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Colofon.
Prot. chr. basisschool De Regenboog.
De Regenboog,
Keteldiep 50,
3891 CN Zeewolde.
tel.: 036-5221556,
e-mail: deregenboog@codenz.nl.
website: www.pcbsregenboog.nl.
brinnummer: 07EQ.
Directeur:
Mannes Schoppink,
Speenkruid 27,
3892 AC Zeewolde,
tel. 036-5223093.
e-mail: deregenboog@codenz.nl.
Bestuur:
De Regenboog (Zeewolde-Noord) is een van de
negen basisscholen die in stand worden gehouden
door de Stichting Codenz te Dronten/Zeewolde. De
andere acht basisscholen zijn De Richtingwijzer
(Zeewolde-Zuid) en Het Mozaïek (Horsterveld), De
Zevensprong, Het Kompas, Aan Boord en Het
Zuiderlicht (Dronten), De Branding (Swifterbant) en
De Tamarisk (Biddinghuizen).
Contactgegevens Stichting Codenz:
Stichting Codenz,
ABC-Gebouw,
Drieslag 30,
8251 JZ Dronten,
tel. 0321-387994,
e-mail: info@codenz.nl.
Namen en eventueel adressen en telefoonnummers
(schoolteam, bestuur, ouderraad, medezeggenschapsraad en overige instanties):
zie pagina 43 tot en met 45.
Samenstelling schoolgids:
Mannes Schoppink.
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Aan de ouders/verzorgers.
De basisschooltijd is een zeer belangrijke periode in een mensenleven. Tussen het vierde en
twaalfde levensjaar worden kinderen in hoge mate gevormd en leggen ze min of meer de basis
voor hun verdere leven. Zoals het fundament wezenlijk is voor (de bouw van) een huis, is de
(basis)school dat in feite voor ieder mens (geweest)!
Basisscholen zijn heel verschillend. Niet alleen qua identiteit, maar zeker ook ten aanzien van
werkwijze en sfeer. Het is logisch dat u, ouders en verzorgers, met zorg een basisschool kiest
die bij u en uw kind(eren) past. Uw kind is een groot deel van de dag aan onze zorg
toevertrouwd. Daarom vinden wij het belangrijk dat u betrokken wordt bij wat er op school
gebeurt.
Deze schoolgids wil u iets van onze school, de protestants-christelijke basisschool De
Regenboog, vertellen. We denken dat de schoolgids een goed beeld geeft van hoe we willen
werken op De Regenboog. Mocht u ondanks dat (of misschien wel dankzij) nog vragen
hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
Het komende schooljaar 2018-2019 gaan we met veel enthousiasme tegemoet! We willen dit
jaar ook, samen met u en de kinderen, zoveel mogelijk passende onderwijsleersituaties
creëren voor ieder kind. We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Het schoolteam van De Regenboog.
Stichting Codenz
De stichting Codenz (Christelijk Onderwijs Dronten en Zeewolde) richt zich op het stichten
en in standhouden van Protestants Christelijke basisscholen in de gemeenten Dronten en
Zeewolde. De stichting is opgericht in 2012.
In de stichting Codenz zijn twee verenigingen opgegaan. In Dronten fungeerde de Vereniging
voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO). Deze vereniging heeft bijna vijftig
jaar bestaan. In Zeewolde ging het om de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs (PCBO) te Zeewolde. Deze vereniging is opgericht in 1980. De verenigingen
werden eind 2011 opgeheven en gingen samen op in de nieuwe Stichting Codenz.
Net als in het verleden is het beleid van de stichting Codenz erop gericht dat kinderen
christelijk onderwijs krijgen waarbij alle ouders zich thuis voelen. In de eerste kennismaking
met de ouders wordt met de directeur van de desbetreffende school besproken wat ouders en
school over en weer van elkaar mogen verwachten. De stichting verwacht van de
ouders/verzorgers dat zij de uitgangspunten van de stichting onderschrijven of respecteren.
Momenteel houdt de stichting Codenz negen scholen in stand met in totaal circa 2350
leerlingen. Het onderwijs wordt verzorgd door teams van enthousiaste mensen met hart voor
het onderwijs en voor kinderen.
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1. DE SCHOOL
De protestants-christelijke basisschool De Regenboog staat aan het Keteldiep nummer 50 in
Zeewolde. De meeste leerlingen komen uit Zeewolde-Noord en het grote ‘buitengebied’ van
‘het jongste dorp van Nederland’. Ook kinderen uit andere wijken van Zeewolde zijn van harte
welkom op De Regenboog. Er worden door de stichting geen ‘schoolgrenzen’ gehanteerd,
ouders hebben de volledige vrijheid de meest passende school voor hun kind te kiezen. De
Regenboog valt samen met acht andere scholen in Dronten en Zeewolde onder de Stichting
Codenz (Christelijk Onderwijs Dronten en Zeewolde). De stichting en de scholen worden
ondersteund door het administratiebureau Concent uit Zwolle. De Regenboog telt aan het
begin van het schooljaar 2018-2019 116 leerlingen, incl. Christiaan Huygensklassen 160
leerlingen. Ten opzichte van vorig schooljaar is er sprake van een geringe daling van het aantal
leerlingen. Vorig schooljaar was er een kleine stijging. Verdere nieuwbouw in de Polderwijk
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er weer doorstroming in de woningmarkt ontstaat,
waardoor er weer jonge gezinnen in Zeewolde-Noord komen te wonen.
1.1 Identiteit
De naam De Regenboog slaat niet alleen op het altijd weer verrassende natuurverschijnsel,
maar is tevens afgeleid van het bijbelse verhaal waarin de regenboog het zichtbare teken is van
Gods aanwezigheid op deze aarde en waarbij woorden als ‘verbond’, ‘belofte’ en ‘trouw’ een
grote rol spelen. De Regenboog is een christelijke school. ‘Christelijk’ wil voor ons zeggen dat
we werken vanuit ons geloof in God zoals Hij in de Bijbel tot ons komt. Dat gaat veel verder
dan alleen godsdienstonderwijs aan het begin van de morgen. Identiteit kan ook zichtbaar
worden gemaakt door het bijbrengen van normen en waarden, het meegeven van een hoopvol
perspectief voor de toekomst, de zorg voor de Schepping (het milieu) en het respecteren van
mensen met een andere geloofs- of levensovertuiging. Wie zichzelf niet godsdienstig noemt,
heeft óók een levensovertuiging! Daarnaast heeft identiteit te maken met het scheppen van een
plezierig en veilig pedagogisch klimaat. De sfeer op school moet open, maar ook vertrouwd
zijn. Elk individueel kind is belangrijk. We werken vanuit een positief vertrouwen in kinderen.
Openheid, eerlijkheid en waardering voor elkaar zijn eigenschappen die we op De Regenboog
met elkaar gestalte willen geven. Dit houdt tevens in dat we discriminatie en pesten op geen
enkele wijze tolereren. We letten eveneens op taalgebruik, zowel op dat van kinderen als dat
van onszelf. Vloeken en ruw taalgebruik zijn letterlijk ‘uit den boze’. We hanteren op school
(spel)regels, omdat we vinden dat orde, regelmaat en duidelijkheid er de beste garantie voor
zijn dat kinderen tot hun recht komen. We maken afspraken over wat wel en zeker ook wat
niet kan. Dit geeft voor de kinderen een flink stuk duidelijkheid. Door leerlingen een bepaalde
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven wordt voorkomen dat lesgeven een
kwestie van éénrichtingsverkeer wordt. De Bijbel is letterlijk en figuurlijk het vertrekpunt van
De Regenboog. We beginnen ‘s morgens met gebed en houden ons daarna bezig met het
(bijbel)verhaal dat op het rooster staat. Daarbij maken we gebruik van de methode Kind op
Maandag van Uitgeverij Kwintessens. Een bijbelverhaal staat voor ons nooit op zich. Met
elkaar proberen we de bedoeling achter het verhaal te ontdekken en een link te leggen naar
onze eigen tijd. Er met elkaar over zingen past daar eveneens heel mooi bij. Tijdens de
weekopening op maandagmorgen wordt het thema van de nieuwe week op speelse wijze
geïntroduceerd. Op het programma staan vervolgens drie bijbelverhalen die worden verteld op
dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. Vrijdagmorgen is er dan nog een zogenoemde
verwerkingsles.
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1.2 Logo
Bij de viering van het 30-jarig bestaan van De Regenboog op 13 juni 2014 werd het huidige
logo van de school onthuld. Het logo werd ontworpen door Kees Langerak (een ouder van de
school) en was het resultaat van enige brainstormsessies van schoolteam en MR, waarbij de
kenmerken van De Regenboog werden opgespoord en benoemd. De veelkleurige cirkel
verwijst uiteraard naar de naam van de school, maar toont ook dynamiek en uitstraling. Een
gemeenschappelijke kern (de godsdienstige identiteit), warmte, geborgenheid en veiligheid zijn
eveneens typisch De Regenboog. En er is altijd een weg naar buiten!
1.3 Visie
Visie op school-zijn:
We geloven dat een veilige en warme basisschooltijd, waarin leren centraal staat, een
positieve bijdrage levert aan de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind.
Dit bereiken we door intensief samen te werken met ouders/verzorgers, door het continu op
peil houden van de deskundigheid van het personeel, door onderdeel te zijn van de Stichting
Codenz - van elkaar leren en elkaar versterken - en de uitdaging aan te gaan het beste uit
jezelf te halen en open te staan voor nieuwe dan wel andere inzichten en mogelijkheden.
De Regenboog is een kleinschalige, maar ambitieuze christelijke school met goede
onderwijsresultaten, waar leerlingen, ouders en team zich thuis voelen. Een school met een
open karakter en een gezellige, warme sfeer.
Visie op leren:
De Regenboog reikt ontwikkelingskansen aan. We willen als school een plek zijn waar
kinderen zich welbevinden. We zijn er op gericht dat kinderen presteren naar hun
mogelijkheden. De vastgestelde kerndoelen van het ministerie vormen de basis van ons
onderwijs en we bieden kinderen de mogelijkheid een individuele leerlijn te volgen. Van
nature wil een kind graag leren en daarom willen we ons onderwijs interessant, motiverend en
uitdagend inrichten, waardoor het leren betekenisvol wordt. Het leren vindt plaats in een
professionele werk- en leeromgeving. Leren op De Regenboog is een interactief proces.
De volgende visieonderdelen zijn eveneens van toepassing op De Regenboog:
Breedteontwikkeling: Afwisseling tussen cognitieve en creatieve inspanning zetten wij in voor
de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren wij talentontwikkeling en ontdekken we
waar je goed in bent.
Gedrag en pedagogisch klimaat: Duidelijkheid en voorspelbaar klimaat dragen bij aan de
opvoeding van kinderen. Positieve benadering stimuleert intrinsieke motivatie.
Partnership ouders: Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind dat school en
opvoeders op één lijn zitten. Ouders en school hebben elkaar nodig.
1.4 Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: ,,De Regenboog: start naar een kleurrijke toekomst”
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Onze kernwaarden zijn:
Identiteit en kwaliteit. Wij willen op De Regenboog vanuit een herkenbare (prot. chr.)
identiteit onderwijskundige kwaliteit leveren. Het te geven onderwijs dient passend, eigentijds
en van hoog niveau te zijn. Ouders mogen ons daarop aanspreken.
1.5 Geschiedenis
De Regenboog startte in augustus 1984, destijds nog als kleuter- en lagere school. Een jaar
later, in 1985, deed de basisschool haar intrede. In de beginjaren van de school was De
Regenboog gehuisvest in een noodgebouw naast het raadhuis aan de Dasselaarweg. In februari
1986 werd het huidige schoolgebouw aan het Keteldiep officieel in gebruik genomen. De
Richtingwijzer (Zeewolde-Zuid) en Het Mozaïek (Horsterveld) zijn in resp. 1988 en 2002 uit
De Regenboog voortgekomen. In de Polderwijk staat geen zelfstandige prot. chr. basisschool.
Kaleidocoop is een interconfessionele school en maak deel uit van een eigen stichting. De
Regenboog maakt sinds begin 2012 deel uit van de Stichting Codenz (Christelijk Onderwijs
Dronten en Zeewolde).
1.6 Toekomst
De Regenboog bevindt zich in de oudste van de vier wijken van Zeewolde, Zeewolde-Noord.
Deze wijk is vrijwel volgebouwd. Dit houdt in dat De Regenboog de komende tijd geen
daadwerkelijke (nieuwe) groei meer zal doormaken. Bouw in nieuwere wijken (zoals de
Polderwijk) kan er wel voor zorgen dat er weer enige doorstroming ontstaat in het
woningbestand en er zich jonge gezinnen vestigen in Zeewolde-Noord.
Schooljaar 2016-2017 startte de Stichting Codenz met een Christiaan Huygensafdeling op De
Regenboog, waarbij specifiek les wordt gegeven aan hoogbegaafde kinderen. Het eerste
schooljaar was er één klas (met leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7). Schooljaar 2017-2018
kwam er één klas bij. De oude combinatie 5, 6 en 7 werd toen 6, 7 en 8. De andere klas wordt
een combi met nieuwe leerlingen uit (groep 5, 6 en 7). Het onderwijs wordt gegeven in
samenspraak met de Christiaan Huygensschool in Dronten, die eveneens deel uitmaakt van de
Stichting Codenz.
2. WAAR DE REGENBOOG VOOR STAAT
2.1 De Stichting Codenz
De Regenboog maakt deel uit van de scholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Dronten
en Zeewolde (Codenz).
De stichting beheert negen basisscholen:










De Tamarisk - Biddinghuizen
Aan Boord - Dronten
Het Kompas - Dronten
De Zevensprong - Dronten
Het Zuiderlicht - Dronten
De Branding - Swifterbant
De Regenboog - Zeewolde
De Richtingwijzer - Zeewolde
Het Mozaïek - Zeewolde
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Op al onze scholen is de Bijbel bepalend en richtinggevend voor denken en handelen. De
invulling en uitwerking van de identiteit van de stichting vindt plaats binnen de sfeer en de
eigenheid van de diverse basisscholen en krijgt daar tevens vorm en inhoud.
Vanuit de Bijbel weten we dat ieder mens uniek is en dat God om mensen geeft. God
liefhebben boven alles en de naaste als onszelf is een tekst die Jezus ons letterlijk heeft
meegegeven. Vanuit deze waardevolle identiteit willen we op De Regenboog met elkaar
omgaan.
Stichting Codenz staat voor onderwijs:
met een christelijke identiteit;
dat kwalitatief goed is;
waar respect is voor het unieke van ieder kind;
waar de school een plaats van ontmoeting is.

De stichting wordt aangestuurd vanuit een bestuurskantoor dat zich bevindt in het ABCgebouw*, De Drieslag 30, 8251 JZ te Dronten en is bereikbaar via 0321-387994 en
info@codenz.nl.
* ABC staat voor ‘Agrarisch Bedrijven Centrum’.
2.2. Raad van Toezicht Stichting Codenz
De plaats van de RvT in de organisatie
Het College van Bestuur (verder CvB), bestaande uit de Voorzitter College van Bestuur, is
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht (verder
RvT) is ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de organisatie en het
handelen van het bestuur (= Voorzitter College van Bestuur) in de uitoefening van haar
functie. De RvT heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en controlerende taken.
Wie zijn de leden van de RvT
De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT en één lid kan worden voorgedragen
door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (verder GMR). Voor de leden van de
RvT is een profielschets opgesteld. Een lid van de RvT moet onder meer de grondslag en
doelstelling van de stichting onderschrijven en de kandidaat mag geen dienstverband hebben bij
de stichting.
De RvT heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden en kiest zelf een voorzitter uit haar leden.
De huidige samenstelling van de RvT:
Thecla van Dijk (voorzitter)
Paul Nelissen (vice-voorzitter)
Pieter Luijendijk
Claudia Boelens
Gerrit de Regt
De leden van de RvT nemen minimaal vier jaar zitting, met de mogelijkheid om herkozen te
worden voor nog eens vier jaar.
Taken van de RvT
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De RvT houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de
stichting en op het functioneren van het CvB, de realisatie van het beleid, het belang van het
onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT adviseert het CvB
gevraagd en ongevraagd. Dit is de letterlijke definitie vanuit de akte van de stichting.
Concrete taken:
 benoeming, schorsing en ontslag van het CvB
 goedkeuring van begroting, beleidsplan, jaarplan en jaarverslag van de stichting
 toezicht op naleving door het CvB van de wettelijke verplichtingen
Goedkeuring bij beslissingen van het CvB betreffende onder meer:
 wijzigingen grondslag, opheffing, overname, fusies
 ingrijpende wijzigingen van arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers in dienst van de stichting
 belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting
 vaststelling van het bestuur statuut
De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar waarbij het CvB een deel van de vergadering ook
aanwezig is. Daarnaast vergadert de RvT één à twee keer per jaar met andere gremia binnen de
organisatie zoals de GMR en het directeurenteam. In het jaarverslag van de stichting legt de
RvT verantwoording af over het eigen functioneren.
Voor meer informatie: rvt@codenz.nl.
2.3 Uitgangspunten
Wanneer we spreken over ‘het kind’ bedoelen we niet een soort gemiddeld kind, maar elk
individueel kind.
Het kind ontwikkelt zich door:
a. het hebben van sociale bindingen (relaties);
b. het opdoen van kennis en het gevoel krijgen dingen te kunnen (competentie);
c. het hanteren van geleerde vaardigheden om zo onafhankelijk en zelfstandig te kunnen zijn
(autonomie).
Relaties, competentie en autonomie hebben voor kinderen invloed op het benaderen van de
leerstof. Talent, tempo en temperament van het kind spelen hierbij eveneens een grote rol. Dit
heeft voor de school ook iets uitdagends. Tezamen (leerkrachten, leerlingen en ouders) zullen
we moeten zoeken naar passende leerwegen en een veilige (leer)omgeving. Vanzelfsprekend is
het belangrijk dat er een directe relatie bestaat tussen leer- en opvoedingsdoelen. School en
‘thuis’ zullen daarbij (zoveel mogelijk) op één lijn dienen te zitten!
2.4 De kwaliteit van het onderwijs
Onze maatschappij is, mede door bepaalde technische ontwikkelingen, sterk aan verandering
onderhevig. Denk hierbij alleen al aan de enorme groei van communicatieve mogelijkheden,
waardoor er een overvloed aan informatie op ons afkomt. Vanzelfsprekend wil de school op
die snel veranderende samenleving inspelen, al is een kritische houding ten opzichte van de
‘prestatiemaatschappij’ beslist op haar plaats. Het leveren van een prestatie is belangrijk, maar
mag nooit een doel op zich worden.
Kwaliteit wil zeggen dat we als school aan bepaalde eisen willen voldoen. Daarom ‘volgen’ we
leerlingen bijvoorbeeld op de voet. Via het zogenoemde leerlingvolgsysteem houden we de
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vorderingen die het kind (de leerling) maakt, bij. Van iedere leerling wordt een dossier
bijgehouden. Voor een aantal vakken worden toetsen afgenomen. Hiervoor zijn er
methodegebonden toetsen, maar ook landelijk genormeerde, zoals AVI voor het technisch
lezen en de diverse Cito-toetsen.
Voor kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken zijn er eveneens toetsen beschikbaar.
Deze worden afgenomen door de remedial teacher (leerlingbegeleider) of de interne
begeleider (i.b.’er). De school kan ook advies inwinnen bij de schoolbegeleidingsdienst
IJsselgroep (voorheen SBDIJ). De uitslagen van de testen kunnen bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat het kind extra hulp krijgt van de eigen leerkracht en/of de remedial teacher.
Op De Regenboog worden alle mogelijkheden benut om het kind zo goed mogelijk in zijn
ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Een enkele keer komt het voor dat we tot de
conclusie komen dat de extra inzet onvoldoende effect heeft gehad. In overleg met de ouders
kan dan worden besloten dat het kind het betrokken leerjaar ‘overdoet’ (de school heeft hierbij
het laatste woord). Als het kind zowel lichamelijk als emotioneel achterblijft bij zijn/haar
leeftijdsgenoten, is zo’n optie denkbaar, want het doel van zittenblijven moet zijn dat het kind
daarna de basisschool alsnog ‘gewoon’ afmaakt.
In een voorkomend geval kan ervoor worden gekozen, ook weer in goed overleg, het kind te
verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Ook kinderen die bovengemiddeld presteren verdienen aandacht. Zij mogen zich niet vervelen
op school, anders gezegd: we streven ernaar het onderwijs zodanig voor hen in te richten dat
ook ‘hoogbegaafden’ volledig tot hun recht komen.
2.5 Onderwijs op maat
De Regenboog wil onderwijs op maat bieden aan alle kinderen. Belangrijk is dat de volgende
vaardigheden daarbij aan bod komen:
- Cognitieve vaardigheden.
De lesstof wordt klassikaal aangeboden met een zo kort mogelijke instructie. Kinderen die wat
meer uitleg nodig hebben, geven we verlengde instructie. Ook zijn er individuele leerlijnen. De
kinderen werken (vanaf groep 5) met dag- en weektaken. Het doel hiervan is om de kinderen
te leren de taken voor de betreffende dag / week in te plannen en uit te voeren. Daarbij
hanteren we een duidelijke opbouw in het werken met dag- en weektaken. De Regenboog
werkt met moderne methoden. Zo wordt ervoor gezorgd dat er een doorgaande lijn is in de
aan te bieden stof, maar ook in de aanpak voor de verschillende kinderen. Op deze wijze
kunnen we onderwijs met kwaliteit bieden. Naast de methoden wordt er gebruik gemaakt van
ander lesmateriaal om te verdiepen en te verbreden. Hierbij worden ook de computers en het
digitale schoolbord ingezet.
- Sociaal-emotionele vaardigheden.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Door
middel van de Kanjertraining leren we de kinderen hoe ze op een juiste wijze voor zichzelf én
voor elkaar kunnen opkomen. Ook hebben we op school een pestprotocol. Aan het begin van
ieder jaar spreken we in elke groep gedragsregels af, waar iedereen belooft zich voor in te
zetten zich daaraan te houden. We vinden het tevens belangrijk kinderen mee te geven dat er
verschillen tussen mensen zijn en dat die verschillen er mogen zijn. Op die manier kun je van
elkaar leren!
- Creatieve vaardigheden.

Schoolgids 2018 - 2019
p.c. basisschool De Regenboog Keteldiep 50 Zeewolde

Pagina 9
Er worden wekelijks muziek-, crea- en tekenlessen in de groep aangeboden. Ook wordt er
aandacht besteed aan kunst en cultuur, dit in samenspraak met de Stichting De Verbeelding te
Zeewolde (via de cultuurcoördinator).
- Overige vaardigheden.
De kinderen groeien op in een samenleving waarin ICT-vaardigheden essentieel zijn. Onze
computers (chromebooks) worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs en als
hulpmiddel bij het zoeken naar informatie voor bijvoorbeeld werkstukken en spreekbeurten. De
computers zijn gekoppeld aan een netwerk en ook kunnen deze ‘online’ werken.
2.6 Christiaan Huygensonderwijs
De Regenboog startte schooljaar 2016-2017 voltijds Christiaan Huygensonderwijs voor
hoogbegaafde kinderen. Christiaan Huygensonderwijs staat voor: versnellen zonder de klas te
verlaten, extra vakken als Spaans, ondernemen en denksport (bridge) en speciaal opgeleide
leerkrachten. CH-leerlingen hebben vaak andere interesses dan leeftijdsgenoten, stellen
kritische vragen, zoeken naar alternatieve oplossingen en hebben in veel gevallen weinig
behoefte aan herhaling. De leerlingen hebben eigen doelen en zijn heel vaak perfectionistisch
ingesteld. Schooljaar 2017-2018 startte er een tweede CH-klas. De CH-klassen werken nauw
samen met de ‘moederschool’ in Dronten, ook een van de scholen van de Stichting Codenz.
Hiernaast is er een Huygensklas. Ook hierin zitten hoogbegaafde kinderen, maar zij gaan alleen
op dinsdagmiddag naar deze klas en zitten de rest van de week in een reguliere basisschoolklas
op De Regenboog, De Richtingwijzer of Het Mozaïek, de drie scholen van de Stichting
Codenz in Zeewolde.
Kapstokregels
In de school hangen op enkele plaatsen naast een ‘hoofd’-regel drie zogenoemde
kapstokregels. Aan deze regels kunnen weer andere worden gehangen.
De belangrijkste regel is:
Je hoort erbij!
De kapstokregels zijn:
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken
morgen.
3. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker
niet.

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
3.1 Directeur
De leiding van de school berust bij de directeur. Tot de taken van de directeur behoren: de
algehele leiding over het schoolgebeuren, het contact onderhouden met het bestuur van de
Stichting Codenz, de inspectie, de gemeente Zeewolde, de schoolbegeleidingsdiensten en de
collega-scholen, het verzorgen van de in- en uitgaande post en het waken over de financiën van
de school. Tevens geeft de directeur leiding aan het dagelijkse gebeuren op school, zit hij de
teamvergaderingen voor, leidt hij nieuwe ouders rond, verzorgt hij de informatie naar de
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ouders via de tweewekelijks verschijnende nieuwsbrief ‘t(h)intje, en is hij verantwoordelijk
voor het al dan niet verlenen van verlof aan leerlingen en houdt hij tezamen met de
administratieve medewerkster de leerlingenadministratie en de vervangingsregistratie van
(zieke of anderszins afwezige) leerkrachten bij.
De directeur onderhoudt nauwe contacten met zijn collega’s van de andere scholen van de
Stichting Codenz. Mannes Schoppink is sinds januari 2010 directeur van De Regenboog. Hij is
bereikbaar via deregenboog@codenz.nl, hetgeen ook het algehele e-mailadres is van De
Regenboog.
3.2 Onderwijskundig concept en speerpunten
Op De Regenboog wordt in grote lijnen het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. In elke
groep wordt er gewerkt met verschillende niveaus. Zo is er een basisgroep, maar wordt er ook
volop aandacht geschonken aan kinderen die ‘meer’ aan kunnen of juist extra hulp nodig
hebben. We proberen van alle kinderen de zelfstandigheid te vergroten. Hiervoor maken we
gebruik van een doorgaande lijn. Via het leerlingvolgsysteem houden we de vorderingen van
de leerlingen bij. De gegevens vormen samen met de gesprekken met ouders de basis om te
beslissen welke stof de leerlingen aangeboden krijgen in welke groep.
De Regenboog heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. We
zoeken naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Van belang daarbij zijn de volgende
aspecten:
1. De leertijd wordt effectief besteed.
2. Het leren van de leerlingen staat centraal.
3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken.
4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht.
5. Er wordt gewerkt met het directe instructiemodel (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof).
6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de
groep als geheel.
7.De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen).
8. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren
en onderwijzen.
9. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling
verloopt geordend.
10. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.
11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen.
3.3 De samenstelling van het team
We streven ernaar elke groep te voorzien van één of hooguit twee vaste leerkracht(en). Is er
sprake van een combinatiegroep, dan is een derde leerkracht ook mogelijk. We geven de
voorkeur aan ‘enkele’ groepen, maar om schoolorganisatorische redenen wordt er incidenteel
ook gekozen voor een combinatiegroep; het zitten in zo’n combinatiegroep biedt beslist ook
voordelen!
Naast de ‘gewone’ groepsleerkrachten zijn op De Regenboog aanwezig:
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1. Eén r.t.’er dat wil zeggen remedial teacher. De r.t.’er is een groepsleerkracht die zich
gespecialiseerd heeft in het begeleiden van leerlingen met bepaalde problemen.
De desbetreffende kinderen kunnen dan gedurende een zekere periode individueel of in kleine
groepjes extra aandacht krijgen. De r.t.’er is Riët Hofman.
2. Eén i.b.’er, dat wil zeggen intern(e) begeleider. De interne begeleider is verantwoordelijk
voor de zorg binnen de school. Bij deze taak horen onder meer: het volgen van de zorgleerling
gedurende zijn/haar schoolloopbaan, het opzetten van een heldere zorgstructuur en het
regelmatig overleg voeren hierover zowel binnen als buiten de school. Tevens leidt de i.b.’er de
leerlingbesprekingen. Onze i.b.’er is Bianca Ras.
3. Specialisten. Het leerkrachtenteam van De Regenboog doet volop aan scholing.
Gezamenlijk wordt momenteel handelingsgericht werken opgepakt, waarbij in elke klas met
groeps(handelings)plannen wordt gewerkt. Ook individuele leerkrachten kunnen zich in
bepaalde vakken specialiseren. Zo behaalde Angela Brons de kwalificatie ‘rekenspecialist’.
Eerder deed ze reeds de opleiding voor interne coach. Voorts beschikt De Regenboog over
een gedragsspecialist (Bianca Ras), een taalcoördinator (Elise Mol), een leescoördinator (Riët
Hofman), een cultuurcoördinator (Gerrie Looman) en een hoogbegaafdheidscoördinator
(Mannes Schoppink).
3.4 Leerlingactiviteiten
In groep 1 en 2 wordt de basis gelegd voor het onderwijs in de rest van de school. Vierjarigen
zijn nog erg op zichzelf gericht en krijgen vanzelfsprekend de mogelijkheid om zich vanuit deze
beleving te ontwikkelen. Daarom zullen taal-, denk- en motorische vaardigheden spelenderwijs
vorm moeten krijgen. Zo mogen knippen, plakken, kleuren en veters strikken geen doel op zich
zijn, maar een middel om het voornoemde te (leren) ontwikkelen. Daarnaast moeten de
kinderen leren wat het is om in een groep te functioneren, sociaal en emotioneel maken ze op
deze leeftijd immers een enorme groei door. Het begeleiden naar samenwerken achten we
daarom van essentieel belang: samen spelen, samen leren, samen opruimen... Jongste en oudste
kleuters zitten samen in één groep. Ligt de nadruk in groep 1 nog op het wennen aan het naar
school gaan, in groep 2 wordt de sturende rol van de leerkracht meer zichtbaar.
De activiteiten van groep 1 en 2 starten vanuit de kring. Verder wordt er gespeeld en gewerkt
aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Veelal wordt er gewerkt vanuit
een bepaald thema (‘voorjaar’, ‘afval’, ‘bodemdiertjes’). Met dat thema als vertrekpunt komen
allerlei activiteiten in samenhang aan de orde. Op het lesrooster worden verschillende ontwikkelingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie
speelt in de zogenoemde huishoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto
leert ook getallen of begrippen en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met
voorbereidend schrijven. Veel aandacht is er voor de taal- en rekenontwikkeling, omdat veel
vormen van leren hiervan afhankelijk zijn.
In groep 2 worden activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en
schrijven in groep 3. In de loop van groep 2 wordt samen met de ouders besproken of een kind
toe is aan groep 3. Het is zeker niet zo dat kleuters zo snel mogelijk ‘klaargestoomd’ moeten
worden voor de rest van de school. Integendeel! Met succes groep 3 doorlopen lukt pas als het
kind hier daadwerkelijk aan toe is. In de meeste gevallen verloopt zo’n ontwikkeling op
natuurlijke wijze. Toch zien we een kind bij wijze van spreken liever een jaar langer in groep 2
dan dat het jarenlang op z’n tenen de school moet doorlopen!
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Onderbouwd
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met Onderbouwd. Onderbouwd is een leerpakket voor de
onderbouw, waarmee het op school aanwezige ontwikkelingsmateriaal gekoppeld wordt aan
leerkaarten. Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en
(schrijf)motoriek. Elke school heeft de verantwoording om de door de overheid gedefinieerde
kerndoelen aan te bieden aan haar leerlingen. Met het verdwijnen van de KLOS-opleiding is
ook een essentiële, op de kerndoelen gebaseerde aanpak in de onderbouw verdwenen. Toch
zijn de eisen vanuit de overheid gebleven. Een te behalen leerdoel bestaat uit een aantal
vaardigheden. Een kleuter moet zich maar liefst 86 vaardigheden eigen maken om op een
verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Het leerpakket Onderbouwd zet alle
ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en
leerdoel een passend product geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het op
school aanwezige ontwikkelingsmateriaal de doelen behalen die belangrijk zijn voor de
doorgaande lijn.
Onderbouwd biedt als grootste meerwaarde een koppeling van het ontwikkelingsmateriaal uit
de kast aan een kern- en leerdoel. Door het op speelse manier doelgericht aanbieden van het
materiaal wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. De belangrijkste
uitgangspunten van Onderbouwd zijn het volgen, het bewust en doelgericht stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen. Dit zorgt voor de nodige prikkels die een belangrijke voorwaarde
vormen voor leren. Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van het rekenen, lezen
en schrijven door middel van spel te leren. Het is een belangrijke taak van de leerkracht een
spel verantwoord aan te bieden. Een niet doordacht spelaanbod leidt anders slechts tot het
amuseren van kleuters, maar behaalt niet de beoogde doelen. Het spelenderwijs leren zorgt
ervoor dat kleuters op een ontspannen manier de kennis vergaren die zich in de volgende
groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Onderbouwd maakt dit op
kerndoeldekkende wijze mogelijk en vormt daarbij ook een goede structuur richting
bijvoorbeeld de onderwijsinspectie.
De overgang naar groep 3 (zie 3.5) dient zo soepel mogelijk te verlopen en moet ook worden
gezien als een overgang van het spelen naar het leren. De kinderen krijgen voor het eerst
‘echte’ vakken als lezen, schrijven en rekenen. Zo leren de kinderen het ordenen van getallen
en het optellen en aftrekken van getallen onder de 20. Groep 3 is een belangrijk leerjaar (maar
dat kan van elk leerjaar worden gezegd…). Het succes in de hogere groepen heeft voor een
groot deel te maken met de ontwikkeling in groep 3!
Kinderen leren in groep 3 lezen aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. De nadruk
ligt op zelfstandig werken en het veilig en vlot leren lezen. De kinderen die in groep 1 en 2 al
hebben leren lezen, hebben hun eigen werk, maar werken met hetzelfde thema. Belangrijk is
voorts dat kinderen het technisch lezen onder de knie krijgen, dat wil zeggen foutloos lezen en
in het juiste tempo. De kinderen leren de ‘feestletters’ en ook aan elkaar schrijven met de
methode Pennenstreken.
In groep 4 doet het dictee zijn intrede. Er wordt vooral gewerkt aan de woordenschat van de
kinderen. Niet alleen foutloos schrijven staat op het programma, ook het communicatieve
aspect van taal wordt benadrukt: het leren hanteren van taal in dagelijkse praktische situaties.
Wat het rekenen betreft wordt de getallenlijn tot en met honderd aangeboden en de tafels van
1 tot en met 10. Extra aandacht wordt in groep 4 besteed aan het vak lezen. Er wordt gelezen
in kleine groepjes, terwijl kinderen die qua leesniveau ‘achterblijven’ extra worden

Schoolgids 2018 - 2019
p.c. basisschool De Regenboog Keteldiep 50 Zeewolde

Pagina 13
ondersteund. Hierdoor is mooi te zien dat kinderen in groep 4 bij het lezen ineens vaak flinke
sprongen voorwaarts maken. Het ontdekken van het belang van en het plezier in lezen heeft
hier uiteraard direct mee te maken.
In groep 5 krijgt het rekenen een nieuwe dimensie. Niet alle sommen kunnen nog ‘uit het
hoofd’ worden uitgerekend. Kinderen dienen wel te weten wat ‘cijferen’ is, maar het succes
van rekenen mag hiervan niet afhankelijk zijn. Met cijferen leer je slechts trucjes, geen inzicht
en begrip.
In april wordt in groep 7 de (theoretische en praktische) verkeersproef afgenomen. De
zogenoemde Entreetoets in de maand mei dient enerzijds om te zien waar de leerling staat ten
opzichte van zijn leeftijdsgenoten, anderzijds om te ontdekken waar de groep als geheel (nog)
bepaalde hiaten vertoont.

Huiswerk
Het ‘huiswerk’ wordt gedurende het tweede gedeelte van de basisschoolloopbaan van het kind ‘opgebouwd’. In
grote lijnen ziet deze opbouw er als volgt uit:
Groep 5:

- spelling;
- tafels;

Groep 6:

- spelling;
- tafels;

Groep 7:

- spelling;
- werkwoordspelling;
- redactiesommen rekenen;
- topo;
- woordjes Engels;
- verkeer (voor de verkeersproef in april);

Groep 8:

- spelling;
- online werkwoordspelling;
- redactiesommen rekenen;
- topo;
- woordjes Engels.

Groep 8 sluit de basisschool af. De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt zo soepel
mogelijk voorbereid, al zal het tijdens de Cito-Eindtoets in april enkele dagen hard ‘blokken’
zijn. De bezoeken aan de scholen voor voortgezet onderwijs moeten ook worden gezien in het
licht van het samen (leerling, ouders en leerkracht) kiezen van de meest geschikte
vervolgschool.
Het vak jeugd-EHBO is iets extra’s: (bijna) noodzakelijk, al is het zeker ook een sociaal en
ontspannen gebeuren. Wel moet hieraan worden toegevoegd dat het geven van jeugd-EHBO
staat of valt met de aanwezige menskracht bij de EHBO Vereniging Zeewolde of afd. Rode
Kruis. Voorst wordt er in groep 8 een bezoek gebracht aan het Anne Frankhuis in Amsterdam.
Het schoolkamp en de afscheidsmusical ten slotte herbergen veel sociale elementen, je verlaat
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de basisschool immers maar één keer! Het schoolkamp wordt aan het einde van groep 8
gehouden.
3.5 Van groep 2 naar groep 3
Aan het eind van groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind
wel gebaat is bij de overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op
spelen en open onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen
doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een specifiek(e)
ontwikkelingsprobleem of -stoornis. Dat betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2
naar groep 3 zeer overwogen nemen. Als het kind op de kaart van het Pravooleerlingvolgsysteem op de onderdelen ‘kring’, ‘werken’, ‘taal’, ‘motoriek’ en ‘omgaan met
hoeveelheden/ordenen’ ontwikkelingsproblemen vertoont, delen we de ouders in januari
genoemde twijfels mee. Uiteraard wordt ‘tussendoor’ bekeken of het geconstateerde beeld
hetzelfde blijft dan wel veranderingen vertoont. Van zeer groot belang is hierna de periode van
januari tot het eind van het schooljaar. In het gesprek met de ouders wordt uiteraard ook
aangegeven hoe de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk kan worden gestimuleerd
en op welke wijze de ouders hier thuis bij aan kunnen sluiten. Hierbij kan het gaan om het
bieden van ontwikkelingsgelegenheid, het geven van speciale begeleiding en het aanreiken van
(bijvoorbeeld) leesbegeleiding aan kinderen die in de loop van dat jaar toe zijn aan lezen.
Voorts wordt in het gesprek aangegeven wanneer de definitieve beslissing over het vervolg van
de schoolloopbaan van het kind wordt genomen. Bij jonge kinderen valt de beslissing zo laat
mogelijk, dit om de kans op een goed besluit te kunnen verhogen. En dan is het tijd voor het
nemen van de definitieve beslissing ten aanzien van het schoolloopbaanvervolg van het kind.
Een handig hulpmiddel daarbij is de Pravoo groep 3-rijpheidsprotocol, waarbij het kind wordt
‘gewogen’ op een twintigtal aspecten. Het oordeel van de school over het
schoolloopbaanvervolg van het kind is bindend voor de ouders. Kort door de bocht zou je
kunnen zeggen dat ouders één verantwoordelijkheid hebben (die ten aanzien van het wel en
wee van hun kind), de school twee (die ten aanzien van het desbetreffende kind én de andere
kinderen in de groep). N.B. Ook bij de overgang naar de hogere groepen is er volop
overleg met de ouders, maar hakt de school de knoop ten aanzien van
overblijven/zittenblijven door. In een hoogst enkel geval springt een leerling ‘een klas over’.
Hier zijn geen algemene richtlijnen voor aan te geven. Dit wordt per leerling bekeken.
3.6 De aan te bieden vakken
In nevenstaande tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd er per week aan verschillende
vakken wordt besteed. Het gaat hierbij om gemiddelden, die per leerjaar en per periode kunnen
verschillen.
Godsdienst
Nederlandse taal
Rekenen
Lezen
Schrijven
Geschiedenis*
Aardrijkskunde*
Biologie*

2½ uur
5 à 6 uur
5 à 6 uur
2 tot 5 uur
1 tot 2 uur
1 uur
1 uur
1 uur
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Muziek
1 uur
Tekenen
1 uur
Handvaardigheid
1 tot 2 uur
Verkeer
½ uur
Engels
½ tot 1 uur
Gymnastiek
1 tot 2 uur**
Soc. emotionele ontw. ¾ uur
* via ‘Samen op Aarde’ van ‘Da Vinci’

** Kinderen hebben één keer per week gymnastiek. Vanaf groep 3 gaan de kinderen
(onder begeleiding) hiervoor te voet of op de fiets naar de sporthal (Het Baken).

We werken op De Regenboog met de volgende lesmethoden:
Godsdienst: Kind op Maandag.
Nederlandse taal: Taal actief.
Rekenen: De wereld in getallen.
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen.
Technisch lezen: Estafette.
Begrijpend lezen: Tekstverwerken.
Schrijven: Pennenstreken.
Geschiedenis: Da Vinci / Samen op Aarde.
Aardrijkskunde: Da Vinci / Samen op Aarde.
Biologie: Da Vinci / Samen op Aarde.
Muziek: Moet je doen.
Tekenen: Tekenvaardig.
Handvaardigheid: Handvaardig.
Verkeer: Wijzer door het verkeer / Jeugdverkeerskrant (groep 7).
Engels: Groove me.

Gevarieerd onderwijs houdt in dat de te hanteren leerboeken regelmatig kritisch worden
doorgenomen en waar nodig door meer eigentijdse worden vervangen. Zo gingen gaan we in
het schooljaar 2016-2017 voor het eerst aan de slag met Da Vinci, waarbij alle zaak- en
creatieve vakken geïntegreerd worden aangeboden (zie hieronder). Ook werd er voor het eerst
aan de gehele basisschool Engels aangeboden (zie 3.9). Schooljaar 2018-2019 starten we met
een nieuwe muziekmethode.

Da Vinci / Samen op Aarde
De Regenboog ging schooljaar 2016-2017 van start met een nieuwe, eigentijdse methode voor
wereldverkenning: Da Vinci / Samen op Aarde. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan
waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel worden behandeld die vallen onder
Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse
geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, Wetenschap & Techniek, de 21th
Century skills en de kerndoelen Godsdienstige en Levensbeschouwelijke vorming.
Leerkrachten geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en
levensbeschouwing meer, zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden deze als
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geheel aan met één centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien
tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch
materiaal. Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn
eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de
klas verbondenheid ontstaat. Ook maakt ieder kind per thema een persoonlijk themawerkstuk.
Daarnaast hebben we vier schoolbrede thema’s die we gezamenlijk openen en afsluiten.
Samen op Aarde neemt de christelijke bril als uitgangspunt om de wereld te bekijken. Daarbij
is er veel aandacht en respect is voor andere culturen, filosofieën en overtuigingen.

3.7 Computer en chromebooks
Het ICT-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het gehele schoolbeleid. De leerkrachten
hebben zich de afgelopen schooljaren bekwaamd in het computergebeuren, beheersen de ICTbasisvaardigheden en werken aan een invoeringstraject van ICT in hun eigen praktijk.
De computer als multimedialeermiddel is een onderdeel van het gehele onderwijs en richt zich
op de totale ontwikkeling van de leerlingen. Inzet zal vooral plaatsvinden binnen de
deelgebieden: verstandelijke ontwikkeling en het verwerven van noodzakelijke kennis
betreffende de centrale vakken taal/lezen en rekenen en daarnaast de wereldoriënterende
vakken. Ook culturele en creatieve vaardigheden zijn van belang, hoewel de betekenis hiervan
in dit opzicht beperkter is.
De computer wordt voorts speciaal ingezet voor de meer-, maar ook de minderbegaafde
leerlingen. De leerkrachten hebben daarnaast een eigen e-mailadres. Vanuit elke werkplek is er,
ook voor leerlingen, internet bereikbaar, hetgeen eveneens geldt voor de tekstverwerker. Naast
computers werken alle klassen vanaf schooljaar 2016-2017 met chromebooks. De school heeft
er veertig in eigendom. Voor het gebruik ervan worden alle groepen enige keren per week
ingeroosterd.
De computers en de chromebooks worden concreet ingezet voor:
- kleuterbouw: de ontwikkeling van taal en rekenen.
- rekenen groep 3 tot en met 8: hoofdrekenen, verkennen van getallen en het bevorderen van
ruimtelijk inzicht.
- taal: spellingsoefeningen, taal- en redekundig ontleden, visuele analyse en synthese, visueel
geheugen en auditieve discriminatie.
- lezen: voorbereidend en aanvankelijk lezen.
- aardrijkskunde: topografie, kaartbegrip en simulatieprogramma’s voor verdieping en verrijking
van aardrijkskundige begrippen.
- internet: databank voor leerkracht en leerling.
- leerlingvolgsysteem en schooladministratie.

3.8 Coöperatief leren
Schooljaar 2014-2015 werd het team van De Regenboog geschoold in het werken met
coöperatief leren. Bij coöperatief leren maken leerlingen zich de stof al samenwerkend eigen.
Er zijn allerlei momenten op een dag waarop er bepaalde werkvormen kunnen worden
toegepast. Het werken van coöperatief leren heeft een sociaal aspect, maar tevens is bewezen
dat de betrokkenheid van de leerlingen bij het schoolwerk sterk wordt vergroot. Coöperatief
leren moet bij dit alles worden gezien als een middel, het is geen doel.
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3.9 Engels
Op De Regenboog wordt van groep 1 tot en met 8 Engels gegeven. Na een proefperiode
wordt dit vak vanaf schooljaar 2016-2017 voor de hele school gegeven aan de hand van de
methode Groove me. Popmuziek ligt aan de basis van de methode. Muziek geeft kinderen
zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Kinderen leren Engels spreken, lezen, schrijven en zingen.
Ook zijn er vormen van differentiëren, zodat er ingespeeld kan worden op niveauverschillen in
de klas.
3.10 Traject richting vervolgonderwijs
De kinderen van groep 7 maken in april/mei de Entreetoets van Cito. Als school kunnen we
zien waar de groep als geheel of waar het individuele kind nog achterstanden heeft ten opzichte
leeftijdsgenoten. Meestal zijn die achterstanden al wel bekend. Het kan ook zijn dat ze nog niet
eerder geconstateerd werden. In ieder geval is er nog een jaar om daar iets mee te doen. De
individuele uitslagen worden met ouder(s) en kind besproken.
In groep 8 start vervolgens het traject ‘schoolkeuze voortgezet onderwijs’. Bij de schoolkeuze
hanteren we het volgende stappenplan:
Stap Periode
1
september/oktober

Actie
- Informatieavond voor ouders/verzorgers over de aanstaande
overstap naar het voortgezet onderwijs (V.O.).

2

eind november

-

In een gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s), leerling en
leerkracht wordt een voorlopig advies gegeven met betrekking
tot de schoolkeuze.

3

december/januari

-

In deze periode organiseren scholen voor voortgezet
onderwijs (zie lijst achterin schoolgids) open dagen voor
ouders en leerlingen van groep 8.

5

begin maart

-

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling doen verslag van hun
bevindingen opgedaan tijdens de open dagen. De leerkracht
geeft het definitieve advies met betrekking tot de schoolkeuze
voor het voortgezet onderwijs.

6

maart/april

-

Vóór 1 april worden de leerlingen aangemeld op de V.O.school van hun keuze. De leerkracht verzorgt de aanmelding.

7

april

-

De leerlingen maken de Cito-Eindtoets (was voorheen begin
februari). De toets (dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19
april) is uitsluitend nog bedoeld om de kwaliteit van de school
te meten en weegt alleen nog mee bij de keuze voor het
vervolgonderwijs als er door de leerling een sterk afwijkende
score is behaald.
Wanneer een leerling niet wordt toegelaten op de school van
zijn/haar keuze, gaat de leerkracht in gesprek met de
desbetreffende school.
‘Warme’ overdracht tussen de V.O-scholen en de leerkracht

8

april/mei

-
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van groep 8 (niet alleen schriftelijk/digitaal, maar ook
mondeling).
9

eind juni/begin juli

-

Kinderen groep 8 nemen afscheid van de basisschool.

3.11 Speciale voorzieningen in en om het schoolgebouw
De Regenboog bestaat uit een achtklassig hoofdgebouw met daarnaast een ruim opgezet
schoolplein. De lokalen in het hoofdgebouw liggen rondom de centrale gemeenschapsruimte
die wordt gebruikt voor (team- en andere) vergaderingen, ouderavonden, kerst- en
paasvieringen en de afscheidsmusical van groep 8. De hal wordt eveneens gebruikt tijdens de
crealessen en bij diverse vormen van groepswerk. Daarnaast zijn er hoeken ingeruimd voor
computers, een (bescheiden) documentatiecentrum en een spelletjeskast.
Het hoofdgebouw telt twee ingangen (één ingang voor groep 1 en 2 en één ingang voor de
andere groepen). Vanzelfsprekend zijn er wel extra nooduitgangen. Eind schooljaar 2003-2004
onderging De Regenboog een uitbreiding met ruimtes voor directie, remedial teacher en intern
begeleider. Het lokaal voor groep 8 (thans in gebruik door de CH-afdeling) werd daarbij
verplaatst naar de gecreëerde uitbouw. In de zomervakantie van 2006 kregen alle klaslokalen
(met uitzondering van dat van groep 8) marmoleum op de vloer, in de centrale hal van de
school kwam in de zomervakantie van 2017 marmoleum te liggen.
Het hele schoolgebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Roken is in de gehele school
verboden.
Omdat het fietsenhok naast De Regenboog niet toereikend is om alle 169 leerlingen van een
‘stalplek’ te voorzien, zijn er fietsgrenzen ingesteld. Alleen kinderen die verder weg wonen dan
Oostergo, Flevoweg, Vecht, fietspad Eem/Laak, Boeier, Almereweg en Lelyweg, mogen op de
fiets naar school en hebben een vaste plaats in het fietsenhok of de elders geplaatste
fietsrekken. Voor het gymmen in Het Baken en De Horst hebben de kinderen van groep 4 tot
en met 8 een fiets nodig. Op maandag, dinsdag en vrijdag mogen alle desbetreffende kinderen
hun fiets meenemen. Voor kinderen uit het buitengebied is er de mogelijkheid hun fiets te
‘stallen’ in het schuurtje naast het fietsenhok. De ruimte is hier wel beperkt.
4. DE ZORG VOOR KINDEREN
4.1 De aanmelding van nieuwe leerlingen
Aspirant-ouders/-verzorgers kunnen vrijblijvend informatie opvragen over de school
(schoolgids en digitale info). Tevens bestaat de mogelijkheid samen met de directeur de school
te bekijken. Om de ouders de school zoveel mogelijk ‘in bedrijf’ te laten zien, wordt er in
principe een afspraak voor onder schooltijd gemaakt. De aanmelding van de nieuwe leerling
wordt officieel nadat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld en zij schriftelijk de
bevestiging hebben gehad dat de aanmelding is gehonoreerd.
Kinderen die drie jaar en tien maanden oud zijn mogen na een afspraak een gewenningsochtend
op school meemaken. Tevens mogen de kinderen die in het nieuwe schooljaar voor het eerst
naar school gaan op de laatste woensdag voor de zomervakantie alvast een kijkje nemen bij
hun nieuwe juf. Ook in de rest van de school wordt op dat moment de wisselochtend gehouden
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en draaien de kinderen een (deel van de) ochtend mee in de klas van hun toekomstige juf of
meester. De schoolverlaters van groep 8 hebben dan vrij.
Op De Regenboog geldt de regel dat kinderen voor het eerst ‘echt’ naar school op de maandag
na hun vierde verjaardag. Valt de verjaardag op maandag, dan mag het kind diezelfde dag
reeds naar school.
De oude 1 oktobergrens (bij 30 september mocht je naar de volgende klas, op 1 oktober nog
niet) voor doorstroming naar groep 3 bestaat niet meer voor het ministerie en de inspectie. Dit
houdt in dat kinderen die in oktober, november of december vier worden (herfstkinderen
genoemd) al na een half jaar naar groep 2 zouden kunnen. Natuurlijk gebeurt dit in
samenspraak met de ouders en kijken school en ouders gezamenlijk wat het beste is voor het
kind.
4.2 Contact en overleg tussen ouders en/of verzorgers en leerkrachten
Ouders en/of verzorgers krijgen maandelijks de gelegenheid om tijdens een zogenoemd
kwartiergesprek met de leerkracht van gedachten te wisselen over de vorderingen van hun
kind(eren). De lijst met data waarop deze gesprekken plaatsvinden, verschijnt aan het begin
van het schooljaar. In het veertiendaagse mededelingenblaadje worden ouders eraan herinnerd
wanneer de eerstvolgende spreekavond is. Ouders dienen in de regel zelf contact op te nemen
met de leerkracht(en) in kwestie. Het kan echter ook zijn dat het initiatief voor een gesprek van
de leerkracht(en) uitgaat. Het spreekt voor zich dat dringende problemen niet tot de
eerstvolgende spreekavond opgespaard hoeven te worden. Een afspraakje tussendoor moet
altijd mogelijk blijven.
De spreekavonden van het schooljaar 2018-2019 zijn op: woensdag 26 september (voor de
eerste spreekavond worden alle ouders uitgenodigd), maandag 12 november, maandag 18
februari, maandag 13 mei en maandag 8 juli.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een woord- en
cijferrapport. Dit rapport dient drie weken na uitgave ondertekend door een van de
ouders/verzorgers weer meegebracht te worden naar school. Groep 8 krijgt het ‘middelste’
rapport niet meer, omdat dit vrijwel samenvalt met de uitslag van de Cito-toets. De rapporten
gaan mee op: (1) dinsdag 12 februari en (2) dinsdag 16 juli 2019.
4.3 Het leerlingvolgsysteem
De sfeer op school is van wezenlijk belang. Het sociale element staat bij ons hoog in het
vaandel! Het kind moet met plezier naar school gaan. Het leren omgaan met andere kinderen,
met de leerkracht(en) en niet in de laatste plaats met zichzelf zijn dan ook zaken waarvoor we
de kinderen ten volle willen laten inzetten.
Daarnaast is de school er ook om de tafel van acht en het werkwoordschema van die lastige
‘t’-soort te leren, om zo maar een willekeurig rekenvoorbeeld en een even willekeurig
taalprobleem te noemen. Er bestaan objectieve maatstaven om te bekijken op welk niveau het
kind zich precies bevindt. De bekendste is natuurlijk de Cito-Eindtoets uit groep 8 (dit
schooljaar wordt deze voor het eerst gehouden in april en niet langer in februari). Maar ook uit
de Entreetoets van groep 7 kunnen we heel veel nuttige gegevens halen. Voor rekenen,
spelling en lezen bestaan er eveneens objectieve toetsmomenten. Deze en soortgelijke gegevens
worden verzameld in het leerlingvolgsysteem (LVS).
Het LVS is bedoeld om drie zaken nauwkeurig te volgen:
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- de individuele ontwikkeling van een kind (ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar
ook ten opzichte van zichzelf);
- de gemiddelde ontwikkeling van de groepen ten opzichte van andere groepen;
- informatie over de resultaten die bepaalde methodes en materialen geven.
Bevat het LVS gegevens over de leerprestaties van de kinderen, ook sociaal-emotionele
gegevens worden hierin verwerkt.
Het een kan ook met het ander te maken hebben: als een kind niet ‘lekker in z’n vel’ zit, heeft
dit onherroepelijk invloed op z’n leerprestaties! Gegevens over gedrag en werkhouding
worden verzameld door kinderen te observeren tijdens hun werk en/of spel.
Van elk kind houden we een leerlingdossier bij. Het beheer hiervan berust bij de interne
begeleiders, de leerkrachten die als extra taken hebben het begeleiden en adviseren van
collega’s die te maken krijgen met leerlingen met een bepaalde hulpvraag (zie 3.3).
Tijdens bouwvergaderingen (gesplitst in onder- en bovenbouw) worden kinderen met leer- en
gedragsproblemen besproken.
Daarnaast vinden er enige malen per jaar leerlingbesprekingen plaats. Hierbij is ook de
remedial teacher aanwezig.
Voor de volledigheid volgen hier de onafhankelijke toetsen, zoals die op De Regenboog
worden gehanteerd:
groep 1 en 2: Cito-ordenen, taal voor kleuters;
groep 3 tot en met 8: AVI-lezen, Cito-DMT (drie minuten toets lezen), Cito-spelling, Citowerkwoordspelling, Cito-woordenschat, Cito-begrijpend lezen en Cito-rekenen;
groep 7: Cito-Entreetoets;
groep 8: Cito-Eindtoets.
Hiernaast zijn er de zogenoemde methodegebonden toetsen.
4.4 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Kinderen die extra zorg behoeven komen na een zorgvuldig proces in de ‘zorgmolen’ terecht.
In grote lijnen zijn vier stappen hierbij van belang.
1. Signaleren. Het probleem moet eerst gesignaleerd worden. Dit kan door middel van
observatie, maar ook kan er gebruik worden gemaakt van toetsgegevens. Daarnaast kunnen er
(via) thuis signalen worden opgevangen dat het met het kind niet goed gaat.
2. Analyseren/diagnostiseren. Als we een analyse hebben gemaakt van het ‘probleem’ kan er
een diagnose worden gesteld. Hiervoor is vaak een onderzoek nodig. De leerkracht zelf is hier
uiteraard bij betrokken, maar ook kunnen de remedial teacher, de intern begeleider, de
medewerker van de schoolbegeleidingsdienst, de fysiotherapeut en/of de logopediste worden
ingeschakeld. Het is de school die bepaalt op welke wijze in- en externe deskundigen worden
ingezet. Wordt er een onderzoek afgenomen door iemand die niet rechtstreeks op school
werkt, dan wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders en/of verzorgers
van het kind met de hulpvraag.
3. Handelingsplan. Weet de school eenmaal wat er aan de hand is, dan wordt er een
handelingsplan opgesteld. Hierin staat op welke wijze het kind in de komende periode (extra)
zal worden geholpen. In de regel voert de leerkracht het plan zelf uit, in een enkel geval is het
mogelijk dat er hulp van buitenaf moet worden (aan)gevraagd.
4. Evaluatie. Nadat het handelingsplan is uitgevoerd wordt geëvalueerd of het heeft gewerkt.
De opstellers van het plan komen hiervoor bij elkaar. Indien de doelstelling is bereikt kan het
‘dossier worden gesloten’, ook kan het nodig zijn nog even door te gaan op de ingeslagen
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weg. In een enkel geval kunnen we tot de conclusie komen dat alle extra aandacht en zorg niet
heeft gebracht wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. In dat geval kan er in gezamenlijk
overleg voor worden gekozen het kind het desbetreffende leerjaar over te laten doen. Zie ook
4.6 (‘passend onderwijs’).
4.5 Zorgadviesteam
Soms is het nodig een kind in een breder verband te bespreken. De school meldt, na
schriftelijke toestemming van de ouders, het kind aan bij het zorgadviesteam (ZAT). Dit team
bestaat uit de volgende personen: de schoolbegeleider (een vertegenwoordiger van de
IJsselgroep), de schoolarts of de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de
leerplichtambtenaar, de directeur van de school, de intern begeleider en de leerkracht van het
kind. Wanneer het kind onder behandeling is van een logopedist of fysiotherapeut, wordt deze
eveneens uitgenodigd. In de praktijk is gebleken dat kinderen op deze manier op adequate
wijze worden (voort)geholpen.
Het zorgadviesteam is er om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en
vervolgens zorg te bieden aan de kinderen en/of ouders/verzorgers in het basisonderwijs. Hoe
eerder er passende zorg wordt geboden, hoe beter.
Sinds het cursusjaar 2007-2008 heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zeewolde een
centrale rol ten aanzien van de ontwikkelingen van de kinderen. De JGZ heeft een begin
gemaakt met het zogenoemde Elektronisch Kinddossier (EKD). In het EKD worden de
gegevens van alle kinderen opgeslagen, zodat er een volledig digitaal kinddossier ontstaat. Het
papieren dossier zal hierdoor uiteindelijk geheel verdwijnen. In het dossier worden ook
‘zorgsignalen’ opgeslagen, die worden verstrekt door ‘derden’, zoals bijvoorbeeld de politie,
Tactus Verslavingszorg, het consultatiebureau enz. In het dossier worden niet alleen
zorgmeldingen, maar ook afspraken, ondernomen acties en dergelijke vastgelegd. Het doel van
de nieuwe zorgstructuur is dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een mogelijk
instabiele ontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd, geregistreerd,
gevolgd, ondersteund en zo nodig doorgeleid naar hulpverlenende instanties. Daarom houdt de
JGZ ook, naast het overleg van het zorgadviesteam, regelmatig contact met de basisschool.
Mochten er zorgen zijn rondom een kind, waarbij de JGZ betrokken is of wordt, dan neemt
eerst de intern begeleider of de groepsleerkracht contact op met de ouders/verzorgers en pas
daarna de JGZ.
Ouders/verzorgers kunnen zelf ook verzoeken om hun kind in het zorgadviesteam te laten
bespreken. Het verzoek kan worden doorgegeven aan de intern begeleider van school of aan
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. De GGD zal dan met de
ouders/verzorgers bespreken wat ‘het probleem’ is, wat mogelijke oorzaken zijn en welke hulp
het kind nodig heeft. Meer informatie hierover is op te vragen bij de afdeling Jeugd van GGD
Flevoland (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 u. op tel. nr. 0320276211). In Zeewolde geeft de GGD elk jaar de cursus ‘Opvoeden & Zo’.
Sinds 2010 is er in Zeewolde (zoals in elke gemeente van Nederland) het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG). Het CJG is er voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 23 jaar in
Zeewolde. En wat heel belangrijk is: het CJG is er ook voor de kinderen en jongeren
zelf. Inwoners van Zeewolde kunnen met al hun vragen over opvoeding en opgroeien terecht
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG geeft gratis advies over het opgroeien en
opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar
mensen of instanties die ouders/verzorgers en kinderen verder kunnen helpen. Zo kan er hulp
nodig zijn bij: zwangerschap en bevalling, tienerzwangerschappen, peuters, kleuters,
schoolgaande kinderen, pubers en hun opvoeding, onderwijs, ruzie, scheiding, sportclubs in de
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wijk, stiefouders, veilig internetten enz. Het adres van het CJG is: De Weerdt 11, 3891 BL
Zeewolde (tel. 036-5223564).
4.6 Passend onderwijs
De leerlinggebonden financiering (lgf) of rugzak verdwijnt. In 2014 kwam er namelijk een
nieuw stelsel voor passend onderwijs. Het budget blijft wel beschikbaar, maar gaat voortaan
rechtstreeks naar samenwerkende scholen. Nu gebruiken gewone scholen het geld van de
rugzak voor onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school kan er
extra begeleiding van leerkrachten en leerling mee betalen. Ook kan de school er lesmateriaal
mee aanschaffen. Lgf is niet meer voor zorg, maar alleen voor onderwijs. Het geld van de
rugzakjes komt per 1 augustus 2014 gebundeld bij de samenwerkende schoolbesturen in een
regio (het samenwerkingsverband). Die bepalen hoe ze het geld zo doeltreffend mogelijk
inzetten in de klas.
Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De minister wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan.
Want zo hebben ze de beste kans op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs gaan.
Wat veranderde er?
Toch zijn er dingen veranderd. Scholen krijgen een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat
scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind
aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of
speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken, terwijl scholen onderling nog meer
gaan samenwerken. Ouders hoeven voortaan geen ingewikkelde indicatieprocedures te
doorlopen en er zijn straks ook geen ‘rugzakjes’ meer. De extra ondersteuning die kinderen
nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.
Volgt uw kind speciaal onderwijs?
Kinderen die al op het speciaal onderwijs zitten hielden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1
augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgde een nieuwe
beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.
Gaat uw kind met een ‘rugzakje’ naar school?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind
nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Hierover kan
de school u zeker meer vertellen!
Nieuwe aanmelding
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal tien weken
van tevoren schriftelijk aan. Binnen zes 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 nauw overleg met u.
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Uw kind zit al op school?
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, ga dan altijd in gesprek met de
leerkracht van uw kind.
Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
Als uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, verandert er waarschijnlijk weinig voor uw
kind. In de loop der tijd kunnen er misschien een paar kinderen zijn die extra ondersteuning
nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dat is weer afhankelijk van de afspraken die
scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.
4.7 Kanjertraining
Met ingang van het schooljaar 2005-2006 volgt de gehele school de zogenoemde
Kanjertraining, die ontwikkeld is door drs. Gerard Weide uit Almere. De leerkrachten zijn
tijdens twee speciale cursusdagen in mei 2005 geschoold in het geven van lessen hierin. Elke
twee jaar is er een ‘bijschooldag’. De laatste uit deze sessie werd begin 2017 gegeven.
De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken.
De Kanjertraining is gebouwd op vijf pijlers:
 we vertrouwen elkaar;
 we helpen elkaar;
 niemand speelt de baas;
 we lachen elkaar niet uit;
 je bent niet zielig.
Elk kind kan baat hebben bij de Kanjertraining, gelukkig vooral ook die kinderen die willen en
durven erkennen dat ze er om de een of andere reden niet bij horen. Het kan zijn dat het kind
het in de groep of de omgeving slecht heeft getroffen, maar vaak zijn kinderen sociaal
onhandig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, ze spelen de baas,
zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op, zijn agressief of doen alsof het ze allemaal niet raakt.
In de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal, die ieder gekoppeld worden aan een kleur
petje.


De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn
in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels (‘losers’) die maar beter naar hem of haar
kunnen luisteren. Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
 Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets en niemand serieus (dus ook
zichzelf niet). Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met
de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. Bij het gedrag van het aapje hoort het
rode petje.
 Het konijn is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf
op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt regelmatig weg in een hoekje. Bij het
gedrag van het konijn hoort het gele petje.
 De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op
zonder anderen bang te maken. De tijger heeft en geeft zijn mening, komt uit voor zijn
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gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld
aan het witte petje.
N.B. Kinderen zijn geen petje, maar dragen in figuurlijke zin (af ten toe) een petje. Het kan
best zijn dat een kind het ene moment een rood petje draagt en het andere een witte. Dit kan
van veel factoren afhangen: voelt het kind zich thuis, zit het lekker in z’n vel, in wiens
gezelschap verkeert het enz. Ook kunnen kinderen thuis een ander petje dragen dan op school.
Vergeet trouwens niet dat ‘petjesgedrag’ eveneens aanwezig kan zijn bij volwassenen…
4.8 Pestafspraken
Op De Regenboog is een zogenoemd pestprotocol aanwezig. Ook gelden er ten aanzien van
pesten heldere regels.
Enige pestafspraken zijn...
1. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen.
2. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
3. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een meester of juffrouw (in de pauze de pleinwacht)
om hulp.
4. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter.
5. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Over plagen en pesten…
Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon zegt iets, een ander zegt iets terug en
meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De
machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht.
Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische of fysieke schade op en is hij in staat
om zich te verweren. Pesten daarentegen is het systematisch uitoefenen van psychische of
fysieke mishandeling door één of meer individuen op een persoon die niet in staat is zichzelf te
verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het
slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, dan
kan dit voor de pester(s) een reden zijn om hem nog harder aan te pakken. Voor meer
informatie: www.pesten.net.
4.9 Dyslexie
De Regenboog hanteert voor kinderen met ernstige, hardnekkige leesproblemen (dyslexie) het
landelijke dyslexieprotocol. Dit betekent dat kinderen op een eenduidige wijze worden
onderzocht op problemen en zij, wanneer er sprake is van deze problematiek, aan de hand van
dit dyslexieprotocol worden begeleid.
Voor deze begeleiding in de basisschool is geen dyslexieverklaring nodig. De scholen in
Zeewolde vergoeden de afname van zo’n dyslexieonderzoek dan ook niet. Voor extra
ondersteuning in het voortgezet onderwijs wordt deze dyslexieverklaring vaak wel gevraagd.
Ouders/verzorgers dienen de kosten die hiermee zijn gemoeid, zelf te betalen. Sinds juli 2011
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zijn onderzoek naar en behandeling van dyslexie mogelijk in Zeewolde zelf. Meer informatie
hierover is te verkrijgen bij de schoolleiding.
4.10 Meerbegaafdheid
Naast kinderen die wat meer tijd en aandacht nodig hebben voor het verwerken van de leerstof
zijn er ook die dit geheel zelfstandig en vrijwel zonder hulp of instructie kunnen. Voor deze
leerlingen moet het onderwijs voldoende uitdagingen blijven bieden. Via het reguliere
lesprogramma zorgen we ervoor dat meerbegaafden extra worden ‘uitgedaagd’. De
Regenboog startte schooljaar 2013-2014 samen met De Richtingwijzer en Het Mozaïek de Da
Vinci klas. Deze klas (thans Huygensklas geheten) komt elke dinsdagmiddag bijeen in De
Regenboog.
De doelgroep zijn kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Voorwaarde is wel dat een kind een
hoge intelligentie of begaafdheid heeft. Van kinderen die hiervoor in aanmerking zouden
kunnen komen, is allereerst contact gezocht met de ouders. Daarna is aan de kinderen zelf
uiteraard ook gevraagd of zij deel willen nemen aan de Huygensklas. Hebben ouders én
kinderen interesse, dan wordt de komende weken de NSCCT bij de kinderen afgekomen.
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. De test geeft een betrouwbare
indruk van het niet schoolse cognitieve niveau ten opzichte van de landelijke populatie, maar
geeft geen IQ-score. De test bevat vijf onderdelen. Twee onderdelen hebben betrekking op
ruimtelijk inzicht (Figuur samenstellen en Exclusie), één op numeriek inzicht (Getallenreeksen)
en twee op taalkundig inzicht (Categorieën en Analogieën).
Schooljaar 2016-2017 startte een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen, de
zogenoemde Christiaan Huygensklas. Meer informatie hierover is te verkrijgen via
christiaanhuygens@codenz.nl (zie ook 2.6).
4.11 Leerlingenraad
De Regenboog heeft sinds het schooljaar 2010-2011 een eigen leerlingenraad, die wordt
gevormd door twaalf leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 en de CH-groepen (uit elke
groep een jongen en een meisje). De leerlingen vergaderen maandelijks onder leiding van de
directeur en denken mee over het reilen en zeilen op school. In de raad kunnen klachten en
ideeën in het algemeen worden besproken, maar ook kan er een ‘actueel’ onderwerp aan de
orde komen (het rooster van de voetbaldoeltjes, het gebruik van het schoolplein enz.).
4.12 Schoolarts – GGD
In groep 2 en groep 7 krijgen de leerlingen een oproep om bij de schoolarts te komen voor
controle. Die controle gebeurt meestal onder schooltijd. Ouders krijgen hiervoor (thuis) een
oproep van de GGD. De schoolarts kan de verkregen gegevens slechts met de leerkracht
bespreken, indien de ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. De Regenboog
werkt samen met de GGD-Flevoland. Kinderen uit groep 4, van wie geen gezondheidsdossier
aanwezig is en ook niet opgevraagd kan worden, komen in aanmerking voor een Preventief
Gezondheidsonderzoek (PGO). Tijdens de PGO wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en
geestelijke gezondheid en aan de ontwikkeling van het kind. Het lichamelijke onderzoek omvat
onder meer onderzoek naar de groei, het gehoor, het gezichtsvermogen, de motoriek, de
houding en de spraak/taalontwikkeling. Ook wordt aandacht besteed aan de opvoeding, het
gedrag, de weerbaarheid en het functioneren op school. Het onderzoek wordt verricht door de
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schoolarts of de jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding voor is wordt er een
vervolgonderzoek afgesproken of nader onderzoek verricht door de jeugdarts. Ook kan er een
verwijzing worden gegeven voor de schoolmaatschappelijk werker, de huisarts, het algemeen
maatschappelijk werk of Bureau Jeugdzorg. De onderzoeken vinden plaats op school, in het
GGD-gebouw of elders. Ouders/verzorgers ontvangen een uitnodiging en een vragenformulier
met daarop datum, tijd en plaats van het onderzoek. Voor het afzeggen of ruilen van het
onderzoek kan contact worden opgenomen met de medisch administratief medewerker
(bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur – zie begeleidend
schrijven).
4.13 Medicijngebruik
Kinderen die medicijnen (onder schooltijd) gebruiken, dienen hiervoor een door
ouders/verzorgers en leerkracht formulier te ondertekenen. De medicijnen worden door de
ouders/verzorgers overgedragen aan de leerkracht en niet door het kind. De medicijnen dienen
voorts in originele verpakking te worden aangeleverd, met daarbij een schriftelijk vastgelegde
dosering. Het is niet toegestaan medicijnen los in een schooltas mee te geven. De leerkracht
dient op de hoogte te zijn van mogelijke bijwerkingen van de medicijnen. Dit geldt ook voor
medicijnen die het kind niet op school krijgt toegediend. De ouders/verzorgers blijven te allen
tijde verantwoordelijk voor het medicijngebruik van het kind op school. Voor elk nieuw
schooljaar moet een nieuwe verklaring worden opgemaakt.
4.14 Gedragscode
In het schooljaar 2010-2011 werd het protocol gedragscode op school ingevoerd. Nadat in
1992 de rijksoverheid streefdoelen benoemde voor de preventie en bestrijding van seksuele
intimidatie is de ontwikkeling van gedragsregels steeds nadrukkelijker onder de aandacht van
scholen en hun besturen gebracht. Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Als eerste
doel vormen de gedragsregels een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Van belang is dat
iedereen binnen de organisatie bekend is met de regels. Voorts bieden gedragsregels een
handvat om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdende gedrag, waartegen
disciplinair moet worden opgetreden. De gedragscode van De Regenboog (die dezelfde is als
op de andere prot. chr. basisscholen in Zeewolde en ook op die van de overige scholen van de
Stichting Codenz) is bestemd voor alle mensen die werkzaam zijn binnen de school, de
leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel
en vrijwillig) in de school verrichten. Het doel van de gedragscode is het scheppen van een
klimaat op school dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. Een dergelijk
klimaat is een voorwaarde voor alle mensen in een schoolgemeenschap om een optimale leeren werkomgeving te creëren. Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat het onjuist is dat
niet als ongewenst beschreven gedrag ‘goed gedrag’ is. Tevens is het zeker niet de bedoeling
dat de gedragscode het spontane omgaan van mensen elkaar in de weg staat. Een (digitaal)
exemplaar van de gedragscode is verkrijgbaar bij de schoolleiding.
4.15 Peuterspeelzaal
De basisscholen hebben regelmatig overleg met de peuterspeelzalen in Zeewolde. Kinderen die
naar de peuterspeelzaal zijn geweest ontvangen bij het verlaten ervan een overdrachtsformulier
voor de basisschool. Hierin heeft de peuterspeelzaalleidster aangegeven hoe een kind heeft
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gefunctioneerd op de peuterspeelzaal. Het formulier wordt vervolgens aan de ouders
meegegeven. Voor de ouders bestaat de mogelijkheid een kopie ervan aan de leerkracht op de
basisschool te geven. Mocht een kind problemen hebben ondervonden in de ontwikkeling, dan
vindt er, met goedkeuring van ouders, een overleg plaats met een leidster van de
peuterspeelzaal. In dat geval is er sprake van een warme overdracht. Samen proberen we
ervoor te zorgen dat een kind de juiste randvoorwaarden krijgt aangeboden om zich zo goed
mogelijk te ontwikkelen.
4.16 Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om ook de voorschoolse opvang te
verzorgen. De basisscholen ’t Wold en De Regenboog hebben besloten de voorschoolse
opvang uit te besteden aan Small Society. Deze organisatie is gespecialiseerd in de opvang van
kinderen. De kwaliteit van de opvang is daarmee gegarandeerd. Small Society heeft in het
hoofdgebouw van ’t Wold aan de Flevoweg een ruimte gehuurd, waar de voor- en later ook
naschoolse opvang plaatsvindt.
Voorschoolse opvang (in een ruimte van ’t Wold dus) is mogelijk vanaf 07.30 uur tot 08.30
uur. De kosten bedragen € 5,- per kind per keer. Wie gebruik wil maken van voorschoolse
opvang kan contact opnemen met Small Society. Small Society is te bereiken onder
telefoonnummer 036 – 522 6991.
Tot slot en voor de volledigheid:





Wie arbeid en zorg combineert krijgt minimaal een derde tot ruim 90 procentvan de
kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Meer info hierover:
www.toeslagen.nl.
Er kunnen maximaal vijftien kinderen gebruik maken van de voorschoolse opvang op ’t
Wold. Zowel ’t Wold als De Regenboog voldoen hiermee wettelijk aan hun
verplichting voorschoolse opvang te regelen. Wanneer er geen mogelijkheid meer is om
via Small Society de voorschoolse opvang te regelen, moeten ouders/verzorgers zelf
alternatieven zoeken.
De afspraken die gemaakt zijn tussen ’t Wold, De Regenboog en Small Society vallen
onder het zogenoemde ‘Makelaarsmodel’. Dit wil zeggen dat beide scholen een
convenant sluiten met de kinderopvangaanbieder Small Society. Voor ouders is dit een
duidelijk model. De school zorgt voor onderwijs en Small Society voor voorschoolse
opvang. Ouders hebben dus met twee duidelijk van elkaar te onderscheiden partijen te
maken.

De eventuele naschoolse opvang van kinderen van De Regenboog wordt eveneens geregeld
door Small Society. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen (036 522 6991) en krijgen dan alle gewenste informatie. Website: www.smallsociety.nl.
5. DE LERAREN
5.1 Het schoolteam
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De Regenboog heeft een zeer breed samengesteld schoolteam, dat wil zeggen dat er een mix is
ontstaan van pas beginnende en meer tot zeer ervaren leerkrachten. Een aantal leerkrachten
heeft een fulltimebaan, ook zijn er die parttime werken (bijvoorbeeld in een zogenoemde
duobaan).
Bij ziekte van een van de leerkrachten proberen we aan de hand van de invallerslijst voor
vervanging te zorgen. Hierbij is het gewenst dat de leerlingen zoveel mogelijk een ‘bekend
gezicht’ treffen. Het is sowieso zo dat we ernaar streven het aantal (inval)leerkrachten per
groep te beperken tot twee. Mocht er geen vervanging gevonden worden, dan wordt de groep
van de afwezige leerkracht voor één dag verdeeld over de andere groepen. Is de leerkracht
hierna nog steeds ziek, dan bestaat de mogelijkheid dat de klas (een dag) naar huis wordt
gestuurd. In het voorkomende geval worden de ouders/verzorgers hier onmiddellijk (dat wil
zeggen de eerste ‘zieke’ dag reeds) van op de hoogte gebracht.
5.2. Stagiaires
Ieder jaar bereikt ons het verzoek één of meer Pabo-studenten te begeleiden. In principe zijn
we hiertoe bereid. De stageplaatsen worden zoveel mogelijk verdeeld over de verschillende
groepen. Een groep krijgt hooguit één stagiaire per jaar. De Regenboog heeft contacten met
Pabo-Windesheim uit Zwolle. De stagiaires voeren taken en opdrachten uit die zij via hun
opleidingsschool hebben meegekregen. Als mentor fungeert de leerkracht van de klas waarin
de student zijn opdrachten uitvoert. Voorts is het mogelijk dat er een LIO-stagiair(e) op
school is. LIO staat voor ‘leraar in opleiding’. Een LIO’er staat ‘begeleid zelfstandig’ enkele
dagen per week voor de klas. Hij/zij geeft dus les, maar de leerkracht is eindverantwoordelijk.
Via Landstede uit Harderwijk krijgen we voorts enkele stagiaires per jaar die een opleiding
sociaal-pedagogisch werk (afgekort SPW) volgen.
6. DE OUDERS
6.1 Algemeen
Ouders/verzorgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun
kinderen. Een deel van die opvoeding wordt overgenomen door de school. Het is daarom van
het grootste belang dat er een goed contact is tussen school en thuis. Daarnaast spreekt het
voor zich dat op school de inbreng van ouders niet kan worden gemist. Het hele reilen en
zeilen van de school vaart daar wel bij!
Ouders kunnen op verschillende wijzen participeren. Dat kan bijvoorbeeld als leesmoeder,
creamoeder of klusjesvader (vanzelfsprekend zijn de woorden ‘moeder’ en ‘vader’ bij de
genoemde voorbeelden inwisselbaar). Is de hulp van ouders gewenst bij (de zeer
noodzakelijke!!) hand- en spandiensten, in de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad
(OR) denken ouders daadwerkelijk mee over de gang van zaken op school. Niet alleen wordt
dit werk gewaardeerd door de kinderen en de school/ het schoolteam, het meedenken over wat
er op school gebeurt/moet gebeuren heeft voor de ouders onderling een samenbindend
karakter. En waarom zouden we in dit verband het woord ‘gezellig’ niet mogen gebruiken?
6.2 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad adviseert, controleert en stemt al dan niet in met beslissingen van
directie en/of schoolbestuur. De MR is een wettelijk verplichte instantie. De MR bestaat uit
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(gekozen) vertegenwoordigers van schoolteam en ouders. De bevoegdheden van de MR staan
beschreven in een reglement. De directeur is als adviseur lid van de MR. De MR vergadert in
principe één keer per maand.
6.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van de
medezeggenschapsraden van de negen scholen van de Stichting Codenz. Elke school levert
hiervoor een ouder- en een personeelslid.
Op de agenda van de GMR-vergaderingen staan (bestuurs)zaken die beide scholen aangaan en
waarover dus een beslissing moet worden genomen. Ook de GMR kent initiatief-, advies- en
instemmingsrecht.
6.4 Ouderraad
De ouderraad vergadert in principe elke vijf à zes weken. Op de website van de school stelt de
ouderraad zich voor (www.pcbsregenboog.nl). De ouderraad informeert de ouders van de
schoolgaande kinderen over zijn werkzaamheden via een introductiebrief die ouders van
nieuwe leerlingen ontvangen en via het jaarverslag (dat betrekking heeft op een kalenderjaar)
dat op de website van de school wordt gepubliceerd.
Tevens wordt een exemplaar van het jaarverslag ter inzage gelegd op de balie in de grote hal.
De ouderraad kan de ouders ook via de nieuwsbrief van school informeren. Momenten die
daarvoor geschikt zijn, zal de ouderraad aangrijpen om haar werkzaamheden onder de
aandacht te brengen van ouders. De ouderraad houdt zich vooral bezig met
schoolondersteunende werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan het (mede) organiseren van
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreizen, schoolkampen en de afscheidsavond van groep 8.
6.5 Stichting Codenz
De Regenboog gaat uit van de Stichting Codenz te Dronten/Zeewolde. Bijzonderheden over
de stichting zijn te vinden op pagina 3 van deze schoolgids.
6.6. Klassenouder
Vanaf schooljaar 2007-2008 heeft elke groep een klassenouder. Een klassenouder helpt de
leerkracht als er iets geregeld moet worden richting ouders, bijvoorbeeld als er vervoer nodig
is voor bepaalde excursies. Anderzijds kan de ouder signalen opvangen van ouders en deze
bespreken met de leerkracht. Elk jaar worden er andere klassenouders gevraagd.
6.7 Ouders en overblijven
Tussen de middag kunnen kinderen op school (blijven) eten en spelen. Het lunchpakketje dient
door de ouders/verzorgers te worden verzorgd. Voor speelgoed en begeleiding zorgt het
overblijfteam.
Een overblijfabonnement is het voordeligst, maar los overblijven kan ook. Een strippenkaart
voor vijf keer overblijven kost € 7,50. De kosten van een abonnement bedragen:
één dag per week
€ 45,twee dagen per week
€ 90,drie dagen per week
€ 135,-
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vier dagen per week
€ 180,- (per jaar)
In beide gevallen dient er een speciaal overblijfformulier te worden ingevuld, waarbij enige
praktische informatie wordt gevraagd: wie is de huisarts, waarop moet bij het kind speciaal
worden gelet, waar zijn ouders tussen de middag bereikbaar enz.
Overblijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de leerkracht. Hierop kan er een keuze worden
gemaakt voor een strippenkaart en/of abonnement.
Ouders waarvan drie of meer kinderen gebruik maken van een abonnement voor minimaal twee
dagen per week, betalen voor de jongste kind(eren) de helft van het abonnementsgeld. Deze
korting bedraagt maximaal € 45,- per kind. De strippenkaarten zijn geldig tot en met groep 8.
Vanwege de verschillende groepen zijn de strippenkaarten kindgebonden.
Als ouders/verzorgers flexibel werken moet dat van tevoren worden aangegeven. Het kind kan
eventueel een flexibel abonnement krijgen. Meer informatie over de varianten is te verkrijgen
bij de overblijfcoördinator. In principe is het niet mogelijk vast overblijfdagen te wisselen.
Voor losse dagen overblijven kan een strippenkaart worden gekocht. Bovenstaande is niet van
toepassing op de kinderen van de Christiaan Huygensklas. Zij blijven minder over en daarom
hebben zij een eigen regeling.
Een compleet overzicht van alle afspraken met betrekking tot de overblijfouders is verkrijgbaar
via
onze
overblijfcoördinator
(Janneke
Nijboer)
of
via
e-mail
overblijvenderegenboog@gmail.com.
6.8 Klachtenprocedure
Op grond van de herziene Arbo-wet zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen
tegen ongewenste omgangsvormen. Deze verplichting geldt ook voor schoolbesturen ten
opzichte van hun personeel en leerlingen. Sinds 1 augustus 1998 dient er op de school dan ook
een klachtenregeling aanwezig te zijn. Een ieder die zich binnen de schoolmuren begeeft valt
onder deze regeling.
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we: handelingen van een groep of van een
individu die door de andere partij als vijandig, vernederend of intimiderend kunnen worden
beschouwd. Ongewenste omgangsvormen kunnen bijvoorbeeld zijn: seksuele intimidatie,
agressie al dan niet in combinatie met lijfelijk geweld, pesten, discriminatie enz. Op De
Regenboog is een Protocol Ongewenste omgangsvormen aanwezig.
De aan het begin van dit hoofdstukje genoemde klachtenregeling onderscheidt drie niveaus
waar met een klacht kan worden aangeklopt: de contactpersoon, de vertrouwenspersoon en de
klachtencommissie.
De belangrijkste taken van de contactpersoon zijn: eerste aanspreekpunt voor personen met
een klacht of een melding; aanbod van de eerste opvang van personen met een klacht of een
melding; zorg voor preventieve maatregelen aangaande ongewenste omgangsvormen.
Enkele aanvullende opmerkingen over de contactpersoon:
- de contactpersoon komt pas in beeld op het moment dat hij/zij specifiek wordt aangesproken
in zijn/haar functie als contactpersoon, dus niet als leerkracht, directeur of intern begeleider;
- er dient sprake te zijn van een melding. De ‘klager’ bepaalt doorgaans welke stappen wel of
niet worden genomen. De contactpersoon geeft alleen aan welke mogelijkheden er zijn. Een
uitzondering geldt indien er sprake is van een strafbaar feit. In dat geval geldt de aangifteplicht;
- de contactpersoon is geen partij, kiest geen partij, doet geen uitspraken, maar stelt zich
geheel neutraal op;
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- de contactpersoon maakt zich aan het begin van het jaar kenbaar aan de groepen 5 tot en met
8. De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 vertellen in de eigen klas wie de
contactpersoon is en leggen in eenvoudige bewoordingen uit wat zijn/haar taak is;
- mogelijkerwijs verwijst de contactpersoon de klager(s) door naar de vertrouwenspersoon,
met wie uiteraard ook rechtstreeks contact kan worden opgenomen. Als het vinden van een
oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, wordt nagegaan of de klacht aanleiding geeft tot het
indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.
Namen en adressen klachtenprocedure:
Contactpersonen De Regenboog:
onderbouw: Elise Mol, tel. 036-5221556 (school) of 0341-266845 (privé);
bovenbouw: Esther Koudijs, tel. 036-5221556 (school) of 036-5225531 (privé).
Coördinator Ongewenste Omgangsvormen GGD:
GGD-Flevoland, vestiging Lelystad, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad, tel. 0320276211.
Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den
Haag, tel. 070-3861697. Fax: 070-3020836. E-mailadres: info@klachtencommissie.org.
Website: www.klachtencommissie.org. Voor de website van de beroeps-, geschillen- en
bezwarencommissies: www.kringenrechtspraak.org.
6.9 Ouderbijdrage
Aangezien de overheid wel veel maar niet alles op school vergoedt vraagt de ouderraad van
ouders een geringe vrijwillige (maar niet vrijblijvende!) bijdrage.
Het gaat hierbij om:
€ 27,50 voor het eerste (uiteraard schoolgaande) kind, € 25,- voor het tweede kind en € 22,50
voor het derde kind. Voor het eventueel vierde of vijfde (tegelijk naar) schoolgaande kind
hoeft er geen ouderbijdrage meer te worden betaald. Voor kinderen die tussen Kerst en Pasen
op school komen is een ouderbijdrage verschuldigd van € 12,-. Na Pasen worden er geen
(nieuwe) bedragen meer in rekening gebracht.
Van de bijdrage worden onder meer de activiteiten betaald die plaatsvinden ten tijde van
Sinterklaas, Kerst en Pasen. De versiering van de school rond deze ‘hoogtijdagen’ en de
attenties bij Kerst en Pasen vallen eveneens hieronder. Daarnaast wordt het afscheid van groep
8 voor een deel uit de ouderbijdrage betaald.
De kosten van het schoolreisje van de groepen 1 tot en met 7 en het schoolkamp van groep 8
staan los van de ouderbijdrage en dienen dus apart te worden betaald.
De gemakkelijkste (en goedkoopste) manier om de ouderbijdrage en het geld voor het
schoolreisje/-kamp over te maken op de girorekening van de ouderraad is een automatische
incasso. Een invulformulier hiervoor is bij de penningmeester van de ouderraad verkrijgbaar.
Voor een aparte incasso worden administratiekosten (€ 1,25) in rekening gebracht.
Het gironummer van de ouderraad van De Regenboog is 117776556 ten name van Ouderraad
De Regenboog te Zeewolde.
6.10 Schoolverzekering
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De verzekering die voor de school is afgesloten loopt via de Besturenraad voor het Christelijk
Onderwijs te Woerden. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering
indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril,
fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief
zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen.
Twee aspecten, waarover regelmatig misverstanden ontstaan, zijn daarbij extra van belang. Ten
eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.
Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft
pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of
zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is
daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
hebben afgesloten.
6.11 Schoolgebedsgroep
Naast leesmoeder, klusvader of lid van medezeggenschapsraad of ouderraad kunnen ouders
ook meedoen met de schoolgebedsgroep. De schoolgebedsgroep heeft geen officiële binding
met de school, maar is een particulier initiatief van ouders. Leden van verschillende kerken
bidden eens per maand voor kinderen, gezinnen, leerkrachten, overig personeel en bestuur. Zo
kan er bijvoorbeeld worden gebeden voor een kind dat te maken heeft met ziekte of problemen
of voor een leerkracht die een moeilijke periode doormaakt. Bidden is een
communicatiesysteem dat God ons volgens de Bijbel zelf (in handen) gaf. Met bidden wordt
God om hulp, leiding of zegen gevraagd. Christenouders zien gebed als een bijdrage aan het
welbevinden van de school. ,,Als wij handelen, gaan wij aan de slag, als wij bidden, gaat God
aan de slag.”
7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
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Wie uitsluitend klassikaal werkt, vergeet dat er verschillen bestaan binnen de groep, soms zelfs
heel erg grote verschillen. Recht doen aan de verschillen die er bestaan tussen leerlingen
noemen we adaptief onderwijs (letterlijk: onderwijs dat zich aanpast aan de verschillen die zich
voordoen). De leerkracht dient zich dan ook niet slechts te richten op de gehele groep, maar
zeker ook op het individuele kind. Zo’n wijze van benadering heeft gevolgen voor de
klassenorganisatie. Toch hoeft niet iedere school die hier mee bezig gaat zelf het wiel uit te
vinden. In dit verband werkt De Regenboog volop samen met de andere scholen van de
Stichting Codenz.
7.2 Zorg voor de relatie tussen school en omgeving
De Regenboog werkt op een prettige manier samen met de andere tien basisscholen in
Zeewolde. Acht keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de directeuren van de diverse
scholen. In dit overleg, dat de werknaam Zoveel hoofden, zoveel zinnen draagt, komen zaken
aan de orde als: uniformiteit ten aanzien van begin- en eindtijden, het vakantierooster, de
gezamenlijke sportdag en dito sporttoernooien, de gezamenlijke projecten en ontwikkelingen
die te maken hebben met passend onderwijs.
7.3 Sponsoring
Scholen hebben wettelijk de mogelijkheid sponsors in te zetten ten einde bepaalde activiteiten
te realiseren. De Regenboog maakt hiervan op dit moment geen gebruik.
8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
8.1 Het eindresultaat
Na groep 8 eindigt voor de kinderen hun basisschoolperiode. Dit wil echter niet zeggen dat alle
kinderen het eindniveau van groep 8 halen. In groep 8 wordt de Cito (= Centraal Instituut
Toets Ontwikkeling)-Eindtoets afgenomen. Het resultaat van deze toets en het advies van de
leerkracht van de desbetreffende groep zijn (in de regel) bepalend voor de keuze van het soort
voortgezet onderwijs. Natuurlijk wordt deze keuze gemaakt in nauw overleg met de ouders.
Ook leerkrachten uit voorgaande jaren worden geconsulteerd. Nadat de Cito-gegevens zijn
binnengekomen worden de ouders en de leerlingen uitgenodigd voor een gesprek en worden
de resultaten bekendgemaakt en vervolgens besproken.
We kennen verschillende vormen van voortgezet onderwijs, zoals:
VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs.
LWOO: Leerweg Ondersteunend Onderwijs.
VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (in de plaats gekomen van VBO en MAVO).
Het VMBO is verder onderverdeeld in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte
leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (de oude ‘mavo’).
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
TVWO: Tweetalig VWO (Engels / Nederlands).
Gymnasium.

De resultaten van het onderwijs hebben uiteraard te maken met de kwaliteit van het onderwijs,
maar mogen niet automatisch als een logisch gevolg worden gezien. Het onderwijs op zich is
het ene jaar immers niet anders dan het andere, toch is de doorstroming heel verschillend. We
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hebben daarvoor de resultaten van de laatste acht jaar op een rijtje gezet. De keuze voor de
school in kwestie geeft uiteraard geen garanties voor het succes aldaar.
Jaar

lwoo vmbo
bb/kb

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

10
13
0
16
0
8
0
0
11
10
0
0

26
7
7
16
4
11
15
20
0
35
4
12

vmbo
tl

havo/
vwo

22
27
61
39
42
48
30
40
22
35
32
44

42
53
32
29
54
33
55
40
67
20
64
44

Bovengenoemde cijfers zijn percentages.
Een hulpmiddel bij de keuze voor de meest geschikte school voor voortgezet onderwijs is de
Cito-toets. In groep 7 wordt de Entreetoets van Cito gemaakt, in groep 8 de Eindtoets. Bij de
Eindtoets lopen de scores uiteen van 500 tot en met 550. Scores van 520 en minder verwijzen
in de richting van leerwegondersteunend onderwijs. Tussen 520 en 530 moet er worden
gedacht aan vmbo basis- of kaderberoepsgericht, tussen 530 en 540 aan vmbo theoretische
leerweg, tussen 540 en 545 havo en tussen 545 en 550 (t)vwo/gymnasium.
9. ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
9.1 Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt in elke klas een informatieve bijeenkomst gehouden.
Naast de kennismaking over en weer tussen leerkracht en ouders wordt er verteld wat er het
nieuwe schooljaar zoal staat te gebeuren. De dagindeling en de te gebruiken (les)methoden
komen eveneens aan de orde. De informatieavond voor het cursusjaar 2018-2019 is gepland
op:
donderdag 20 september 2018.
9.2 Nieuwsbrief
Elke veertien dagen verschijnt het informatieblaadje van De Regenboog, ‘t(h)intje geheten.
De naam kan opgevat worden als tintje (en verwijst dan naar de kleuren van een palet) en als
hintje (‘denkt u er nog even aan dat...’). Voor de kleuters is er voorts de wekelijkse
Weekendkrant. Groep 3 kent Stap voor Stap.
Het veertiendaagse ‘t(h)intje wordt per e-mail verspreid. Om het te kunnen ontvangen, dienen
ouders/verzorgers hun e-mailadres aan school door te geven. Uiteraard wordt het adres verder
nergens voor gebruikt. Ook is het veertiendaagse informatieblaadje te lezen op de website
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www.pcbsregenboog.nl. Op de websiteversie worden geen adressen, telefoonnummers en
geboortedata vermeld.
9.3 Website en Facebook
De Regenboog heeft een eigen website: www.pcbsregenboog.nl. Op de site staat alle relevante
informatie van de school en van de verschillende klassen. Ook wordt ‘t(h)intje elke veertien
dagen geplaatst. Tevens heeft De Regenboog een eigen Facebookpagina, waarop allerlei
nieuwtjes worden ‘gepost’. ‘Liken’ van de berichten wordt gewaardeerd, maar we zien liever
niet dat er (negatief) commentaar onder wordt gezet (dat dan weer een eigen leven gaat
leiden). ‘t(h)intje blijft daarbij wel het officiële nieuwsorgaan waarmee alle ouders kunnen
worden bereikt.
9.4 BHV
We hebben op De Regenboog vijf bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Bij calamiteiten kunnen zij
worden ingezet bij levensreddende handelingen of het blussen van brandjes, alvorens de
officiële hulpdiensten ter plaatse zijn. De BHV’ers organiseren enige malen per jaar een
ontruimingsoefening. Zij krijgen één maal per jaar een bijscholings- en opfriscursus(dag).
9.5 Jarigen
Kinderen die jarig zijn (geweest) krijgen de mogelijkheid te trakteren in de klas, waarna zij de
klassen rond mogen. Vanzelfsprekend wordt er voor hen gezongen en worden zij in het
zonnetje gezet. Bij het trakteren zien we liever geen snoep.
Verjaardagen schoolteam:
Augustus

8:
8:
18:
30:
September 8:
17:
26:
Oktober 16:
November :
December 1:
13:

Carla Gijzen
Claudia van Veldhuizen
Bianca Ras
Robin van der Wal
Annelies Kuin
Riët Hofman
Simone Haan
Elise Mol
geen jarigen
Rinske Deriga
Suzanna in ‘t Veld

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

13: Esther Koudijs
19: Wendy van der Hooft
: geen jarigen
4: Janny Muilwijk
26: Gerrie Looman
28: Irene Smit
22: Angela Brons
14: Ellen van de Weg
16: Mannes Schoppink
: geen jarigen

De verjaardagen van de meesters en juffen worden geclusterd. Op die dag zijn alle leerkrachten
van de desbetreffende groepen er en staan er allerlei gezellige activiteiten op het programma
(dus een dag geen rekenen en taal). De kinderen mogen op de dag dat zij aan de beurt zijn
verkleed op school komen. Voor eten en drinken wordt dan uiteraard gezorgd.
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9.6 Kerk-school-gezinsdiensten
Twee maal per jaar wordt er een kerk-school-gezinsdienst gehouden. De diensten worden
voorbereid samen met de Protestantse Gemeente Zeewolde (in Open Haven), de Evangelische
Gemeente Zeewolde (in RSG Levant, Horsterweg 192) en de Nederlands Gereformeerde Kerk
(in Het Kruispunt in de Polderwijk). De diensten hebben een zeer laagdrempelig karakter:
iedereen is welkom. Schooljaar 2018-2019 is De Regenboog gekoppeld aan de Protestantse
Gemeente Zeewolde in Open Haven. Er is dan een dienst voor de bovenbouw (zondag 4
november 2018, bovenbouw) en een dienst voor de bovenbouw (zondag 17 februari 2018,
onderbouw).
9.7 Zending en andere goede doelen
Als christelijke school vinden we het een goede zaak regelmatig geld in te zamelen voor ‘goede
doelen’. Er worden specifieke projecten ondersteund (zo hebben we via het Zeister
Zendingsgenootschap van tijd tot tijd contact met de Latourschool uit Paramaribo in
Suriname), maar ook wordt er geld opzij gelegd voor ‘noodhulp’ (denk aan het werk van de
Samenwerkende Hulporganisaties). Tevens heeft de school een kind van Het Plan (voorheen
Foster Parentsplan), Wulan uit Indonesië. In het jubileumjaar van De Regenboog (2009) werd
er volop geld gespaard voor de Stichting AKZ, oftewel de Arme Kant van Zeewolde. In de
feestweek kon een bedrag van € 1.750,- worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van
de AKZ. Voorjaar 2010 spaarden we voor het Colombinehuis in Biddinghuizen, een
onderkomen waar (ex-)kankerpatiënten elkaar kunnen ontmoeten en zelfs hun vakantie kunnen
doorbrengen. Najaar 2010 werd er gespaard voor de slachtoffers van de watersnoodramp in
Pakistan. Schooljaar 2011-2012 kwamen we in actie voor een weeshuis in Zuid-Afrika, een
school in Brunapeg (Zimbabwe) en een speciaal project voor een basisschoolkind in China.
Ook hielden we een spontane actie voor KiKa Kinderen Kanker Vrij. Schooljaar 2012-2013
spaarden we voor de Stichting Philadelphia Namibië, HomeRide (een van de ouders fietste in
één weekend 500 km voor de Ronald McDonaldhuizen) en de Stichting Lotte’s Leven.
Schooljaar 2013-2014 zetten we ons in voor projecten van de Stichting World Vision (een
internationale christelijke hulporganisatie). Deze stichting konden we blij maken met een
bedrag van liefst € 600,-. Het laatste gedeelte van dat schooljaar spaarden we voor een
plaatselijk doel, Kinderen Voorop. Deze organisatie is gelinkt aan het Jeugd Sportfonds en zet
zich in voor gezinnen die de contributie voor een sportvereniging niet kunnen betalen.
Schooljaar 2015-2016 spaarden we voor de plaatselijke Kerstpakkettenactie, Zeewolde
Werelddorp (Burkina Faso) en de ZWO-actie Wandelen voor Water. Schooljaar 2016-2017
waren de goede doelen Actie Schoenmaatje van Edukans, Keniagroep 2017 en ‘Dress a
Princess’. Vorig schooljaar (2018-2019) spaarden we onder meer voor de Arme Kant van
Zeewolde (‘paaspakkettenactie’).

9.8 Sportdag groep 5 tot en met 8
Op een woensdagmorgen in mei (of begin juni) wordt de jaarlijkse sportdag georganiseerd op
sportpark De Horst aan de Horsterweg. De sportmorgens (er zijn er twee vanwege het grote
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aantal schoolkinderen in Zeewolde) worden voorbereid door de gymleerkrachten en de
leerkrachten van de tien deelnemende basisscholen uit Zeewolde. Voor de sportdag wordt een
cyclus van vier jaar gehouden, zodat de kinderen van groep 5 tot en met 8 de vier
programma’s één keer hebben meegemaakt. Traditioneel wordt de sportdag jaarlijks afgesloten
met een estafette, waaraan wordt deelgenomen door de scholen die de betreffende ochtend aan
de beurt zijn voor de sportdag.
De sportdag voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8 wordt (voor De Regenboog) dit
schooljaar gehouden op
woensdag 22 mei 2018.
Tevens zijn er sporttoernooien voor de groepen 4 tot en met 8. De sporttoernooien worden
georganiseerd in samenspraak met de plaatselijke sportverenigingen.
De Zeewolder Avondvierdaagse wordt gehouden van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni 2019.
Dit gebeuren staat niet onder verantwoordelijkheid van de school. De kinderen van de groepen
1 en 2 wandelen op de ochtenden van de avondvierdaagse de zogenoemde ochtendvierdaagse.
Samen met de leerkracht en enthousiaste (groot)ouders lopen ze dan elke morgen een rondje
door de buurt rond de school.
9.9 Schoolreis
Eén dag per jaar gaan de kinderen op schoolreis. Voor de onderbouw (groep 1 tot en met 4)
wordt er een attractieve bestemming gezocht: speeltuin, dierentuin etc. Voor de bovenbouw
(groep 5 tot en met 7) wordt ernaar gestreefd aan de dag eveneens een educatief tintje te
geven. Als begeleiders gaan leden van de ouderraad of hulpouders (zie 6.1) mee. De
schoolreisjes zijn op dinsdag 29 mei 2018.
9.10 Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. Het gebeuren moet worden gezien als een onderdeel
van de afsluiting van de basisschoolperiode. De kinderen hebben dus echt iets om naar uit te
zien. Het is op dit moment nog niet precies bekend wanneer het schoolkamp dit schooljaar
wordt gehouden (dit in verband met de verbouwing van het kamphuis in Ermelo).
9.11 Screening op hoofdluis
Hoofdluis komt in de beste families voor, dus ook op onze school. Met hygiëne of het netjes
wassen van het haar heeft het probleem niets te maken. Ongemerkt lopen kinderen hoofdluis
op, bijvoorbeeld via een onschuldige logeerpartij of een jas aan de kapstok. Hoofdluis is niet al
te moeilijk te verhelpen: een speciale shampoo doet in dit opzicht reeds wonderen! Wel is het
van belang dat de ‘netelige kwestie’ wordt gesignaleerd. Daarom worden de kinderen na iedere
vakantie gescreend op hoofdluis. Dit geschiedt in samenspraak met de GGD. Het spreekt voor
zich dat de bevindingen van de screeners niet ‘aan de grote klok’ worden gehangen, maar met
uiterste discretie behandeld. Indien hoofdluis wordt geconstateerd neemt de directeur
telefonisch contact op met de ouders van de leerling(en) om wie het gaat.
Er is op school een protocol met betrekking tot hoofdluis. Klasgenoten van het kind waar
hoofdluis dan wel neten zijn gesignaleerd krijgen een (algemene) brief mee naar huis waarin
(uiteraard zonder naam en toenaam) de constatering wordt meegedeeld en wat het verdere
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stappenplan is. De bedoeling daarvan is dat de ouders/verzorgers van de klasgenoten extra
alert worden. Coördinator van het luizenscreenen is Wendy Vedder.
9.12 Dieren in de school
Veel kinderen zijn allergisch voor dieren. In de school mogen daarom geen dieren worden
gehouden, verzorgd of meegenomen. Bij een eventuele spreekbeurt over bijvoorbeeld een hond
of een cavia, blijft het huisdier op het schoolplein en neemt de spreekbeurthouder de andere
kinderen mee naar buiten om erover te vertellen.
9.13 Gevonden voorwerpen
Het komt met de regelmaat van de klok voor dat kinderen een kledingstuk of voorwerp
vergeten mee te nemen naar huis of erger nog, verliezen. De voorwerpen worden dan
gevonden en op ‘de grote hoop’ gegooid. Het is vervolgens vaak moeilijk te achterhalen wie
de eigenaar is. De kans op vermissing wordt kleiner indien de naam van de eigenaar op jacks,
T-shirts, laarzen, gymschoenen, broodtrommels en bekers wordt gezet. Onder de kapstok bij
de lerarenkamer worden de gevonden voorwerpen bewaard. Als deze na een volgende vakantie
nog niet zijn opgehaald (in ‘t(h)intje worden ouders en kinderen hieraan herinnerd), wordt een
‘goed doel’ voor de kleding gezocht (bijvoorbeeld het Leger des Heils).
9.14 Klassendienst
In de midden- en bovenbouw hebben twee leerlingen per week klassendienst. Zij helpen de
leerkracht onder en na schooltijd bij het uitdelen en/of ophalen van boeken en/of schriften, het
doen van een (extra) karweitje en het opruimen van het lokaal. Dat opruimen gebeurt na
schooltijd (tot uiterlijk 15.25 uur). Blijven kinderen langer op school (bijvoorbeeld voor het
afmaken van werk), dan wordt hierover te allen tijde telefonisch contact met thuis opgenomen.
Groep 1 en 2 kennen de helper van de dag die op de betrokken dag wat meer in het zonnetje
staat en de juf extra helpt bij voorkomende werkzaamheden.
9.15 Vieringen
Sinterklaas wordt op 5 december (of 3 of 4 december, indien de verjaardag van de
goedheiligman in het weekend valt) op ludieke wijze binnengehaald. Nadat hij welkom is
geheten door de directeur, bezoekt hij de groepen 1 tot en met 4. De leerlingen van de groepen
5 tot en met 8 vieren Sinterklaas door lootje te trekken. Vervolgens maken zij een surprise en
kopen aan de hand van een kort verlanglijstje een cadeautje voor ± € 4,-. De goedheiligman
wordt dit jaar op zijn eigen verjaardag, woensdag 5 december, binnengehaald.
De kerstviering wordt op een avond in de week voor de kerstvakantie gehouden. Nadere
bijzonderheden hierover volgen nog.
Op de donderdag voor Pasen staan we stil bij het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus. Dit
geschiedt via een liturgische viering in de diverse bouwen. De ochtend wordt begonnen met
een gezamenlijk ontbijt in de verschillende klassen. Datum: donderdag 18 april 2019.
9.16 Schoolfeest/Playbackshow
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Aan het eind van elk schooljaar wordt het zo langzamerhand traditionele schoolfeest gehouden.
Ouders worden hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn en tevens om de nodige hand- en
spandiensten te verrichten. Thema’s waren de afgelopen jaren onder meer: ‘landen’, ‘kunst’,
‘sprookjes’, ‘theater’, ‘WK-voetbal’, ‘Te land, ter zee en in de lucht’ (met het legendarische
‘Snel naar de bel’) en ‘Olympische Spelen’. Het schoolfeest van 2009 werd gecombineerd met
de viering van het 25-jarig bestaan van De Regenboog. Juni 2012 hadden we elke klas
omgetoverd tot een heus museum. Zo waren er onder meer een hoeden- en petten-, een
recycle-, een sport- en een oorlogs- en vredesmuseum. Het ‘museum’ was enkele uren
geopend voor publiek (vaders en moeders, broertjes en zusjes, grootouders enz.). Schooljaar
2012-2013 sloot het schoolfeest een speciale projectweek af (thema: ‘Ga voor gezond’). In
2014 (vrijdag 13 juni) vierden we als school ons 30-jarig bestaan. Tevens werd daarbij het
nieuwe schoollogo onthuld. Schooljaar 2015-2016 combineerden we het schoolfeest met de
Koningsspelen (vrijdag 22 april). Het was mooi weer en de combinatie met een
ouderkindvoetbaltoernooi zorgde voor een geweldige sfeer. Dat was weer De Regenboog op
z’n best! Schooljaar 2016-2017 hielden we tijdens het schoolfeest een sponsorloop voor
Keniagroep 2017. De Keniagroep ging in de zomervakantie 2017 allerlei klusjes doen in een
weeshuis in Kenia en kreeg daar via de sponsorloop van De Regenboog ruim € 3.100,- voor
mee! Het schooljaar wordt traditioneel op de laatste donderdagmiddag voor de zomervakantie
afgesloten met een playback- en andere talentenshow voor de groepen 3 tot en met 7.
Kinderen kruipen hierbij in de huid van een ‘echte’ artiest en laten zodoende de rest van de
school veelal ongedachte kanten van zichzelf zien. Indien de ruimte dit toelaat mogen ook
ouders en oud-leerlingen tijdens de show een plaatsje in de hal van de school zoeken. De
playback- en andere talentenshow wordt gehouden op donderdagmiddag 18 juli 2019.
9.17 Boomfeestdag
Groep 6 neemt jaarlijks deel aan de Nationale Boomfeestdag. Dit schooljaar is deze gepland op
woensdag 20 maart 2019.
9.18 Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Er worden dan foto’s van de diverse groepen
gemaakt en eventueel individuele foto’s. Indien de organisatie dit toelaat worden er ook
broertjes en zusjes-foto’s gemaakt (mogelijk inclusief nog niet schoolgaande broertjes en
zusjes).
9.19 Verkeersveiligheidslabel
De Regenboog meldde zich in april 2003 als eerste school in de provincie Flevoland voor de
toekenning van het (provinciale) Verkeersveiligheidslabel. Voor het verkrijgen van het label
dient aan een aantal criteria te worden voldaan.
Enkele van die criteria zijn: het werken aan een veilige schoolthuisroute, het zorgen voor een
overzichtelijke verkeerssituatie rond de school, de aanschaf van een ‘up to date’verkeersmethode en de aanwezigheid van enkele (actieve) verkeersouders. Samen met
vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente en de schoolbegeleidingsdienst ging de
school hard aan de slag te voldoen aan de nog niet ‘afgevinkte’ eisen. Begin 2005 werd bekend
dat De Regenboog ‘groen licht’ kreeg, waarna tijdens een feestelijke bijeenkomst op
donderdag 26 april 2005 van dat jaar het Verkeersveiligheidslabel officieel kon worden
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uitgereikt door de toenmalige burgemeester Ype Dijkstra. Het verkeersveiligheidslabel werd in
het schooljaar 2007-2008 voor het eerst verlengd. Begin 2010 werd dit voor de tweede keer
gedaan. Om de kinderen er extra op te wijzen hoe belangrijk het is goed op te letten in het
verkeer, wordt er op een woensdag aan het begin van het schooljaar altijd een speciale
verkeersochtend gehouden. Deze wordt voorbereid door de verkeersouders van de school in
samenwerking met de leerkrachten. Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het landelijke
verkeersexamen.
9.20 Schoolinspectie
Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere
onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het
bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één ‘loket’ binnen te
laten komen. Dat loket is Postbus 51. Voor nadere informatie: info@owinsp.nl of
www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen over onderwijs in het algemeen: 0800-8051 (gratis).
Het laatste inspectierapport van De Regenboog is te lezen op www.onderwijsinspectie.nl (en
dan invullen ‘De Regenboog, Zeewolde’). Het laatste bezoek van de schoolinspectie was op
donderdag 30 oktober 2014. Een verslag van dit bezoek staat op de website van de inspectie
en is ook via school in te zien.
9.21 ‘Mobieltjes’ en MP3-spelers
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Ze zorgen
ervoor dat we altijd bereikbaar zijn en in die zin zijn ze dan ook van onschatbare waarde. We
hebben er daarom uiteraard geen bezwaar tegen dat basisschoolkinderen reeds over een
‘mobieltje’ beschikken. Ook de keerzijde verdient echter aandacht. Ouders mogen ervan
uitgaan dat hun kinderen overdag gewoon in de klas zitten, van ‘onbereikbaarheid’ is dus dan
geen sprake. Daarom hanteren we als regel dat mobieltjes in de school, op het plein en op het
veld niet worden gebruikt, hetgeen eveneens geldt voor het overblijven tussen de middag.
Wat we over mobieltjes schreven, geldt tevens voor MP3-spelers.

9.22 Uitnodigingen voor verjaardagen / kerstkaarten
Om te voorkomen dat bepaalde kinderen zich achtergesteld voelen, worden uitnodigingen voor
verjaardagen niet op school uitgedeeld. Kerstkaarten mogen worden uitgedeeld, mits dit aan de
hele klas gebeurt. Dit ook weer om te voorkomen dat er kinderen zijn die zich buitengesloten
voelen.
9.23 In de kijker
De Regenboog doet graag mee aan buitenschoolse activiteiten. Het spelen op huis-, tuin- en
keukeninstrumenten in 2016 is daar een heel mooi voorbeeld van. Juf Gerrie en enkele ouders
uit de toenmalige groep 6/7 (Titia Bron, Johanneke Bakker en Jacqueline Moll) stuurden in het
voorjaar een inzending in voor ‘Méér Muziek in de Klas’, waarvan koningin Máxima de
ambassadrice was. De Regenboog kwam door de voorrondes heen en mocht daarna zelfs
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optreden in de BZT-show van KRO-NCRV (12 november 2016). De act gooide de hoogste
ogen bij de jury (met onder anderen Gerard Joling en Roel van Velzen) en mocht met enige
andere scholen optreden tijdens de speciale Kerstmuziekgala in Carré te Amsterdam op vrijdag
9 december. De kinderen hadden achter de schermen een ontmoeting met de eregast van het
gala, koningin Máxima. Dat was natuurlijk onvergetelijke gebeurtenis. De bedenkers van de act
hadden eer van hun werk, de uitzending op zondag 18 december was de slagroom op de taart!
10. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
10.1 Schooltijden
Groep 1 tot en met 4:
maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 - 12.15 u. en 13.15 - 15.15 u.
woensdag en vrijdag: 08.45 - 12.15 uur (kinderen groep 1 hebben ook dinsdagmiddag vrij).
Groep 5 tot en met 8:
08.45 - 12.15 uur (woensdagmorgen tot 12.30 u.) en 13.15 - 15.15 uur (woensdagmiddag
vrij).
Christiaan Huygensgroepen:
09.00 – 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur (woensdagmiddag vrij).
10.2 Aantal uren les
Groep 1 gaat 21 uur en 45 minuten per week naar school. De groepen 2 tot en met 4 hebben
per week 23 uur en 45 minuten les. De groepen 5 tot en met 8 gaan per week 25 uur en 45
minuten naar school. Gedurende acht schooljaren dienen kinderen in totaal 7520 uren de
basisschool te hebben bezocht.

10.3 Vakantietijden schooljaar 2018-2019
Zomervakantie 2018:
maandag 16 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018.
Herfstvakantie:
maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018.
Kerstvakantie:
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019.
Voorjaarsvakantie:
maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019.
Goede Vrijdag:
vrijdag 19 april 2019.
Meivakantie (incl. Tweede Paasdag):
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019.
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Tweede Pinksterdag:
maandag 19 juni 2019.
Zomervakantie 2019:
maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019.

10.4 De Leerplichtwet
In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen in Nederland naar school moeten. De ouders,
voogden of verzorgers van een leerplichtig kind zijn verplicht hun kind in te schrijven op een
school. Tevens zijn zij ervoor verantwoordelijk dat hun kind ook daadwerkelijk de school
bezoekt.
Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand
waarin het kind vijf jaar is geworden.
De volledige leerplicht eindigt:
- aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan ten minste twaalf volledige
schooljaren een of meer scholen zijn bezocht, of
- aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
10.5 Verlof / schoolverzuim
Buiten de schoolvakanties om wordt er alleen vrijaf gegeven wanneer hiervoor vooraf,
omkleed met redenen, schriftelijk toestemming is gevraagd. Redenen kunnen zijn: een
bruiloft(sjubileum) in de naaste familiekring (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar - en dan in principe
voor één dag) en ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten. Voor een begrafenis
of crematie van een familielid wordt eveneens vrijaf gegeven. Voor verjaardagen van
grootouders en een 35- of 45-jarig huwelijk wordt geen vrijgegeven. Een vrijvraagformulier is
te verkrijgen bij de directie, maar kan ook worden gedownload van de website. Er kan voor
maximaal tien dagen per schooljaar vrij worden gevraagd. Hierbij dient nadrukkelijk te worden
aangetekend dat het niet gaat om tien extra vakantiedagen. Zo kan er alleen vrijaf worden
gegeven voor een extra vakantie als een medische - of werkgeversverklaring overgelegd kan
worden. De eerste twee weken na de zomervakantie kan de directeur onder geen enkel beding
vakantieverlof verlenen. Wanneer een (niet ziek) kind thuis blijft zonder dat er schriftelijke
toestemming van de directeur is gegeven, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit laatste
wordt door de directie doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zeewolde.
De leerplichtambtenaar gaat vervolgens over tot het opmaken van een proces-verbaal. Ziekte
en bezoek huisarts enz. dienen ‘s morgens telefonisch te worden doorgegeven aan de school:
036-5221556. Elke leerkracht houdt het dagelijkse verzuim bij via het absentenoverzicht in het
administratieprogramma op de computer.
In een enkel geval kan er ‘vakantie onder schooltijd’ worden verleend. In principe gaat het
hierbij alleen om kinderen van ouders/verzorgers die een agrarisch beroep hebben dan wel in de
horeca werken. In dat geval mag de directeur eenmaal per jaar een kind vrijgeven, zodat er
toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan ook nog de enige gezinsvakantie in
dat jaar betreffen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit de
specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouders blijken. De
aanvraag moet minimaal acht weken voor de ingang van het verlof worden ingediend. De
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verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van
het schooljaar vallen.
10.6 Studiedagen
De studiedagen van het schoolteam worden ruim van tevoren aangekondigd in het
mededelingenblaadje van de school, ‘t(h)intje.
10.7 Tropenrooster
Wanneer er een hittegolf is, dat wil zeggen als het drie dagen warmer is dan 30 graden of de
verwachtingen wijzen in deze richting, kan de school overgaan tot het instellen van een
tropenrooster. We beginnen in dat specifieke geval ’s morgens om 08.00 uur en gaan door tot
13.30 uur. Er wordt dan tussen de middag op school overgebleven. Dit geldt alleen voor de
maand juli.
11. NAMEN (en eventueel) ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
11.1 Schoolteam
Directeur:
Mannes Schoppink,
Speenkruid 27,
3892 AC Zeewolde,
tel. 036-5223093.

Intern(e) begeleiders:
Bianca Ras-van den Oudenalder
(reguliere klassen De Regenboog) en
Gertrude Klaver
(Christiaan Huygensgroepen).

Groepsleerkrachten:
Groep 1/2:
Janny Muilwijk.

Groep 5/6:
Claudia van Veldhuizen en Gerrie Looman.

Groep 3:
Elise Mol en Esther Koudijs.

Groep 7/8:
Angela Brons en Ellen van de Weg.

Groep 4:
Wendy van der Hooft en Annelies Kuin.

Christiaan Huygensgroepen:
Rinske Deriga (groep 5, 6 en 7a) en
Suzanna in ’t Veld (groep 7b en 8).

Huygensklas:
Simone Haan.
Invulling Bapo:
Riët Hofman en Ineke van Lambalgen.
11.2 Ondersteuning schoolteam:
Extra ondersteuning:
Riët Hofman en Mannes Schoppink.

Administratrice:
Carla Gijzen.
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Ondersteuning Christiaan Huygensgroepen:
Sabine Robertson (projectleider),
drs. Hanneke van Dasler en drs. Lidy Sibon (expertteam).
11.3 Stichting Codenz
Correspondentieadres:
Postbus 31,
8250 AA Dronten.
tel. 0321-387994.
www.codenz.nl.

College van Bestuur:
Rob Sakko (voorzitter),
tel. 0321-387994.

11.4 Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Janet van Loo en Pieter Maasse.
Namens het schoolteam:
Gerrie Looman (voorzitter) en Elise Mol (secretaris), tel. via school (036-5221556).
11.5 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
vacature (namens de ouders) en Angela Brons (namens het schoolteam).
11.6 Ouderraad
Sigrid de Bruin en
Fanny Reuvers (voorzitters),
Dinette Fijan en
Willeke de Ruijter (penningmeesters),
Minny van Dijkhuizen,

Femke Rebel,
Marleen van de Ridder,
Petra Talsma,
Maria Veldboom en
Annarieke Westendorp.

Namens het schoolteam:
Annelies Kuin.

11.7 Verkeersouder
Janet van Loo.
11.8 Coördinator overblijven
Janneke Nijboer, e-mail overblijvenderegenboog@gmail.com.
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11.9 Contactadressen luizenscreening
Wendy Vedder.
11.10 Externe instanties
Sportgebouwen:
Sporthal/zwembad Het Baken,
Horsterweg 25,
3892 EV Zeewolde,
tel. 036-5223979.

Hulpverleningsdienst Flevoland:
GGD Flevoland,
Plaats 1,
8224 AB Lelystad,
tel. 0320-276211.

Sporthal De Horst,
Horsterweg 202,
3893 AA Zeewolde,
tel. 036-5215992.

Jeugdarts- en verpleegkundige:
tel. 0321-315917.

Bureau Jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg Flevoland,
Mazerhard 71,
3891 BR Zeewolde,
tel. 0320-277400.

Maatschappelijk werk:
Gezondheidscentrum De Pyramide,
De Weerdt 11,
3891 BL Zeewolde,
tel. 036-5222272.

Administratiekantoor:
Concent Administratiekantoor,
Jofferenlaan 2,
8017 HH Zwolle,
Postbus 166,
8000 AD Zwolle.
tel. 038-4231040,
info@concent.nl.

Speciaal (basis)onderwijs:
De Springplank (prot. chr. school voor
speciaal basisonderwijs),
dependance Zeewolde,
Kortsteel 5,
3892 BP Zeewolde.

Inspectie:
Inspectie van het onderwijs,
info@owinsp.nl,
www.onderwijsinspectie.nl.

‘Cluster’-scholen:
Herman Bekiusschool, Lelystad,
De Lelie, Harderwijk,
Dokter Verschoorschool, Nunspeet en
Prof. Groenschool, Amersfoort.

Schoolbegeleidingsdienst:
Schoolbegeleidingsdienst voor Flevoland,
(IJsselgroep),
Postbus 617,
8200 AP Lelystad,
tel. 0320-225050,
fax 0320-225059.

11.11 Scholen voor voortgezet onderwijs
RSG Slingerbos / Levant, locatie Levant (openbare school voor vmbo-theoretische leerweg, mavo-brugklas,
drie jaar havo/vwo en tweetalig vwo), Horsterweg 192, 3891 EV Zeewolde, tel. 036-5218170.
Locatie Slingerbos (openbare school voor vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo en tweetalig vwo),
Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk, tel. 0341-414484.
Christelijk College Nassau-Veluwe (havo, vwo en gymnasium), Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk, tel.
0341-436170.
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Morgencollege, afd. Oriënt (vmbo bb en kb), Horsterweg 192, 3891 EV Zeewolde. Andere adressen (alle
vormen van vmbo, incl. lwoo): De Sypel 2, 3842 AE Harderwijk, tel. 0341-439050 en Verkeersweg 51, 3840
AP Harderwijk, tel. 0341-434960.
Christelijk College Groevenbeek (lwoo, vmbo, havo, vwo en tweetalig vwo), Paul Krugerweg 50, 3850 ZJ
Ermelo, tel. 0341-274950.
Corlaer College (lwoo, vmbo, havo en vwo), ds. Kuyperstraat 3/5, 3863 CA Nijkerk, tel. 033-2456434.
Groenhorst College (lwoo, vmbo-groen en Groen Lyceum), Luxoolseweg 1, 3862 WH Nijkerk, tel. 0332478478.
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