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VOORWOORD  

 

Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool De Klipper. Hierin vindt u informatie over de 
achtergronden van het onderwijs en over de manier waarop we werken. Ook praktische 
informatie is in deze gids opgenomen. Hiernaast hebben we jaarlijks een bijlage bij de 
schoolgids met daarin de praktische informatie die elk schooljaar wijzigt.  

De schoolgids is een lijvig boekwerk geworden. Er valt ook veel te vertellen. U kunt deze 
schoolgids in zijn geheel lezen, maar u kunt hem ook gebruiken als naslagwerk, om even 
op te zoeken hoe het ook al weer zat. 

Na het lezen van deze schoolgids heeft u hopelijk een goed beeld van het onderwijs op De 
Klipper en van wat u en uw kind(eren) mogen verwachten. Hieronder vast kort een eerste 
beeld van onze school. 

De Klipper is een Daltonschool en dat houdt in dat wanneer u kiest voor de Klipper dat u 
ook kiest voor Daltononderwijs. Meer informatie over de uitgangspunten en over hoe 
Daltononderwijs in de praktijk in zijn werk gaat vindt u verderop in deze schoolgids. Als u 
meer wilt weten over het beleid van school op diverse terreinen kunt u altijd terecht bij 
Edwin Willemsen, de directeur van de school.  

De Klipper is een openbare school. Dat houdt in dat we onderwijs geven vanuit respect 
voor verschillende levensovertuigingen en dat het onderwijs niet vanuit één religieuze 
richting wordt bepaald. Respect voor verschillende meningen, achtergronden en 
geloofsovertuigingen staat bij ons hoog in het vaandel. De verscheidenheid van al de 
verschillende achtergronden van alle mensen op school is een meerwaarde in het leven 
van een ieder.  

Het team van De Klipper is divers qua leeftijd en deelt de betrokkenheid voor kinderen en 
voor goed Dalton - onderwijs. De diversiteit in leeftijd heeft voor ons als meerwaarde dat 
we zowel op de rijke ervaring als op de onbevangen maar wel professionele blik op 
onderwijs kunnen bouwen. Samen met de ouders proberen we een school te zijn waar 
kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin zijn openheid en 
een luisterend oor voor wat kinderen en ouders ons te melden hebben zeker belangrijk.  

 

Mede namens het team wens ik u veel plezier met het lezen van deze schoolgids! 

 

 

Edwin Willemsen, directeur 

  



DALTON BASISSCHOOL De Klipper                                    De schoolgids 2016 - 2017 

 

   

 

 3 

INHOUDSOPGAVE  

1. De Klipper - een Daltonschool ________________________ 6 

1.1 Locatie ...................................................................................................................................... 6 

Locatie “Oudelandselaan” .................................................................................................................. 6 

Locatie “Gouden Uillaan” .................................................................................................................... 6 

1.2 Uitgangspunten voor het onderwijs .................................................................................... 7 

1.3 Daltononderwijs ...................................................................................................................... 7 

1.4 De vijf hoofdbeginselen van Daltononderwijs  kort toegelicht ..................................... 7 

1.4.1 Verantwoordelijkheid ................................................................................................................... 7 

1.4.2 Zelfstandigheid .............................................................................................................................. 8 

1.4.3 Samenwerking ............................................................................................................................... 9 

1.4.4 Effectiviteit ................................................................................................................................... 10 

1.4.5 Reflectie ....................................................................................................................................... 10 

2. Daltononderwijs op De Klipper in de praktijk __________ 11 

2.1 Inleiding .................................................................................................................................. 11 

2.2 Taken ....................................................................................................................................... 11 

2.3 Zorg voor de omgeving ...................................................................................................... 12 

2.4 Uitgestelde aandacht ......................................................................................................... 12 

2.5 Zelfstandigheid ...................................................................................................................... 13 

2.6 Samenwerken ....................................................................................................................... 13 

2.7 Combinatiegroepen en jaargroepen .............................................................................. 13 

2.8 Omgaan met verschillen .................................................................................................... 13 

3. Het aanbod van vakken op De Klipper _______________ 14 

3.1 Inhoud van het onderwijs en de gebruikte methoden. ............................................... 14 

3.2 Keuze van methoden .......................................................................................................... 14 

3.3 Beschrijving van de leergebieden .................................................................................... 15 

3.3.1 Taal ............................................................................................................................................... 15 

3.3.2 Lezen -technisch en begrijpend- .............................................................................................. 15 

3.3.3 Schrijven ....................................................................................................................................... 15 

3.3.4 Rekenen ....................................................................................................................................... 15 

3.3.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling .............................................................................................. 16 

3.3.6 Engels ........................................................................................................................................... 16 

3.3.7 Wereldoriëntatie - Blink -............................................................................................................. 16 

3.3.8 Bewegingsonderwijs ................................................................................................................... 17 



De schoolgids                                                        DALTON BASISSCHOOL De Klipper 

   

       

 

 

4 

3.3.9 Handvaardigheid en tekenen ................................................................................................... 17 

3.3.10 Muziek ........................................................................................................................................ 17 

3.3.11 Verkeer ....................................................................................................................................... 17 

3.4 Onderwijs in de kleutergroepen ........................................................................................ 18 

3.5 Huiswerk .................................................................................................................................. 18 

3.6 Overig aanbod op school .................................................................................................. 19 

3.6.1 Crea-middag .............................................................................................................................. 19 

3.6.2 Vieringen ...................................................................................................................................... 19 

3.6.3 Project .......................................................................................................................................... 19 

3.6.4 Schooltelevisie ............................................................................................................................. 19 

3.6.5 Sportevenementen ..................................................................................................................... 19 

3.6.6 Schoolreizen / Schoolfeestdag.................................................................................................. 19 

3.6.7 Schoolkamp / werkweek ........................................................................................................... 20 

3.6.8 Muzische vorming ....................................................................................................................... 20 

3.6.9 De bibliotheek / kleuterbieb ...................................................................................................... 20 

3.6.10 Computers ................................................................................................................................. 20 

3.6.11 Internet ....................................................................................................................................... 20 

3.6.12 Musical ....................................................................................................................................... 21 

4. De zorg voor de kinderen ____________________________ 21 

4.1 Leerlingenzorg ....................................................................................................................... 21 

4.2 Het rapport ............................................................................................................................ 22 

4.3 Advisering voortgezet onderwijs / uitstroomgegevens ................................................. 22 

4.4 Intern Begeleider .................................................................................................................. 23 

4.5 Samenwerkingsverband - Passend Onderwijs - ............................................................. 23 

4.5.1 Wat is passend onderwijs? ......................................................................................................... 23 

4.5.2 Basisondersteuning. .................................................................................................................... 23 

4.5.3 Arrangement. .............................................................................................................................. 24 

4.5.4 Speciale lesplaatsen. .................................................................................................................. 24 

4.5.5 Aanmelding school .................................................................................................................... 24 

4.6 Onderwijsbegeleidingsdienst  - OA - ................................................................................ 25 

4.7 Opvoedingsvragen .............................................................................................................. 25 

4.8 Zorg voor het jonge kind ..................................................................................................... 25 

4.9 Meldcode kindermishandeling .......................................................................................... 26 

5. Ouders _____________________________________________ 26 



DALTON BASISSCHOOL De Klipper                                    De schoolgids 2016 - 2017 

 

   

 

 5 

5.1 De betrokkenheid van ouders ........................................................................................... 26 

5.2 Informatie voor ouders ........................................................................................................ 26 

5.3 Rol van ouders op / in school ............................................................................................ 26 

5.4 Medezeggenschapsraad ................................................................................................... 27 

5.5 Ouderraad ............................................................................................................................. 27 

5.6 Werkgroepen / commissies ................................................................................................ 27 

5.7 Klassenouders ........................................................................................................................ 27 

6. Het team en andere betrokkenen bij de school _______ 28 

6.1 Het team ................................................................................................................................ 28 

6.2 Het bestuur ............................................................................................................................. 28 

6.3 Onderwijsinspectie ............................................................................................................... 29 

6.4 Nederlandse Daltonvereniging ......................................................................................... 29 

7. Praktische punten van A tot Z ________________________ 30 

8. Adressen ___________________________________________ 42 

 

  



De schoolgids                                                        DALTON BASISSCHOOL De Klipper 

   

       

 

 

6 

 

1. De Klipper - een Daltonschool 

  

1.1 Locatie 

 

Daltonschool De Klipper heeft zijn naam gekregen in 2000. Sinds de naamsverandering is 
ook een start gemaakt met het ontwikkelen van Daltononderwijs. De Klipper is een school 
verdeeld over twee locaties met op beide locaties de groepen 1 tot en met 8. Voor het team 
en voor de gehele organisatie en het onderwijsconcept  zijn we één school. Voor de 
kinderen en ouders geldt dat zij op één van beide locaties geplaatst worden en daar hun 
gehele schoolloopbaan doorbrengen.  

 

Locatie “Oudelandselaan” 

Dit gebouw staat in de wijk Meerpolder, aan de Oudelandselaan 141. Het gebouw maakt 
deel uit van "Het Mozaïek". Het is een multifunctioneel gebouw met daarin woningen, het 
gezondheidscentrum, nog een andere basisschool, een buitenschoolse opvang, en 
middenin het gebouw een grote binnenspeelplaats voor de kinderen van de groepen 1/2. 
De Klipper zit op één van de hoeken, met twaalf lokalen verdeeld over de begane grond en 
de eerste verdieping. Het is een mooi schoolgebouw, dat goed past bij ons onderwijs. 
Openheid, licht en transparantie maken veel verschillende werkvormen binnen de 
daltonuitgangspunten mogelijk. De leerlingen kunnen op veel plekken in het gebouw 
zowel spelen als werken. We zitten met de groepen gecentreerd bij elkaar en hebben veel 
ruimte. Bovendien beschikken we over een centrale hal waar we veel verschillende 
activiteiten doen. 

 

Locatie “Gouden Uillaan” 

Deze locatie bevindt zich bij het Randstadrail station Berkel-Westpolder, in de wijk het 
Gouden Hart. In november 2015 is deze nieuwbouwlocatie opgeleverd. Ook hier een 
prachtig gebouw, van alle gemakken voorzien, eveneens ruim en licht.   

In dit gebouw  werken we intensief samen met Kern Kinderopvang die hier naast een 
peuterspeelzaal ook een BSO heeft. Samen vormen we een IKC (integraal kind centrum) 
Deze locatie van De Klipper heeft veertien groepslokalen, twee speellokalen en een aantal 
werkkamers tot haar beschikking.  
Daarnaast hebben we de beschikking over een gymzaal die direct naast de school ligt voor 
de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8.  
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1.2 Uitgangspunten voor het onderwijs 

Daltonschool De Klipper is een openbare school waar kinderen in de gelegenheid worden 
gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te 
ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. 
Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.  

Op onze school vinden we de volgende zaken belangrijk: 

o Het welbevinden van iedereen. 
o Het verwerven van kennis en vaardigheden, het bieden van 

ontplooiingsmogelijkheden op een breed gebied. 
o Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, 

effectiviteit en reflectie. 
o Het goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs; qua niveau, 

studievaardigheden en werkhouding. 
o Het rekening houden met verschillen tussen kinderen. 
o Het bieden van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben op grond van zorgvuldige 

afwegingen. We hebben hiertoe een leerlingvolgsysteem en een zorgstructuur. 
o Een goede relatie tussen kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen met 

daarin een open houding en een luisterend oor. 
o Het aanbieden van onderwijs dat past bij deze tijd - actueel, eigentijds. 

 

1.3 Daltononderwijs 

Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst in de eerste helft van de 20ste eeuw 
in de Verenigde Staten. Ze was leerkracht op een kleine school en werkte – 
noodgedwongen - met een groep leerlingen van verschillende leeftijden en met veel 
verschillende niveaus. Ze wilde graag dat al deze kinderen zo goed mogelijk tot hun recht 
zouden komen in haar klas. Daarbij had ze zelf niet zulke geweldige herinneringen aan 
haar schooltijd. Helen had het gevoel dat haar leergierigheid de kop was ingedrukt en dat 
ze veel tijd had besteed aan onnodig wachten en luisteren. Ze merkte dat de kinderen in 
haar klas erg gebaat waren bij haar nieuwe aanpak. Hierin was er veel aandacht voor de 
zelfstandigheid van kinderen. Ook liet ze kinderen regelmatig zelf keuzes maken zonder 
zelf de leiding als groepsleerkracht uit handen te geven. Ook leerde ze hen vanaf jongs af 
aan samen te werken met andere kinderen. In haar aanpak baseerde ze zich op een aantal 
principes die ze belangrijk achtte voor alle mensen, te weten: verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. Vanuit deze dagelijkse praktijk is 
het Daltononderwijs verder ontwikkeld en beschreven.  

1.4 De vijf hoofdbeginselen van Daltononderwijs  

kort toegelicht 

1.4.1 Verantwoordelijkheid 

"Freedom and responsibility together perform the miracle" 

Elk kind kan, hoe jong ook, verantwoordelijkheden dragen. Wij willen kinderen graag 
leren omgaan met het dragen, krijgen en nemen van verantwoordelijkheid. Natuurlijk 
moet dit passen bij hun leeftijd en bij wat ze individueel aankunnen. In elk geval weten we 
dat kinderen prima zelf     - soms kleinere - keuzes kunnen maken in hun werk: Hoe ze 
leren werk te plannen, welke taken ze eerst doen en welke later. Welke zaken ze nodig 
hebben bij hun werk en hoeveel hulp of begeleiding ze nodig hebben. Natuurlijk houden 
wij dat als leerkrachten ook in de gaten en laten we kinderen niet “zwemmen”. 
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Integendeel, we merken dat ze het heel plezierig vinden om echt aangesproken te worden 
op hun mogelijkheden. Ze zijn er zelf daadwerkelijk actief bij betrokken. Bij 
verantwoordelijkheid hoort ook dat je achteraf verantwoording kunt afleggen over 
hetgeen je hebt gedaan: Is het goed gelukt of niet? Is je planning uitgekomen? En vooral 
met elkaar bespreken waar het dan aan lag en hoe dit in het vervolg beter kan, zodat je 
steeds een stap vooruit gaat. 

Bij verantwoordelijkheid wordt ook gedacht aan vrijheid. Vrijheid is noodzakelijk om 
eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Kortom om jezelf te kunnen 
ontplooien. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De ideale vrijheid is 
geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Daarom hebben we 
basisafspraken over hoe we met elkaar omgaan, hoe we materialen hanteren en wat we 
van het werk van kinderen verwachten.  

In het werken betekent dit een gevarieerd aanbod van de leerstof en ook de afwisseling 
tussen verplichte en vrije opdrachten. De kinderen wordt geleerd om zelf keuzes te maken 
in: 

o Het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken. 

o Het al of niet raadplegen van hulpbronnen. 

o Alleen werken of samenwerken met anderen. 

o De tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed. 

 

In overleg tussen leerkrachten, leerlingen en ouders wordt bekeken en bepaald hoever 
verantwoordelijkheid kan gaan. Dit is een ervaringsproces. Niet alle kinderen kunnen 
dezelfde verantwoordelijkheid aan en zullen in gelijke mate zelfstandig kunnen zijn. 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. 
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te 
organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, 
de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun 
vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 
omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. 
Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve 
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is 
een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze 
doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin 
zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 

1.4.2 Zelfstandigheid 

"Experience is the best and indeed the only real teacher" 

Leren zelfstandig zijn is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, 
voor het durven en kunnen en mogen inslaan van een eigen weg en later op eigen benen te 
kunnen staan. Kinderen ervaren het als heel plezierig om aangesproken te worden op dat 
wat ze zelf kunnen. Ze voelen zich competent. Het is niet motiverend als je dingen uit 
handen worden genomen die je best zelf kunt. Die dingen willen we kinderen dan ook 
graag zelf laten doen.  

Ook geldt dat zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen moeten oplossen en 
opdrachten uitvoeren, kinderen leert om zelfstandig na te denken en zaken beter te 
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begrijpen. Zo zijn de kinderen ook zelf veel actiever. Dit zorgt voor een goed gebruik van 
de beschikbare leertijd.  

Als we willen dat kinderen zelfstandig worden, dan moeten ze leren allerlei opdrachten en 
taken uit te voeren. Dat betekent dat we de lessen en de leeromgeving zo inrichten, dat 
kinderen zelf initiatieven kunnen nemen en zelf hun weg kunnen vinden. Zelfstandig werk 
neemt naast allerlei andere manieren van werken een belangrijke plaats in. Eigen initiatief 
wordt zoveel mogelijk positief beloond.  

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp 
te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het 
probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen 
functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij kan nemen en 
wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van 
zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

1.4.3 Samenwerking 

"The school functions as a social community" 

In onze samenleving is het goed kunnen samenwerken met anderen een zeer belangrijke 
vaardigheid en tegelijkertijd is dit ook een vaardigheid die je niet zomaar onder de knie 
krijgt.  

Samen dingen doen, samen aan iets werken, samen spelen, bevordert de sociale 
ontwikkeling en de sociale vorming van kinderen.  

Dit heeft logischerwijs ook zijn invloed op de sfeer in de groep en een goede sfeer vinden 
we heel belangrijk. Daarom wordt op een Daltonschool veel aandacht besteed aan het 
leren samenwerken.  

Er wordt een bewuste keuze gemaakt om kinderen de mogelijkheid te bieden om hulp te 
vragen en te geven aan andere kinderen. Daarnaast zijn er ook opdrachten die echt 
bedoeld zijn om te leren samenwerken en opdrachten die nu eenmaal veel beter gaan als 
je dat met enkele kinderen samen doet, dan wanneer je dit alleen zou doen.  

In samenwerken kun je een ontwikkeling zien. Eerst leren kinderen vooral samen werken: 
elk kind werkt overleggend en helpend, vooral aan een eigen taak/opdracht. Stapsgewijs 
groeien kinderen toe naar echt samenwerken; zo te werken dat er echt een meerwaarde is 
als je een opdracht samen met een ander doet. Het resultaat is beter dan wanneer je het 
alleen had gedaan.  

Dit samenwerken vindt vooral plaats tussen leerlingen in een groep. Daarnaast zijn er ook 
activiteiten waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar aan het werken / 
spelen zijn. 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 
schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en 
werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets 
van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen 
aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar 
kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen 
kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen 
mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.  
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Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 
reflecteren op de manier waarop ze leren. Het beoordelen van hun eigen inbreng en die 
van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en 
het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is 
democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en 
socialisering. 

1.4.4 Effectiviteit 

Dalton is een "Efficiency measure"  

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of 
the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. 
Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke 
begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de 
onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. 
Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze 
zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. Geoefend in, gewend aan en voorbereid 
op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet 
van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist 
verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij 
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het 
onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen 
heeft.  

Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die 
verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 

1.4.5 Reflectie 

"I would be the first to hear welcome criticism" 

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen 
belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de 
moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierop gereflecteerd   en 
worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de reflecties /evaluaties 
achteraf met elkaar vergeleken. In zulke momenten kan er dan bijvoorbeeld aandacht 
geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds opgaven in de weektaak vooraf 
moeilijker of juist gemakkelijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn.  

Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze 
gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 
samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen 
en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een 
daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op 
schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 

Meer informatie over Daltononderwijs kunt u o.a. vinden op de website van de 
Nederlandse Daltonvereniging: www.dalton.nl . 

 

  

http://www.dalton.nl/
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2. Daltononderwijs op De Klipper in de praktijk 

 

2.1 Inleiding  

De hoofdbeginselen van Daltononderwijs - verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
samenwerking, effectiviteit en reflectie - vormen de uitgangspunten voor onze manier van 
lesgeven en voor de omgang met kinderen, ouders en elkaar. In dit hoofdstuk willen we 
graag duidelijk maken wat dat in de praktijk betekent.  

2.2 Taken 

In de lessen die kinderen op school krijgen, krijgen de kinderen eerst instructie en 
vervolgens gaan ze zelf met de leerstof aan de slag. Bij het verwerken van de leerstof zijn 
kinderen vrij in het kiezen van de volgorde waarin ze aan de verschillende vakken willen 
werken. Kinderen kunnen daarmee in hun eigen tempo aan het werk. De leerkracht geeft 
daarbij – indien nodig – altijd individuele begeleiding of begeleiding aan een groep(je) 
kinderen.  

Dit werk wordt georganiseerd in taken. In de groepen 1/2 wordt gewerkt met een 
takenbord, waarop kinderen precies kunnen zien welke activiteiten ze kunnen doen, met 
hoeveel kinderen ze dit kunnen doen en welke opdrachten vrij zijn en welke opdrachten 
ze ergens in de week een keer gedaan moeten hebben. Dat bouwt zich in groep drie en 
hoger steeds verder uit; van een taak voor een of enkele lessen tot een taak voor een 
dagdeel, een dagtaak, halve weektaak en zo werken we toe naar een weektaak.  

Op de weektaak staan de opdrachten met lesinhouden. De kinderen maken met die 
opdrachten een planning voor de week. Ook houden zij zelf en de leerkrachten bij hoe de 
vorderingen met de weektaak zijn. Het uitgangspunt voor de leerstof in de weektaak is, 
dat alle kinderen de leerstof aangeboden krijgen die overeenkomt met de leerstof die in 
dat schooljaar past binnen de kerndoelen. Waar nodig doen we hierin aanpassingen voor 
kinderen die dat nodig hebben.  

Dat kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die meer of minder aankunnen. Er kan ook sprake 
zijn van verbreding of verdieping van de (week-)taak. De leerkracht houdt altijd zicht op 
de voorgang van het leerproces. Kleinere aanpassingen behoren bij het gebruikelijke 
repertoire van de leerkracht, bij grotere aanpassingen wordt dit ook besproken met 
ouders en met de intern begeleider. Tijdens de lessen kunnen de kinderen altijd actief aan 
de slag, ze hoeven niet op elkaar te wachten en daarbij wordt de onderlinge 
samenwerking door ons gestimuleerd. 

Naast de leer- en werktaken hebben we ook in elke groep aandacht voor het gezamenlijk 
zorgdragen voor de omgeving waarin we de hele dag werken met elkaar. Dit kan 
bijvoorbeeld doormiddel van het huishoudelijk takenbord waarop de taken voor het 
verzorgd houden van de klas staan aangegeven. We vinden het belangrijk dat kinderen 
met ons medeverantwoordelijk zijn voor het op orde en het prettig houden van hun lokaal 
en de school. We merken - elke dag weer - dat kinderen veel plezier hebben met deze 
werkwijze en dat dit ook heel leerzaam voor hen is! 

Een vergelijking met ‘vroeger’ 

In gesprekken met ouders die zich oriënteren op een school voor hun kinderen komt vaak 
de vraag: “Hoe moet ik mij het Daltononderwijs nu voorstellen in de dagelijkse praktijk?” 
Een vergelijking met “vroeger” kan daar wellicht bij helpen. 
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Zo’n 10/20/30 jaar geleden waren de lessen op school als volgt: De leerkracht gaf aan 
welk vak er op het rooster stond, bijvoorbeeld rekenen. Alle kinderen in de klas kregen 
vervolgens dezelfde uitleg over de sommen. Dat duurde zo’n minuut of twintig en daarna 
gingen alle kinderen zelf aan de slag met dezelfde rekenopgaven. Had je dan nog vragen, 
dan ging je naar het bureau van de leerkracht. Soms ontstond er zo een rijtje wachtende 
kinderen bij het bureau. Dan volgde een fase waarin enkele kinderen al klaar waren en iets 
voor zichzelf deden. Anderen hadden wat meer tijd nodig en enkelen hadden nauwelijks 
tijd genoeg en moesten later hun sommen afmaken. Daarna kwam de volgende les in 
hetzelfde patroon, dan met bijvoorbeeld taal of aardrijkskunde. 

Bij ons op school geven we uiteraard ook instructies. Daarbij maken gelijk al het eerste 
onderscheid tussen de kinderen. Sommige kinderen hebben de instructie niet nodig en 
kunnen direct aan de slag. De rest krijgt een gemiddelde instructie en een kleine groep 
kinderen krijgt nog extra instructie of hulp.  

De leerstof die ze daarna zelfstandig gaan maken staat op de weektaak. Kinderen gaan na 
de instructie allemaal zelfstandig aan de slag met het werk dat op de weektaak staat. Als ze 
met een taak klaar zijn, tekenen ze dit af, registreren dit bij de leerkracht en gaan ze 
verder met een van de andere taken op de weektaak. Het “wachten” op een volgende les is 
er dan niet meer bij. De taken op de weektaak zijn taal (in diverse vormen), lezen, rekenen, 
schrijven, ook de wereld oriënterende vakken staan erop. Op de weektaak staat ook altijd 
keuzewerk. Dit zijn leerzame opdrachten die veel meer spelenderwijs gaan. Ook kan 
bijvoorbeeld een tekenopdracht op de weektaak staan.  

2.3 Zorg voor de omgeving 

We vinden het belangrijk dat we allemaal kunnen werken en spelen in een prettige 
omgeving.  

De kinderen helpen bij kleine taken in de klas: opruimen van spullen, netjes houden van 
een kast, planten water geven, melk uitdelen, schoonmaken van spullen nadat ze zijn 
gebruikt enz.  

2.4 Uitgestelde aandacht 

In het Daltononderwijs wordt veel aandacht besteed aan een grote mate van 
zelfstandigheid. Een van de manieren om dit te stimuleren is het werken met uitgestelde 
aandacht. Dit stimuleert kinderen om eerst zelf te gaan zoeken naar een oplossing voor 
een probleem dat zich aandient en waarbij je niet altijd direct terecht kan bij de 
leerkracht. Het zet hen zelf aan het nadenken, en het voorkomt dat ze dingen gaan vragen 
die ze best zelf kunnen oplossen. Ook leren ze op andere wijzen aan hun informatie te 
komen; via andere kinderen, middels het gebruik van hulpbronnen op de computer en uit 
boeken.  

In die tijd heeft de leerkracht de tijd om bijvoorbeeld met een kleine groep kinderen aan 
de slag te gaan. Natuurlijk betekent uitgestelde aandacht geen afgestelde aandacht. Na het 
zelfstandig werken, wordt met de kinderen met regelmaat gesproken over hoe het werken 
verlopen is. 
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2.5 Zelfstandigheid  

Werken aan zelfstandigheid kun je al doen vanaf het eerste begin. Kleuters kunnen al veel 
zelf en het doet hen goed om daarin al jong een gevoel van zelfvertrouwen op te bouwen. 
In het begin gaat het vaak om praktische zaken zoals aan- en uitkleden, zelf dingen pakken 
en opbergen. Bij knutselwerk vinden we het belangrijk dat kinderen er hun eigen 
uitvoering aan kunnen geven. Kleuters kunnen ook keuzes maken; met behulp van het 
takenbord kiezen ze wat ze gaan doen, met wie, en waar.  

2.6 Samenwerken 

Het samenwerken proberen we al van jongs af aan te stimuleren. Bij de kleuters beginnen 
we met “maatjes”. Elke week heb je een ander maatje. Met je maatje doe je enkele 
activiteiten samen in een week. Ook ga je samen in de rij om naar buiten te gaan.  

Je helpt je maatje als iets even niet wil lukken en je gaat ook even kijken  
bij je maatje als die gevallen is.  

Dat samenwerken gaat na de kleutergroepen stapsgewijs verder. Er zijn regelmatig 
opdrachten die kinderen samen doen. Dat kan in tweetallen zijn, in kleine groepjes en 
soms ook in een grote groep. Ook is het helpen van elkaar belangrijk zowel bij praktische 
zaken als bij het leren. We leren kinderen hoe ze elkaar echt kunnen helpen met het 
leerwerk. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan het verschil tussen uitleggen en 
voorzeggen. Ook staat er twee keer per week tutorlezen op het rooster voor de groepen 3 
t/m 8. Hierbij helpen de kinderen elkaar met lezen.  

We hebben op school buiten de lokalen ook ruimte. Veel van die ruimte is ingericht om te 
werken en spelen. Je ziet bij ons op school dan ook regelmatig kinderen aan de slag in 
speel- en werkhoeken in de ruimten buiten de groepslokalen. 

2.7 Combinatiegroepen en jaargroepen 

Op onze school hanteren we zowel jaar- als combinatiegroepen. Elk jaar maken we hierin 
met het hele team een aantal zorgvuldige afwegingen. Factoren die hierbij een rol spelen 
zijn: de aantallen leerlingen per leerjaar en de samenstelling van de groepen zowel qua 
sfeer, gedrag, leerniveau, zelfstandigheid, verhouding jongens/meisjes e.d.. Daarop maken 
we per jaar een groepsindeling. Zowel de informatie van de groepsleerkrachten als de 
informatie van de intern begeleider en de directie bepalen in welke groep een kind wordt 
geplaatst. Dit wordt uiteraard waar nodig besproken met ouders en ook hun informatie 
wordt betrokken bij het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing van de plaatsing bij de 
school.  

2.8 Omgaan met verschillen  

Kinderen verschillen van elkaar op allerlei aspecten; qua intellectuele begaafdheid, 
leerstijlen, gedrag, achtergronden, talenten, karakter en nog veel meer aspecten.  

Op onze school vinden we het belangrijk dat elk kind met zijn eigen mogelijkheden en 
beperkingen zichzelf moet kunnen zijn. Wij willen dan ook graag tegemoet komen aan 
deze verschillen. Een voorbeeld hiervan is het omgaan met instructies. We geven niet 
altijd aan de gehele groep exact dezelfde en dezelfde hoeveelheid instructie. De 
leerkrachten gaan hier doordacht mee om.  

Er zijn wel grenzen aan de zorg die wij kunnen bieden. Daarvoor wordt verwezen naar het 
hoofdstuk over de zorg op school. 
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3. Het aanbod van vakken op De Klipper 

 

3.1  Inhoud van het onderwijs en de gebruikte methoden. 

Het onderwijs dat op onze school wordt gegeven richt zich op de volgende gebieden: 

o De verstandelijke ontwikkeling: Taal-denkontwikkeling, de rekenontwikkeling en het 
vakgebied wereldoriëntatie.  

o De creativiteitsontwikkeling: Hier gaat het om de vakken tekenen, handvaardigheid, 
drama, muziek. Deze worden zowel apart als soms gezamenlijk in projectvorm 
aangeboden. 

o De lichamelijke ontwikkeling: Bewegingsonderwijs 

o De persoonlijkheidsontwikkeling: Het kind leert zichzelf en anderen kennen en ontwikkelt 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

o De sociaal-emotionele ontwikkeling: Het kind leert zichzelf steeds beter kennen, omgaan 
met anderen en de omgeving en omgaan met eigen gevoelens. 

3.2 Keuze van methoden 

Voor het basisonderwijs zijn een aantal leer- en vormingsgebieden geformuleerd. We 
werken met methoden die voldoen aan de volgende criteria: 

o De leerlingen moeten er goede leerresultaten mee kunnen halen. 

o Het materiaal moet de kinderen aanspreken. 

o Het moet voldoende oefenstof bieden voor zowel de goede als minder goede leerling. 

o Er zijn niveauverschillen in de te verwerken leerstof in de methoden aanwezig. 

Overzicht gebruikte methoden op de Klipper : 

 

Vakgebied Groep Methode 

   

Taal 4 - 8 Taal actief 

     

Lezen 3   Veilig Leren Lezen 

 3 - 8 Tutorlezen 

 4 - 8 Voortgezet technisch lezen, Goed Gelezen 

     

Spelling 3   Veilig Leren Lezen 

 4 - 8 Taal Actief 

     

Begrijpend Lezen 4 - 8 Goed Gelezen en Nieuwsbegrip 

     

Rekenen 3 - 8 Wereld in getallen 

     

Engels 1 - 2 Cookie & Friends 

 3 - 4 My Name is Tom 

 5 - 8 Our Discovery Island 
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Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 

1 - 8 Kinderen en hun sociale talenten 

     

Schrijven 1 - 2 Schrijfdans 

 3 - 8 Handschrift 

     

Wereldoriëntatie 3 - 8 School-TV, Topondernemers 

     

Biologie 3 - 8 Binnenstebuiten 

     

Aardrijkskunde 5 - 8 Grenzeloos 

     

Geschiedenis 5 - 8 Eigentijds 

     

Verkeer 3 - 8 Klaar over 

     

Muziek 1 - 8 ZangExpress 

     

 

In groep 1-2 worden verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals taal en rekenen 
aangeboden via de methode Kleuterplein 

3.3 Beschrijving van de leergebieden 

3.3.1 Taal 

Het leren van de Nederlandse taal is voor alle kinderen belangrijk. We besteden aandacht 
aan zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik. In onze taalmethode worden de volgende 
deelvaardigheden aangeboden: spelling, woordenschat, stellen, taalbegrip, grammatica, 
taalbeschouwing, creatief taalgebruik.  

3.3.2 Lezen -technisch en begrijpend- 

Het leren lezen begint als een heel technische vaardigheid. Je moet alle letters en klanken 
leren kennen. Daarbij komt ook dat je de inhoud van teksten leert begrijpen. Hierbij 
vinden we het belangrijk dat we kinderen ervaren dat lezen erg leuk is om te doen.  

3.3.3 Schrijven 

Kinderen leren vlot en leesbaar schrijven op basis van de nieuwste inzichten op het gebied 
van motoriek en schrijfonderwijs. Aan het eind van de basisschool leidt dit tot een 
persoonlijk handschrift. Onze methode is speels; naast een veelheid aan motorische en 
creatieve opdrachten mogen kinderen ook zelf schrijfoefeningen ontwerpen. 

3.3.4 Rekenen 

Het rekenonderwijs wordt gekenmerkt door begripsvorming, ordenen, 
hoeveelheidbegrippen ontwikkelen en inzicht verkrijgen in de inhoud van getallen. Door 
handelend bezig te zijn komen kinderen uiteindelijk tot abstractie en leren zij 
oplossingsstrategieën hanteren voor verschillende rekenproblemen. We vinden het 
belangrijk om kinderen goed te leren rekenen en dit ook te leren toepassen in dagelijkse 
situaties. 
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3.3.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Een kind ontwikkelt zich natuurlijk ook op emotioneel en sociaal gebied. Dan denken we 
bijvoorbeeld aan: welbevinden, zelfvertrouwen, je geaccepteerd en gewaardeerd voelen, 
veiligheid, contact kunnen maken met anderen, vriendschappen kunnen opbouwen, 
plezier kunnen hebben met anderen, samen vieren.  

We besteden hier enerzijds aandacht aan in de praktijk van alle dag: In de manier waarop 
we met elkaar omgaan, in de aandacht voor alle kinderen en in de keuze en planning van 
activiteiten. Anderzijds geven we specifieke lessen aan de kinderen met behulp van de 
methode waarin telkens onderwerpen in de groep worden besproken en verwerkt.  

3.3.6 Engels 

Engels is een wereldtaal die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Ook in 
Nederland komen jonge kinderen elke dag met Engels in aanraking. Bijvoorbeeld via tv of 
muziek, maar ook via games die ze met kinderen uit andere landen spelen. Omdat jonge 
kinderen gemakkelijk een andere taal leren, hebben wij er op De Klipper voor gekozen om 
zo vroeg mogelijk met het leren van Engels te beginnen. 

Op De Klipper wordt er door een vakleerkracht Engels gegeven in de groepen 1 t/m groep 
6. In de groepen 7 en 8 verzorgen de leerkrachten zelf de Engelse lessen en geeft de 
vakleerkracht per hoofdstuk een gastles om de belangrijkste taalitems extra te oefenen. 

In de kleuterklassen gebruiken wij de methode Cookie and Friends. Met Cookie the cat, 
Denzel the duck en Lulu the kangaroo krijgen de kinderen op speelse wijze Engels.  In de 
groepen 3 en 4 werken wij met de thema’s van My Name is Tom. Vanaf groep 5 tot en met 
groep 8 krijgen de leerlingen les met de interactieve lesmethode Our Discovery Island. 
Ieder leerjaar gaan we naar een ander eiland waarin naast luisteren en spreken nu ook de 
andere vaardigheden lezen en schrijven aan bod komen. Na een aantal hoofdstukken 
krijgen de leerlingen de inloggegevens voor het Our Discovery Island online game en 
kunnen zij hun Engelse taalvaardigheid toepassen. 

3.3.7 Wereldoriëntatie - Blink - 

In de onderbouw wordt binnen wereldoriëntatie voornamelijk gewerkt met thema’s uit de 
leefwereld van kinderen zoals je eigen huis, de omgeving, huisdieren, de jaargetijden en 
natuurlijk de thema’s waar ze zelf mee komen. In de groepen 3 t/m 8 gaan we aan de slag 
met  methodes die volledig digitaal via het digibord en tablets door de leerkracht worden 
aangeboden aan de kinderen. Er is dus geen sprake meer van leerboeken voor deze 
vakken. De methode wordt voortdurend actueel gehouden door de uitgever. De 
organisatievorm die we hiervoor hebben gekozen, is thematisch. Kinderen werken 
gedurende een aantal weken een geheel blok van geschiedenis door, daarna aan een blok 
aardrijkskunde en vervolgens aan een blok natuur en techniek. Dit maakt dat de leerstof 
meer een geheel vormt en het aanbod voor de kinderen niet steeds van de hak op de tak 
springt.  

Biologie – Binnenstebuiten: 

Hierbij komen onderwerpen als natuur, mensen, planten en dieren maar ook materialen 
en natuurverschijnselen aan de orde vanuit diverse invalshoeken. 
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Aardrijkskunde - Grenzeloos: 

Vanuit de directe belevingswereld, leren de kinderen de wereld verder verkennen via 
Nederland, Europa, naar uiteindelijk de verschillende werelddelen. Ze leren over 
ruimtelijke inrichting en natuurlijke processen. Ze kunnen omgaan met kaart en atlas en 
ontwikkelen topografische kennis. 

Geschiedenis – Eigentijds: 

Door het ontwikkelen van tijdsbesef leren de kinderen relaties te leggen tussen het heden 
en het verleden. De kinderen leren de geschiedenis goed in beeld te krijgen: gegevens te 
ordenen en op te zoeken, het gebruiken van historisch materiaal enzovoorts.  

3.3.8 Bewegingsonderwijs 

Binnen het bewegingsonderwijs ligt de nadruk op de motorische vaardigheden en plezier 
in bewegen. Tevens maken de kinderen kennis met allerlei spelvormen en hebben we 
aandacht voor sportief met elkaar omgaan. 

Voor de groepen 1/2 hebben we twee speellokalen op de beide locaties van de school: één 
voor spellessen en één voor klimmen en klauteren. De kleuters gymmen met hun eigen 
leerkracht. Twee keer per week gaan de groepen 3 t/m 8 van de locatie Oudelandselaan 
naar de Oostmeerhal en hebben ze les van de vakleerkracht of de eigen leerkracht met 
gymbevoegdheid. De leerlingen van de locatie Gouden Uillaan krijgen bewegingsonderwijs 
in de gymzaal direct naast het schoolgebouw.  

3.3.9 Handvaardigheid en tekenen 

De kinderen leren verschillende technieken toepassen en maken kennis met de 
verschillende materialen. Ze leren aandacht te besteden aan de vormgeving van hun 
werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Naast de techniek gaat het natuurlijk 
ook om eigen fantasie. 

Naast de lessen in de groep hebben we 4 keer per jaar een creamiddag; de kinderen 
kunnen dan uit diverse activiteiten kiezen en gaan daarmee in groepen met kinderen van 
verschillende leeftijd aan de slag.  

3.3.10 Muziek 

Hier gaat het om samen zingen, ritmisch klappen, bewegen, geluid maken met 
instrumenten. De lessen worden gegeven door de groepsleerkracht in de eigen groep. We 
hebben de beschikking over ZangExpress; een online website met een grote bron aan 
liedjes en zangoefeningen. Ook thuis kunnen de kinderen, als ze dat leuk vinden, inloggen 
op deze site en lekker zingen. Voor u als ouder is het wellicht leuk om eens te kijken met 
welke liedjes de kinderen aan de slag zijn. De inlogcode kunnen de kinderen krijgen via de 
groepsleerkracht. 

3.3.11 Verkeer 

Het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer als voetganger en-/-of fietser is voor 
kinderen belangrijk. Daarbij zijn regels, opmerkzaamheid, gewoontevorming en inzicht 
heel belangrijk. In groep 7 wordt bij de kinderen een theoretisch en een praktisch (fiets-) 
examen afgenomen. 
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3.4 Onderwijs in de kleutergroepen  

 
- Spelend ontdekken, dus leren - 

In onze kleutergroepen spelen en werken de kinderen van groep 1 en 2 samen. Ieder kind 
heeft zijn of haar eigen plaats en krijgt de mogelijkheid om zich individueel te 
ontwikkelen. Aan de hand van thema’s, aangeboden via de methode Kleuterplein, wordt 
gewerkt aan specifieke vaardigheden, die straks in groep 3 worden uitgebreid naar lezen, 
rekenen en schrijven. Een aantal keer in de week starten de kleuters met een 
inloopactiviteit, ze gaan dan meteen aan de slag en starten dan niet in de kring. Tijdens het 
spelen- leren- werken gaan de kinderen aan de slag met allerlei activiteiten in de diverse 
hoeken, zoals de zand-/-water tafel, het speelhuis, de computerhoek, aan tafels met 
ontwikkelingsmateriaal, teken- en knutselactiviteiten en de bouwhoek. We spelen- leren- 
werken aan de hand van het takenbord. Bij het werken met ontwikkelingsmateriaal wordt 
er rekening gehouden met het niveau en het tempo van de individuele leerling. 
Regelmatige observatie is daarbij een belangrijk aspect. Voor dit ‘spelend leren’ hebben 
we goede materialen en hulpmiddelen.  

De kleuters bewegen veel; per dagdeel spelen de kinderen binnen in het speellokaal of 
buiten. Ook zijn er regelmatig activiteiten als zingen, drama-opdrachten, poppenkastspel 
en dergelijke. 

Er zijn 2 soorten kringactiviteiten: De grote kring met de gehele groep en de kleine kring, 
ook wel ontwikkelingskring genoemd.  

De grote kring: In de kring wordt er nieuws uitgewisseld, gezongen, voorgelezen en 
worden er taal- en rekenspelletjes gedaan. 

De ontwikkelingskring: In deze kring komt een bepaald onderwerp aan bod wat voor deze 
kinderen van belang is. Dit kunnen taal- en rekenactiviteiten zijn en ook motorische 
activiteiten. Kinderen  die extra moeten oefenen en kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben komen hiervoor in aanmerking. 

De wereldoriëntatie is vooral gericht op de directe schoolomgeving. 

De nadruk ligt daarbij op natuuroriëntatie. 

3.5 Huiswerk 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen de kinderen met enige regelmaat huiswerk mee. Dit kan 
werk zijn uit diverse vakgebieden. We willen dit niet overdrijven aangezien de kinderen 
op het voortgezet onderwijs nog vele jaren huiswerk zullen maken. We gaan ervan uit dat 
kinderen zich de basisschoolleerstof eigen moeten kunnen maken binnen de beschikbare 
schooltijd. 

Wij besteden in ons dagelijkse onderwijs veel aandacht aan de studievaardigheden die 
nodig zijn in het voortgezet onderwijs zoals grotere opdrachten in kleinere stukken 
verdelen, teksten en opdrachten eerst doorgronden, plannen enz.  

In de groepen 4 en 5 bieden we de tafels aan. Voor veel kinderen is het ondersteunend als 
zij deze ook thuis oefenen.  

In de groepen 4 wordt begonnen met een boekbespreking zodat kinderen ook vertrouwd 
raken met de vaardigheden die nodig zijn voor het houden van een presentatie.  
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In de groepen 5 komt daar een spreekbeurt bij en vanaf de groepen 6 maken kinderen ook 
werkstukken.  

Huiswerk mag geen belasting voor de ouders worden, in principe moeten de kinderen de 
opdrachten zelfstandig kunnen maken. Het is wel fijn voor uw kind als u ondersteuning 
kan bieden door bijvoorbeeld te overhoren, samen een indeling van een werkstuk te 
bekijken, regelmatig te informeren of ze huiswerk hebben, samen plannen, etc. Op het 
werk dat de kinderen mee krijgen staat geschreven wat de bedoeling is en wanneer het af 
moet zijn. 

3.6 Overig aanbod op school  

3.6.1 Crea-middag 

De crea-middagen zijn bedoeld om kinderen van verschillende groepen te laten 
samenwerken met elkaar en kennis te laten maken met allerlei verschillende creatieve 
activiteiten.  

We bieden een gevarieerd programma aan waarin kinderen zelf hun keuze kunnen maken. 
Je kunt hierbij denken aan: knutselmogelijkheden, drama-/-toneel, dans-/-beweging, 
koken enz. Dit doen we 2x per jaar in blokken van 2 middagen. 

3.6.2 Vieringen 

Met de hele school samen kijken naar een voorstelling waarin kinderen hun talenten 
kunnen laten zien. Dat is genieten. 

3.6.3 Project 

Tijdens het jaarlijkse schoolproject werken alle leerlingen van de school een aantal weken 
aan hetzelfde thema. 

Iedere groep werkt op eigen wijze een bepaald deel van het onderwerp uit. We 
combineren dit project met een goed doel waarvoor ook een inzamelingsactie wordt 
gehouden. Zowel het thema als het goede doel moeten aantrekkelijk en begrijpelijk zijn 
voor kinderen. De projectweek wordt afgesloten met een feestelijke presentatie op een 
avond van de kinderen die door iedereen bezocht kan worden. 

3.6.4 Schooltelevisie 

Op school maken we regelmatig gebruik van de schooltelevisieprogramma’s van de 
Nationale Onderwijs Televisie (NOT). 

3.6.5 Sportevenementen 

Ieder jaar hebben we een sportdag. Deze activiteit vindt onder schooltijd plaats en wordt 
door onze school georganiseerd onder supervisie van de vakleerkracht. Daarnaast hebben 
we ook één keer per jaar het traditionele hand- en voetbaltoernooi voor de groepen  
5 t/m 8 voor alle basisscholen binnen Berkel en Rodenrijs. 

3.6.6 Schoolreizen / Schoolfeestdag 

We hebben op school afwisselend een schoolreis in het ene jaar en een schoolfeestdag in 
het andere jaar. Het gaat er dan vooral om een erg leuke dag te hebben met elkaar.  

Het hoeft niet altijd onderwijskundig leerzaam te zijn. Als het zo is, is het mooi 
meegenomen, maar een dag plezier hebben met elkaar is zeker ook waardevol. 
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3.6.7 Schoolkamp / werkweek 

Groep 7 en 8 gaan op werkweek. Dit is altijd een geweldige belevenis voor kinderen. Deze 
week is een waardevol en vast onderdeel van het lesprogramma en we gaan er dan ook 
van uit dat iedereen meegaat. 

3.6.8 Muzische vorming 

Onze school is aangesloten bij de Stichting Muzische Vorming. Deze stichting organiseert 
voor alle groepen tweemaal per jaar een voorstelling of excursie, o.a. toneel, muziek, 
poppenspel, mime, ballet enz. Verschillende ouders zijn vrijwillig binnen deze stichting 
actief bij het uitzoeken van geschikte programma’s en de organisatie van de 
voorstellingen. Verder wordt de school vertegenwoordigd door een leerkracht en een 
ouder in het algemeen bestuur van de stichting. 

De Stichting Muzische Vorming stelt zich ten doel om de basisschoolleerlingen te laten 
kennis maken met allerlei vormen van kunst en op die manier bij te dragen aan hun 
algemene ontwikkeling. 

De bijdrage voor deze voorstellingen bestaat uit een deel dat door de school wordt betaald 
en een deel dat wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Dit is opgenomen in de begroting.  

3.6.9 De bibliotheek / kleuterbieb 

We hebben een ruime collectie boeken op school. Voor de kleuters staan deze op een 
centrale plek. Elke kind mag één keer per week onder begeleiding van hulpouders een 
boek lenen voor thuis.  

Jaarlijks vullen we de bibliotheek aan met nieuwe boeken. Bij hogere groepen staat in, of 
bij elke klas een kast met boeken. Deze boeken lezen de kinderen o.a. tijdens het “lekker 
lezen” in de klas. 

3.6.10 Computers 

Ook in het basisonderwijs zijn computers niet meer weg te denken. In elke groep staan 
minimaal twee computers die dagelijks gebruikt worden. De kinderen leren, in het begin 
spelenderwijs, omgaan met de computer. In groep 1 en 2 zijn dat bijv. muisoefeningen 
maar ook voor hen zijn al diverse programma’s beschikbaar zoals bijvoorbeeld een 
programma dat hoort bij Kleuterplein. Vanaf groep 3 wordt ook het toetsenbord gebruikt. 
Voor elke groep hebben we een specifieke hoeveelheid software beschikbaar. Alle 
computerprogramma’s ondersteunen het reguliere lesprogramma. 

Alle toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem worden in de computer ingevoerd en 
opgeslagen in ParnasSys. Daarnaast wordt de computer op onze school gebruikt voor 
allerlei administratieve doeleinden. 

3.6.11 Internet 

Door over een internetaansluiting te beschikken kan de school de hele wereld 
binnenhalen. Een bijna onuitputtelijke bron van informatie is daarmee de school binnen 
gekomen. Er bestaat de kans dat er ook informatie binnenkomt die we niet geschikt achten 
voor kinderen.  

We denken hierbij aan teksten en-/-of afbeeldingen die seks, geweld of discriminatie 
betreffen. Wij staan op het standpunt dat we kinderen op een verantwoordelijke manier 
met het medium internet moeten leren omgaan. 



DALTON BASISSCHOOL De Klipper                                    De schoolgids 2016 - 2017 

 

   

 

 21 

Voordat kinderen het internet gaan gebruiken wordt hier aandacht aan besteed. De 
combinatie van het beleid en het gevoel voor verantwoordelijkheid van de leerlingen en 
van de collega’s leggen een goede basis voor verantwoord internet gebruik. 

3.6.12 Musical 

Een traditioneel onderdeel van het afscheidsfeest van groep 8 vormt de musical. Enkele 
maanden, voor het einde van de basisschool, maar altijd na de meivakantie wordt 
begonnen met de voorbereiding van deze muzikale uitvoering.  

Ouders, kinderen en leerkrachten steken veel tijd in het oefenen van de liedjes en de tekst, 
het maken van attributen en decors en het verzorgen van de kostuums. Na de ‘generale’ 
voor de kinderen van de andere groepen, volgt de opvoering voor ouders, familieleden en 
overige belangstellenden. De opvoering van de musical wordt gecombineerd met het 
afscheid van de groep 8 kinderen. Op deze wijze sluiten zij hun basisschoolperiode af met 
een gedenkwaardige avond. 

 

4. De zorg voor de kinderen 

 

4.1 Leerlingenzorg 

Zoals op iedere basisschool zitten er ook op De Klipper kinderen die extra zorg nodig 
hebben en zodoende binnen de leerlingenzorg van de school vallen. Deze leerlingenzorg 
verloopt volgens een traject dat vastligt in het zorgplan.  

Signalering - stap 1: 

De leerkracht volgt alle leerlingen actief in hun ontwikkeling. Wanneer een leerling in 
ontwikkeling opvalt (gedrag, werkhouding en-/-of leervorderingen) wordt dit door de 
leerkracht gesignaleerd. Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas, 
methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Wij gebruiken hiervoor 
landelijk genormeerde toetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen 
en technisch lezen. 

Er wordt op De Klipper een zorgkalender gehanteerd waarop alle toetsen, observaties en 
diverse zorgbesprekingen staan ingepland. Naast de toetsen worden de kinderen vier keer 
per jaar door de leerkracht doorgesproken met de intern begeleider. Ook deze 
besprekingen staan op deze kalender voor het hele jaar ingepland.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat ouders problemen signaleren. We gaan ervan uit dat zij dan 
het initiatief nemen om daarover met de groepsleerkracht in gesprek te gaan.  

Als vanuit de signalering blijkt dat er zorgen zijn om een kind wordt dat eerst besproken 
met ouders. Vervolgens zal, mede afhankelijk van de grootte en aard van de zorgen, de 
leerkracht eerst gewoon in de klas met een kind aan de slag gaan. 

Extra zorg - stap 2: 

Het kan zijn dat de eerste zorg in de klas niet afdoende blijkt te helpen. De leerkracht zal in 
dat geval in overleg gaan met de intern begeleider. De eerstvolgende stap is om dan in 
overleg nog een stap verder te kijken naar wat er nu echt aan de hand is. Het nog verder 
uitzoeken dus. Dit kan uitmonden in een handelingsplan voor dat kind. Daarin staat 
beschreven wat het probleem is en hoe er mee gewerkt gaat worden om dit probleem, 
waar mogelijk, te verhelpen.  
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Dit plan zal zo veel mogelijk in de klas worden uitgevoerd. Uiteraard zullen de ouders ook 
bij deze stap en eventuele vervolgstappen betrokken worden. 

Wanneer de leerkracht er samen met de intern begeleider of samen met het team niet in 
slaagt een leerling verder te helpen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van 
externe deskundigen. In eerste instantie zal dat onze schoolbegeleider van Onderwijs 
Advies (de schoolbegeleidingsdienst) zijn. Ook biedt het samenwerkingsverband van het 
PPO Delflanden mogelijkheden. Een aantal deskundigen zoals bijvoorbeeld 
orthopedagogen of psychologen kunnen geraadpleegd worden voor advies. 

Het vervolg is uiteraard geheel afhankelijk van welke zorg er is om een kind en hoe groot 
die zorg is.  

 

4.2 Het rapport 

Onder andere middels het rapport brengen we ouders op de hoogte van de 
ontwikkelingen van hun kind(eren). We hebben drie rapporten per jaar.  

De rapporten zijn niet voor elk leerjaar hetzelfde aangezien de aandachtspunten ook 
wijzigen door de leerjaren heen. Op het rapport staan, ter beoordeling, letters en 
geschreven toelichtingen. Het kind wordt beoordeeld op de gemaakte vorderingen en op 
inzet. 

Het rapport geeft ouders een goed beeld van de vorderingen van hun kind en tegelijkertijd 
is het mogelijk om ook de kinderen met dit rapport te bereiken. Dat kan een bevestiging 
zijn van hoe goed ze het doen, een duwtje in de rug, enz. 

Bij elk rapport hoort een kort gesprek met de leerkracht. Het rapport gaat enkele dagen 
voor het rapportgesprek mee naar huis zodat u en uw kind het eerst rustig kunnen lezen 
en u mogelijke vragen kunt voorbereiden. 

Na het laatste rapport is er een gesprek op verzoek van ouders of de leerkracht. 

4.3 Advisering voortgezet onderwijs / uitstroomgegevens 

In de groepen 7 wordt de Cito-Entreetoets afgenomen. De uitslag laat zien hoever de 
leerstof tot en met groep 7 wordt beheerst en geeft vast een eerste indicatie voor het 
voortgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies 
voor het voortgezet onderwijs.  

In groep 8 wordt de Iep-Eindtoets afgenomen in april.  

In januari - dus voor de eindtoets - houden wij gesprekken met de ouders / verzorgers van 
de kinderen van groep 8. In die gesprekken geven wij het advies voor het type voortgezet 
onderwijs. Dit is gebaseerd op de acht jaar ervaring die wij met uw kind hebben opgedaan 
omtrent leervorderingen, werkhouding en gedrag. In de maand april volgt de eindtoets 
van groep 8. Deze toets meet de schoolvorderingen van de leerling. Ook geeft de uitslag 
van deze toets een advies voor het voortgezet onderwijs. We willen hierbij benadrukken 
dat voor ons het beeld dat we in acht jaar hebben gekregen van het functioneren van een 
kind het belangrijkste is voor het advies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de 
eindtoets ondersteunt daarbij.  

De ouders maken zelf de keuze voor de school voor voortgezet onderwijs. Ieder jaar wordt 
er in de maand januari door de gemeente Lansingerland een scholenmarkt georganiseerd. 
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Ook zijn er veel open dagen. Wij hebben jaarlijks een informatie-tafel met folders van de 
verschillende scholen.  

We hebben een uitgebreide beschrijving van de procedure voor verwijzing naar het 
voortgezet onderwijs. Deze is in te zien bij de groepsleerkracht van groep 8 of bij de 
directeur.  

Uitstroomgegevens: 

 

 

                                                                                                     

 

 

4.4 Intern Begeleider 

Al een paar keer eerder is de term “intern begeleider” gevallen, ook wel ib-er genoemd. De 
ib-er coördineert alles wat te maken heeft met zorg voor leerlingen, zoals:  

o het ondersteunen van de leerkrachten bij het bieden van zorg aan de kinderen,  
o het bijhouden van de toetskalender,  
o het bijhouden van alle gegevens van alle leerlingen,  
o het bespreken van alle kinderen met de leerkrachten  
o en overleg met collega’s en ouders en externe deskundigen.  

4.5 Samenwerkingsverband - Passend Onderwijs - 

4.5.1 Wat is passend onderwijs? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt 
kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in 
de samenleving.  

4.5.2 Basisondersteuning. 

De scholen hebben binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken gemaakt 
over de basisondersteuning. Basisondersteuning is wat iedere school aan ondersteuning 
gaat bieden. De mogelijkheden van De Klipper staan beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Dit wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de ontwikkelingen 
die we op school realiseren. Dit beleidsstuk wordt ook besproken in de MR.  
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Voor ouders wordt hiermee helder gemaakt wat zij kunnen verwachten van De Klipper. 
Scholen en ouders kunnen ook gebruik maken van een helpdesk.  

Preventief ondersteuners zijn beschikbaar voor de scholen. 

4.5.3 Arrangement. 

Als blijkt dat kinderen meer nodig hebben dan basisondersteuning worden ouders 
betrokken bij het doorlopen van het gehele proces om te komen tot een arrangement of 
speciale lesplaats. 

Samengevat gaat dit als volgt: 

o Er wordt vastgesteld of de basisondersteuning wel of niet toereikend is. 

o De lokale ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband gaat hierover in 
gesprek met de school. 

o De school is vanuit het leerlingvolgsysteem dat we hanteren begonnen met de invulling 
van het groeidocument. 

o Indien vastgesteld is dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, worden er gesprekken 
gepland met ouders, de school, de lokale ondersteuningsadviseur en eventueel een andere 
expert. 

o Bij een route naar een speciale lesplaats wordt ook een vertegenwoordiger van de school 
voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs uitgenodigd. 

o Alle betrokkenen maken samen een ontwikkelingsperspectief. 

o Hierin wordt beschreven wat het kind nodig heeft om tot goede ontplooiing in het  
onderwijs te kunnen komen en op welke lesplaats dat het beste kan. 

o Bij een arrangement op de basisschool waar het kind al zit, kan bij een goed samengesteld 
ontwikkelingsperspectief  snel een besluit worden genomen. 

o Bij een speciale lesplaats gaat het ontwikkelingsperspectief naar de 
toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Deze beoordeelt het 
ontwikkelingsperspectief dat door alle betrokkenen gezamenlijk is gemaakt. 

o Een toelaatbaarheidsverklaring zal, uitgezonderd bepaalde doelgroepen, altijd tijdelijk zijn. 
Met ouders en scholen wordt hierover altijd gesproken. Zij brengen hierover een advies 
uit.  

4.5.4 Speciale lesplaatsen. 

Het blijft mogelijk om kinderen een onderwijsplek te blijven geven in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden 
spreken we dan over speciale lesplaatsen. 

4.5.5 Aanmelding school 

U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 
weken van tevoren schriftelijk aan. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind 
wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor 
uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met u. 
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Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden  

Bezoekadres: Ezelsveldlaan 2d  

 2611 RV Delft 

Postadres: Postbus 698 

 2600 AR Delft 

Telefoon: 015-2568710 

E-mail:  helpdesk@ppodelflanden.nl 

4.6 Onderwijsbegeleidingsdienst  - OA - 

De Onderwijsadviesdienst is een instelling die scholen begeleidt en adviseert om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Soms onderzoeken zij daartoe leerlingen met 
leer- en-/-of gedragsproblemen, om zo een goed begeleidingsadvies aan de leerkracht te 
kunnen geven. 

Zo’n onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de ouders.  

Ook wordt de onderwijsbegeleidingsdienst ingeschakeld bij verdere professionalisering 
van het team of individuele collega’s. 

4.7 Opvoedingsvragen 

Misschien vraagt u zich wel eens af: Speelt mijn kind niet teveel met de computer? 
Waarom slaapt mijn kind zo slecht? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind beter naar mij 
luistert? U kunt daarover in gesprek gaan met de leerkracht of de intern begeleider. Ook 
hebben we op school informatie over andere mogelijke begeleiding of ondersteuning. We 
hebben op school ook een schoolmaatschappelijk werker van +Support. Voor al deze 
informatie kunt het beste terecht bij de intern begeleider.  

4.8 Zorg voor het jonge kind  

De zorg voor de kinderen zoals hierboven beschreven is dezelfde voor alle kinderen van 
groep 1 t/m groep 8. Toch loopt de ontwikkeling van kleuters net even anders dan die van 
oudere kinderen, vandaar toch een apart stukje hierover. De ontwikkeling van de kleuter 
zal niet bij ieder kind in hetzelfde tempo verlopen. 

Het uitgangspunt is dat voor de meeste kinderen geldt dat twee jaar kleuteronderwijs hen 
goed voorbereidt op groep 3.  

De balans tussen verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling moet in evenwicht 
zijn om het meer abstracte lezen en rekenen in groep 3 aan te kunnen. We kijken dan ook 
naar hoe de kinderen zich ontwikkelen en baseren daarop ons besluit om al dan niet door 
te gaan naar groep drie. Dit is dus niet alleen gekoppeld aan de datum waarop het kind 
jarig is. 

  

mailto:helpdesk@ppodelflanden.nl
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4.9 Meldcode kindermishandeling 

In alle professionele organisaties waar met kinderen wordt gewerkt is het verplicht om 
ervoor te zorgen dat er alles aan wordt gedaan om mogelijke kindermishandeling te 
voorkomen en anders te signaleren en het kind te helpen. Daarvoor is er een meldcode 
voor kindermishandeling ontwikkeld. Deze meldcode is een verzamelplan van alle dingen 
die je als school moet en kunt doen om dit te realiseren. Zo hebben alle collega’s 
informatie en scholing gehad en is er op school een uitgebreide bron van informatie 
beschikbaar om te kunnen raadplegen. Ook is er een beleid met daarin richtlijnen en 
afspraken bij vermoedens van kindermishandeling. Het volledige beleidsstuk is op school 
beschikbaar.  

5. Ouders 

5.1 De betrokkenheid van ouders 

Wij verwachten van ouders dat zij weten dat als ze kiezen voor ‘De Klipper’ ze kiezen voor 
Daltononderwijs. Natuurlijk willen we zowel nieuwe ouders als ouders van kinderen die al 
langer op school zijn graag blijvend informeren over onze onderwijsuitgangspunten en 
ontwikkelingen. 

Wij rekenen erop dat ouders interesse tonen hoe het met hun kind gaat op school en dat 
zij daartoe goed contact onderhouden met de leerkracht.   

Ook waarderen we het zeer, als ouders met ons meedenken.  

5.2 Informatie voor ouders 

Wij doen ons best om ouders zo goed mogelijk te informeren. Allereerst over de 
ontwikkeling van hun eigen kind(eren). Hiertoe houden we gesprekken naar aanleiding 
van de rapporten. Ook zijn er vaak tussendoor gesprekken over hoe het met kinderen gaat. 
Dit kan zowel op initiatief van de leerkracht als van de ouders. 

Daarnaast willen we de ouders ook op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de 
school. Daarom is er een nieuwsbrief die elke veertien dagen uitkomt. Verder ontvangt u 
communicatie per mail vanuit de directie en de groepsleerkracht. Ook wordt u via de 
informatieborden bij de groepen en het algemene informatiebord bij de ingang van de 
school geïnformeerd over diverse zaken. De flipover bij de entree wordt gebruikt bij zeer 
actuele situaties. Tot slot vermelden we de website www.daltondeklipper.nl.  

Op de informatieavond komen naast algemene zaken zoals schoolvakken, omgang met 
methoden, jaaroverzicht, e.d. ook de specifieke, voor dat schooljaar en die groep geldende 
informatie zoals schoolreisje, excursies, huiswerk, e.d. aan de orde. Er is gelegenheid om 
leerboeken en ander lesmateriaal te bekijken en vragen te stellen.  

Via de mail kunt u tussentijds, als de situatie daarom vraagt, informatie toegestuurd 
krijgen. 

5.3 Rol van ouders op / in school 

Op De Klipper realiseren we jaarlijks onderwijs met daarbinnen een veelheid aan 
activiteiten. Deze zijn zonder de inbreng van de ouders haast niet meer te verwezenlijken.  
Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken bij de organisatie van onze school. Op 
verschillende manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven.  

http://www.daltondeklipper.nl/
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Wij vinden het steeds weer fijn als ouders ons helpen bij vieringen, de schoolfeestdag, de 
creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op 
vrijwillige basis. U moet niets, maar hulp is altijd welkom. 

5.4 Medezeggenschapsraad 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met diverse 
aangelegenheden betreffende onze school, vaak wel de meer formele zaken. Als zodanig 
kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken. Het 
bestuur en-/-of de directie dient soms advies te vragen aan de MR -adviesrecht- en in een 
aantal gevallen is de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas 
genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat -instemmingsrecht-. 

Onze MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 personeelsleden.  

De directeur van de school heeft een adviserende rol binnen de MR en is ook bij de 
vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de 
notulen zijn te lezen op de website. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken 
worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld. 
Overeenkomstig de statuten worden er verkiezingen gehouden als er plaatsen 
beschikbaar komen. 

5.5 Ouderraad 

De ouderraad (OR) ondersteunt ons bij allerlei activiteiten. De ouderraad is van 
onschatbare meerwaarde voor ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en 
kleur aan onze school. Elke ouder kan toetreden tot de ouderraad. De ouderraad komt 
regelmatig bij elkaar en houdt één keer per jaar, samen met de MR een jaarvergadering. 
Notulen van de vergaderingen van de ouderraad zijn te lezen op de website. 

5.6 Werkgroepen / commissies 

Er zijn verschillende commissies waarin ouders en teamleden zich samen aan een 
bepaalde taak wijden. Er zijn commissies voor sport, evenementen, schoolreizen etc. 

5.7 Klassenouders 

Elke klas bij ons op school heeft één of meerdere klassenouders. Zij houden zich bezig met: 

o Assisteren bij voorkomende groepsactiviteiten, zoals Sinterklaas, kerst, schoolreis, 
excursies enz. 

o Zij kunnen andere ouders vragen om te assisteren bij verschillende activiteiten. 
o Hij / zij kan ook ‘doorgeefluik’ zijn als het gaat om organisatorische zaken met 

betrekking tot de groep en/of school.  
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6. Het team en andere betrokkenen bij de school  

 

6.1 Het team 

Het team van De Klipper is divers qua leeftijd en deelt de betrokkenheid voor kinderen en 
voor goed onderwijs. De leerkrachten kiezen bewust voor het werken vanuit de Dalton-
uitgangspunten. Samen met de ouders proberen we een school te zijn waar kinderen zich 
thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin zijn openheid en een luisterend 
oor voor wat kinderen en ouders ons te melden hebben zeker belangrijk. In de praktische 
bijlage die we jaarlijks maken staat een overzicht van alle collega’s met daarbij hun taken 
en werkdagen.  

Nascholing leerkrachten: 

Het is voor elke school, maar ook voor iedere leerkracht, van het grootste belang om 
nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs te blijven volgen. Onze school vormt daarop 
geen uitzondering. Het spreekt voor zich dat leerkrachten ook kunnen deelnemen aan 
cursussen die voor hun eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
school van belang is.  

6.2 Het bestuur  

De Stichting Scholengroep Holland vormt het bestuur -bevoegd gezag-  

Van de openbare basisscholen in de gemeentes Lansingerland, Nieuwerkerk aan den 
IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Pijnacker-Nootdorp. De Scholengroep is 
per 1 januari 2005 opgericht. Het bevoegd gezag is vanaf die datum ondergebracht bij de 
Stichting. De wens hiertoe kwam voort uit het verkrijgen van een grotere financiële 
armslag en een grotere bestuurlijke professionaliteit. Onder de Stichting ressorteren 13 
openbare basisscholen.  

De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun 
kwaliteiten zijn benoemd. Alle leden van deze raad van toezicht zijn voorstander van het 
openbaar onderwijs. De stichting werkt met een bestuursvorm waarbij de dagelijkse gang 
van zaken is gemandateerd aan de voorzitter van het college van bestuur. De raad van 
toezicht houdt zich bezig met de hoofdlijnen. Daarnaast heeft de raad van toezicht een 
toezichthoudende functie.  

De voorzitter van het college van bestuur werkt samen met de beleidsmedewerkers en er 
is tevens administratieve ondersteuning. De bestuursvoorzitter legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht en de inspectie, hij voert verder een dialoog met de 
schooldirecteuren, de maatschappelijke partners, de gemeenten en de GMR. 

De visie en missie van de Scholengroep Holland: 

We zijn ambitieuze scholen die onze leerlingen een gedegen basis bieden en hen samen 
leren leren. Zo kunnen leerlingen optimaal hun eigen talenten ontwikkelen en 
betekenisvol zijn voor de ander en hun omgeving.  

Onze scholen bieden en respecteren de meerwaarde van verscheidenheid. Dit geldt voor 
onze leerlingen, ons personeel en onze ouders. Wij vinden het vanzelfsprekend dat 
iedereen respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat.  
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Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een 
passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op onze scholen.  

We staan midden in onze samenleving en wij zijn ons ervan bewust dat in onze scholen de 
maatschappij van de toekomst wordt gemaakt.  

We willen samen werken en leren. We stemmen ons onderwijs af op de eisen die in de 
toekomst aan onze leerlingen worden gesteld. Wij zijn ambitieus: we willen steeds beter 
worden en willen onze leerlingen en onszelf voortdurend ontwikkelen. “Een leven lang 
leren ”is ons uitgangspunt. We verwachten veel van onze leerlingen en stimuleren hen om 
hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. We sluiten aan op de 
zogenaamde “zone van de naaste ontwikkeling” van de leerlingen en stemmen ons 
onderwijs af op wat de leerling nodig heeft. Onze scholen zijn zeer divers en hebben vanuit 
hun eigen visie weloverwogen keuzes gemaakt voor hun onderwijskundige profilering. Op 
onze scholen is zichtbaar dat er samen wordt gewerkt en samen wordt geleerd. We weten 
ook dat dit alleen kan geschieden in een goed leerklimaat en gezonde cultuur; een veilige, 
uitdagende eb positieve omgeving.  

6.3 Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe voeren ze o.a. 
met regelmaat onderzoeken uit op de scholen. Daarbij komen ze langs op school, wonen 
lessen bij, bestuderen de beleidsstukken van de school en hebben ze gesprekken met 
diverse betrokkenen van de school. De bevindingen wordt weergegeven in een rapportage 
die ook wordt verstrekt aan het bestuur. Dit rapport komt ook in de 
medezeggenschapsraad aan de orde en uiteraard worden de aanbevelingen verwerkt in de 
plannen van de school. Deze rapportage kunt u nalezen op de website van de 
onderwijsinspectie www.owinsp.nl  

6.4 Nederlandse Daltonvereniging 

Sinds december 2001 is De Klipper aangesloten bij de Nederlandse Daltonvereniging. 
Deze vereniging verzorgt cursussen en visitaties. Bij een visitatie wordt de school bezocht 
om te zien of de Daltonuitgangspunten voldoende tot hun recht komen in het onderwijs 
van elke dag. Het is een kwaliteitsmeting. Er is op regionaal niveau ook directieoverleg en 
er vinden studiemiddagen plaats. Sinds 2006 heeft De Klipper het Daltoncertificaat en is 
van school voor Daltononderwijs (Daltonschool in oprichting) overgegaan gegaan naar 
Daltonschool. In 2012 heeft de laatste visitatie van de school plaatsgevonden en daar heeft 
De Klipper verlenging van het Daltonpredikaat / de daltonlicentie gekregen voor de 
gebruikelijke periode van vijf jaar. In het voorjaar van 2018 zal de school opnieuw 
gevisiteerd worden. 

 

 

  

http://www.owinsp.nl/
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7. Praktische punten van A tot Z 

 

Aansprakelijkheid 

De school is niet automatisch aansprakelijk voor schade die zich op school voordoet. 
Alleen wanneer een leerkracht aantoonbaar tekort is geschoten in zijn / haar 
toezichthoudende taak is er sprake van aansprakelijkheid. Schade die door een kind wordt 
toegebracht, wordt verhaald op de verzekering van de ouders. Het bestuur is verzekerd 
voor alle gevallen waarin de school aantoonbaar een verwijt valt te maken. Dit zal door de 
verzekeringsmaatschappij worden getoetst. 

Absentie en te laat komen 

We vragen u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is. We willen 
graag echt om 8.30 uur met de kinderen de dag goed beginnen zonder nog diverse keren 
daarin te worden onderbroken. 

Brengen en halen van kinderen  

Op de Oudelandselaan heeft de school twee ingangen. De ingang aan het begin van het 
plein is voor alle kinderen die beneden zitten. De kinderen die naar boven gaan nemen de 
ingang meer midden op het plein. Voor schooltijd is er op zowel de Oudelandselaan als de 
Gouden Uillaan een inlooptijd van tien minuten. Ook op de Gouden Uillaan zijn er twee 
ingangen. De groepen van de 1e etage gebruiken de hoofdingang naast het speellokaal. De 
kinderen kunnen daar direct de trap naar boven nemen. De groepen van de begane grond 
komen binnen via de achteringang naast de directiekamer. 

U bent van harte welkom om uw kind in de klas te brengen. Uw kind kan nog even iets 
laten zien, u kunt samen in de kring een boek lezen of u kunt even kort contact hebben met 
de leerkracht. We willen wel echt graag om 8.30 uur beginnen en vragen u dan ook om op 
tijd afscheid te nemen en het schoolgebouw te verlaten.  

Kinderwagens en buggy’s blijven buiten de lokalen. Dit  i.v.m.  rust, overzicht en veiligheid. 
Zij kunnen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaats.  

Ouders zorgen ervoor dat broertjes en zusjes die nog niet naar school gaan bij hen blijven 
en niet zelf gaan spelen. Als kinderen in hun klas zijn, is het de afspraak dat ze daar blijven 
en niet meer meegaan om een broertje of zusje gedag te zeggen.  

We leren de kinderen op een stoel te zitten en willen dat wij als team en u als ouders 
hierin het goede voorbeeld geeft door zelf ook op een stoel (in elk geval niet op een tafel) 
te gaan zitten.  In de klas geeft de leerkracht een teken waaruit duidelijk is dat de 
schooldag gaat beginnen. Het is dan de bedoeling dat u als ouder ook snel afscheid neemt 
en weggaat zodat de klas op tijd kan starten met het programma. Blijft u niet voor de 
ramen staan, het maakt dat de kinderen afgeleid worden en hun aandacht niet kunnen 
richten op de activiteit in de klas.  

Zorg ervoor dat u op tijd bent! Het is belangrijk om de tijd op school goed te gebruiken. 
Dat vinden wij ook en door de overheid wordt daarop gewezen en op toegezien. Daarnaast 
is het op tijd komen een belangrijke opvoedkundige les naar kinderen toe.  

Mocht u onverhoopt toch een keer te laat zijn, laat uw kind dan zo vlot en geruisloos 
mogelijk de klas binnengaan. Het ligt voor de hand dat de leerkracht op dat moment geen 
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tijd meer heeft voor een vraag of opmerking van u als ouder. Wilt u toch iets melden, 
schrijf het dan in de agenda die bij de klas ligt. 

’s Middags kunt u uw kind ophalen op het plein. De leerkrachten van de groepen 1/2 gaan 
met de groep naar buiten naar een vaste plaats op het plein. Daar kunt u uw kind ophalen. 
Zo voorkomen we dat kinderen onopgemerkt vertrekken. De kinderen van de hogere 
groepen komen zelf naar buiten. 

Het was gebruikelijk dat kinderen bij regen binnen konden worden opgehaald aan het 
einde van de schooldag. Dit leverde onveilige en onoverzichtelijke situaties op. De 
kinderen worden daarom altijd naar buiten gebracht door de leerkracht en daar aan u 
overgedragen.  De al geldende en blijvende afspraak daarbij is dat u uw kind kunt 
meenemen na oogcontact met de leerkracht. Bij uitzonderlijke situaties kan het 
voorkomen dat een leerkracht u vraagt binnen uw kind op te komen halen.  

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden buiten de klas uitgedeeld. Denk er even bij 
na dat dit soms voor kinderen die niet zijn uitgenodigd moeilijk kan zijn. Tip: de 
uitnodiging kan ook via de mail, post of thuis langsgebracht worden. 

Buitenschoolse opvang 

In Berkel en Rodenrijs bieden verschillende instanties buitenschoolse opvang aan. We 
werken samen met alle verschillende BSO’s. Op de website van de school: 
www.daltondeklipper.nl  hebben we de namen en adressen van deze organisaties 
vermeld. Een overzicht van adressen e.d. is ook te vinden in de praktische bijlage van de 
schoolgids.  

De kinderen op zowel de Oudelandselaan als de Gouden Uillaan kunnen in het gebouw 
naar de BSO. Op de Oudelandselaan wordt de opvang verzorgd door BSO Zus & Zo. Op de 
Gouden Uillaan is de BSO van Kern Kinderopvang, locatie De Vuurvlinder. 

Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang, dan kunt u zelf contact opnemen met 
één van deze organisaties aangezien u zelf met hen een overeenkomst voor opvang 
aangaat.  

Continurooster en schooltijden 

De Klipper heeft een continurooster, dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op 
school blijven en dat zij onder toezicht van de eigen leerkracht in de klas hun 
meegebrachte lunchpakket opeten. De lunch en de pauze tussen de middag maken deel uit 
van het dagprogramma. Het continurooster heeft de volgende voordelen: 

o de kinderen hebben een onderwijskundig harmonieus opgebouwde schooldag, 
o het overblijven is plezierig georganiseerd voor de kinderen, 
o ouders en leerlingen hoeven niet 4x per dag heen en weer naar school, 
o kinderen zijn om 14.30 uur uit en hebben nog een groot deel van de middag om 

leuke dingen te doen. 

De schooltijden van onze school zijn: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur –  14.30 uur,  

Woensdag: 8.30 uur – 12.00 uur. 

 

http://www.daltondeklipper.nl/
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Eten en drinken op school 

Tijdens de eet-en drinkpauze gedurende de ochtend mogen de kinderen iets drinken zoals 
(school)melk, drinkyoghurt en vruchtensap. Ook fruit, boterhammen, crackers, liga, 
evergreen, rijstkoeken kunnen gegeten worden. Onze kinderen lunchen ook op school. 
Onder lunch verstaan wij boterhammen of broodvervangers met iets te drinken en fruit. 

Fotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt dan op een leuke en speelse manier foto’s 
van de kinderen die door de ouders kunnen worden gekocht. 

Gevonden voorwerpen 

Wij bewaren de gevonden voorwerpen bij de trap. Wanneer de spullen erg lang op school 
zijn, gaan ze in de kledingcontainer. Wij verzoeken u om jassen, tassen, handschoenen, 
gymkleding enz. van een naam te voorzien om kwijtraken te voorkomen. 

Hoofdluis  

Iedere school krijgt er vroeg of laat weleens mee te maken: hoofdluis. 

Al is er geen reden voor paniek, we hebben toch graag dat ouders ons zo spoedig mogelijk 
waarschuwen als zij luizen of neten ontdekken. Zo kunnen we snel maatregelen treffen om 
onnodig ongemak te voorkomen. Op school kunt u een informatiebrochure krijgen over 
een juiste behandeling van hoofdluis. Op school hebben we voor elk kind een luizenzak 
voor over hun jas voor aan de kapstok. We streven ernaar om de kinderen na elke 
vakantie na te laten kijken door een vaste groep ouders. 

Als er luizen of neten zijn geconstateerd wordt daarover geïnformeerd, zodat u het kan 
behandelen. Er zijn veel behandelingsmethodes, onder andere met daarvoor beschikbare 
middeltjes van de apotheek of drogist. Tevens leert de ervaring dat vooral goed en trouw 
kammen met een luizenkam erg goed helpt.  

Inschrijving van nieuwe leerlingen 

We nodigen nieuwe ouders graag uit om op onze school te komen kijken. Daarbij kunnen 
ze hun vragen stellen en worden ze rondgeleid door de school. Het is prettig al u hiervoor 
even telefonisch een afspraak maakt. 

Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het gehele schooljaar opgegeven worden. Opgeven 
gaat middels het aanmeldingsformulier. Dit kan op school worden aangevraagd of van de 
website worden gedownload.  

Buiten de algemeen geldende wettelijke bepalingen, worden voor toelating tot onze school 
geen voorwaarden gesteld. Wel wordt altijd zorgvuldig afgewogen of een overstap van een 
andere school naar De Klipper de beste stap is voor een kind. Bij de overgang van de ene 
naar een andere school wordt altijd contact opgenomen met de andere school.  

Voordat een kleuter vier jaar wordt mag hij / zij een aantal keer een ochtend of middag 
komen wennen op school. Op welke dagen een kind komt wennen wordt in overleg met de 
leerkracht afgesproken.   
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Verjaardag van uw 
kind in 

Wanneer mag uw kind komen  Wanneer mag uw kind 
komen wennen 

Januari 

 

Op zijn/haar verjaardag  Na de kerstvakantie 

Februari 

 

Op zijn/haar verjaardag Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

Maart 

 

Op zijn/haar verjaardag Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

April 

 

Op zijn/haar verjaardag Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

Mei 

 

Op zijn/haar verjaardag Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

Juni  

 

Op zijn/haar verjaardag, in overleg Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

Juli  

 

1ste schooldag na de zomervakantie Wenuurtje op de woensdag 
voor de zomervakantie 

Augustus 

 

1ste schooldag na de zomervakantie Wenuurtje op de woensdag 
voor de zomervakantie 

September 

 

1ste schooldag na de zomervakantie Wenuurtje op de woensdag 
voor de zomervakantie 

Oktober  Op zijn/haar verjaardag 

 

Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

November 

 

Op de verjaardag van uw kind Vanaf 3 weken voor de 
verjaardag 

Van half november 
tot sinterklaas 

 

Advies: Starten na sinterklaas In overleg 

Tussen sinterklaas 
en kerst 

Advies: Starten na de kerstvakantie In overleg 

 

Klachten 

Gelukkig worden de meeste problemen (bijvoorbeeld tussen ouders en de school) binnen 
de school zelf opgelost. Soms is er echter de situatie dat ouders, leerlingen of leerkrachten 
vinden dat ze bij de school niet voldoende gehoor vinden. Intussen blijft het probleem 
onopgelost. Daartoe is een klachtenregeling in het leven geroepen. 



De schoolgids                                                        DALTON BASISSCHOOL De Klipper 

   

       

 

 

34 

De klachtenregeling biedt (ex)leerlingen, ouders en leerkrachten een middel om hun 
rechten binnen de school meer kracht bij te zetten. De regeling moet ertoe leiden dat er 
zorgvuldig wordt omgegaan met een klacht, dat er een opening tot een gesprek komt en 
dat er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden naar tevredenheid voor de betrokkenen. 

Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen, of het nalaten 
daarvan, van het bestuur of het personeel. Deze klachten kunnen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen gaan: van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, 
geweld en pesten tot de begeleiding en beoordeling van leerlingen. 

De contactpersoon 

Als iemand met een klacht de weg heeft doorlopen van overleg met de leerkracht, de 
directeur en het bestuur, en dat leidt niet tot een aanvaardbare oplossing, dan kan er een 
officiële klacht worden ingediend. Twee personen spelen daarin een belangrijke rol, de 
contactpersoon en de vertrouwenspersoon. Op De Klipper is een contactpersoon 
aangesteld. De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur aangesteld. 

De contactpersoon: 

o Luistert zorgvuldig naar de klacht. 
o Geeft bijstand en advies aan degene die de klacht indient. 
o Geeft informatie over de klachtenprocedure. 
o Kan indien nodig te rade gaan bij de vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersonen 

Het bestuur heeft vertrouwenspersonen aangesteld. Ook hier kunt u terecht om uw klacht 
te bespreken, met name als u dit liever met iemand buiten de school wilt doen. De 
vertrouwenspersoon gaat na welke oplossingen er zijn en kan ook een bemiddelende rol 
spelen tussen de betrokkenen. 

Vertrouwensinspecteur 

Tot slot is er nog de vertrouwensinspecteur. Deze heeft een grote afstand tot school en 
bestuur en deze kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie. 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over hoe te handelen bij een klacht en op 
school kunt u de volledige klachtenregeling vinden.  

De klachtencommissie 

Naast een interne klachtenprocedure is er ook nog de mogelijkheid om een klacht in te 
dienen bij de Landelijke Klachtencommissie. De Klipper is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. De LKC onderzoekt of een klacht wel of 
niet gegrond is en kan vervolgens aanbevelingen doen aan het bestuur van de school. De 
volledige tekst van de klachtenregeling ligt op school ter inzage.  

Bijlage klachtenregeling primair onderwijs 

‘Een goed gesprek voorkomt erger’ 

Heeft u een probleem op school dan raden wij u aan dit probleem te bespreken.   

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de 
kat uit de boom kijken draagt niet bij aan een snelle oplossing.  
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Al te vaak krijgt het daardoor de tijd om door te woekeren, waardoor de negatieve 
effecten alleen maar versterkt worden. In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe u het 
best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen. 

o Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. 
In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 

o Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem.  
o Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig 

weet van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen. Wie kennis 
heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is het begin 
van een oplossing. 

o Maak snel een afspraak.  
o Doe dat niet al te formeel; schiet degenen met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld 

voor of na de les even aan om een afspraak te maken. 
o Geef duidelijk aan wat het probleem is.  
o Beperk u tot hoofdzaken, vermijd details. 
o Voorkom machtsongelijkheid. 
o De leraar met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een 

deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die 
gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan. 

o Bedenk mogelijke oplossingen. 
o Het probleem stellen is één, een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor 

oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen. 
o Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. 
o Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig 

zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten 
zijn bij uw gesprek. 

o Hou bij wat is afgesproken.  
o Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend 

wordt, is wel zo handig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan 
herinneren. 

Als het gesprek naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de 
directeur van de school. Daarnaast kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de 
school. Deze weet de weg om uw klacht op een andere wijze aan de orde te stellen. De 
contactpersoon van onze school zijn: Nellie Spelt en Wanda Knaapen. Het kan zijn dat uw 
klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de schoolleiding, 
maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school. U kunt dan 
terecht bij de schoolcontactpersonen en/of de vertrouwenspersoon van buiten de school.   

De vertrouwenspersoon zal uw klacht zeer vertrouwelijk behandelen en altijd in overleg 
met u bepalen of er verdere stappen dienen te worden ondernomen en zo ja, welke. De 
vertrouwenspersoon kan tevens een bemiddelende rol spelen in het contact tussen klager 
en de schoolleiding. 

Komt u er met de schoolleiding niet uit en heeft u de onafhankelijke vertrouwenspersoon 
ook al gesproken, dan is de algemene directie (vertegenwoordigt het 
schoolbestuur=bevoegd gezag) de laatste mogelijkheid om binnen de school het probleem 
op te lossen. Doe dat bij voorkeur schriftelijk.  

In uw brief aan de algemene directie geeft u aan wat het probleem is, hoe u het ervaart en 
hoe naar uw mening het probleem is behandeld door de leerkracht waarmee u hebt 
gesproken. Daarnaast is het goed als u in die brief ook nog eens uw voorstellen voor 
oplossing van het probleem weergeeft.  
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Vraag in uw brief om een afspraak om het probleem samen op te lossen. Houd scherp in de 
gaten dat het niet te lang duurt. Zoals eerder gezegd leidt het oppotten van uw 
ongenoegen zelden tot een bevredigende oplossing. Voor verdere informatie over het 
indienen van een klacht bij de algemene directie verwijzen wij u naar de klachtenregeling 
onderwijs.  

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat u een klacht hierover wil indienen bij een 
onafhankelijke instantie. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling 
onderwijs vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien.  

Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school 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 schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. 
Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de 
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden 
ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.  

Klachtencommissie LKC  

Bezoekadres: Polanerbaan 15 

 3447 GN Woerden 

Postadres: Postbus 162 

 3440 AD Woerden, 

Telefoon: 0348-405245 

E-mail:  info@lgc-lkc.nl 

Website: www.lgc-lkc.nl 

De wet verplicht personeelsleden om de algemene directie onmiddellijk te informeren als 
zij - op welke manier dan ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, 
gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. Het 
bestuur heeft de plicht om in alle gevallen dan aangifte te doen bij de 
vertrouwensinspecteur.  

Bij de inspectie van het onderwijs werken vertrouwensinspecteurs bij wie ook u terecht 
kunt voor het melden van klachten op het gebied van:  

o Seksuele intimidatie en seksueel misbruik. 
o Lichamelijk geweld. 
o Grove pesterijen. 
o Geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid. 
o Fundamentalisme en radicalisering.  

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 
0900-1113111 (lokaal tarief).  

Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen en helpt bij 
het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. 

mailto:info@lgc-lkc.nl
http://www.lgc-lkc.nl/
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Ook de externe vertrouwenspersoon kan de klager bijstand verlenen bij het doen van 
aangifte bij politie of justitie.  

Wij vinden dat persoonlijke klachten of klachten betreffende de zorg om uw kind niet 
thuishoren bij de ouderraad of de medezeggenschapsraad, omdat ze dan via een omweg 
bij de schoolleiding terechtkomen. Vragen en klachten over het beleid van de school kunt 
u wel delen met leden van de Medezeggenschapsraad. Zij kunnen beleidszaken bespreken 
in de MR-vergaderingen. 

Kledingvoorschriften 

De Klipper is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen ongeacht 
godsdienst of nationaliteit op onze school welkom zijn. Sommige godsdiensten hebben 
kledingvoorschriften. Deze kledingvoorschriften worden door de school gerespecteerd 
onder de volgende voorwaarden: 

De kleding moet maken dat communicatie mogelijk is. Het dragen van deze kleding 
gebeurt in overleg met de ouders en de groepsleerkracht. In de lessen 
bewegingsonderwijs dragen de kinderen sportkleding en na deze lessen wordt gedoucht. 
Provocerende kleding is niet toegestaan.  

Meester-en-juffen-verjaardag 

De verjaardagen van de leerkrachten vieren we allemaal tegelijk op een vooraf geplande 
dag. Het is een feestdag voor de hele school. 

Ontruimingsplan 

Om de veiligheid van de kinderen op school zo goed mogelijk te waarborgen, is er in 
samenwerking met de brandweer van Berkel en Rodenrijs een ontruimingsplan opgesteld.  

In iedere ruimte hangt op geel papier een kort draaiboek van de te volgen stappen in geval 
van brand of andere calamiteiten. In de loop van het schooljaar wordt er regelmatig een 
oefening gehouden in aanwezigheid van een lid van de brandweer. Indien er tijdens een 
ontruiming ouders in het pand aanwezig zijn, worden zij dringend verzocht serieus mee te 
werken en de aanwijzingen op te volgen. 

Ouderbijdrage 

De school wil zich inspannen om de kinderen, buiten de leervakken, nog iets extra’s mee te 
geven. We zoeken dit o.a. in muziek, cultuur en sport. Deze activiteiten worden niet door 
de overheid vergoed. Zonder de ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet bekostigd 
worden. Deze bijdrage is vrijwillig. De school kan de ouders niet verplicht stellen deze 
bijdrage te betalen. Maar u begrijpt dat wij u hiertoe wel het verzoek doen om de 
eerdergenoemde activiteiten te kunnen waarborgen. De ouderbijdrage wordt geïnd door 
de Ouderraad en u krijgt hierover een brief.  

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is € 40 per kind per jaar. Er is een 
reductieregeling bij meerdere kinderen in een gezin. Voor de volledige regeling kunt u op 
school terecht. Elk jaar wordt er verantwoording afgelegd over hoeveel geld er is 
binnengekomen en hoe het geld is besteed. Na de vaststelling van de begroting voor het 
nieuwe schooljaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor dat jaar opnieuw 
vastgesteld. Dit is in de maanden oktober en november, dan wordt u ook verzocht deze 
bijdrage te betalen.  
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 -Niet- Pesten 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op onze school thuis kan voelen. De school 
moet een veilige omgeving zijn.  Pesten kan dit voor een kind ernstig verstoren. Wij willen 
hier dan ook graag zeer zorgvuldig mee omgaan. Dit begint bij leerkrachten en ouders. Er 
is landelijk veel aandacht voor pesten. Er is veel informatie beschikbaar over hoe hier 
zorgvuldig mee om te gaan.  

We hebben met het team uitvoerig gesproken over hoe we op De Klipper nadenken over 
pesten en hoe we ermee omgaan. Dat vormt het beleid van De Klipper ten aanzien van 
pesten. Dit beleid staat ook vermeld op de website.  

 

Belangrijke uitgangspunten van ons beleid ten aanzien van pesten zijn:  

o Zoveel mogelijk openheid betrachten naar de verschillende betrokkenen als er 
signalen komen over pesten. 

o Pesten is niet te vangen in voor de hand-liggende vanzelfsprekendheden en 
oplossingen, maar vraagt een zorgvuldige en genuanceerde benadering. 

Zodra er op school signalen zijn van pesten wordt hierover gesproken met ouders. 
Andersom hopen wij ook dat u zich snel meldt bij de leerkracht, als u hierover iets merkt 
aan uw kind. Vervolgens wordt goed uitgezocht wat er speelt, hoe groot het is en wat er 
verder belangrijk is om te weten. Dan wordt er gezamenlijk besproken wat er op school en 
thuis verder mee gebeurt.  

Dit kan per situatie verschillen en dat vraagt een zorgvuldige en afgewogen aanpak en 
reactie. Het belangrijkste is in elk geval dat zowel kinderen als ouders altijd op school 
terecht kunnen over hun zorgen over pesten.  

Een uitgebreidere beschrijving rondom het beleid over - niet - pesten is op school 
beschikbaar. 

Privacy 

Daar de wet op de privacy ook voor scholen van toepassing is worden leerlingengegevens 
pas na uw toestemming aan derden verstrekt. Dat betekent dus ook, dat geen lijsten met 
namen, adressen en telefoonnummers van klasgenoten aan ouders verstrekt worden.  

Wilt u i.v.m. spelen e.d. een lijstje aanleggen, dan dient u zelf met andere gezinnen contact 
op te nemen. Als school maken we regelmatig foto’s van kinderen. Deze foto’s kunnen 
gebruikt worden op onze website. Heeft u hier bezwaar tegen, meldt u dit dan schriftelijk 
bij de directie.  

Roken 

Voor alle ruimtes binnen ons schoolgebouw en op het schoolplein bestaat er een 
rookverbod. 

Schoolmelk 

Via Campina schoolmelk kunt u uw kind elke pauze melk laten drinken. Schoolmelk 
bestaat er in de volgende smaken: halfvolle melk en Optimel. 
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De betaling regelt u met de schoolmelkleverancier. Inschrijvingsformulieren kunt u op 
school  krijgen. U kunt een en ander ook heel gemakkelijk regelen via het internet: 
www.schoolmelk.nl . 

Schooltijden 

 De schooltijden van onze school zijn: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur –  14.30 uur,  

woensdag: 8.30 uur – 12.00 uur. 

We hebben een continurooster, alle kinderen eten tussen de middag op school in hun 
eigen groep.  

Stagiaires 

 Wij willen graag de mogelijkheid bieden aan studenten om bij ons op school stage te 
lopen om zich zo te bekwamen in hun vak. Zij zijn tenslotte onze toekomstige collega’s.  

De groepsleerkracht bij wie de student in de klas is, begeleidt de student en blijft 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.  

Toelating, schorsing en verwijdering 

In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

o Leerlingen en ouders dienen de gang van zaken en de vastgestelde regels 
te accepteren en daarnaar te handelen. Als er bij de aanmelding twijfels 
ontstaan of deze leerling het onderwijs redelijkerwijs zal kunnen volgen, 
kan nader onderzoek worden aangevraagd.  

o Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt de betreffende leerling 
al dan niet geplaatst. 

o Indien een leerling van een andere basisschool komt, dient er een 
onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar te zijn, voordat 
de leerling definitief wordt ingeschreven. 

In uitzonderlijke situaties, wanneer het geven van onderwijs aan een leerling niet meer tot 
de mogelijkheden behoort, kan deze leerling gedurende een beperkte periode worden 
geschorst en eventueel van school worden verwijderd. In de Wet op het Basisonderwijs 
staan hierover nader voorschriften en die zijn uitgewerkt in een protocol schorsen en 
verwijderen. 

De Klipper kent de volgende procedure ten aanzien van bovenstaande situaties. De 
groepsleerkracht spreekt de leerling aan op zijn of haar gedrag. Hierbij wordt de 
pedagogische deskundigheid van deze leerkracht en middels consultatie die van collega’s 
nadrukkelijk ingezet.  

Als de situatie niet verbetert, worden zowel de leerling als de ouders/verzorgers 
mondeling op de hoogte gebracht door de leerkracht. Mocht dit gesprek niet tot 
verbetering leiden, dan wordt u door de directie/groepsleerkracht uitgenodigd voor een 
gesprek . Mocht ondanks alle inspanningen van alle partijen verbetering uitblijven, volgt 
een oproep van de directie voor een vervolggesprek. In dit gesprek komen de 
onderwerpen ‘schorsing en verwijdering’ aan de orde. 

 

http://www.schoolmelk.nl/
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Verjaardagen en traktaties 

Als de kinderen jarig zijn, mogen ze in hun klas trakteren. Daarna mogen ze de klassen 
rond om zich te laten feliciteren door de leerkrachten. Wij juichen het toe als de ouders 
hun kinderen gezond laten trakteren een kleinigheid is genoeg. Het team stelt er prijs op 
wanneer er t.a.v. traktaties geen onderscheid tussen leerling en leerkracht wordt gemaakt. 
Als u met uw kind uitnodigingen wilt uitdelen aan andere kinderen, wilt u dit dan ’s 
middags na schooltijd doen op het plein? Dat voorkomt teleurstelling.  

Verkeersouders 

In Berkel en Rodenrijs is er een verkeersouders-groep. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers van de verschillende Berkelse scholen. De werkgroep houdt zich 
onder andere met de volgende zaken bezig: 

o Proberen veilige schoolroutes te krijgen en/of te houden. 
o Stappen ondernemen richting plaatselijke overheid inzake verkeerskundige 

knelpunten. 
o Stimuleren van een actief verkeersbeleid, o.a. door ondersteuning van de klaar-

overs. 
o Organiseren van het praktische verkeersexamen voor groep 7. 

Verlof  

Vakanties buiten de officieel vastgestelde data zijn niet toegestaan. Er kunnen eventueel 
overmacht situaties voorkomen. Vakantie-aanvragen buiten de vakantieperiodes moeten 
worden ingediend bij de directie. Het verlof dient minstens 4 weken van tevoren 
schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren 
verkrijgbaar. We merken dat de laatste tijd regelmatig verzoeken van ouders komen voor 
verlof buiten de vakanties waarbij gerekend wordt op de flexibiliteit van de school. We 
willen u erop wijzen dat wij de wettelijke regels dienen te handhaven en dat ook doen, dit 
mede vanuit onze verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs. Als u kind 
nog geen vijf jaar is, valt hij of zij nog niet onder de leerplichtwet. Wij vinden het 
belangrijk dat vierjarigen wel met een vaste regelmaat op school zijn om zo een ritme op 
te bouwen en echt deel uit te gaan maken van hun klas. Wij stellen het op prijs dat u ook 
voor uw vierjarige kind een verlofformulier invult, zodat wij op de hoogte zijn wanneer en 
met welke reden uw kind afwezig is. Op het verlofformulier staan de wettelijke regels 
vermeld.  

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u 
ook in beroep gaan als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is 
toegestaan. 

Verlof van leerkrachten 

Het kan voorkomen dat leerkrachten een aantal dagen per jaar niet ingeroosterd worden 
voor hun groepstaak in verband met hun normjaartaak. In deze situatie komt er een 
andere leerkracht in de groep. Een enkele keer volgen leerkrachten een cursus onder 
schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de 
groep ook door een andere leerkracht overgenomen. 

Ook zijn er een aantal studiemomenten voor het hele team. Dit is meestal buiten schooltijd 
maar het kan ook zijn dat dit overdag is en de kinderen vrij hebben. Tevens hebben de 
kinderen een aantal losse vrije dagen in het schooljaar.  
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Al deze data worden ruimschoots van tevoren bekend gemaakt in nieuwsbrieven en de 
jaarkalender en komen ook op de website te staan.  

Vervanging van leerkrachten 

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om het ziekteverzuim van leerkrachten zo laag 
mogelijk te houden, maar ook leerkrachten zijn weleens ziek of om andere redenen 
afwezig. We zoeken in eerste instantie altijd naar wie er beschikbaar is om de groep les te 
geven. Toch lukt het niet altijd om vervanging te regelen. Wij zoeken dan intern een 
oplossing voor de desbetreffende groep. Dan kan het voorkomen dat de kinderen verdeeld 
worden over andere groepen van de school. Pas in een uiterste situatie van overmacht kan 
het voorkomen dat er een klas naar huis gestuurd moet worden. Wij garanderen u echter 
dat dit pas in allerlaatste instantie zal geschieden en pas nadat alle andere mogelijkheden 
zijn bekeken en we brengen u daarvan tijdig op de hoogte. Dit heeft zich in het verleden 
nog nooit voorgedaan. 

Vervoer van leerlingen bij schoolactiviteiten 

Voor verschillende activiteiten gaan we het schoolgebouw uit. Afhankelijk van hoe ver we 
moeten reizen en met hoeveel kinderen bepalen we met welk vervoer we gaan. Dit kan 
variëren van lopen, fietsen, met auto’s, met een bus, met diverse vormen van openbaar 
vervoer. Uiteraard dragen we hierbij zorg voor voldoende en goede begeleiding. In het 
geval dat we ouders vragen om kinderen met hun eigen auto te vervoeren zorgen we voor 
de juiste kinderzitjes ed., overeenkomstig de geldende regels. We gaan ervan uit dat 
ouders die voor ons kinderen vervoeren een inzittendenverzekering hebben.  

Ziekmelding 

Wanneer uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school kan, verzoeken we u 
dat tussen 08.00 uur en 08.45 uur telefonisch te melden.  

U kunt ook een briefje meegeven aan een broertje of zusje. 

We willen graag snel bericht. Is uw kind zonder bericht niet op school dan bellen wij naar 
huis. Wij willen namelijk de zekerheid hebben dat onze leerlingen veilig thuis of op school 
zijn. 

Ook wanneer iemand niet kan deelnemen aan de gymles, in de pauze niet naar buiten mag, 
vaker naar het toilet moet o.i.d., willen wij daarvan graag vooraf telefonisch of schriftelijk 
op de hoogte gesteld worden. 

Zorg voor het milieu 

Op school proberen we een bescheiden bijdrage te leveren aan het milieu. 

Daarvoor worden batterijen ingezameld: bij de ingang van de school staat een ton waarin 
u lege batterijen kunt deponeren. De school ontvangt hiervoor een klein bedrag. Dus naast 
milieuvriendelijk is deze actie ook goed voor de school. 
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8. Adressen 

 

 

De Klipper locatie Oudelandselaan 

Adres: Oudelandselaan 141 

 2652 ER  Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-5113280 

E-mail:  directie@daltondeklipper.nl 

Website: www.daltondeklipper.nl 

Directeur: Edwin Willemsen 

 

De Klipper Locatie Gouden Uillaan 

Adres: Gouden Uillaan 28 

 2652 KJ  Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-8208660 

E-mail:  directie@daltondeklipper.nl 

Website: www.daltondeklipper.nl 

Directeur: Edwin Willemsen 

 

 

Vertrouwenspersoon (extern) 

Postbus 85191, 3508AD Utrecht 

Telefoon: 030-2809590 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

 

 

Vertrouwenspersoon (intern) 

Nellie Spelt 

Wanda Knaapen 

beiden leerkrachten van De Klipper (Oudelandselaan) 

 

  

mailto:directie@daltondeklipper.nl
http://www.daltondeklipper.nl/
mailto:directie@daltondeklipper.nl
http://www.daltondeklipper.nl/
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Schoolbestuur  

Stichting Scholengroep Holland 

Bestuursbureau en secretariaat 

Adres: Raadhuisplein 41 

 2914 KM  Nieuwerkerk aan den IJssel   

Telefoon: 0180-399673 

E-mail:  info@scholengroepholland.nl 

Website: www.scholengroepholland.nl 

Voorzitter College 
van bestuur: Dhr. C. Fikenscher 

 

 

Ouderraad 

Postadres: Ouderraad OBS De Klipper 

 Oudelandselaan 141 

 2652 ER Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-5113280 

E-mail:  or@daltondeklipper.nl 

 

Medezeggenschapsraad 

  

 Oudelandselaan 141 

 2652 ER Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-5113280 

E-mail:  mr@daltondeklipper.nl 

 

Inspectie van het onderwijs 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Postadres: Postbus 2730 

 3500 GS Utrecht  

Telefoon: 088-6696000 

Website:  www.onderwijsinpectie.nl 

 

 

mailto:info@scholengroepholland.nl
http://www.scholengroepholland.nl/
mailto:or@daltondeklipper.nl
mailto:mr@daltondeklipper.nl
http://www.onderwijsinpectie.nl/
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Jeugdgezondheidszorg 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Adres: Boerhavestraat 9 

 2652 EP Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-4444626 

Website:  www.cjglansingerland.nl 

 

Logopedie Berkel en Rodenrijs 

Adres: Boerhavestraat 5 

 2652 EP Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-5118842 

Website:  www.logopedieberkelenrodenrijs.nl 

 

Fysiotherapie  

Fysiokids Lansingerland 

Adres: Boerhavestraat 17 

 2652 EP Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 010-5115415 

Website:  www.fysiokidslansingerland.nl 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Plus-Support 
Michelle Lie Kim Chong 

Telefoon:   06-52533147 

e-mail:  m.liekimchong@plus-support.nl 

 

Tot in ieder geval eind december 2016 wordt zij i.v.m. zwangerschapsverlof vervangen door: 

 

Ruth Lemmen 

Telefoon: 06-28247351 

e-mail: r.lemmen@plus-support.nl    

http://www.cjglansingerland.nl/
http://www.logopedieberkelenrodenrijs.nl/
http://www.fysiokidslansingerland.nl/
mailto:m.liekimchong@plus-support.nl
mailto:r.lemmen@plus-support.nl
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Maatschappelijk werk  

Kwadraad 

Adres: Boerhavestraat 7 

 2652 EP Berkel en Rodenrijs 

Telefoon: 088-9004000 

E-mail:  info@kwadraad.nl 

Website: www.kwadraad.nl 

 

Schoolbegeleiding  

Onderwijs Advies 

Adres: Van Beeckstraat 62 

 2722 BC  Zoetermeer 

Telefoon: 079-3295600 

Website: www.onderwijsadvies.nl 

 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden  

Bezoekadres: Ezelsveldlaan 2d  

 2611 RV Delft 

Postadres: Postbus 698 

 2600 AR Delft 

Telefoon: 015-2568710 

E-mail:  helpdesk@ppodelflanden.nl  / info@swv2802.nl 

 

Klachtencommisie LKC  

Bezoekadres: Polanerbaan 15 

 3447 GN Woerden 

Postadres: Postbus 162 

 3440 AD Woerden, 

Telefoon: 0348-405245 

E-mail:  info@Igc-Ikc.nl 

Website: www.lgc-lkc.nl 

 

mailto:info@kwadraad.nl
http://www.kwadraad.nl/
http://www.onderwijsadvies.nl/
mailto:helpdesk@ppodelflanden.nl
mailto:info@swv2802.nl
mailto:info@Igc-Ikc.nl
http://www.lgc-lkc.nl/

