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Beste ouders, verzorgers, lezers,

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit 
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). 

Op De Reinbôge hebben we naast een schoolgids een jaargids. In de schoolgids treft u min of meer 
vaststaande informatie aan over de school. De jaargids bevat de jaarlijks wisselende informatie over 
organisatorische zaken en de doelen voor het betreffende schooljaar. De jaargids ontvangt u op papier 
aan het begin van elk schooljaar. 

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Heeft u vragen over de schoolgids of over 
de school, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Graag tot ziens op De 
Reinbôge!

Namens het team, de schoolraad, de MR en ouderraad,

Rianne Zuiderveld, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Reinboge
Skoalstrjitte 1
9287LV Twijzelerheide

 0511441307
 http://reinboge.noventa.nl
 reinboge@noventa.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Rianne Zuiderveld reinboge@noventa.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

142

2021-2022

Christelijke Basisschool De Reinbôge
Skoalstrjitte 1
9287LV Twijzelerheide
 0511-441307

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Noventa Onderwijs
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.431
 http://www.noventa.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Vreedzame school

Samenwerking met oudersOpbrengstgericht

Veelkleurig Chr. onderwijs Goede basis voor ontwikkeling

Missie en visie

Visie De school is een onderdeel van een steeds veranderende samenleving. Wij willen onze leerlingen 
daarbinnen opvoeden tot volwaardige wereldburgers met een eigen verantwoordelijkheid. Die 
verantwoordelijkheid begint buiten maar ook al binnen de schoolmuren. We willen onze leerlingen 
leren hun eigen keuzes te maken, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en functioneren 
in onze steeds veranderende maatschappij. Naast het aanleren van de basisvaardigheden zoals 
rekenen, taal en lezen, willen we gebruik maken van de talenten van onze leerlingen en die maximaal 
ontwikkelen. Daarbij stimuleren we de leerlingen om samen te werken en zo veel van elkaar te leren. 
Daarbij houden we niet altijd vast aan de indeling in jaarklassen, maar sluiten we aan bij het niveau en 
de behoefte van de individuele leerling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken en 
gemotiveerd zijn bij het leren en daar ook verantwoordelijkheid voor leren nemen.

Missie (opdracht) Vanuit onze christelijke uitgangspunten bieden we onze leerlingen een open 
gemeenschap en een veilig schoolklimaat, waarbij iedere leerling zich thuis kan voelen en zichzelf mag 
en kan zijn. We willen onze leerlingen leren dat we respect hebben voor elkaar en dat we daarom ook 
met respect met elkaar omgaan. Dit past bij onze identiteit. We geven hier mede vorm aan door middel 
van bidden en danken, dagopeningen en het vertellen van Bijbelverhalen. We zijn allemaal verschillend, 
maar we geven elkaar de ruimte met respect voor die verschillen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor 
zijn of haar gedrag. Dit geldt voor leerkrachten, directie en ook voor u als ouder, maar ook voor onze 
leerlingen. Het is daarbij belangrijk dat wij als school en als ouders een goed voorbeeld zijn voor onze 
leerlingen. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en 
willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en 
aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, 
motivatie, inzet en zin in leren.

Identiteit

CBS De Reinbôge is een Protestants Christelijke Basisschool. Onze identiteit zit verweven in de manier 
waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan. Wij zien het als onze opdracht om duidelijk gestalte te 
geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, met respect voor elkaar en de natuur om 
ons heen. Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief.
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Onze school maakt gebruik van een vakleerkracht van muziekschool De Wâldsang. De Reinbôge kan 
projectmatig kiezen voor de inzet van een dramadocent die thematisch een periode lesgeeft aan 
leerlingen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
3 u 30 min 4 u 15 min

Rekenen
1 uur 1 u 15 min

Arbeid naar keuze
3 uur 3 u 45 min

Bewegingsonderwijs
6 uur 7 u 30 min

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min

Ontwikkelingsmateriaal
3 uur 3 u 45 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 u 15 min

Muziek
1 uur 1 u 30 min

Pauze
1 uur 1 u 15 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Groep 1 is vrijdags vrij. In de groepen 1 en 2 wordt één dag in de week Fries gesproken.

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is anders dan de aanpak in de andere groepen. We werken 
thematisch en als bron wordt onder andere Kleuter Universiteit gebruikt. In het aanbod, de activiteiten 
en de inrichting van het lokaal is het thema te herkennen. De kern van het onderwijs in de groepen 1 en 
2 is het spel, het werken met ontwikkelingsmaterialen en het leren van basisvaardigheden. Er wordt 
gewerkt vanuit de grote kring en kleine kring, waarbij aandacht is voor leerlingen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast werken we in tafelgroepen, in werkhoeken, in het 
speellokaal en buiten op het plein. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De Reinbôge maakt gebruik van een kwartierenrooster per groep.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
4 u 15 min 4 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
4 u 15 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 15 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 45 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 u 30 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 45 min 1 uur 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
45 min 1 uur 1 uur 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven
2 u 30 min 1 uur 30 min 15 min

Fries
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Verkeer
30 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Muziek
30 min 45 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Ontwikkelingsmateriaal
45 min

Pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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Hiervan wijken we als school soms af, wanneer blijkt dat een bepaald vak meer aandacht verdient, 
waarbij van een vak waarin goed gepresteerd wordt eventueel tijd wordt afgehaald. Op deze manier 
bieden we maatwerk per groep waar nodig.

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 verzorgen wij door middel van het Directe Instructiemodel. De 
leerkracht is hierin leidend om stapsgewijs kennis over te dragen aan de leerling. De rol van de 
leerkracht wordt naarmate de les vordert steeds kleiner, om zodoende de leerling de verwerking 
zelfstandig te kunnen laten maken. We willen doelgericht werken en de kinderen in hoge mate 
betrokken maken. Die betrokkenheid proberen we via de inzet van beurtenstokjes, wisbordjes en 
coöperatieve werkvormen te stimuleren.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Wij maken op school gebruik van de methode de Vreedzame School. Dagelijks zien we dit terug in onze 
lessen, op het plein en op alle vrije momenten. We werken op school met een leerlingraad, werken met 
mediatoren op het plein, geven lessen passend bij de Vreedzame school en houden ouders op de 
hoogte via de nieuwsbrief. 

Godsdienstige vorming

Elke dag begint en eindigt met een gebed, ook voor de lunch bidden we. In alle groepen gebruiken we 
de methode Kind op Maandag. Onze christelijke identiteit is ook terug te zien in de specifieke aandacht 
die we geven aan de betekenis van christelijke feesten als Kerst en Pasen. Geestelijke stromingen is 
opgenomen in ons aanbod voor wereldoriëntatie. We zien een sterke relatie tussen 
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met 
elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Basisvaardigheden

Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, taal en rekenen. We instrueren deze vakken 
met behulp van het model van Directe Instructie. Dit houdt in dat de leerkracht aan het begin van de les 
herhaalt welke leerstof in de vorige les is aangeboden. Vervolgens vertelt de leerkracht het doel van de 
les en instrueert hij of zij kort en krachtig (10-15 minuten) de nieuwe leerstof. Hierbij is een intensieve 
interactie tussen leerkracht en leerlingen of leerlingen onderling van groot belang (kinderen overleggen 
hierbij veel en bedenken verschillende oplossingsstrategieën). Tot slot controleert de leerkracht of de 
kinderen de leerstof hebben begrepen. De kinderen die de leerstof begrijpen gaan oefenen met de 
nieuwe leerstof, de kinderen die de leerstof nog niet goed hebben begrepen krijgen extra instructie van 
de leerkracht aan de instructietafel. 

Lezen

In groep 3 beginnen we met het systematisch leren lezen via de methode Veilig Leren Lezen (Kim 
versie). Het accent ligt op het technisch leren lezen, maar er is ook aandacht voor leesbegrip, 
begrijpend luisteren, spelling en creatief schrijven. Voor het vervolg van het technisch lezen gebruiken 
we in groep 4 t/m 8 de methode Flits. Vanaf groep 4 gebruiken we voor begrijpend lezen de methode 
Nieuwsbegrip. Het doel hiervan is om alle kinderen leesstrategieën aan te leren die ze zelfstandig leren 
toepassen.

Schrijven
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Het schrijfonderwijs in groep 1 en 2 bestaat uit voorbereidende schrijfoefeningen. Voorbereidend 
schrijven is bewegen. Niet alleen kleine vingeroefeningen, maar ook grote bewegingen. Van grote 
bewegingen vanuit de schouder, naar de elleboog, via de pols naar fijne bewegingen met de vingers. In 
groep 2 besteden we ook aandacht aan de juiste schrijfhouding en pengreep als voorbereiding op het 
schrijven in groep 3. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Pennenstreken versie 2. In groep 3/4/5 
wordt deze methode gebruikt volgens de handleiding. In groep 6/7/8 maken we gebruik van de 
proefversie van Pennenstreken 2. 

Taalontwikkeling

Taal is een middel om te communiceren, maar ook om de wereld om je heen te ordenen en te 
verkennen. Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het leren luisteren, het 
leren schrijven van een verhaal (stellen) en het leren spellen. Al deze onderdelen komen in de groepen 4 
t/m 8 via de methode Staal aan bod. In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren luisteren 
en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. 

Fries is voor veel van de kinderen de thuistaal. Als de kinderen in groep 1 komen, begrijpen ze de 
Nederlandse taal en de meeste kinderen spreken het ook. Via voorlezen, media, voorschoolse opvang 
en ook thuis krijgen de kinderen over het algemeen voldoende mee van de Nederlandse taal. De 
instructietaal op De Reinbôge is Nederlands. Fries is voor veel kinderen de taal van de emotie. Daarom 
vangen de leerkrachten in groep 1 de kinderen, zo mogelijk, op in hun thuistaal. Tijdens informele 
contacten en in vrije situaties spreken de Friestalige leerkrachten ook wel Fries met de kinderen. Alle 
leerkrachten verstaan het Fries. In de oudercontacten is Fries vaak de voertaal. In de groepen 1 en 2 
wordt één dag in de week Fries gesproken. In de andere groepen wordt Fries als vak gegeven. Er wordt 
gebruik gemaakt van materialen als Tsjek, Studio F, Wit wat, Lân fan Yfke, It Boskwyfke. Dit jaar zal er 
o.l.v. een specialist voor Frysk binnen Noventa en mijn taal coördinator een begin gemaakt worden met 
het ontwerpen voor een leerlijn voor Frysk. Daarbij zullen wij gebruik maken van bovengenoemde 
materialen. 

In groep 6, 7 en 8 hanteren we de methode Join In, met bijbehorende software, voor het onderwijs in de 
Engelse taal. 

Rekenen

In de groepen 1 en 2: tellen en getalbegrip, meten en wegen, meetkunde, ruimtelijke situaties, tijd, 
ordenen, sorteren en classificeren, bewerken en vergelijken met hoeveelheden. Per periode staan er 
een aantal rekendoelen centraal. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de Kleuter Universiteit. Het 
rekenen in de groepen 3 t/m 8 bestaat niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen, 
vermenigvuldigen, delen en breuken. De kinderen leren met name de hierboven genoemde technieken 
toe te passen, door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. 
Daarnaast leren ze om tabellen en grafieken te raadplegen en op te stellen. Voor het rekenonderwijs 
maken we gebruik van de methode Pluspunt versie 4 (nieuwste versie) met bijbehorende software.

Wereldoriëntatie

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en verkeer worden de wereld-oriënterende 
vakken genoemd. In de groepen 1 t/m 3 worden deze vakken niet als aparte onderdelen gegeven, maar 
als thema behandeld. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Blink Wereld, waarbij kinderen ook zelf 
gaan ontdekken en onderzoeken. Ook is er aandacht voor techniek. Als verkeersmethode gebruiken we 
Wijzer door het verkeer. In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen.

Bewegingsonderwijs
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Op onze school hechten we aan bewegingsonderwijs. Bewegen is een onderdeel van gezond gedrag en 
het vormt een afwisseling met het zittende schoolse leren. Ook het sociale aspect vinden we belangrijk: 
bewegen doe je samen. In de groepen 1 en 2 bewegen de kinderen dagelijks, buiten of in het 
speellokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week gymles in de nabijgelegen sporthal. Als 
bronnenboek gebruiken we Bewegen samen regelen. Jaarlijks zijn er activiteiten in samenwerking met 
het Project Breedtesport (high Five - Hart voor sport), om kinderen te stimuleren om te sporten. Tijdens 
de gymlessen worden we veelal ondersteund door een student van het Cios. 

ICT

ICT is een middel binnen ons onderwijs. We gebruiken ICT-middelen voor instructie, informatie, 
verwerking, oefenstof en administratie. In de kleutergroepen worden iPads ingezet voor in de 
werkhoeken. In de groepen 3 t/m 8 beschikt elke leerling over een gepersonaliseerde iPad. We vinden 
het belangrijk dat er een goede balans is tussen het werken met de iPad en het werken op papier / het 
werken in schriften en werkboekjes.

Muziek

Voor het vak muziek zetten wij in de onderbouw een externe muziekdocent in, die via de Waldsang aan 
ons gekoppeld worden. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 4. In de overige groepen bieden de leerkrachten 
zelf muziekonderwijs aan en maken daarbij gebruik van de methode 1,2,3 Zing. 

Wetenschap & Techniek

Voor Wetenschap en techniek volgen wij de lijn voor digitale geletterdheid die binnen Noventa is 
uitgezet. In alle groepen volgen wij de lijn rondom programmeren, robotica, LEGO. In groep 1/2 werken 
de leerlingen met Bee-Bots, in groep 3/4 werken wij met LEGO Scratch, in groep 5/6 doen we mee aan 
de LEGO WeDo wedstrijden en in groep 7/8 met LEGO Spike. 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• lokaal voor remedial teaching

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Het team, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Kinderopvang Tiko in Twijzelerheide.

In Twijzelerheide zit de peuterspeelzaal van Tiko in dorpshuis De Jister. Bij de overgang van de 
peuterspeelzaal naar de kleutergroepen is er een warme overdracht. Gegevens worden zorgvuldig 
uitgewisseld en dossiers worden na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) overgedragen om de 
doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Onze school werkt voortdurend aan het verbeteren of aanpassen van de kwaliteit op onderwijskundig 
en organisatorisch gebied. Wij werken op onze school met het kwaliteitsinstrument de Successpiegel. 
Daarnaast werken wij als school in het programma mijn schoolplan, waar jaarlijks de doelen van het 
schooljaar in worden geëvalueerd. Dit is een digitaal monitoringssysteem waaraan cyclisch gewerkt 
wordt. Daarmee voldoen we aan de eisen die gesteld worden aan goed onderwijs .Daarnaast werkt de 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Vervanging bij verlof wordt voor De Reinbôge centraal geregeld via de organisatie Noventa (Koepel in 
Achtkarspelen voor Christelijk basisonderwijs).

Uitgangspunt: Wij streven naar stabiliteit en rust met betrekking tot de inzet van invalleerkrachten. We 
werken met een vervangerspool. Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal 
het steeds moeilijker worden om bij ziekte of verlof van een leerkracht vervanging te kunnen regelen. 
Bij ziekte van een leerkracht wordt een klas bij hoge uitzondering naar huis gestuurd. We streven 
ernaar ouders tijdig op de hoogte te brengen en vangen kinderen op waarvoor op dat moment geen 
opvang is.

Muziek
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school met een meerjarenplan waarin de doelen vermeld staan en per jaar worden uitgewerkt. Deze 
worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld in samenspraak met het team. Daarnaast worden deze 
plannen verantwoord richting de MR/SR van de school en de directeur-bestuurder.Tevens worden alle 
documenten geüpload naar de databank van de inspectie.

In groep 1 en 2  wordt een beredeneerd aanbod gerealiseerd aan de hand van SLO-doelen  rond een 
aantal thema's die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
materialen van Kleuteruniversiteit en Schatkist. In de groepen 3 t/m 8 wordt instructie gegeven aan de 
hand van het directe instructiemodel en maken wij gebruik van verschillende methoden om het 
onderwijs vorm te geven. Door onder andere het afleggen van klassenbezoeken door de directeur en 
intern begeleider houden we zicht op de dagelijkse lespraktijk. De periodieke evaluaties en analyses 
van de bereikte schoolresultaten worden vastgelegd en op teamniveau besproken. Het aanbod wordt 
vervolgens daarop aangepast. Dit wordt vastgelegd in een monitoringsdocument dat jaarlijks tijdens 
een schoolbezoek van de directeur-bestuurder met deze betreffende persoon besproken wordt. Tijdens 
teamvergaderingen en een jaarlijkse planningsvergadering wordt het onderwijsaanbod besproken, 
bijgesteld en geprioriteerd. De plannen voor schoolontwikkeling voor de langere termijn worden 
vastgelegd in het schoolplan (voor een periode van 4 jaar). De plannen voor een cursusjaar worden 
vastgelegd in een schooljaarplan.

De professionalisering van leerkrachten heeft veelal een relatie met de schoolontwikkeling. De 
invoering van een nieuwe methode gaat altijd gepaard met een implementatietraject waar scholing 
onderdeel van uitmaakt. Daarnaast kunnen leerkrachten kiezen voor individuele scholing en kan er 
gebruik worden gemaakt van de coachingsfaciliteiten van Noventa.

Onze school werkt voortdurend aan het verbeteren of aanpassen van de kwaliteit op onderwijskundig 
en organisatorisch gebied. Wij werken op onze school met het kwaliteitsinstrument de Successpiegel. 
Daarnaast werken wij als school in het programma mijn schoolplan, waar jaarlijks de doelen van het 
schooljaar in worden geëvalueerd. Dit is een digitaal monitoringssysteem waaraan cyclisch gewerkt 
wordt.  Daarmee voldoen we aan de eisen die gesteld worden aan goed onderwijs. Daarnaast werkt de 
school met een meerjarenplan waarin de doelen vermeld staan en per jaar worden uitgewerkt .Deze 
worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld in samenspraak met het team. Daarnaast worden deze 
plannen verantwoord richting de MR/SR van de school en de directeur-bestuurder. Tevens worden alle 
documenten geüpload naar de databank van de inspectie.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij streven ernaar om Passend Onderwijs te geven aan al onze leerlingen. We bieden voor ieder de 
basisondersteuning. Er is extra aandacht en deskundigheid op het gebied van  leermoeilijkheden en/of 
achterstanden en meerbegaafdheid. De leerlingen uit deze doelgroepen bieden we zo mogelijk 
onderwijs op maat aan binnen onze mogelijkheden. Wel is het altijd onze bedoeling dat leerlingen zich 
maximaal moeten kunnen ontwikkelen om hen een zo goed mogelijke kans te geven in de 
maatschappij. Ook moet het voor de school nog uitvoerbaar zijn in combinatie met alle andere 
activiteiten. Voor beide doelgroepen is er extra aandacht, begeleiding en materiaal beschikbaar. Als de 
ontwikkeling van onze leerlingen niet het maximale oplevert, zoeken we naar mogelijkheden om dat te 
verbeteren. Als het mogelijk is binnen onze school, maar soms lukt dat niet en moeten we toch op zoek 
naar een andere plek voor een enkele leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en soms ook 
met de leerling zelf. 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Rekenspecialist

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Op school is een rekenspecialist aanwezig. 

Op school is een specialist voor meer - en hoogbegaafdheid aanwezig. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de NPO middelen, die er beschikbaar zijn gesteld door de Overheid hebben wij extra formatie in 
de groepen kunnen inzetten. Hierdoor is er meer aandacht en zorg voor de individuele leerling. We 
geven tijdens de splitsing effectieve instructie volgens het EDI model.

Indien nodig zullen wij gebruik maken van de expertise van externen, denkend hierbij aan het 
Gebiedsteam. 
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Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hanteren in alle groepen het programma "De Vreedzame School". Een methode voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via 
de lijsten van de Successpiegel.

We nemen de vragenlijsten van de Successpiegel af in de groepen 5 t/m 8. 

De onderdelen die in deze vragenlijsten naar voren komen zijn: Onderwijskwaliteit en Sociale 
Veiligheid.

Deze lijst nemen we 2x per jaar af bij de leerlingen vanaf groep 5.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator De Jong henny.dejong@noventa.nl

vertrouwenspersoon Weening joukje.weening@noventa.nl

vertrouwenspersoon Bouma magonda.bouma@noventa.nl
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Klachtenregeling

Het uitgangspunt is dat de meeste klachten in onderling overleg opgelost kunnen worden. Daarom 
gaan we graag in gesprek als ouders een klacht hebben of ontevreden zijn. In eerste instantie betreft dit 
de leerkracht of de schoolleiding. Mocht u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomen en is 
de klacht naar uw mening niet naar behoren opgelost, dan kunt u contact opnemen met het 
schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie. 

Schoolbestuur Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Harrie Steenstra 0511-542540 E-mail: 
h.steenstra@noventa.nl of 

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag E-mail:info@gcbo.nl 070-
3861697   

Klachten ongewenst gedrag 

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

a. door middel van de jaarlijkse schoolgids en het jaarboekje

b. door middel van  frequente nieuwsmeldingen op Social Schools

c. door aan het begin van het schooljaar "Omgekeerde oudergesprekken" te houden (op inschrijf)

d. door het houden van meerdere inloopochtenden (maandelijks bij de kleuters en een aantal keren per 
jaar in de overige groepen)

e. door rapportgesprekken (2 keer per jaar) en het verstrekken van 2 rapporten per jaar (januari en juni)

f. ouders kunnen altijd contact met de leerkracht opnemen bij vragen of onduidelijkheden

Samenwerking met ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren ouders over alle belangrijke 
zaken op school, over algemene zaken, maar ook over het wel en wee van de kinderen. Wij zien ouders 
als ervaringsdeskundigen als het gaat om de ontwikkeling van hun eigen kind. Daarom stellen wij het 
op prijs dat ouders ons op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders zijn altijd 
welkom op school. Daarnaast zijn we er blij mee dat veel ouders zich inzetten voor onze school, 
bijvoorbeeld als lid van het haarcontroleteam, als biebouder, voorleesouder, een rol in de ouderraad, 
schoolraad of MR. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen

• Laatste schooldag

• Sportactiviteiten

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Schoolraad

Bij bibliotheekactiviteiten (biebouders), bij het organiseren van ouderavonden, bij het voorlezen aan 
groepjes kinderen, bij het organiseren van Sinterklaasactiviteiten, bij de Koningsspelen, bij de 
begeleiding van schoolreisjes, het maken van afspraken met de schoolfotograaf, bij periodieke 
haarcontroles van kinderen etc.

agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen natuurlijk altijd eerst contact opnemen met de 
directeur van de school. Zij kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning door de externe 
vertrouwenspersoon van de stichting Noventa of op de interne vertrouwenspersoon voor kinderen. De 
vertrouwenspersoon luistert , geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in 
contact met de juiste persoon of instantie voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De externe 
vertrouwenspersoon kunt pas inschakelen als u er met de eigen school niet uit komt. Contactgegevens 
externe vertrouwenspersoon Dhr. Jan Kuipers Tel: 0511-543060 of 06-54692754

Vertrouwenspersoon voor kinderen

Elke school van Noventa heeft een interne vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen van onze 
school kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. 
De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en zal samen met het kind naar een oplossing 
zoeken. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan besluiten informatie te delen of te overleggen met 
de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon. Op onze school zijn juf 
Magonda Bouma en juf Joukje Weening vertrouwenspersoon voor kinderen.
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• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Na instemming van de MR/SR oudergeleding zijn de bedragen voor het jaarlijkse schoolreisje en het 
schoolkamp in groep 8 als volgt vastgesteld:

Groep 1 en 2: € 20,-

Groep 3 en 4: € 30,-

Groep 5 t/m 7: € 40,-

Groep 8: € 60,-

Mochten de kosten voor de schoolreisjes lager uitvallen dan bovengenoemde bedragen, dan zullen wij 
daar overige onkosten van betalen, als: Uitstapjes met de leerlingen, excursies, overige activiteiten. 

We vermelden hierbij nadrukkelijk dat onze school geen kinderen uitsluit bij extra activiteiten die de 
school aanbiedt als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Ouders met lage 
inkomens kunnen via www.kindpakket.nl een vergoeding aanvragen voor bijvoorbeeld kosten die 
gemoeid zijn voor deelname aan sport, muziekles etc.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelding

Als uw kind ziek is verzoeken wij u dit telefonisch vóór schooltijd door te geven aan de school : 0511-
441307. Dan weten wij waar uw kind is. Geen bericht? Dan nemen wij contact met u op. 

Ook kunt u uw kind afmelden via Social Schools, maar doe dit vroegtijdig, zodat de leerkracht het 
bericht nog kan lezen voordat de lessen beginnen. Krijgt u geen bericht terug, bel dan alstublieft nog 
even naar school, zodat wij weten wat er aan de hand is. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof aanvraag

Verlof moet altijd schriftelijk en zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de 
school. Wij hebben daar een speciaal formulier voor. De leerplichtwet kent enkele legale verlofredenen. 
Een weekendje weg of een extra weekje vakantie vallen niet binnen de regeling. Dat valt onder 
ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar van de gemeente heeft de richtlijnen hierover 
aangescherpt. Bij ongeoorloofd verzuim kan er een maatregel volgen!    

Let op: regelmatig te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

4.4 Toelatingsbeleid

Optioneel: informatie weergeven over het toelatingsbeleid?
Vul bij de indicator Handige informatie voor ouders, het onderdeel Toelatingsbeleid.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

4.5 Extra informatie
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Optioneel: hier extra informatie tonen?
Vul bij de indicator Handige informatie voor ouders, het onderdeel Extra informatie.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op de Reinbôge worden naast de methodetoetsen twee keer per jaar de Citotoetsen afgenomen. Aan 
de hand van die resultaten wordt een groepsplan opgesteld dat in de loop van het halfjaar dat het 
betreft regelmatig wordt bijgesteld. Leerlingen die de leerstof niet beheersen of het heel moeilijk 
vinden krijgen meer herhaling of verlengde instructie. Na de halfjaarlijkse toetsmomenten wordt er 
binnenschools een evaluatiedocument opgesteld in overleg met het team. Daarin wordt benoemd 
welke stappen we willen ondernemen om het aanbod nog beter af te stemmen en de gestelde doelen 
te halen. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Resultaten eindtoets, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Christelijke Basisschool De Reinboge
94,6%

93,8%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Christelijke Basisschool De Reinboge
48,8%

54,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (41,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 11,8%

vmbo-b 23,5%

vmbo-b / vmbo-k 11,8%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,8%

vmbo-(g)t 11,8%

vmbo-(g)t / havo 5,9%

havo 5,9%

vwo 17,6%

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladvies en voortgezet onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Eigen verantwoordelijkheid

Samen werken, samen lerenPositief klimaat

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Reinbôge vindt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen van belang. Daarom gebruiken wij 
de methodiek "De Vreedzame School". Dat is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 
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kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 
mensen.

Bij de Vreedzame school horen ook mediatoren, leerlingen, die op het plein meekijken en bemiddelen 
bij opstootjes, ruzies. Deze mediatoren worden aan het begin van het schooljaar opgeleid om 
vervolgens het plein op te gaan. 

Ook zijn wij in het schooljaar 2021-2022 gestart met de leerlingenraad. Dit orgaan bestaat uit twee 
leerlingen per groep, vanaf groep 5 en vergadert 4/6 keer per jaar met twee collega's over allerlei 
punten waarover de leerlingen mee mogen beslissen. 

In overleg met het team en kijkend naar de schoolbevolking is gekozen voor de Vreedzame School. 

Hierin staan de volgende zaken centraal: 

-Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

-Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen

-Constructief conflicten oplossen

-Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap

-Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Elke week komen bovenstaande thema's in de lessen aan de orde. Ook zijn er in alle pauzes mediatoren 
op het plein aanwezig. Dit zijn leerlingen die anderen helpen om (kleine) conflicten op te lossen. Zij zijn 
op het plein naast de leerkrachten die als pleinwacht aanwezig zijn. Zo bereiden we onze leerlingen 
voor op de maatschappij. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met TIKO, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met TIKO , buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag: Groep 1 vrij
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6.3 Vakantierooster

Vrije dagen buiten de vakanties om:

Goede Vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Hemelvaart 18 mei, extra vrije dag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Extra vrije middag:

Vrijdag 23 december 2022, leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 21 juli 2023, leerlingen om 12.00 uur vrij

Margedagen, in verband met scholingen leerkrachten:

Dinsdag 4 oktober 2022, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

Dinsdag 1 november 2022, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

Donderdag 24 november 2022, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

Maandag 13 februari 2023, leerlingen hele dag vrij

Donderdag 9 of 23 november 2023, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

Donderdag 13 april 2023, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Bij de Buitenschoolse Opvang (BSO) van TIKO 
proberen we alle kinderen van 4-13 jaar zich thuis te laten voelen! Een vast team van enthousiaste 
groepsleidsters staat elke dag klaar om de kinderen na schooltijd op te halen en op te vangen in onze 
gezellige groepsruimtes. Er wordt eerst wat gegeten en gedronken en kinderen kunnen over hun 
belevenissen van de dag vertellen. Vervolgens gaan de activiteiten van start; de tijd buiten school is 
vrije tijd, dus zijn er leuke dingen te doen. Natuurlijk mogen de kinderen ook lekker vrij spelen, binnen 
of buiten, de keuze is aan hen! In overleg met de leidsters is het ook mogelijk dat er eens een vriendje of 
vriendinnetje mee komt spelen.
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Donderdag 6 juli 2023, leerlingen hele dag vrij

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Spreekmomenten altijd mogelijk Alle dagen van de werkweek Na schooltijd

Als u in gesprek wilt gaan met een leerkracht of met de intern begeleider of directeur, dan is het altijd 
handig om even een afspraak te maken zodat u weet dat u terecht kunt. Leerkrachten zijn onder 
schooltijd niet bereikbaar. De intern begeleider en de directeur kunt u ook onder schooltijd bereiken 
om een afspraak te maken.

Verder zijn er spreekmomenten in het kader van rapportbesprekingen en andere contactmomenten die 
zijn vastgelegd in de jaarplanning (opgenomen in de jaargids).
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