexe problemen 
(sociaal-emotionele problemen; 
gezinsproblematiek). Dit platform wordt 
ingezet als in het consultatief 
leerlingoverleg (zie: 5.3.2 - stap 4) 
besloten is dat verdieping noodzakelijk is.

Overleg peuterspeelzalen
Op gemeentelijk niveau wordt er overleg 
gepleegd tussen onderwijs en 
peuterspeelzalen. Doel is het verbeteren 
van de aansluiting. Zodoende kunnen 
vroegtijdig knelpunten worden 
gesignaleerd.

5.3.4 Schoolloopbaan
In principe doorloopt een kind in 8 jaar de 
basisschool. Het kan echter voorkomen 
dat een kind een jaar langer blijft. Dit 
gebeurt alleen als het team dit zinvol acht 
(bijv. wanneer het kind voor zijn/haar 
leeftijd nog erg kinderlijk is, of als we 
verwachten dat een jaar extra in dezelfde 
groep een goede keus is). Hierover wordt 
met de ouders overlegd. Uiterlijk januari 
worden de desbetreffende ouders op de 
hoogte gebracht. Tevens wordt dan 
aangegeven wat we tot de grote vakantie 
aan extra hulp zullen bieden. Drie à vier 
weken voor de grote vakantie nemen wij 
de definitieve beslissing. De school is 
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hiervoor eindverantwoordelijk en neemt 
hierover een besluit. De school hanteert 
daarbij een lijst met hiervoor opgestelde 
criteria.
Als we, ondanks alle extra hulp en 
begeleiding, een kind op onze school niet 
voldoende kunnen leren volgt een 
aanmelding bij de PCL (Permanente 
Commissie Leerlingenzorg).
Een kind kan ook versneld de school 
doorlopen. Dit kan gebeuren als het kind 
bovengemiddeld scoort op de toetsen van 
het CITO leerlingvolgsysteem en als het 
kind zich, naar het oordeel van de 
leerkracht, bovengemiddeld ontwikkeld.

5.4 De overgang naar een andere 
school

5.4.1 Naar een andere basisschool
Als een kind tussentijds vertrekt wordt een 
onderwijskundig rapport opgemaakt. 
Hierin geven wij informatie over de 
vorderingen van uw kind. Dit 
onderwijskundig rapport gaat mee naar de 
nieuwe basisschool. Verder krijgt u een 
bewijs van uitschrijving mee. Dit moet u bij 
aanmelding op de andere school 
inleveren.

5.4.2 Naar het speciaal 
(basis)onderwijs

Zie 5.3.2.

5.4.3 Naar het voortgezet onderwijs
Om u te helpen bij de schoolkeuze wordt 
een informatieavond georganiseerd. Hier 
krijgt u algemene informatie over het 
voortgezet onderwijs.

Om tot een verantwoorde keuze te komen 
en te bepalen welk type onderwijs voor uw 
kind geschikt is, krijgt u twee adviezen:
Het advies van de groepsleerkracht. Dit 
advies is gebaseerd op het werken van uw 
kind op onze school. Een tweede advies 
krijgt u via de CITO-eindtoets. Deze toets 
wordt in februari afgenomen.
In maart wordt de definitieve keuze 

gemaakt. De ouders hebben hierbij het 
laatste woord, waarbij wel opgemerkt 
moet worden, dat voor een HAVO/VWO 
school minimaal één positief advies nodig 
is. De groepsleerkracht vult een 
onderwijskundig rapport in dat naar de 
school voor vervolgonderwijs wordt 
toegestuurd.
Als er problemen verwacht worden bij de 
overgang naar het voortgezet onderwijs 
nemen wij contact op met de ontvangende 
school.
Voor leerlingen die naar het 
praktijkonderwijs of 
leerwegondersteunend onderwijs worden 
verwezen geldt een afwijkende procedure. 
Indien de school denkt om een leerling 
naar genoemd onderwijs te verwijzen 
worden de ouders in een vroeg stadium 
voor een gesprek uitgenodigd. Leerlingen 
die in aanmerking komen voor dit type 
onderwijs moeten namelijk voor medio 
februari worden aangemeld bij de 
betreffende school voor voortgezet 
onderwijs. 

5.5 Gezondheid

5.5.1 Jeugdgezondheidszorg - GGD
De GGD Groningen voert een aantal 
‘gezondheidstaken’ uit op de basisschool, 
gericht op ouders, kinderen en 
leerkrachten:
 Groep 2: De GGD onderzoekt of de 

kinderen in groep 2 goed kunnen zien 
en horen.  Daarnaast worden de 
kinderen gewogen en gemeten. Alle 
ouders worden samen met hun kind 
uitgenodigd voor een gesprek met de 
arts of de verpleegkundige. Ter 
voorbereiding krijgen ouders een 
vragenlijst over de gezondheid van hun 
kind. De antwoorden kunnen 
aanleiding zijn om in een onderzoek of 
gesprek extra aandacht aan een kind 
te besteden.

 Groep 6: De GGD meet en weegt de 
kinderen. Ouders van de kinderen 
krijgen van te voren een vragenlijst 
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met vragen over de gezondheid van 
hun kind. Met de leerkracht wordt 
besproken of er kinderen zijn waar 
extra aandacht aan moet worden 
besteed. Ouders kunnen aangeven of 
ze prijs stellen op een 
gesprek/onderzoek met de arts of de 
verpleegkundige. Mogelijk worden 
ouders door de GGD uitgenodigd voor 
een gesprek met de arts of de 
verpleegkundige.

 Ouders kunnen ook gebruik maken van 
het inloopspreekuur. De arts en/ of 
verpleegkundige houden regelmatig 
een inloopspreekuur op school of op 
een andere locatie. Ouders kunnen 
daar zonder afspraak terecht met 
vragen en/ of problemen rond de groei, 
ontwikkeling en opvoeding van hun 
kind. 

 Voor informatie kunt u ook kijken op de 
internetsite www.ggdgroningen.nl. Via 
deze site kunt u verschillende folders 
downloaden.

5.5.2 Logopedie
Elk jaar worden alle leerlingen van groep 2 
voor een kort logopedisch onderzoek 
gezien. Hierbij wordt gekeken hoe het kind 
op het gebied van stem, spraak en taal 
functioneert. Dit onderzoek duurt 
ongeveer 10 minuten per leerling. De 
school (en de desbetreffende ouders) 
kunnen ook andere leerlingen aanmelden 
voor logopedisch onderzoek. Aan de hand 
van zo'n onderzoek wordt bekeken of een 
behandeling nodig is. De GGD logopediste 
zorgt in dat geval voor verwijzing naar de 
plaatselijke logopedist(e).

5.5.3 Protocol medicijngebruik
Groepsleerkrachten worden regelmatig 
geconfronteerd met leerlingen die klagen 
over pijn die meestal met eenvoudige 
middelen te verhelpen is. Denk aan 
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 
gevolge van een insectenbeet.
De schoolleiding krijgt daarnaast steeds 
vaker het verzoek van ouders om hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven 

medicijnen toe te dienen. Met het 
verrichten van dergelijke handelingen 
aanvaardt de schoolleiding een aantal 
verantwoordelijkheden. 
Met het oog op de gezondheid van 
kinderen is het van groot belang dat wij in 
dergelijke situaties zorgvuldig handelen. 
Daarom is een protocol opgesteld. Dit 
protocol ligt ter inzage op school.
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6 DE OUDERS

6.1 Het belang van betrokkenheid
Wij hechten veel waarde aan een hoge 
betrokkenheid van de ouders bij de school.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter 
presteren als hun ouders belangstelling 
hebben voor wat er op school gebeurt.

6.2 Informatievoorziening
Er is geen speciaal spreekuur ingesteld. 
Het is in principe mogelijk elke dag voor of 
na schooltijd met een van de leerkrachten 
over uw kind te praten. Hebt u iets 
waarover u even rustig wilt praten, maak 
dan een afspraak.
Regelmatig geven we een nieuwsbrief uit 
waarin zaken die voor u van belang zijn 
genoemd worden.
Wilt u verdere informatie over het 
onderwijsbeleid van de school, dan kunt u 
het schoolplan doorlezen. Een uitleen 
exemplaar is beschikbaar.
Bezoek ook regelmatig de website van de 
school.

6.3 Gescheiden ouders
1. Informatieplicht van ouders
De ouders hebben naar de school een 
schriftelijke informatieplicht. Dit houdt in 
dat de school op de hoogte moet worden 
gesteld betreffende hun Burgerlijke Staat. 
De Burgerlijke Staat moet worden ingevuld 
op het inschrijfformulier. Eventuele 
wijzigingen hierin, in de loop van de 
basisschoolperiode van de kinderen, 
moeten schriftelijk doorgegeven worden.

Het is wenselijk dat ouders kopieën van 
officiële stukken betreffende de kinderen 
(ouderlijk gezag, bezoekrecht, 
omgangsregeling  enz.) aan de school te 
geven, zodat dit in het dossier van het 
kind kan worden bewaard.

Indien de school deze stukken niet heeft 
ontvangen, kan er niet gehandeld worden 

volgens dit gedragsprotocol.

2. Informatieplicht van de school
De school heeft informatieplicht aan de 
ouders die het ouderlijk gezag hebben. 
Onder informatie wordt verstaan: alle 
relevante zaken betreffende het kind en 
de schoolorganisatie, zoals 
rapportavonden, 
toestemmingsverklaringen voor toetsen, 
maandnieuws, enz.
Onderstaand wordt omschreven hoe de 
school aan deze informatieplicht voldoet.

a. de ouders hebben allebei het ouderlijk 
gezag, het kind woont bij één van de 
ouders.
Het contact tussen ouder en school loopt 
via de ouder bij wie het kind in huis woont. 
Het adres waar het kind is ingeschreven 
volgen de Gemeentelijke 
basisadministratie geldt als woonadres. De 
school gaat er van uit dat alle relevante 
informatie door de betreffende ouder aan 
de ander wordt doorgegeven. Indien dit 
niet gebeurt kan de ouder die de 
informatie niet krijgt zelf contact op te 
nemen met de school om hierover – indien 
nodig – andere afspraken te maken.

b. de ouders hebben allebei het ouderlijk 
gezag, er is sprake van co-ouderschap, het  
kind woont beurtelings bij één van de 
ouders.
Het contact tussen ouder en school loopt 
via de ouder bij wie het kind op dat 
moment in huis woont. (Het adres waar 
het kind is ingeschreven volgen de 
gemeentelijke basisadministratie geldt als 
woonadres, maar uit een omgangsregeling 
waarover de school schriftelijk is 
geïnformeerd is het verblijfadres het 
geldend contactadres.). De school gaat er 
van uit dat alle relevante informatie door 
de betreffende ouder aan de ander wordt 
doorgegeven. Indien dit niet gebeurt kan 
de ouder die de informatie niet krijgt zelf 
contact op te nemen met de school om 
hierover – indien nodig – andere afspraken 
te maken.
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c. één van de ouders heeft het ouderlijk 
gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke  
macht ontzet of ontheven of is de 
biologische ouder zonder gezag.
Contact tussen ouder en school vindt 
alleen plaats met de ouder die het 
ouderlijk gezag heeft. De school is geen 
rekenschap verschuldigd aan de andere 
ouder en verstrekt derhalve ook geen 
informatie.

d. er is sprake van “onder voogdij 
stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd
De school heeft informatieplicht aan de 
gezinsvoogd. De school moet schriftelijk 
op de hoogte worden gebracht van de 
aanstelling van een gezinsvoogd. De 
school moet de naam van de gezinsvoogd 
schriftelijk door krijgen. Ook eventuele 
wijzigingen in het aanstellen van een 
gezinsvoogd moeten schriftelijk aan school 
worden doorgegeven (conform punt 1).
Pleegouders hebben de dagelijkse zorg en 
worden geïnformeerd over de dagelijkse 
gang van zaken.

e. nieuwe relaties
De school heeft geen informatieplicht aan 
eventuele nieuwe relaties. Indien één van 
de ouders wenst dat de nieuwe relatie 
aanwezig is bij de gesprekken staat de 
school hiervoor open. De school mag geen 
informatie geven aan de nieuwe relatie 
zonder het bijzijn van één van de ouders.

3. Algemeen
a. In geval van de situatie a en b is de 
opstelling van de school neutraal. Beide 
ouders hebben recht op dezelfde 
informatie. Het initiatief voor het 
maken/aanpassen van afspraken ligt bij de 
ouders. Hieronder valt ook het verzoek om 
“dubbele” informatie (bv. schoolgids, 
nieuwsbrief e.d.).
Alle relevante informatie gaat via de e-
mail. Het is dan ook van belang dat het e-
mailadres van beide ouders bekend is. 

b. Verlofaanvragen kunnen worden 

gedaan door de ouder bij wie het kind in 
huis woont. Ouders bij wie het kind niet in 
huis woont, kunnen alleen een 
verlofaanvraag indienen met schriftelijke 
toestemming van de andere ouder. In 
geval van co-ouderschap houdt dit in dat 
de ouders alleen verlof kunnen aanvragen 
voor de dagen dat het kind bij de 
betreffende ouder in huis woont. Voor de 
andere dagen kan alleen verlof 
aangevraagd worden met schriftelijke 
toestemming van de andere ouder. Ouders 
die geen ouderlijk gezag hebben kunnen 
geen verlof aanvragen.

c. Het ophalen van het kind kan alleen 
gebeuren door ouders met ouderlijk 
gezag. Het is daarom van het grootste 
belang dat de school op de hoogte is van 
eventuele gerechtelijke bevelen die 
afwijken van het bovenstaande. Wordt het 
kind opgehaald door een ander (oma, opa, 
buren, oppas, …) dan moet de school 
hiervan op de hoogte zijn.

d. Uitnodigingen voor de 10 
minutengesprekken gaan naar beide 
ouders. Ouders worden op 
hetzelfde tijdstip uitgenodigd. We kiezen 
voor deze werkwijze om ruis te 
voorkomen. Het is in belang van het kind 
dat beide ouders op dezelfde wijze 
geïnformeerd zijn. Ouders die niet 
gezamenlijk het gesprek kunnen voeren, 
informeren de school hierover. De 
afwezige ouder kan op eigen initiatief een 
afspraak maken met de leerkracht.

In uitzonderingssituaties bepaalt de 
directeur wie welke informatie krijgt.

6.4 Overblijfmogelijkheden
Zie hiervoor in het schooldeel van de 
schoolgids.

6.5 Inspraak
Als u wilt meepraten en meebeslissen over 
de school kunt u  zitting nemen in de 
medezeggenschapsraad. U heeft dan 
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invloed op de organisatie van de school en 
de inrichting van het onderwijs.
In onze stichting functioneert een 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, kortweg GMR 
genoemd. Alle scholen hebben hierin 
zitting: van elke school één ouder en één 
teamlid. De GMR wordt om advies of om 
instemming gevraagd over voorstellen van 
het bevoegd gezag over onderwerpen die 
alle scholen aangaan. Ook heeft de GMR 
initiatiefrecht en kan zij zelf zaken 
aankaarten bij het bevoegd gezag.

6.6 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige 
bijdrage. In het schooldeel van de gids 
staan elk schooljaar de bedragen vermeld. 
Scholen mogen een kind niet weigeren als 
u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. 
Echter om extra activiteiten te kunnen 
bekostigen worden bepaalde uitstapjes 
(bijv. sportdag, excursies, theaterbezoek) 
of feestjes (bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
feestavond, laatste schooldag) uit de 
ouderbijdrage betaald. De gelden van de 
ouderbijdrage worden beheerd door de 
ouderraad. Op de zakelijke ouderavond 
krijgt u een overzicht van de besteding 
van deze gelden en kan besloten worden 
de genoemde bedragen te wijzigen.

6.7 Klachtenprocedure
Veruit de meeste klachten over de 
dagelijkse gang van zaken in de school 
zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding op 
een juiste wijze worden afgehandeld. 
Indien echter dit onderling overleg, gelet 
op de aard van de klacht niet mogelijk is, 
of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan 
men een beroep doen op de 
klachtenregeling.
U kunt een klacht indienen binnen 1 jaar 
na de gedraging of beslissing.

U kunt op uw verzoek een exemplaar van 

de klachtenregeling van ons ontvangen. 
Eventueel kunt u deze regeling ook 
opvragen bij de algemene directie van 
Stichting OPOS (contactgegevens staan in 
het schooldeel van de schoolgids) of 
downloaden van de site van Stichting 
OPOS (www.stichtingopos.nl).

Er is voor onze school een contactpersoon 
aangewezen. Deze contactpersoon 
verwijst de klager naar de 
vertrouwenspersoon. Het bevoegd gezag 
beschikt over twee vertrouwenspersonen 
die functioneren als aanspreekpunt bij 
klachten. De vertrouwenspersoon gaat na 
of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 
indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt 
de klager desgewenst bij de verdere 
procedure en verleent zo nodig bijstand bij 
het doen van aangifte bij politie of justitie. 
Het bevoegd gezag heeft zich aangesloten 
bij de landelijke klachtencommissie voor 
het openbaar primair onderwijs.

Namen en adressen van de 
contactpersoon en de vertrouwenspersoon 
kunt u vinden in het schooldeel van de 
schoolgids.
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