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vOoRwoOrD

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de schoolgids van OBS De Hobbitstee. Deze gids is bedoeld om u als ouder/

verzorger van een leerling te informeren. Daarnaast willen wij met deze gids ouders van 

toekomstige leerlingen de gelegenheid geven om kennis te maken met onze school, sfeer 

en werkwijzen.

De basisschool is een belangrijk en niet te onderschatten deel van het leven van een kind. 

Het is dus van groot belang dat de keuze voor een basisschool weloverwogen is. Tijdens deze 

periode vertrouwt u uw kind minimaal 8.000 uur aan ons toe. Dit vertrouwen mogen en 

zullen wij niet beschamen.

Scholen verschillen van elkaar. Op het gebied van onderwijs, sfeer, werkwijze, resultaten en 

kwaliteit. De schoolgids, die iedere school uitgeeft, omschrijft de hierboven genoemde punten 

en tracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van het onderwijs op school. In de schoolgids 

zal dit, waar nodig, worden aangegeven.

De schoolgids wordt gerealiseerd in overleg met de MR. Mocht u na het lezen van de schoolgids 

nog aanvullende wensen of suggesties hebben die bijdragen aan de verbetering van dit 

document, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie. Mede door uw bijdragen 

blijft dit een ‘levend’ document.

De jaarplanning ontvangt u separaat van de schoolgids in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar.

Namens het personeel en de MR,

cORnéliE bOgErd
Clusterdirecteur O2A5 Leerdam

September 2019
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1. AchteRgronDinfoRmatie Over de HobbiTstee

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Leerdam.

Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders 

culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere 

godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Openbare scholen hebben 

een gevarieerde schoolbevolking. De school wil daarmee een afspiegeling van de 

samenleving zijn.

We willen de kinderen voorbereiden op een maatschappij, waarin we te maken 

hebben met veelzijdige meningen, uiteenlopende waarden en diverse gebruiken. 

Met alle uitdagingen en leerervaringen van dien. Het openbaar onderwijs vindt 

het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed 

om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en culturen. Wanneer kinderen 

als volwassenen hun plaats in de samenleving innemen, moeten zij immers ook 

samenwerken met mensen van allerlei richtingen en overtuigingen. De openbare 

school legt hiervoor de basis. Op natuurlijke wijze leren kinderen met elkaar om 

te gaan, met respect voor elkaars overtuiging. Iedereen moet zich welkom voelen 

op onze school. Dit is naast goed onderwijs één van de belangrijkste pijlers van 

het openbaar onderwijs. De Kanjertraining waarmee wij werken is een leidraad 

voor ons pedagogisch beleid. Verder staat cultuur hoog bij ons in het vaandel, niet 

alleen beeldende vorming maar ook muziek, dans, theater en kunst. 

cUlTuuRkAnjErS iN BewEgiNg!
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1.1 GeschIedenis van de HobbiTstee

De Hobbitstee is gestart in januari 1979 aan de Prinses Irenelaan 2a. In het nieuwe schoolgebouw 

was plaats voor twee kleutergroepen van kleuterschool “De Kinderkorf” en voor klassen van de lagere 

“Kerkstraatschool”. De hoogste twee klassen van de basisschool kregen les op de locatie “de Wiekslag” 

in Leerdam- Noord. De actieve ouderraad van de kleuterschool heeft ervoor gezorgd dat in augustus 

1979 De Hobbitstee een zelfstandige school is geworden en er les werd gegeven aan kinderen van 4 t/m 

12 jaar. Door middel van een prijsvraag is de naam Hobbitstee gekozen.

De naam van onze school is ontleend aan de titel van een boek van J.R.R. Tolkien: ‘De Hobbit’.

'eEn hoBbIt Is eeN GefAnTasEeRd WezEn, Dat kLeiN Van sTuk Is.
dE HobBiTs ZiJn GoEdaArDig eN vReDelIeVenD Van kAraKtEr.

hObBitS HouDeN vAn muZiEk, GezElLigHeId En vaN LekKeR eTEn.
hEt woOrD ‘stEe’ BetEkeNt: PlaATs, PleK.'

De naam ‘Hobbitstee’ geeft goed aan in welke sfeer wij graag willen werken met de kinderen die aan 

onze zorg worden toevertrouwd. In april 2006 is onze nieuwe school in gebruik genomen, een school die 

voldoet aan de hedendaagse eisen. In 2011 zijn er twee nieuwe lokalen naast de school gebouwd om de 

enorme groei van het leerlingenaantal goed op te vangen. De school beschikt momenteel over 11 lokalen 

en heeft bij de start van het nieuwe schooljaar (2019-2020) rond de 210 leerlingen. Vorig schooljaar 

bestond OBS De Hobbitstee 40 jaar, dit is ook groots gevierd!

1.2 Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), bestuurt het openbaar 

basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Vianen en Zederik en 

een algemeen bijzondere school in Leerdam. Deze stichting wil de afzonderlijke krachten van de scholen 

bundelen en door het delen van ervaring en kennis, nog beter onderwijs bieden. Samen staan de scholen 

sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs dat voor ieder kind toegankelijke is. Door 

diversiteit en kwaliteit wordende kinderen voorbereid op een maatschappij waarin zij te maken hebben 

met diverse meningen, waarden en gebruiken.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder, dhr. Bert van der Lee. Hij wordt daarbij 

ondersteund door de medewerkers van het stafbureau.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen in zake 

oprichting, fusie en opheffi ng van scholen. Jaarlijks wordt tweemaal vergaderd met de wethouders van de 

gemeenten waarin overleg wordt gevoerd over de begroting en het jaarverslag.

Stichting O2A5
Dam 1, 4241 BL Arkel

telefoon: 0183 566 690
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2. vIsIe En prOfIel vAn De scHooL

Kern: kindKern: kind

Kind Ik mag Ik mag 
mezelf zijnmezelf zijn

Ik kan
samenwerken

Ik voel
me veiligme veilig

Ik heb
plezier

Ik kan 
het zelf

Ik leer

We sturen aan op 
eigenaarschap

We maken 
het leren het leren 

uitdagend

We geven We geven 
KanjertrainingKanjertraining

We leren 
spelendspelend

We vinden
zelfrefl ectie 
belangrijk

We bieden 
onderwijs op maat

We voorzien inWe voorzien in
de onderwijs-de onderwijs-
behoefte vanbehoefte van

ieder kindieder kind

We werken 
aan de digitale aan de digitale 

toekomst

Kern: schoolKern: school

School
VeiligVeilig

AmbitieusRijke 
leeromgeving

Samen-Samen-
werkenwerken

VernieuwendVernieuwend

in beweging

Open

We vinden Actief 
Ouderschap belangrijk

We werken aan We werken aan 
en met heten met het
BAS-project

We werken
aan de digitaleaan de digitale

toekomst

We gaan voor We gaan voor 
gepersonaliseerd gepersonaliseerd 

lerenleren

We geven 
KanjertrainingKanjertraining

We werken met 
coöperatieve leerstijlen
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2.1 hoe Willen wij dat Bereiken?

De leerstofgebieden lezen, taal, schrijven en rekenen vormen de kern van het onderwijs. Het zijn de 

basisvaardigheden. Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is een voorwaarde voor elke andere 

ontwikkeling. Daarom hebben wij ruim voldoende uren voor deze vakken in ons lesrooster opgenomen. In 

alle groepen toetsen wij de vorderingen van de kinderen twee maal per jaar met de landelijk genormeerde 

Cito-toetsen en de methode-gebonden toetsen. Ieder kind wordt regelmatig

geobserveerd om te bekijken hoe de inzet, werkhouding/taakgerichtheid en het samenwerken met andere 

leerlingen gaat. Deze gegevens vormen samen de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Met behulp van alle gegevens maakt de leerkracht twee keer per jaar een groepsplan waarin beschreven 

staat met welke leer- en ontwikkelingslijnen de groep en de individuele leerlingen bezig zijn. Dit plan wordt 

regelmatig aangepast als de situatie dat vraagt. De leerkracht analyseert zelf zoveel mogelijk de vorderingen 

van de leerlingen en stelt een vervolgaanbod op voor de groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

verschillende instructieniveaus, passend bij de onderwijsbehoeften van de

kinderen. We noemen dit handelingsgericht werken. Naast de analyse van de vorderingen bespreekt de 

leerkracht de ontwikkelingen regelmatig met de kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren 

dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces en daarom worden er gesprekken met de kinderen gevoerd 

waarin doelstellingen worden besproken. Door dit eigenaarschap zijn kinderen sterker gemotiveerd en 

betrokken en wordt het onderwijs betekenisvoller. Met de intern begeleider en het team worden ook de 

resultaten van alle groepen geanalyseerd en wordt er een vervolgaanpak besproken. Dit gebeurt in februari 

en juni van ieder schooljaar.

Kern: omgeving

We werken samen 
met verenigingen

Ons schoolplein Ons schoolplein 
is openbaaris openbaar

We hebben veel 
aandacht voor cultuur

We zijn 
buitenschools buitenschools 

actief

We geven We geven 
veel aandacht veel aandacht 

aan sportaan sport

We geven 
KanjertrainingKanjertraining Omgeving

Buurtfunctie

Samen-
werken

Sport, 
cultuur en 

kunst

Veilige speel- en 
leeromgeving
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2.2 het SchooLklimaat

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op De Hobbitstee leren in een prettige leeromgeving. Daarvoor zijn 

leerkrachten, kinderen en ouders medeverantwoordelijk en zonder de inzet van de gehele schoolbevolking 

is dit niet mogelijk. Daarom spreken wij elkaar erop aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich 

verantwoordelijk voelt voor dit veilige en prettige schoolklimaat.

Elementen die een positieve bijdrage leveren aan het schoolklimaat in onze school zijn: rust; orde; 

regelmaat en duidelijke afspraken met iedereen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar 

school gaat. Voor die plezierige sfeer zijn schoolregels en afspraken nodig. De leerkrachten bespreken 

deze regels en afspraken ieder jaar met de leerlingen. Onze schoolregels kunt u vinden in ons protocol 

‘Omgang’, deze is te vinden op onze site.

Om kinderen inzicht te geven over hoe groepsprocessen verlopen wordt eveneens vanaf groep 1 t/m 

8 gewerkt met de Kanjertraining die gebaseerd is op de beginselen van wederzijds vertrouwen. De 

Hobbitstee is in schooljaar 2018-2019 een offi cieel erkende Kanjerschool geworden. De kanjer-afspraken 

die we vanaf groep 1 met de kinderen maken zijn: We vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. 
Niemand speelt de baas. Niemand lacht uit. Niemand doet zielig.

De kanjerregels vormen de basis voor het pedagogisch klimaat op onze school. Voor bepaalde situaties 

hanteren we het protocol ‘Omgang’. 

Hierin staat hoe we vinden dat we met elkaar om moeten gaan. Overal, maar in het bijzonder op 

een basisschool, is het van belang dat ouders, kinderen en leerkrachten op een goede manier met 

elkaar omgaan. Wij zijn van mening dat het goed is als iedereen weet wat wel en wat niet kan. Onze 

uitgangspunten zijn: respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN LEERKRACHTEN, LEERLINGEN EN OUDERS?
1 Dat iedereen weet waar de grenzen van goed fatsoen en redelijkheid liggen.

2  Dat we respectvol met elkaar omgaan. We noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen 

scheldwoorden of bijnamen.

3 Dat we elkaar informeren als we een probleem zien. We bespreken de problemen met de mensen die 

het aangaat en die kunnen handelen, niet met elkaar.

4 We passen hoor en wederhoor toe en gaan niet op een partij af. Hoe kijkt de andere partij ertegenaan?

5 We staan open voor kritiek. En spreken elkaar aan op gedrag dat niet prettig is.

6 We discrimineren en pesten niet!

7 Meningsverschillen lossen we op door er over te praten. Zonder uitingen van agressie, 

 zoals schoppen, schelden, slaan.

8 We zijn zuinig op onze eigen spullen en de spullen van een ander.

9 We houden onze omgeving netjes en veilig.

10 We werken samen zodat alle leerlingen een prettige en nuttige schooltijd hebben.

De kanjertraining is een landelijk goedgekeurde methode om pesten tegen te gaan (mei 2014).
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2,3 BurgeRschap

Wij zien het als taak om leerlingen in hun schoolontwikkeling een bredere kijk op de wereld en 

de maatschappij om hen heen te geven. Juist omdat op school kinderen vanuit verschillenden 

achtergronden samenleven en samenwerken, kunnen kinderen zich op school tot burgers en later tot 

wereldburgers ontwikkelen.

Kinderen hebben een belangrijke rol op school, evenals de ouders en leerkrachten. Daarom is er een 

leerlingenraad ingesteld met leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Zij bespreken ongeveer 1 keer per zes 

weken (of indien nodig) schoolse zaken met de directeur en bespreken dit als volgt met de andere kinderen 

in de school. De leerlingen die in 2019-2020 in de raad zitting hebben, worden door de kinderen uit hun 

eigen groep gekozen. Zodra de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats hebben gevonden zullen wij via 

de nieuwsbrief de namen van de kinderen bekend maken.

Wij hebben in ons plan Actief Burgerschap 
een leerlijn sociale-emotionele ontwikkeling 
aangevuld met gastlessen, excursies en 
lessen humanistisch vormingsonderwijs. 
Dit gecombineerd met onze pedagogische 
aanpak in de klas levert dit concreet voor de 
leerlingen op:
• Dat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor 

 hun omgeving;

• Dat zij leren omgaan met hun eigen gevoelens 

 en leren omgaan met elkaar;

• Dat zij inzicht en respect hebben voor 

 andermans waarden en normen, wijzen van 

 denken, geloven en leven.

Wij gaan daarbij uit van de volgende 
uitgangspunten:
• De ervaringswereld van het kind is belangrijk

• Het kind moet zich veilig voelen

• We stimuleren ieder kind tot zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en weerbaarheid

• Het kind leert zijn eigen waarde, maar ook de 

 waarde van anderen kennen, het leert inzien dat 

 alle mensen gelijkwaardig zijn.

• De beeldende, verbale, lichamelijke, muzikale 

 en intellectuele creativiteit wordt zoveel 

 mogelijk gestimuleerd.

• Het kind wordt voldoende kennis bijgebracht om 

 het voor hem/haar het meest geschikte 

vervolgonderwijs te kunnen volgen.

• Het ontwikkelingsproces moet voor ieder kind 

ononderbroken voorlopen, dit proces is voor ieder 

kind verschillend.
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2.4 de SchooLdoelen

Wat hebben we de afgelopen jaren gerealiseerd van de doelen die we ons hebben gesteld?

ONDERWIJSINHOUDELIJK
• Kwaliteit in Kaart (KIK-kaarten) zijn gerealiseerd (borginginstrument). 

• BAS is ingevoerd (Bouwen aan een Adaptieve School), ook dit is een borgingsinstrument. 

• Protocollen zijn aangescherpt en vernieuwd.

• Er is een Sociaal-Veiligheidscoördinator aanwezig in de school (certifi caat gehaald in 2016-2017)

• Er is een Anti-Pestcoördinator aanwezig in de school (certifi caat gehaald in 2016-2017)

• In 2018-2019 is de school gestart met de nieuwe taal- en spellingsmethode 'Staal'.

SCHOOLORGANISATIE
• Er wordt Handelingsgericht gewerkt (HGW) in alle groepen; d.w.z. het onderwijsaanbod wordt via het 

groepsplan voor de groep aangeboden op in ieder geval 3 niveaus. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de onderwijsbehoeften van de leerlingen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Het groepsplan 

wordt regelmatig aangepast indien blijkt uit observaties en data of kinderen in een andere groep moeten 

worden ingedeeld.

• Leerkrachten passen in hun groep het ADI Instructiemodel toe. Dat betekent dat de kinderen tijdens 

de instructie actief meedoen, betrokken zijn, samen inoefenen van nieuwe onderwerpen, feedback 

ontvangen, maar ook kunnen geven en dat altijd het doel van de les bekend is en nabesproken wordt of 

dat is gehaald.

LEERLINGENZORG/ KWALITEITSZORG
• De ontwikkelingen van de kinderen worden bijgehouden in Parnassys, zowel observaties, methode-

gebonden toetsen en Cito-toetsen.

• De school heeft een eigen zorgprofi el opgesteld, waarin te vinden is hoe wij met zorgleerlingen omgaan 

en welke specialisaties er binnen het team zijn. Het is de route naar passend onderwijs in de school. Van 

alle groepen is de diversiteit in kaart gebracht en daarin valt af te lezen welke groepen meer of minder 

zorg nodig hebben.

• Er is een Zorgteam in de school, waarin de zorgcoördinator, de directeur en een orthopedagoog zitting 

hebben. Zij bespreken regelmatig de zorgleerlingen van de school

• In het schoolplan staan de doelen voor de komende vier jaar beschreven, die weer in het jaarplan 

(gedeeltelijk) terug te vinden zijn. In het jaarverslag worden deze plannen geëvalueerd en er wordt nieuw 

beleid geformuleerd voor het volgende jaarplan. Na de cyclus van vier jaar wordt opnieuw vierjaren 

schoolplan opgesteld (zie plan 2015-2019).

• In april 2015 heeft de school een heel goede beoordeling van de inspectie ontvangen.
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3. dE OrgAnIsaTiE vAn onS OndErWijS
3.1 de GroepSindeLing

De Hobbitstee heeft momenteel 8 groepen in de school. Het onderwijs in de groepen wordt verzorgd 

door de groepsleerkrachten en de onderwijsassistent. Wij vinden het belangrijk om de groepen 1 en 2 te 

combineren omdat kinderen op deze leeftijd veel 

van elkaar kunnen leren op het gebied van de sociale ontwikkeling.

In de groepen 3 t/m 8 kiezen wij voor homogene groepen, indien dit getalsmatig en ook fi nancieel mogelijk is. 

Als een groep te groot of te klein is zullen we met argumenten aangeven welke combinatiegroep er gemaakt 

gaat worden of welke andere opties wij gaan toepassen. Dit wordt ieder schooljaar opnieuw bekeken 

vanwege het totale leerlingenaantal en de bekostiging van de school.

In paragraaf 8.3 van deze schoolgids vindt u de groepsindeling 2019-2020.

3.2  Inzet van PersoNeel

CLUSTERDIRECTIE LEERDAM
De clusterdirectie Leerdam bestaat uit Jan Donga, Gina Mimpen, Lonetta Pieters en Cornélie Bogerd. 

Jan Donga is eindverantwoordelijk voor het gehele cluster.

INTERN BEGELEIDING/ZORGCOÖRDINATOREN
Christel Bongers is de zorgcoördinator/intern begeleider van De Hobbitstee. Christel heeft samen met de 

directie en de orthopedagoge van het samenwerkingsverband 4107, zitting in het zorgadviesteam (ZAT) van 

De Hobbitstee.

De zorgcoördinator helpt bij het signaleren, analyseren en oplossen van onderwijsleerproblemen, 

gedragsproblemen en emotionele problemen; zij coördineert en organiseert de werkzaamheden die 

daarmee te maken hebben en ondersteunt de leerkrachten bij de uitvoerende werkzaamheden.

ICT COÖRDINATOREN
Alexander Caspers en Anja van Geffen zijn de ICT coördinatoren op De Hobbitstee. In de kleutergroepen 

staan 2 computers en in de groepen 3 t/m 8 beschikken de kinderen over 6 computers per lokaal. 

Vanaf 2010 zijn in alle groepen 3 t/m 8 digitale schoolborden geplaatst. We kunnen met deze borden 

en computers steeds meer onze mogelijkheden op ICT gebied vergroten. Vanuit O2A5 wordt er 

ondersteuning geboden door Damiaan Offermans. Het beheer wordt uitgevoerd door Heutink 

ICT. Christel Bongers houdt de website van de school up-to-date en is samen met Cornélie Bogerd 

verantwoordelijk voor de facebookpagina van De Hobbitstee. Ook regelen zij de contacten met de pers. 

DE LEERKRACHTEN
De leraren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen, 

zoals het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en gezamenlijke activiteiten.  Daarnaast hebben zij 

een ondersteunende taak in de schoolorganisatie. In de bouwvergaderingen en de teamvergaderingen 

stemmen zij hun werkwijze op elkaar af en proberen gezamenlijk onder leiding van de bouwcoördinator, 

locatieleiding of de directeur knelpunten op te lossen. Vanuit het overleg worden afspraken gemaakt over 

het lesprogramma, de leerlingbegeleiding, nascholing en worden prioriteiten gesteld op het gebied 

van de schoolverbetering.
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SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID
• Bouwcoördinatoren: Renee van der Lee en 

 Christel Bongers

• Gedragsspecialisten: Christel Bongers en Karen Looijen

• Rekenspecialist: Anja van Geffen

• BHV medewerkers: Anja van Geffen 

(preventiemedewerker), Christel Bongers, 

 Trudy van den Berg, Wendy Biemans, Alexander Caspers,

 en Bianca Janssen

• Kunst en cultuur coördinatoren: Riquet van Stijn

• Logopedie: Karla van Tricht

• Schoolarts: Afetdita Berisha

• Schoolverpleegkundige: Maria Donderwinkel

•  Bureau Jeugdzorg regio Rivierenland
• Ambulante begeleiders vanuit 
 speciaal onderwijs
• Coördinator Sociale Veiligheid: Cornélie Bogerd

• Anti-pest coördinator: Christel Bongers

• Kanjercoördinator: Christel Bongers

3.3 Ziekte en VervaNging van LeerkRachten

BIJ ZIEKTE VAN LEERKRACHTEN WORDT HET VOLGENDE 
STAPPENPLAN GEVOLGD:
Langdurig ziekteverlof voor fulltime leerkracht
• Er wordt door de school een vervanger geregeld via de gemeenschappelijke invalpool PIO- personeel, die 

een groep voor geruime tijd kan overnemen.

• Als dit niet op korte termijn lukt, dan zal er binnen de school naar andere oplossingen worden gezocht, 

zoals het tijdelijk inzetten van een LIO-stagiaire, een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van 

een groepsleerkracht/directie van de school.

• Ouders worden geïnformeerd over het ziekteverlof van de leerkracht en de vervanging daarvan.

Langdurig ziekteverlof parttime leerkrachten
• Er wordt geprobeerd om de duo-collega de afwezige dagen te laten werken.

• Dan wordt gekeken naar invallers uit de gemeenschappelijke banenpool.

• Vervolgens wordt aan andere parttime leerkrachten het verzoek gedaan om de zieke collega te vervangen.

• Lukt dit niet, dan wordt de volgorde van de fulltime leerkracht verder aangehouden. (zie boven)

Kortdurend ziekteverlof fulltime en parttime leerkracht
• Er wordt door de school een vervanger geregeld, die de groep voor een korte periode kan overnemen. 

Als er nog boventallige leerkrachten in de banenpool aanwezig zijn hebben deze voorrang om in te vallen.

• Lukt dit niet meteen, dan wordt een beroep gedaan op de parttime medewerkers van de school

• Als laatste optie wordt er intern gekeken of er gewisseld kan worden of met inzet van stagiaires, 

ondersteunend personeel, onderwijsassistent naar een oplossing gezocht kan worden. De intern 

begeleider, ambulante leerkrachten met een specifi eke taak en directeur worden bij hoge uitzondering 

ingezet in de groepen. Slechts bij hoge uitzondering zullen wij ouders verzoeken om de kinderen een dag 

thuis te houden. Uiteraard zullen wij de kinderen op school opvangen, die niet thuis kunnen blijven.

STAGES
De Hobbitstee wil een gastvrije school zijn waar studenten de praktijk kunnen zien en oefenen. Binnen 

onze school wordt regelmatig stage gelopen. Deze aanstaande collega’s komen de theorie in de praktijk 

oefenen. Wij begeleiden stagiaires van de PABO en van de opleiding voor onderwijsassistent en pedagogisch 

medewerker. Ook komt het voor dat (oud)leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs hun maatschappelijke 

stage komen doen bij ons op school. Via de Info of via de mail houden we ouders hiervan op de hoogte.
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3.4 de ActivIteiten Voor de Kinderen

kLeuTeRgrOePen
Een kind gaat vanaf vier jaar naar de basisschool. Op onze school vinden kinderen een rijke leeromgeving, 

waardoor kinderen op allerlei gebieden worden uitgedaagd om te spelen, te leren, te onderzoeken en te 

ontdekken. Ieder kind heeft dan al een hele ontwikkeling achter de rug. Het is de taak van de school om bij 

deze ontwikkeling aan te sluiten. Dat vraagt van ons dat wij kindgericht bezig zijn; iedere kleuter ontwikkelt 

zich in eigen tempo en naar zijn persoonlijke capaciteiten. We vragen de ouders bij de aanmelding om een 

vragenlijst over de ontwikkeling van hun kind in te vullen en met ons te bespreken. Om het kind op de 

juiste momenten te kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling, is het noodzakelijk om goed te observeren. Dit 

gebeurt planmatig. In de kleutergroepen hanteren wij het observatiemiddel KIJK, wat door de leerkracht 

digitaal kan worden ingevuld en wat een duidelijk inzicht geeft over de totale ontwikkeling van de kleuter. 

Aan de hand van observatiemethode kunnen leerkrachten een goede analyse maken voor een kind om te 

komen tot een weloverwogen uitspraak om door te gaan naar groep 3.

Wij kiezen er bewust voor om de jaargroepen 1 en 2 bij elkaar in een klas te zetten. Jonge kinderen leren 

heel veel van elkaar. Voor oudere kinderen is het goed te leren hoe je alles kunt verwoorden naar een 

jonger kind. De groepsleerkracht ziet een doorgaande lijn van een kleuter. Tevens is de organisatie in een 

kleutergroep uiterst geschikt voor gemengde groepen. De leerkracht kan onder schooltijd ook een groepje 

kinderen apart nemen voor extra begeleiding en ondersteuning. In de klas hangen dagritmekaarten. Aan de 

hand van plaatjes kunnen de kinderen precies zien wat er die dag op het

programma staat.

De schooldag in de kleutergroepen begint met de kring, de periode van 10 minuten waarin kinderen een 

keuze mogen maken om te gaan spelen of werken. De ouder neemt afscheid voor de tweede bel gaat en 

verlaat het lokaal. Daarna start de les. In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein,

een thematische methode, waarin alle ontwikkelingsgebieden (taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

rekenen, denkontwikkeling, beginnende geletterdheid, muzikale, expressieve en motorische ontwikkeling) 

aan de orde komen. We spreken van een beredeneerd aanbod in de kleutergroepen, alle doelen en 

tussendoelen die aansluiten bij de werkwijze in groep 3 komen binnen Kleuterplein aan bod. Dit alles wordt 

aangeboden in een rijke leeromgeving in de lokalen en veel aandacht voor het spel van de kleuter. Binnen 

dat spel doen kinderen ervaring op over de sociaal culturele wereld om hen heen. Kinderen leren veel 

van het nadoen van de ‘grote mensenwereld’. B.v. spelen dat je een camping beheert en dat je afspraken 

moet maken met de gasten, dat je reserveringen moet opschrijven in je agenda etc. De thema’s binnen 

kleuterplein richten zich op de wereld om de kleuter heen en op de seizoenen.

Op school krijgt het kind ook de gelegenheid om zich buiten uit te leven. De zandbak is daarbij onmisbaar, 

verder is er klim- en klautermateriaal en zijn er fi etsen, karren, kleden, enz. Binnen in het speellokaal geven 

wij spellessen met klein materiaal, bijv. hoepels, ballen, linten, pittenzakken, enz.

3.4
.1
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ACTIVITEITEN IN DE KLEUTERGROEPEN KUNNEN WE INDELEN IN:
• Taal

• Werken met ontwikkelingsmaterialen

• Muziek

• Bewegingsonderwijs binnen en buiten

• Voorbereidend rekenen en lezen

• Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid

• Spelend leren en ontdekken

• Creativiteit 

De kleuters zijn verder in de gelegenheid om op allerlei manieren te bouwen; dit kan zijn in de bouwhoek 

met grote blokken, kisten, stenen, stokken en stokjes, lapjes, bouwplanken, kokers, maar ook met allerlei 

constructiemateriaal. (Lego, lasy, K’nex, nopper en kleine blokken). In de keuzekasten is allerlei materiaal te 

vinden wat aansluit bij de ontwikkeling van de kleuter. Dit speel- en leermateriaal wisselen wij een paar

keer per jaar.

In de huishoek, of postkantoor, winkel of reisbureau (hoeken aangepast aan een thema of een boek) kunnen 

kinderen wegwijs worden in de sociaal culturele wereld. Door middel van spel in de hoeken leren zij begrijpen 

en hun woordenschat te ontwikkelen door imitatiespel en rollenspel. De kinderen worden betrokken bij het 

inrichten van nieuwe hoeken, de leerkracht stimuleert de kinderen om mee te denken over wat er nodig is in 

een supermarkt, apotheek etc. Op deze manier bieden wij de kinderen een krachtige rijke leeromgeving aan.

Vanaf mei 2015 wordt er ook gewerkt met het Predia-touch screen, zowel door leerkrachten als door kinderen.

dE MidDeN -En boVeNboUW
In de groep 3 tot en met 8 werken we meestal met homogene groepen indien het 
leerlingenaantal en de schoolorganisatie dat toelaat. Wij werken met moderne 
methoden. Bij het uitzoeken daarvan houden we rekening met onze uitgangspunten:
• Voldoet de methode aan de kerndoelen voor het basisonderwijs?

• Werkt de methode ook bij kinderen met leer- en/of werkhoudingproblemen?

• Besteedt de methode voldoende aandacht aan de instructie?

• Is de handleiding voor de leerkracht goed en overzichtelijk?

• Zijn er voldoende mogelijkheden voor leerlingen die de leerstof snel beheersen?

• Ziet het materiaal er kindvriendelijk uit?

• Zijn er mogelijkheden om goed zelfstandig te kunnen werken?

• Zitten er goede toetsen in de methode?

We gebruiken methoden voor lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen, aardrijkskunde, natuur en 

techniek, geschiedenis, schrijven, muziek

LEZEN
De kinderen leren in groep 3 lezen met de nieuwe Lijn 3. Het technisch lezen loopt vanaf groep 3 tot en 

met 8. Wij werken op school met het voortgezet technisch lezen ‘Station Zuid’ vanaf groep 4 tot en met 

groep 8.  Iedere schoolochtend of middag start met niveau lezen. Dit betekent dat alle kinderen boeken 

lezen die aansluiten bij hun eigen (AVI)niveau. Zo leest ieder kind op zijn of haar niveau en dat geeft 

goede resultaten. Er is voldoende mogelijkheid tot individueel lezen van boeken uit de schoolbibliotheek. 

Bovendien lenen we regelmatig een kist met 30 boeken van de bibliotheek Leerdam in iedere groep. 

We hebben gekozen voor een schoolbibliotheek om leesplezier en leesbeleving te bevorderen.

Verder wordt er aandacht besteed aan het begrijpend en studerend lezen. Hiervoor hanteren we de 

methode ‘Nieuwsbegrip XL’ (begrijpend lezen). Bovendien worden verschillende teksten uit de methoden 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek gebruikt voor woordenschat ontwikkeling en begrijpend 

en studerend lezen.

3.4
.2

3.4
.1
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HET TAALONDERWIJS
Dit bestaat uit oefeningen voor de woordenschat, de spelling en het dictee, het stelonderwijs en het 

studerend lezen. In groep 7 en 8 komen bepaalde onderdelen van ontleden aan de orde. In groep 4 

tot en met 8 werken wij vanaf schooljaar 2018-2019 met de methode 'Staal'. Deze methode bestaat uit 

taalbeschouwing, spelling en woordenschat. Staal werkt volgens de methode van José Schraven.

SCHRIJVEN
De kinderen leren schrijven aan de hand van de schrijfmethode ‘Klinkers’. We starten met schrijven na de 

kerstvakantie in groep 3 omdat wij het aanvankelijk leesproces voldoende tijd en energie willen geven en 

de kinderen dus in januari van ieder schooljaar ook de motorische vaardigheid van het schrijven gaan leren. 

Lezen en schrijven zijn twee hele verschillende vaardigheden die veel van de kinderen vragen. We starten 

in groep 3 met het schrijven met een driekantig potlood en vanaf groep 4 krijgen alle kinderen 1 keer een 

vulpen van school om netjes mee te leren schrijven.

REKENEN/WISKUNDE
We gebruiken de methode ‘Pluspunt´ op school. Naast de toetsen die in de methode staan, nemen wij 

twee maal per jaar een toets af van het CITO leerlingvolgsysteem. We kijken dan of de kinderen voldoende 

vorderingen maken. Thuis kunnen de kinderen oefenen met Ambrasoft, een digitaal oefenprogramma. 

'op Onze School Vinden Kinderen een Rijke LeeroMgeving, 
Waardoor ze op Allerlei Gebieden Worden UitgeDaagd om te SpeleN, 

te Leren, te OnderZoeken en te OntdeKken.'

WERELDORIËNTERENDE VAKKEN
Wereldoriëntatie komt niet alleen tot uiting in de verschillende vakken, maar is vaak verweven in de dagelijkse 

lesstof. Het komt bijvoorbeeld aan de orde bij klassengesprekken, bij schooltelevisielessen, bij het maken van 

werkstukken en bij het bespreken van het actuele nieuws. Wij werken met de volgende methoden:

Groep 1 t/m 2: In deze groepen komt de wereldoriëntatie aan bod met behulp van thema’s uit Kleuterplein.

Groep 3 t/m 8: Werken met de volgende methoden:
• Natuur en Techniek: Natuniek.

• Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet.

• Geschiedenis: Speurtocht.

• Culturele Ankers: groep 1 t/m 8 werkt jaarlijks aan Culturele Ankers; een project over Glas, wat in 

iedere groep op een andere manier aan bod komt.

• Het Erfgoedspoor Leerdam biedt de kinderen van onze school de mogelijkheid om kennis te 

maken met de geschiedenis en de culturele waarden van hun eigen directe omgeving. D.m.v. gastlessen 

en excursiesmaken worden zij zich bewust van de totstandkoming van hun stad en omgeving zoals deze 

door de geschiedenis heen gevormd is tot de situatie van nu.

• Actief Burgerschap is ingebed in de lessen.

• We willen dat kinderen van onze school zich ontwikkelen als sociale en maatschappelijk bewuste, 

kritische burgers.

3.4
.2
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VERKEER
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Het examen bestaat uit een theoretisch 

gedeelte, dat op school wordt afgenomen en een praktisch gedeelte waarvoor in Leerdam een parcours 

wordt uitgezet. In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met de methode ‘School op Seef’. 

CREATIEVE VAKKEN
‘Moet je doen’. Deze methode, die wij in alle groepen gebruiken, heeft een onderverdeling in tekenen, 

handvaardigheid, muziek en drama. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen de 

ontwikkeling van het verstand, maar ook die van de creativiteit en het gevoel is naar onze mening van groot 

belang. De technieken, die nodig zijn om de creativiteit te ontwikkelen, krijgen ruimschoots

de aandacht. De groepsleerkracht verzorgt de lessen voor de creatieve vakken handvaardigheid en 

tekenen. Er worden ook gastlessen verzorgd door een muziekdocente in groep 5 onder schooltijd en 

verder in het jaar als buitenschoolse activiteit. Dit bijvoorbeeld ook door de Popschool Leerdam. Datzelfde 

gebeurt met toneellessen in groep 4. Ook voor deze lessen komt een dramadocente onder schooltijd en 

vervolgens kunnen kinderen hier mee verder gaan als buitenschoolse activiteit.

BEWEGINGSONDERWIJS/ZWEMMEN
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Bij goed weer spelen wij op het 

schoolplein. Bij minder goed weer gymmen de kleuters in het gymlokaal. Er zijn diverse materialen voor 

bewegingsonderwijs op school aanwezig. Gymmen doen wij in gymkleding en gymschoenen. Kleuters 

hebben allemaal hun gymschoenen en gymkleding op school. Iedere vakantie gaat het mee naar huis, zodat 

de kleding gewassen kan worden en ook meten van gymschoenen een paar keer per jaar is erg

handig bij snel groeiende voeten. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymles in de sportzaal van de 

Lingebolder. Een aantal leerkrachten is niet bevoegd om deze lessen te geven, deze leerkrachten worden 

tijdens de gymles vervangen door collega’s van school die wel een bevoegdheid hebben. Wij werken met de 

methode ‘Bewegen Samen Regelen’. In heel de gemeente Leerdam is deze methode geïntroduceerd door 

SamenDoen. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gym-kleding en gymschoenen bij zich hebben.

Kinderen uit groep 3 krijgen één uur per week zwemles in het zwembad van Laco Berenschot. De kinderen 

van groep 3 zwemmen op de donderdagmiddag.

ENGELS
In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met de methode ‘Groove.me’. Deze methode is voor de groepen 

3 t/m 8. Zo komen alle kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal.

COMPUTERONDERWIJS
Het onderwijsprogramma vraagt om een regelmatig gebruik van computers om te oefenen met 

lesprogramma’s. Vanaf groep 3 heeft ieder lokaal 6 computers en een digitaal schoolbord. Er is software 

aanwezig waarmee de kinderen taal-, spelling-, reken- of leesvaardigheden kunnen oefenen. Tevens zetten 

wij de computer in bij het oefenen naar aanleiding van specifi eke leerproblemen. In groep 1/2 zijn 2 

computers beschikbaar.

Wij werken dan met speciale hulpprogramma’s. Kinderen kunnen ook sommige programma’s thuis oefenen 

met een speciale (op het kind toegeschreven) inlogcode. In de bovenbouw werken wij ook aan het leren 

tekstverwerken. De kinderen maken regelmatig taaloefeningen op de computer. Daarnaast leren ze zinvol 

gebruik te maken van het internet en om te gaan met de gevaren van internet. Ieder jaar wordt ook 

meegedaan aan de week van de mediawijsheid in de groepen 7 en 8.

3.4
.2
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GEESTELIJKE STROMINGEN
De groepsleerkracht geeft informatie over de wereldgodsdiensten. Ook is er aandacht voor geestelijke 

stromingen in combinatie met Actief Burgerschap.

DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Alle groepen werken met de Kanjertraining. De kinderen leren hoe je met elkaar omgaat in een groep. 

Ze leren naar elkaar luisteren, maar ook hun gevoelens te uiten. Het is belangrijk om naast de cognitieve 

vakken zoals taal, lezen en rekenen, aandacht te besteden aan het sociaal-emotionele aspect evenals 

vriendschappen en gevoelens. Wij monitoren ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale 

veiligheid van de leerlingen.

HUISWERK IN DE BOVENBOUW
U kunt ons huiswerkbeleid vinden op onze website.

3.4
.2



19

3.5 BijzoNdere ActivIteiten Voor de Kinderen

INFORMATIE SCHOOLREISJES SCHOOLJAAR 2019-2020
In overleg met de MR, OR en het team is besloten dat de kosten voor de schoolreisjes € 25,00 per kind zal zijn.

SPORTEVENEMENTEN
Sporten is voor kinderen erg belangrijk. Veel kinderen beoefenen een sport. Onze school neemt deel aan 

verschillende sportevenementen, zoals korfbaltoernooi, schoolvoetbal en aan de sportcarrousel van de 

gemeente Leerdam om met allerlei sporten binnen de gemeente kennis te maken. Aan het eind van het 

schooljaar vieren wij Koningsdag wat in het teken zal staan van sport en spel. 

EXCURSIES
Ieder schooljaar organiseren wij ook excursies naar nabij gelegen bestemmingen. Veelal gebeurt dit binnen 

het kader van een schoolproject of staat een thema van een bepaald onderwerp bij een groep centraal.

Let op: wat betreft vervoeren van de kinderen met auto’s hanteren wij de regel dat kinderen ook achterin 

gordels om moeten hebben. Bij onvoldoende auto’s met gordels kan het betekenen dat uitjes niet 

doorgaan. Verder geldt dat kinderen kleiner dan 1,35 meter niet voorin mogen zitten.

VIERINGEN/PODIUMDAGEN
U ontvangt via de nieuwsbrief en de jaarkalender informatie over deze activiteiten.

AFSCHEID GROEP 8
De leerlingen van groep 8 verrassen de ouders en leerlingen van de school met een musical, waarvoor 

de kinderen van groep 4 t/m 7 in de middag de generale repetitie bijwonen. Voor de kinderen van groep 

1, 2 en 3 worden alle liedjes op het podium in de school gezongen. De avondvoorstelling voor ouders, 

leerkrachten en andere genodigden is in ‘Het Dak’. 

JEUGDDIPLOMA EHBO
De leerlingen van groep 8 kunnen EHBO lessen bijwonen van een vrijwilliger van het Rode Kruis. De lessen 

vinden plaats na schooltijd op vrijwillige basis in de school. Kinderen die deze lessen willen volgen kunnen 

examen afl eggen voor het Jeugddiploma-A. Voor deze lessen dient u eenmalig een lesboek aan te schaffen 

van ongeveer € 20,-. Voor deze lessen wordt een vergoeding gevraagd voor het les- en werkboek en 

verbandmaterialen.

BIBLIOTHEEK
Wij stimuleren het lezen van boeken, omdat dit een gunstige uitwerking heeft op de leerprestaties. 

Bovendien vergroot lezen de taalvaardigheid. Per groep is een groepspas beschikbaar waarop de leerkracht 

voor de klas boeken kan lenen. Dit gaat zowel om lees- als studieboeken. Wij maken ook gebruik van het 

uitgebreide arrangement dat de bibliotheek de school aanbiedt voor diverse extra’s op het gebied van lezen 

en leesbevordering. Te denken valt hierbij aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek;

het bevorderen van het leesplezier door de Rode Draad, uitnodigen van schrijver of illustrator van 

kinderboeken, meedoen aan de kinderjury om de mooiste boeken van het jaar uit te kiezen etc. Sinds 2014 

beschikt de Hobbitstee over een eigen bibliotheek (Bibliotheek in School).
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3.6 UrentAbel (GemidDeld) WetteLijk Aantal JaarlIjkse MinimUmeisen

Aan het einde van het schooljaar bespreekt het team het activiteitenplan voor het volgend schooljaar. 

In dit plan staan vermeld: het aantal uren onderwijs dat kinderen op school volgen, van welke 

groepsleerkracht(en) zij hun begeleiding krijgen, een overzicht van activiteiten en festiviteiten (wordt 

verzonden in de eerste week na de vakantie en staat op onze website) met de schooltijden, de 

schoolvakanties en de studiedagen.

De kinderen moeten over 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijstijd krijgen.

U kunt het schema van onderwijsuren van De Hobbitstee jaarlijks vinden op de website en in ons jaarplan.

URENBEREKENING
leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8

Leeftijdsindicatie 4 5 6 7 8 9 10 11/12

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling

Schrijven 1.30 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00

Gymnastiek 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Zwemonderwijs 1.00

Spel en beweging 6.00 6.00

Taal 5.00 5.00

Taal 3.15 4.00 4.50 9.25 8.75 8.75

Lezen 1.15 1.00

Taalactiviteiten 1.25

Spelling 1.45 2.00

Stellen

Aanvankelijk lezen 5.00

Bevordering taalgebruik/kring 2.00 2.45 1.00

Werken met ontwikkelingsmateriaal 4.00 4.00

Rekenen

Rekenen 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50

Engels 1.00 1.00

Wereldoriëntatie 2 2

Wereldoriëntatie 0.45 0.45

Aardrijkskunde 1.25 1.00 1.00 1.00

Geschiedenis 1.00 1.00 1.00 1.00

Biologie/natuurkunde 1.00 1.00 1.00 1.00

Geestelijke stromingen 0.50 0.50 0.50

Bevordering gezond gedrag 0.50 0.75

Bevordering 
sociale redzaamheid

Waaronder verkeer 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50 0.50
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Expressie activiteiten 2 2

Tekenen 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75

Muziek 2.00 2.00 0.45 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75

Handvaardigheid 0.45 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50

A t/m K + R 0.50 0.50

Burgerschapskunde 1.00 1.00 0,50 0,50 0,50

Blokuur

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

Pauze 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Totaal aantal lesuren 22 22 24 24 26 26 26 26

Leerjaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 
aantal uren

1 ochtend 3.5 3.5 X 3.5 3.5 22

middag 2.0 2.0 X 2. 2.0

2 ochtend 3.5 3.5 X 3.5 3.5 22

middag 2.0 2.0 X 2.0 2.0

3 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 24

middag 2.0 2.0 0 2.0

4 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 24

middag 2.0 2.0 0 2.0

5 t/m 8 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 26

middag 2.0 2.0 0 2.0 2.0

3.7 SchooLtijden per Groep

In 8 jaar moet de school wettelijk gezien 7520 uur les geven, wij zitten daar met onze onderwijstijd ruim 

boven en voldoen daarmee aan de wettelijke verplichting.

3.8 VoorzIeningen in en om het SchooLgebouW

Het gebouw heeft 11 lokalen waarvan er 9 lokalen van 49 m2 meter en 2 lokalen van 60m2 meter. Er is 

1 speellokaal voor de kleuters. De hal wordt gebruikt voor tal van activiteiten zoals podiumdag, ruimte 

voor spelhoeken voor de groepen 1 t/m 3, rustige werkplekken voor zelfstandig werken of om in groepjes 

te werken. Er is een lerarenkamer, een ruime keuken en een magazijn met wasmachine en droger, er is 

een reproruimte, een directiekamer, een gesprekskamer en administratie en een extra speekkamer in het 

buitengebouw. Een lokaal is ingericht als BSO-lokaal en een lokaal is gericht als mediatheek. Op de begane 

grond is een invalidentoilet aanwezig, evenals drie toiletgroepen met 4 toiletten en een toiletgroep met drie 

toiletten in het buitengebouw.

SPEELPLAATSEN
Het terrein rondom de school bestaat uit verschillende speelplekken. Een en ander is ingericht met 

beschermende hofjes, speeltoestellen voor de jongere kinderen, een zandbak, speelhuisje, picknicktafels, 

een schooltuin met bloemen en groenten, een buitenklas, plek om met karren, steppen en fi etsen te rijden, 

een basketbalveldje, pingpongtafels, een trapveldje met doeltjes en last but not least: een buitenpodium.

URENBEREKENING VERVOLG
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4.1 PlaatSing van Nieuwe LeerlIngen op Onze School

Ouders kunnen contact opnemen met de locatieleiding voor een rondleiding. Zij krijgen een 

inschrijfformulier digitaal of mee om in te vullen en na het tekenen en inleveren is het kind offi cieel 

ingeschreven. Ouders kunnen een maand van tevoren contact opnemen met de leerkracht voor

een drietal wenafspraken. Bij zij-instromers nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. 

Zie toelatingsregels voor oudere leerlingen.

4.2 ToelaTingsRegelS

De scholen van O2A5 gebruiken de toelatingsregels zoals wettelijk voorgeschreven.

DRIEJARIGEN
Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar 

hebben bereikt. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mogen de kinderen drie dagdelen de basisschool 

komen wennen. Vier weken voor de zomervakantie kunnen kinderen niet komen wennen.

VIERJARIGEN
Zij zijn gedeeltelijk leerplichtig. Als een hele schooldag voor hen te lang is, kan daarvan worden afgeweken, 

dit wordt in overleg met de zorgcoördinator, leerkracht en ouders afgesproken. Van iedere nieuwe leerling 

wordt een entreeformulier ingevuld en samen met de ouder doorgesproken. Ook ontvangt de school 

van stichting peuterwerk een overdrachtsformulier met gegevens van de nieuwe leerling om de overgang 

zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij verwachten dat uw kind overdag zindelijk is als het naar de 

basisschool komt; bij een medische indicatie willen wij daar bijtijds van op de hoogte worden gesteld zodat 

we kunnen inspelen op de situatie. U kunt dit melden bij de directie of intern begeleider.

VIJFJARIGEN
De leerplicht gaat in op de eerste van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van het kind. Omdat het 

kan voorkomen dat de schoolweek voor de vijfjarigen nog te vermoeiend is, kan de kleuter ten hoogste 

5 uur per week thuis gehouden worden. Dit moet vanzelfsprekend wel tijdig aan de school worden 

doorgegeven. In sommige gevallen kan de directeur toestaan dat een vijfjarige kleuter 10 uur per week mag 

worden thuis gehouden. Deze uren mogen niet opgespaard worden voor bijvoorbeeld

een extra vakantie. Bovengenoemde regelingen vervallen zodra een kind zes jaar is geworden! U kunt een 

afspraak maken om een kijkje te komen nemen op onze school met de directeur van de school Cornélie 

Bogerd. Als u voor onze school heeft gekozen, vragen wij u als ouder een inschrijfformulier in te vullen. 

Het inschrijfformulier kunt u ook vinden op de website: www.obsdehobbitstee.nl

4. dE ZorG VooR De KiNdeReN
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TOELATINGSREGELS VOOR OUDERE LEERLINGEN
Daarvoor zijn er binnen de gemeente Leerdam de volgende afspraken gemaakt:
• Als een ouder een leerling komt aanmelden van een andere basisschool in Leerdam, wordt de ouder 

verzocht om eerst met deze school een gesprek te voeren over de overplaatsing van de leerling.

• De directie van de school waar de leerling wordt aangemeld neemt contact op met de andere school.

• Na overleg wordt wel/niet besloten om een leerling aan te nemen. 

Dit heeft te maken met:

• Eventuele zorgproblematiek die nader onderzoek behoeft

• De groepsgrootte van de ontvangende school

• Het belang van het kind in relatie tot de overplaatsing

• Overplaatsing wordt alleen na een vakantie met instemming van directies van de scholen toegestaan.

• Leerlingen die door een verhuizing in de wijk komen wonen kunnen na overleg van beide scholen worden 

overgeplaatst

• Ouders van leerlingen die vanuit een andere woonplaats voor De Hobbitstee kiezen, worden toegelaten, 

na informatie van de toeleverende school.

4.3 Passend OnderWijs

WAT IS PASSEND ONDERWIJS?
Per 1 augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de manier waarop 

onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om 

zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 

hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband 

maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgt dat bij hen 

past. Schoolbesturen hebben een zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs.

VOOR WELKE LEERLINGEN IS ER PASSEND ONDERWIJS?
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) 

onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben; voor deze leerlingen is er zorgplicht. Deze ondersteuning kan nodig zijn 

vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- 

of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk 

dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.

Het onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn (cluster 1) en leerlingen die doof of slechthorend 

zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben (cluster 2) wordt in een landelijk systeem georganiseerd. 

Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in 

regionale samenwerkingsverbanden.
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WAT IS DE ZORGPLICHT?
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten 

zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich 

aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt.

De school moet zorgvuldig onderzoeken wat een kind nodig heeft en dat eerst zelf proberen te realiseren.

Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden, moet de school na overleg met de ouders zorgen 

dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan organiseren.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Iedere school heeft een ondersteuningsprofi el opgesteld, waarin beschreven staat welke ondersteuning 

geboden kan worden en hoe die ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft 

adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofi el. Het Schoolondersteuningsprofi el (SOP) 

is te vinden op de website.

BASISONDERSTEUNING BETREFT MEER DAN HET BEGRIP BASISKWALITEIT. 
Basisondersteuning omvat 4 aspecten:
• Basiskwaliteit. Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het 

toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van 

onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.

• Preventieve of lichte curatieve interventies zoals een aanbod voor leerlingen met dyslexie of 

een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen.

• Onderwijsondersteuningsstructuur, onder andere de manier waarop de school de ondersteuning Onderwijsondersteuningsstructuur, onder andere de manier waarop de school de ondersteuning Onderwijsondersteuningsstructuur
heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.

• Planmatig werken, onder andere de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte 

leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren.

Breedteondersteuning betreft de onderwijszorg die school kan bieden mits er ondersteuning is van 

externe partners die samenwerken met en in de school. Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de school 

kan organiseren om de vereiste deskundigheid te mobiliseren om zodoende de verantwoordelijkheid om 

voor alle kinderen passend onderwijs te bieden, waar te kunnen maken. De Hobbitstee werkt samen met 

verschillende externe partners en specialisten in en buiten de school.

De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de afgesproken 

basisondersteuning overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. 

Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. Door de verschillende 

interne specialisten is de extra ondersteuning goed geregeld.

EXTRA ONDERSTEUNING
De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door Expertise 

Centrum Rotonde (www.ec-rotonde.nl) georganiseerd. EC Rotonde regelt de extra ondersteuning, dit kan 

door geld, extra begeleiding of inzet onderwijsassistente.

Binnen ons SWV kan een school ondersteuning krijgen op het gebied van: Gedrag, Taal-lezen, rekenen, inclusief.

BESTAAT HET ‘RUGZAKJE’ NOG?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft 

wordt, in overleg met u, rechtstreeks door EC Rotonde georganiseerd. EC Rotonde regelt de extra 

ondersteuning, dit kan door geld, extra begeleiding of inzet onderwijsassistentie.
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DENKT U DAT UW KIND EXTRA ONDERSTEUNING NODIG HEEFT?
Als uw kind al op school zit, ga dan het gesprek aan met de leerkracht. Als uw kind nog niet 

op onze school zit, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken van te voren schriftelijk aan. In ons 

schoolondersteuningsprofi el kunt u vinden welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij zullen informatie 

verzamelen en zorgvuldig onderzoeken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Van u als ouder wordt 

verwacht dat u de informatie die u heeft met ons deelt. Binnen 6 tot 10 weken laten wij weten of uw kind 

wordt toegelaten of we doen een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere 

school van ons bestuur. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u. De Wet passend onderwijs en de 

zorgplicht betekenen niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te geven binnen de eigen school. Als 

niet de juiste ondersteuning kan worden geboden, dan moet er een andere school worden gezocht.

'het LeerlIngvoLgsysTeem is Opgezet om de OntWiKkeling
van Ieder Kind zo Goed Mogelijk te VolgeN.'

Het samenwerkingsverband mag bepalen welke ondersteuningsaanbod het beste is. Om te bepalen of een 

kind het meest op zijn plaats is in het speciaal onderwijs, moeten deskundigen worden geraadpleegd.

Het kan zijn dat vanuit onze school uw kind wordt doorverwezen. EC Rotonde zal in overleg met de 

ouders bekijken of uw kind het beste op zijn plek is op een school met speciaal basis(onderwijs), of 

inclusieve school of een school met special opvang.

SAMENWERKINGSVERBAND 28.16, ‘DRIEGANG’
Hoe werkt het in de praktijk bij het samenwerkingsverband waar onze school bij hoort, het 

samenwerkingsverband 28.16, ‘Driegang’.

Ons samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de 

gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, 

Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen 

voor speciaal (basis)onderwijs. Tevens zullen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten bovenstaande 

gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deelnemen. In samenwerkingsverband 

Driegang betreft dit SPON (cluster 3, voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke 

beperking of een chronische ziekte) en Yulius (cluster 4, voor leerlingen met gedragsstoornissen, 

ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem).

De samenwerkende schoolbesturen zetten in op een hoogwaardige basisondersteuning binnen de 

scholen van het samenwerkingsverband. Er wordt een adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve 

en (licht) curatieve (onderwijs)ondersteuning nagestreefd. Prioriteit wordt gegeven aan de verbetering 

van de kwaliteit van de basisondersteuning. In tweede instantie wordt waar mogelijk gestreefd naar een 

verbreding/ophoging van deze basis. Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, 

kunnen meer leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen. Het streven is dan ook maximale thuisnabijheid, 

mits dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Als het de ontwikkeling belemmert, dan moet erkend 

moet worden dat in sommige gevallen de benodigde ondersteuning (nog) niet geboden kan worden binnen 

de grenzen van het samenwerkingsverband.



26

DE ROUTE BIJ VERWIJZING

Stap 1: arrangeren in de school
Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam op schoolniveau heeft een 

centrale rol in de signalering, toewijzing en afstemming 

van onderwijsondersteuning en zorg. In alle kamers van 

het samenwerkingsverband wordt de basis voor het 

ondersteuningsteam gevormd door de leerkracht, de 

ouder(s), de interne begeleiding (IB) en eventueel de 

directeur. In dit overleg worden de leerlingen besproken 

die extra ondersteuning krijgen dat valt onder de 

basisondersteuning van de school.

Stap 4: deskundigenadvies
Het deskundigenadvies wordt opgesteld door tenminste 

een orthopedagoog en een deskundige waarvan de 

expertise aansluit op de vermeende onderwijsbehoefte. 

In de praktijk is dit een kleine commissie.

Indien het deskundigenadvies een afwijzing van het 

verwijzingsverzoek betekent, levert de commissie een 

alternatief. Indien het deskundigenverzoek het verzoek 

tot verwijzing ondersteunt, wordt tevens aangegeven op 

wat voor soort school (SBO of SO) de leerling het beste 

tot zijn recht zal komen.

Stap 2: extra ondersteuning
Mocht de school handelingsverlegen zijn (de 

basisondersteuning biedt onvoldoende mogelijkheden om 

aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen) dan 

kan er een aanvraag worden gedaan aan het SWV voor 

extra ondersteuning betreffende onderwijs gerelateerde 

vragen of een aanvraag aan het sociaal team (jeugdteam) 

voor extra ondersteuning betreffende zorg gerelateerde 

vragen. In deze gevallen wordt het ondersteuningsteam 

uitgebreid met een brugfunctionaris onderwijs en/of een

brugfunctionaris zorg. Deze laatste functionaris, is thuis 

in het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De IB’er 

heeft en houdt de regie op het overleg.

Betreft het een vraag voor een ondersteuning onderwijs, 

dan zal de brugfunctionaris kijken of de procedure juist 

is doorlopen en of er aan alle criteria voor een aanvraag 

wordt voldaan.  Bij het aanvragen van een arrangement 

wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 

Voor leerlingen die niet in staat zijn het reguliere 

onderwijsaanbod te volgen, stellen we een OPP op. 

Ouders ondertekenen het handelingsdeel van dit OPP.

De ondersteuning kan zijn voor de leerkracht, maar er 

kunnen ook onderwijsassistentes worden ingezet ter 

ondersteuning van het kind.

Stap 3: verwijzing
Wanneer ook met een arrangement leraar en school 

handelingsverlegen blijven, zal een verwijzingsverzoek 

worden opgesteld.

Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring
Op basis van het deskundigenadvies en het OPP stelt de 

coördinator van kamer EC Ronde een aanvraag voor een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, waarbij tevens de 

duur van de toelaatbaarheid, de onderwijssoort (speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs) en in geval van 

speciaal onderwijs de ondersteuningscategorie (1 t/m3) 

wordt aangegeven. De aanvraag wordt verstuurd naar 

de SWV-coördinator. De SWV-coördinator tekent de 

toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek 
na ontvangst.

Weer samen naar school (WSNS) is een onderwijskundig 

principe met als doel zoveel mogelijk kinderen binnen het 

basisonderwijs te houden. Hierdoor wordt het mogelijk 

kinderen in hun eigen omgeving naar school te laten gaan 

en extra zorg aan te bieden. Om dit te bereiken zijn 

samenwerkingsverbanden opgericht waarin basisscholen 

en de speciale scholen voor basisonderwijs participeren. 

De afspraken die hierover zijn gemaakt liggen vast in de 

Wet Primair Onderwijs.

Weer samen naar school (WSNS) is een onderwijskundig 

principe met als doel zoveel mogelijk kinderen binnen het 

basisonderwijs te houden. Hierdoor wordt het mogelijk 

kinderen in hun eigen omgeving naar school te laten gaan 

en extra zorg aan te bieden. Om dit te bereiken zijn 

samenwerkingsverbanden opgericht waarin basisscholen 

en de speciale scholen voor basisonderwijs participeren. 

De afspraken die hierover zijn gemaakt liggen vast in de 

Wet Primair Onderwijs.
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4.4 PlaatSing en VerWiJzing van LeerlIngen met SpeciFieke BehoeFten

Het kan voorkomen dat een leerling er niet in slaagt zich de leerstof van een bepaald jaar eigen te maken. 

Er hoeft dan niet direct sprake te zijn van een leerstoornis. Omstandigheden en/of ontwikkeling kunnen 

hierbij een rol spelen. Uitgangspunt is het gegeven dat de leerling de leerstof van het volgende schooljaar 

dan niet met succes kan verwerken. In een dergelijk geval besluit de school dat de leerling niet kan 

doorstromen naar de volgende groep.

Bij complexe problematiek is ambulante begeleiding van externe deskundigen uit het speciaal onderwijs 

mogelijk. In sommige gevallen is het niet mogelijk de gewenste begeleiding te bieden. Dan kan verwijzing 

naar het speciaal onderwijs plaatsvinden.

Als er vermoeden is van hoogbegaafdheid, moet dit door deskundigen worden vastgesteld. Door de keuze 

van de methoden en extra materialen is het mogelijk in dergelijke gevallen extra uitdaging te bieden. De 

school heeft een (SOP) schoolondersteuningsprofi el waarin beschreven staat welke zorg er op de school 

geboden wordt.

EEN VEILIGE SCHOOL
Onze school wil ook in sociaal opzicht een veilige school zijn. Naast de reeds bestaande beleidsdocumenten 

die onze school hiervoor heeft, zullen wij ook een samenhangend sociaal veiligheidsbeleid ontwikkelen. 

Voor het monitoren van het welbevinden van de leerlingen gebruiken wij ZIEN! en de Kanjertraining. 

De coördinator van het pestbeleid en de rol van aanspreekpunt over pesten, zijn belegd bij één van onze 

teamleden, namelijk Christel Bongers.

4.5 Zorg Voor het Jonge Kind

De Hobbitstee beschikt over haar eigen zorgstructuur en zorgplan. Dit zorgplan is in te zien op school en 

is ook geplaatst op de website van de school.

Op onze school werken we met een leerlingvolgsysteem van CITO (LVS). De leerprestaties van alle kinderen 

volgen wij over de gehele basisschoolperiode. Wij starten dan ook bij de kinderen in groep 1. De eerste 

toetsen zijn in januari. Op deze manier weten we al vroeg hoever het kind in zijn of haar ontwikkeling is. 

Wij vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van elk kind. Naast 

deze onafhankelijke toetsen volgen wij de jonge kinderen door een observatiemiddel KIJK. Deze manier van 

observeren is webbased en is vanaf schooljaar 2012-2013 defi nitief ingezet om een kind zo goed mogelijk te 

volgen in de ontwikkeling, niet alleen op cognitief gebied maar ook op het gebied van de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Als uit de gegevens van de leerkracht blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, of wanneer 

een kind juist verder is in de ontwikkeling wordt een extra aanbod gedaan in de groep om een kind met de 

eigen onderwijsbehoefte te ondersteunen. Dit gebeurt in de kleine kring, met een groepje, of aan de tafel met 

instructie door de groepsleerkracht. Is het resultaat dan nog niet voldoende, dan komt er een vervolg en/of 

kan er externe hulp overwogen worden. Kinderen die al meer kunnen, doen activiteiten die voorbereiden op 

het leren lezen, schrijven en rekenen.
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4.6 ZorgvErbreDing en ZorgpRofiel

hEt voLgEn VaN dE OntWiKkeLiNgeN Van dE kInDerEn in dE sChoOl
Scholen verschillen in de manier waarop ze kinderen met leermoeilijkheden, gedragsproblemen 

of sociaal-emotionele problemen opvangen. Wij hanteren een systeem, waarbij kinderen in al hun 

ontwikkelingsaspecten structureel en systematisch gedurende acht jaar gevolgd worden. Knelpunten willen 

wij vroegtijdig signaleren, vanuit vaststaande procedures. Deze manier van werken, de zorgverbreding, 

krijgt u in dit hoofdstuk uitgelegd. Zorgverbreding is de term die aanduidt dat er in het basisonderwijs 

een systeem van zorg voor de leerling van groep 1 tot en met 8 is opgezet. Onderdeel daarvan is het 

leerlingvolgsysteem.

hEt leErLinGvOlgSySteEM
Het leerlingvolgsysteem is opgezet om de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk te volgen. 

Problemen willen wij in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en in kaart brengen. De school wil, door 

de aanpak van deze problemen, voorkomen dat bepaalde leerlingen buiten de boot vallen. Het gaat niet 

alleen om kinderen met een verwijzingsrisico naar het speciaal onderwijs. Ook de meer getalenteerde 

leerlingen profi teren van deze kindgerichte aanpak. Er is dan duidelijk sprake van zorgverbreding, 

want alle kinderen hebben zorg nodig; de één wat meer dan de ander. Wij maken gebruik van het 

leerlingvolgsysteem van het CITO. Dit volgsysteem is voor de hele basisschool ontwikkeld. De toetsen van 

het CITO leerlingvolgsysteem meten alle kinderen met dezelfde maat. Zo kun je zien wat ieder kind kan en 

wat de verschillen zijn. Tevens maken wij gebruik van observaties van leerlingen in de groep, KIJK in groep 

1 en 2 en het observatiesysteem ZIEN in de groepen 3 t/m 8, een volgsysteem voor sociale ontwikkeling en 

welbevinden. Daarbij monitoren wij de Sociale Veiligheid, sinds 2015 is dit verplicht.

hEt scHoOloNdErsTeUniNgSprOfIel
Iedere basisschool beschikt over een zorgprofi el, waarin staat welke zorg de school kan bieden in het kader 

van passend onderwijs. Het profi el heeft te maken met de handelingbekwaamheid van het team van de 

school. Aan het begin van ieder schooljaar stelt de school per groep de diversiteit-score per groep op. De 

school geeft aan hoeveel zorg er in een groep nodig is en hoeveel zorg er gegeven kan worden afgestemd 

op de handelingsbekwaamheid van het team. Vanuit het samenwerkingsverband is het dan mogelijk om 

extra personeel in te zetten; ook is het mogelijk om personeel te scholen om de expertise in het team te 

vergroten (het zorgprofi el van De Hobbitstee is te vinden en in te zien op de website van de school).

4.6
.1

4.6
.2

4.6
.3
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lEeRliNgDosSieR
Van iedere leerling houden wij een dossier bij. Daarin staan de gegevens over het gezin, leerling besprekingen, 

oudergesprekken, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsen en rapportgegevens over de verschillende 

jaren. De intern begeleider beheert de gegevens. Het dossier kunt u, na afspraak met de intern begeleider, 

inzien. Deze gegevens zijn in Parnassys gezet, ons systeem voor een complete leerling administratie. 

De gegevens vanuit Parnassys worden gebruikt bij de rapportage van alle leerlingen.

dE BegElEidInG vAn kiNdEreN NaaR Het vOorTgEzeT OndErWijS 
Tot de leerlingenzorg behoort eveneens het zo goed mogelijk begeleiden van ieder kind wat vanuit onze 

school naar het voortgezet onderwijs gaat. De keuze van een school voor voortgezet onderwijs vindt 

plaats in groep 8. Leerlingen en hun ouders worden gedurende het schooljaar geïnformeerd over alles wat 

van belang kan zijn bij het kiezen van een school. Data van de open dagen etc. In september, tijdens de 

informatieavond, krijgen ouders uitgebreide informatie over de stappen naar het VO.

In november van ieder schooljaar wordt al een voorlopig schooladvies gegeven. 
Om dit advies zo goed mogelijk te onderbouwen maakt de school gebruik van:
• Het leerlingvolgsysteem

• Het drempelonderzoek

• De rapportage van de groepen 6, 7 en 8

• De observaties van de leerling (Zien)

• Gesprek met de intern begeleider

• Observaties van de leerkracht

In november wordt een voorlopig advies gegeven aan alle ouders van de leerlingen in groep 8. De keuze 

voor een school ligt bij de ouders. In april wordt de Eindtoets van CITO gemaakt. Na de uitslag volgen er 

gesprekken met de leerkracht en de ouders/verzorgers. Ouders melden hun kind zelf bij de VO school aan 

en de leerkracht zorgt voor het onderwijskundig rapport naar de te ontvangen school. Tevens zorgt de 

leerkracht voor een (warme) overdracht van de leerlingen.

4.6
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4.6
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WElKe ToEtsEn woRdEn GeBruIKt?

DE VOLGENDE TOETSEN VAN CITO ZIJN IN GEBRUIK:

Groep 1 en 2
• KIJK observatiemiddel voor 

 de totale ontwikkeling van het 

jonge kind

Groep 3
• CITO 

screenings- 

instrument 

beginnende 

geletterdheid

• Leestechniek

Groep 3 t/m 8
• Drie minuten toets (DMT)

• AVI

• Rekenen- wiskunde

• Spelling

• Begrijpend Lezen

• Volginstrument sociaal-

 emotionele ontwikkeling 

ZIEN

Groep 8
• Eindtoets
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4.7 de Speciale Zorg Voor Kinderen met SpeciFieke BehoeFten

REMEDIAL TEACHING DOOR EXTERNEN ONDER SCHOOLTIJD
Het kan zijn dat u, als ouder, te kennen geeft de diensten van een externe remedial teacher ten behoeve 

van uw kind te willen inzetten. Zolang dit buiten de lestijd gebeurt, is dit de verantwoordelijkheid van 

de ouder zelf. Het wordt echter een andere zaak als de remedial teaching onder schooltijd zou moeten 

plaatsvinden.

Dit kan alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Er is een rapport aanwezig van de externe deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige of psycholoog).

• De externe onderzoeker is lid van een beroepsgroep binnen zijn/haar vakgebied.

• De leerling kan niet effectief het onderwijs in de groep volgen zonder aanpak van de 

 gerezen problematiek.

• De externe deskundige adviseert expliciet dat de extra hulp niet na schooltijd, 

 maar tijdens de lessen dient te worden gegeven.

• De externe deskundige geeft een afgebakend tijdspad aan, zodat duidelijk wordt wanneer het effect 

 van de extra hulp wordt geëvalueerd en de extra hulp (eventueel gefaseerd) afgebouwd dan wel 

 verlengd kan worden. De hulp mag geen langdurig structureel karakter hebben.

• De remedial teacher beschikt over de juiste bekwaamheid, certifi caten en/of diploma’s 

 (LBRT gecertifi ceerd).

De school verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wens van sommige ouders, zonder daarbij 

haar verantwoordelijkheid ten opzichte van, het voor de betrokken leerling bestemde, reguliere 

onderwijsaanbod uit het oog te verliezen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit 

beleid ligt bij de directie van de school. Wanneer kinderen in aanmerking komen voor externe RT onder 

schooltijd, nemen de ouders hierover contact op met de schoolleiding.

aAnWezIgE vOoRziEnIngEN lEeRdaM

lOgOpeDiE
Wij werken samen met Logopediepraktijk Leerdam.

hET sOcIaaL lOkeT
Heeft u laagdrempelige hulp of ondersteuning nodig bij zorgen en vragen?

Weet u - als ouder of verzorger en inwoner van Leerdam - niet waar u terecht kunt met vragen over 

opvoeding, of heeft u hulp of ondersteuning nodig op een bepaald gebied. Allereerst kunt u hulp zoeken in 

uw eigen vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld op school. Daarnaast kunt u via www.zorgvragenleerdam.nl 

een organisatie vinden die u kan helpen. Komt u er niet uit of wilt u liever iemand spreken, dan kunt u bij 

het Sociaal Loket terecht. Het Sociaal Loket schakelt u door naar de juiste ondersteuner of hulpverlener. 

Het telefoonnummer van het Sociaal Loket is 0800 5016 en is op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 12.30 

uur. U kunt ook mailen naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

4.7.
1

4.7.
1.1

4.7.
1.2
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sChOolMaAtsChAppElIjk wErk eN sOcIaaL tEaM
Uw school weet ook waar u terecht kunt als u vragen heeft. Dit heeft u wellicht al ervaren, want iedereen 

heeft soms zorgen. Iedere school beschikt over een schoolmaatschappelijk werker. Deze maatschappelijk 

werker is geschoold om met u te sparren als u zorgen of vragen heeft over opvoeding, gedrag van uw kind 

of over uw gezinssituatie. Henny Vink is voor de Hobbitstee de schoolmaatschappelijk werker vanuit het 

Sociaal Team Leerdam. De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het Sociaal Team. Het Sociaal 

Team is een groep professionals met een eigen specialisme. Deze professionals kijken vanuit een brede 

blik naar problemen. De regie houdt u zelf, maar u heeft steun, zodat uw zorgen en problemen niet 

zwaarder worden. Vooral als er sprake is van meerdere of complexe problemen, dan kan een specialist 

vanuit het Sociaal Team worden ingeschakeld.

jEuGdgEzOndHeIdsZoRg
Onze school werkt samen met het jeugdgezondheidsteam van de GGD Rivierenland. Dit team bestaat uit 

een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een psycholoog.

Wat kunnen zij voor u betekenen in de periode dat uw kind op de basisschool zit?

gEzOndHeIdsOnDerZoEkeN
De JGZ onderzoekt de kinderen van groep 2, 4 en 7.

GROEP 2 EN GROEP 7
• Ouders vullen twee vragenlijsten in.

• Er vindt een gesprek plaats met de leerkracht over de kinderen in de groep.

• Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan (op school) door de doktersassistente.

Deze drie zaken maken duidelijk of een kind extra aandacht nodig heeft. Mocht dit zo zijn dan ontvangen 

de ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school. (samen met hun kind). Tijdens dit spreekuur is er 

voldoende tijd voor extra onderzoek en bespreken van vragen en zorgen.

Kinderen die in groep 4 zitten krijgen een onderzoek op lengte en gewicht. Dit onderzoek is nieuw; ouders 

hoeven daarbij niet aanwezig te zijn. Bij zorgen wordt een vervolgafspraak gemaakt met ouders.

sPrEekUuR vOoR oUdeRs
Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om 

het spreekuur van de verpleegkundige of de schoolarts te bezoeken. Als u vragen heeft kunt u contact 

opnemen met de RIVAS-zorglijn 0900-8440 (centraal).

4.7.
1.3

4.7.
1.4
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4.7.
1.6
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mEdIscHe alLeRleI

BESMETTELIJKE ZIEKTEN
Af en toe komen besmettelijke kinderziekten voor als rode hond, mazelen, krentenbaard, kinkhoest etc. 

Wilt u ons op de hoogte brengen als uw huisarts de diagnose heeft gesteld? Wij kunnen dan, voor zover 

noodzakelijk, via een mail naar ouders, of via posters aan de deur of een melding in de nieuwsbrief u 

daarover berichten.

EHBO OP SCHOOL
Mocht er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij als volgt:
• Is het niet ernstig, dan behandelt de leerkracht of de leerkracht met EHBO certifi caat het kind.

• Is het ernstiger, dan bellen we de ouders om te komen. Bent u niet thuis dan gaan we met uw kind naar 

een arts of naar de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. We proberen dan wel een door u 

opgegeven extra telefoonnummer te bellen, zodat er toch een vertrouwd iemand bij uw kind kan zijn 

 in het ziekenhuis.

• De leerkracht neemt nadien altijd contact op met de ouder van het kind om te vertellen wat er is 

gebeurd en hoe we hebben gehandeld.

• Gaat een kind na schooltijd naar de opvang/ BSO dan zal de leerkracht ook deze informeren over 

 de gebeurtenis.

• Op De Hobbitstee zijn 6 leerkrachten met een BHV- diploma aanwezig. (bedrijfshulpverlening) 

 Zij zijn getraind in het omgaan met situaties zoals ongelukken en brand. Elk jaar is een 

 verplichte herhalingscursus.

• De overblijfkrachten zijn in het bezit van een jeugd-EHBO opleiding.

HOOFDLUIS
Wij werken op De Hobbitstee met een hoofdluisprotocol, deze is te vinden op de website. Na iedere 

vakantie organiseert de klassenouder de controle van de kinderen op hoofdluis. Indien een kind hoofdluis 

heeft worden de ouders door de leerkracht of directie geïnformeerd, met het verzoek het kind, indien 

mogelijk, zo snel mogelijk op te halen en te behandelen. Pas daarna kan het kind weer naar school. Zijn er 

meerdere gevallen in een groep dan krijgen alle ouders bericht van het feit dat er meerdere gevallen van 

hoofdluis zijn geconstateerd en dat alertheid is geboden.

oNdErsTeUneNdE iNsTanTiEs

SCHOOLBEGELEIDING
Onze school maakt gebruik van het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED). Wij kunnen van deze 

dienstverlening gebruik maken met betrekking tot individuele leerlingenbegeleiding en systeembegeleiding.

4.7.
2

4.7.
3
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4.8 Gegevens Over SpeciFieke Zorg Voor LeerlIngen

dOuBleReN
Hoewel we het belangrijk vinden dat de ontwikkeling van het kind zonder onderbreking doorgaat, kan het voor 

het kind van belang zijn dat het een groep overdoet. We doen dit alleen als we denken dat dit in het belang van 

het kind is en uiteraard gaat dit in overleg met ouders/verzorgers (zie protocol doubleren en versnellen).

gRoEp OvErsLaaN (vErsNeLleN)
Hier gaan we zeer terughoudend mee om. Het moet wel heel duidelijk zijn dat de leerling er niet alleen 

wat betreft de leerstof aan toe is, maar vooral ook op sociaal-emotioneel gebied. Een groep overslaan 

betekent dat een kind een jaar jonger is als het naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit kan voor het kind 

een belasting zijn (zie protocol doubleren en versnellen).

pLuSklAssEn
In het kader van de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kent de Hobbitstee de Plusklas 

voor leerlingen die meer of andere uitdaging nodig hebben. Differentiatie naar beneden is enkele al jaren 

een geaccepteerd feit, naar boven is net zo noodzakelijk. In de praktijk zien wij dat sommige kinderen 

vastlopen als gevolg van de reguliere aanpak. We constateren dan zowel relatief (er komt niet uit wat erin 

zit) als absoluut onderpresteren (de leerling haalt onvoldoendes).

De visie van de Hobbitstee is dat op onze school alle kinderen zich thuis moeten voelen, lekker in hun 

vel zitten, graag naar school gaan, goed presteren op hun niveau en een passend aanbod krijgen waarmee 

ze uitgedaagd worden en de juiste leerstrategieën aanleren. Wij willen kinderen, stimuleren om op hoog 

niveau te blijven presteren. 

Op onze website onder A t/m Z kunt u ons beleidsplan van de Plusklas lezen.

rApPorTaGe NaAr OuDerS
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. In september worden 

er oudergesprekken gehouden zonder rapport. Bij de twee rapporten is er een gesprek met de ouders 

over de ontwikkeling van hun kind. Wederzijdse informatie voorkomt onduidelijkheid over de voortgang 

van het leren op school en stellen wij bijzonder op prijs. Bij de kinderen van groep 1 en 2 willen de 

leerkrachten graag een intake gesprek voeren met alle ouders. 

oNdErwIjSkuNdIg RaPpoRt
Van elke leerling die onze school verlaat, stellen wij ten behoeve van de ontvangende school een 

onderwijskundig rapport op. In het rapport staan o.a. vermeld de vorderingen van het kind en de gebruikte 

leermethoden. Tevens ontvangen de nieuwe school en de gemeente een uitschrijfformulier.
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5. dE ResUlTatEn vaN Ons oNdeRwIjs

Cito-toets
2019

Cito-toets
2018

Cito-toets
2017

Leerlingen 37 37 26

Gem. score 536,4 536,3 537,6

Landelijke score 535,7 535,6 535,1

Taal 55 77,0 99,1

Rek/wiskunde 49,0 52,0 63,0

W.O. - Wereldoriëntatie 39,0 32 90

NIO - Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau 1 3 1

Het bovenstaande overzicht geeft u een beeld van de resultaten die de leerlingen van onze school 

afgelopen jaar behaald hebben op de CITO-eindtoets in leerjaar 8. De kinderen scoren tussen de 500 

en 550, dit geeft aan hoe de schoolverlaters als groep hebben gepresteerd. De percentages tussen 0 en 

100 geven aan hoeveel procent van de opgaven door de groep goed zijn gemaakt. De laatste jaren scoren 

wij ruim boven het landelijk gemiddelde. De opbrengsten laten nog steeds een stijgende lijn zien en de 

inspectie heeft onze school in april 2015 als goed beoordeeld.

5.1 het VastsTellen van de ResulTaten

Vanaf de eerste dag op school worden de vorderingen van uw kind gevolgd. Hiervoor 

gebruiken we observaties, methode-gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen van 

CITO. De groepsleerkrachten houden de vorderingen van de methode-gebonden bij in het 

leerlingenadministratiesysteem van Parnassys evenals de resultaten van de observaties en methode 

onafhankelijke toetsen, onderzoeken en verslagen van gesprekken met ouders. De resultaten worden door 

de groepsleerkracht geanalyseerd en vervolgens met de Intern Begeleider besproken. De Intern begeleider 

analyseert vervolgens de opbrengsten van de groepen in een diepteanalyse van de school en bespreekt dit 

met directie en team. Naar aanleiding van de diepteanalyse kunnen er aanpassingen gedaan worden.

5.2 EindtOets BasisOnderWijs

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets. Vanaf 2015 biedt de overheid de scholen een 

centrale eindtoets aan , die rond half april zal worden afgenomen. Dit kan de centrale eindtoets van Cito zijn, 

maar het kan zijn dat er nog gekozen zal worden voor een andere eindtoets. Onze school maakt gebruik van 

de Cito-eindtoets.

De eindtoets meet of het niveau dat gegeven is overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten 

kennen. Tevens worden scholen mede op basis van de eindresultaten door de onderwijsinspectie beoordeeld.

Bij het maken van het advies letten we op veel verschillende onderdelen (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, 

de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, etc.). Bij de Cito-eindtoets Basisonderwijs gaat het meer om 

kennis en studievaardigheden. Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten van de toets om de inhoud van ons 

onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.

De standaard score is de score (tussen 501 en 550) die jaarlijks te vergelijken is.
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5.3 VerWiJzingen Naar het VoortGezet OnderWijs

Uitstroom leerlingen 
per schooljaar

2018-2019
36 leerlingen

2017-2018
37 leerlingen

2016-2017
26 leerlingen

Pro - - -

Vmbo bb 2 2 -

Vmbo kb 5 5 4

 Vmbo tl - 2 9

Tl/havo 13 12 -

Tweetalig tl/havo - 1 -

Havo 1 - 5

Havo/vwo 14 10 2

Vwo 1 - 4

Tweetalig vwo - 3 2

Gymnasium - 2 -

AFKORTINGEN
PRO: Praktijkonderwijs

VMBO/ KB /BB: Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs/ kader beroeps/basis beroeps

VMBO GL(uitgestelde keuzeklas): Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gemengde leerweg.

VMBO TL: Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg

HAVO: Hoger algemeen voortgezet onderwijs

HAVO / VWO: Hoger algemeen voortgezet onderwijs/ voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWO+: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (tweetalig)

Gymnasium: Onderwijs op niveau van het VWO met klassieke talen Grieks en Latijn
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6. dE SchOoLonTwIkkElIng eN dE KwaLiTeiTsZorG

Kern: kind

Kind Ik mag Ik mag 
mezelf zijnmezelf zijn

Ik kan
samenwerken

Ik voel
me veiligme veilig

Ik heb
plezier

Ik kan 
het zelf

Ik leer

We sturen aan op 
eigenaarschap

We maken 
het leren het leren 

uitdagend

We geven We geven 
KanjertrainingKanjertraining

We leren 
spelendspelend

We vinden
zelfrefl ectie 
belangrijk

We bieden 
onderwijs op maat

We voorzien inWe voorzien in
de onderwijs-de onderwijs-
behoefte vanbehoefte van

ieder kindieder kind

We werken 
aan de digitale aan de digitale 

toekomst

Implementatie BAS Implementatie BAS 
dag- en weektakendag- en weektaken

Ouderbetrok-Ouderbetrok-Ouderbetrok-
kenheidkenheid
kanjertraining kanjertraining 
vergrotenvergrotenvergrotenOntwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen 

toekomst-
bestendig bestendig 
ICT-beleidICT-beleid

Ontwikkelen beleid Ontwikkelen beleid 
op wijze van leren

Kern: school

School
VeiligVeilig

AmbitieusRijke 
leeromgeving

Samen-Samen-
werkenwerken

VernieuwendVernieuwend

in beweging

Open

We vinden Actief 
Ouderschap belangrijk

We werken aan We werken aan 
en met heten met het
BAS-project

We werken
aan de digitaleaan de digitale

toekomst

We gaan voor We gaan voor 
gepersonaliseerd gepersonaliseerd 

lerenleren

We geven 
KanjertrainingKanjertraining

We werken met 
coöperatieve leerstijlen

Uitwerking en implemen-Uitwerking en implemen-
tatie ingezet beleidtatie ingezet beleid

Implementatie Implementatie 
digitaal toetsendigitaal toetsen

Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken 
wat geper-wat geper-
sonaliseerdsonaliseerd
leren kanleren kan
betekenen voor betekenen voor 
onze schoolonze school
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Highlights 2018-2019
• lnvoering van de nieuwe methode ’Staal’ voor spelling, taal en

 woordenschat groep 4 t/m 8

• Co-teaching groep 7 en 8

• Het 40-jarig jubileum, een feest voor alle kinderen, ouders en teamleden

•  Werkgroep interieur, het gebouw is dit jaar in een ‘nieuw’ jasje gestoken

• Actief Ouderschap met als hoogtepunten de geweldige oudercontactavond 

(informatieavond) en de kennismakingsgesprekken

• Het tussenlokaal als derde lokaal voor beide kleutergroepen, de kinderen 

hebben een heerlijke extra ruimte tot hun beschikking

• Nieuw buitenspeelmateriaal voor de kleuters van stuurkarren tot snelle fi etsen

• De ingebruikname van Schoolapp

• Het predicaat ‘Kanjerschool’

• Een nieuwe website www.obsdehobbitstee.nl

Kern: omgevingomgeving

We werken samen 
met verenigingen

Ons schoolplein Ons schoolplein 
is openbaaris openbaar

We hebben veel 
aandacht voor cultuur

We zijn 
buitenschools buitenschools 

actief

We geven We geven 
veel aandacht veel aandacht 

aan sportaan sport

We geven 
KanjertrainingKanjertraining Omgeving

Buurtfunctie

Samen-
werken

Sport, 
cultuur en 

kunst

Veilige speel- en 
leeromgeving

Vaststellen buiten-Vaststellen buiten-
schools lesaanbodschools lesaanbod

AanstellenAanstellen
sportcoördinatorsportcoördinatorsportcoördinator
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6.1 de KwaliTeitsZorg van de HobbiTstee

Kwaliteitsaspect ‘Kwaliteitszorg’ valt binnen het Toezichtkader van de Onderwijsinspectie onder het domein 

‘Zorg voor kwaliteit’.

De Onderwijsinspectie formuleert als kwaliteitsstandaard voor dit kwaliteitsaspect:

‘De school bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te 

behouden en zo nodig te verbeteren.’

In de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) is vastgelegd dat scholen zelf door een systematisch opgezette 

kwaliteitszorg de kwaliteit van hun onderwijs dienen te bewaken.

De scholen dienen aantoonbaar te maken hoe zij de kwaliteit bepalen, bewaken en bevorderen.

Zij hebben daarbij een grote mate aan autonomie. De ontwikkeling naar meer autonomie voor scholen drukt 

het vertrouwen van de overheid in de mogelijkheden van scholen uit, om in een actieve wisselwerking met 

hun omgeving hoogwaardige kwaliteit te leveren. Bovendien ontstaan er kansen om bedrijfsmatiger te gaan 

opereren; het marktgericht denken heeft haar intrede gedaan.  Dit vergt van scholen een actieve opstelling 

en een openstelling naar hun omgeving: verantwoording afl eggen aan de direct belanghebbenden, gelegenheid 

bieden tot meedenken en meebeslissen en zich profi leren t.o.v. andere scholen en instellingen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze kwaliteitskaart ‘Kwaliteitszorg’, deze is in te zien bij de directie. 

6.2 InspeCtie van het OnderWijs

De onderwijsinspectie is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs te 

bewaken. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht 

(WOT, 2012). Scholen die het goed doen, ‘verdienen’ minder toezicht. Waar problemen zijn, wordt het 

toezicht intensiever. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Aanspreekpunt 

voor het toezicht zijn dan ook de besturen van de onderwijsinstellingen.

Informatie is te verkrijgen via www.onderwijsinspectie.nl. Vragen aan de Onderwijsinspectie kunnen 

ook gesteld worden via de website (www.onderwijsinspectie.nl) en per telefoon (zie de website van 

de onderwijsinspectie). 

Onze school is in april 2015 bezocht door de inspectie en heeft een zeer positief oordeel ontvangen. Het 

inspectierapport is te lezen via onze website. Tevens heeft de school een bijzonder positief oordeel van het 

bestuur ontvangen d.m.v. een audit.
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6.3 HuiswErkbeLeid

Ons huiswerkbeleid is in te zien op onze website www.obsdehobbitstee.nl. 

GROEP 3
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een account om thuis en op school te oefenen

met Ambrasoft.

ZAAKVAKKEN
In de groepen 5 t/m 8 hebben wij de volgende zaakvaktoetsen:
• Natuniek toetsen (natuurkunde en techniek)

• Speurtochttoetsen (geschiedenis)

• Blauwe Planeettoetsen(aardrijkskunde + topografi e)

WERKSTUKKEN, SPREEKBEURTEN EN BOEKBESPREKINGEN
In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen. Ze krijgen een 

papier mee met daarop de criteria waaraan hun werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking moet voldoen.

De kinderen van groep 4 starten in het tweede gedeelte van het schooljaar met spreekbeurten, zodat er 

een opbouw is naar groep 5 toe. Ook vanaf de tweede helft van het schooljaar kunnen kinderen van groep 

4 een boekpromotie houden over hun lievelingsboek. Dit is nog niet verplicht, maar het mag.

NB: Het huiswerkbeleid wordt met de ouders doorgesproken tijdens de informatie-avond aan het begin 

van het schooljaar. Het huiswerkbeleid is op de website geplaatst onder de H van huiswerk.
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7. oUdErs eN dE SchOoL

7.1 SamenWerking en BetroKkenheid

Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het 

kind. Het is dus van belang dat zij zoveel mogelijk op een lijn zitten. Ieder heeft daarin wel zijn eigen 

verantwoordelijkheid, maar het is belangrijk dat wij met respect met elkaar omgaan. Wij als school willen 

u op het hart drukken contact op te nemen met de leerkracht of de schoolleiding als u vragen heeft of 

ontevreden bent over zaken die op school spelen. Een open communicatie voorkomt een verstoorde 

relatie met leerkracht of school.

We verzoeken u om via de mail, of telefonisch een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek. 

Gesprekken voor schooltijd, of tussen de middag zullen leerkrachten niet aangaan omdat zij dan bezig zijn 

met de voorbereiding van de dag en met het ontvangen van de kinderen. In de groepen 1 en 2 ligt een 

schriftje klaar voor korte opmerkingen van ouders over: overblijven, BSO, wie het kind ophaalt etc. Is een 

gesprek of opmerking dringend nodig, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding. Na 

schooltijd kunt u ook altijd even naar binnen lopen om een afspraak te maken voor een gesprek met de 

leerkracht. In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met ‘Actief Ouderschap’ om de ouderbetrokkenheid 

nog meer te verstevigen.

7.2 Komen en Gaan

Wij verzoeken ouders en verzorgers kinderen zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan. Kinderen 

die door de afstand naar school op de fi ets moeten komen, zetten hun fi ets netjes in de bestaande 

fi etsenrekken, bovenbouw achteraan, onderbouw vooraan in de lage rekken. Niet los op het plein dus! Alle 

kinderen kunnen vanaf de eerste bel rustig naar binnen komen. Ouders van de kinderen in groep 1 en 2 

mogen hun kind in het lokaal brengen. Bij de tweede bel zijn alle ouders weer uit het lokaal, en kunnen de 

lessen beginnen. Bij slecht weer gaan de schooldeuren eerder open. Dit ter

beoordeling van de directie. Wij verzoeken de ouders om aan het eind van de schooltijd buiten op hun kind 

te wachten. Honden worden niet toegelaten in de school, zij moeten buiten blijven.

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL
Ondanks herhaalde verzoeken hebben we nog steeds problemen met de verkeersveiligheid rondom. 

Wij verzoeken u daarom nogmaals om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Er is altijd 

binnen twee minuten lopen van school parkeerruimte. Wilt u niet op de weg stilstaan om uw kind te laten 

uitstappen en wilt u niet op de stoep parkeren. Dat maakt het voor de kinderen die te voet of per fi ets

arriveren onoverzichtelijk en gevaarlijk. En kom zelf, als het even kan, lopend of met de fi ets. Laten we er 

met zijn allen voor zorgen dat iedereen veilig naar school kan komen. Er zijn veiligheidshekken en palen 

geplaatst bij de beide uitgangen van de school.
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7.3 OuderPartiCipatie

Ouderparticipatie draagt bij aan een optimaal functioneren van onze school. Veel activiteiten zouden van het 

lijstje geschrapt moeten worden, als er geen ondersteuning van de zijde van ouders zou zijn. Graag willen 

wij gebruik maken van uw hulp op school. U kunt schriftelijk of mondeling aan de leerkracht kenbaar maken 

aan welke activiteiten u wilt deelnemen. In iedere groep is een klassenouder aanwezig die de leerkracht kan 

ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de groep. Deze ouder wordt door de leerkracht gekozen. 

Ouders kunnen zich daarvoor aan het begin van het schooljaar melden bij de leerkracht.

A. ONDERWIJSONDERSTEUNEND
• Niveaulezen

• Speelleren in de kleutergroepen

• Gastlessen

• Ondersteuning thuis bij taal en rekenoefeningen op de computer.

• Creatieve circuits/ knutselen

• Ondersteuning van uw kind bij huiswerk

B. BESTUURLIJK
• Medezeggenschapsraad

• Clustermedezeggenschapsraad

• Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

C. HULP BIJ ANDERE ACTIVITEITEN
• Ouderraad

• Themaraad over een onderwerp b.v. gezonde school, verkeer etc.

• Overblijven

• Klassenouder

• Hoofdluiscontrole

• Wassen schoolshirts

• Begeleiding bij schoolzwemmen.

• Hulp bij de schooltuintjes

• Feesten

• Sportdag/spelletjesdag/Koningsspelen

• Glasstadmars

• Schoolreizen

• Schoolvoetbal/Korfbal

• Afscheid groep 8

• Excursies begeleiden

• Vervoeren van kinderen naar activiteiten

• Schoonmaken van lesmateriaal/repareren van materialen.

• Schoolbibliotheek

• Klusjes in/en om de school

• Culturele ankers

• Pannenkoekendag

• Actief Ouderschap

• Verkeer, School op Seef
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7.4 de MedezEggenSchapSraad

Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en zien dat die een 

belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen. Ouders hechten een groot belang aan goed 

onderwijs voor hun kinderen. De ontwikkeling van het onderwijs is dan ook een gemeenschappelijk belang. 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten drie ouders en 

drie leerkrachten in. Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en 

onderhoudt contacten met het bestuur van Stichting O2A5.

Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR 

van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar. Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en 

is herkiesbaar. Als u zitting wilt nemen in de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te 

krijgen op school.

Het schoolbestuur (= bevoegd gezag) met meer dan één school stelt een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Het bevoegd gezag van de 

stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een Clustermedezeggenschapsraad (CMR) 

verbonden aan een cluster. De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk 

belang zijn, op voor alle scholen of voor de meerderheid van scholen, in plaats van de MR van die scholen. 

De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie. De CMR

functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het clusterbeleid en het lokaal onderwijsbeleid.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut. Zo zijn er door 

stichting O2A5 reglementen voor de hierboven genoemde raden vastgelegd.

7.5 de StichTing OuderRaad

Naast de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad beschikken we ook over een ouderraad die als 

stichting ouderraad/ activiteitencommissie geboekt staat. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen 

ouders en school, waarbij de ouderraad zich vooral bezig houdt met het mede organiseren van de binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. De OR komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar in een vergadering, de leden 

die worden gekozen door de ouders tijdens de jaarlijkse ouderavond, hebben eveneens zitting in diverse 

activiteitencommissies van de school. In deze activiteitencommissies hebben ook leerkrachten zitting en 

samen organiseert de commissie b.v. het sinterklaasfeest, kerstactiviteiten etc. Tijdens de jaarvergadering in 

oktober wordt het nieuwe bedrag voor de ouderbijdrage vastgesteld. Het rekeningnummer van de 

ouderraad is NL42 RABO 0154 0336 50 t.n.v. Ouderraad Hobbitstee Leerdam met vermelding van naam en 

groep. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die de ouderraad aan de ouders van de leerlingen vraagt. 

Hiervan worden het Sinterklaasfeest, Kerstviering, inschrijfgelden bij sportactiviteiten, spelletjesdag voor de 

kleuters, sportdag groep 1 t/m 8, vervoerskosten naar activiteiten ed., excursies , ouderavonden en vieringen 

bekostigd. U kunt een machtigingsformulier invullen, of wachten op een brief van de penningmeester in 

november om te betalen. Jaarlijks legt de penningmeester van de Ouderraad een fi nanciële verantwoording af 

over het afgelopen schooljaar en stelt de penningmeester de begroting op voor het komend schooljaar. Ook 

kunnen ouders zich voor deze vergadering aanmelden om zich beschikbaar te stellen voor de Ouderraad.
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7.6 SponsOring

Van sponsoring is sprake als er geld, goederen of diensten worden verstrekt aan de school, waarvoor 

de sponsor een tegenprestatie verlangt. Hierbij kan gedacht worden aan gesponsorde lesmaterialen, 

advertenties in de schoolkrant, uitdelen van producten en het sponsoren van bepaalde activiteiten. Onze 

school zal op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. De oudergeleding van 

de medezeggenschapsraad zal instemming gevraagd worden als uit de sponsoring verplichtingen voor de 

school voortvloeien waarmee leerlingen geconfronteerd worden.

Wij zullen bovendien onderstaande afspraken hanteren die zijn neergelegd in het 
convenant over sponsoring.
• De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 

 van de school.

• Sponsoring mag de school niet in een afhankelijke positie brengen.

• Sponsoring mag de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen wanneer de sponsormiddelen wegvallen.

• Inkomsten dienaangaande worden apart in de boekhouding van de school en/of de stichting ouderraad 

opgenomen en op de ouderavond verantwoord.

7.7 TusseNschoOlse en BuiteNschoOlse Opvang

TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Kinderen kunnen tussen de middag overblijven op De Hobbitstee. Er is een rooster gemaakt met 

gecertifi ceerde overblijfouders die tussen de middag komen helpen tijdens de lunch. Zij houden ook 

toezicht bij het buitenspelen tussen de middag.

De overblijfcoördinator van onze school is Haydie Klemann. Nieuwe leerlingen die overblijven, 

ontvangen een overblijfreglement met daarin een beschrijving over het verloop van het overblijven en het 

reglement. De overblijfouders ontvangen per maand een vergoeding voor de hulp bij het overblijven. Op 

maandagochtend is in de hal van school de coördinator aanwezig voor op- en aanmerkingen.

Ouders ontvangen maandelijks achteraf van de administratie een rekening voor het overblijven op school. 

Deze wordt digitaal verstuurd.

U kunt voor meer informatie terecht bij de overblijfcoördinator mevrouw Haydie Klemann: 

p.klemann@chello.nl. Op onze website vindt u eveneens meer informatie over de organisatie van de 

Tussenschoolse opvang.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Leerlingen van De Hobbitstee gaan naar de buitenschoolse opvang in de Multifunctionele accommodatie in 

Oost. (Hofkanjers). Dit gaat om de leerlingen van groep 1 tot en met groep 5. Sinds schooljaar 2017-2018 

is er ook een locatie geopend in de Hobbitstee zelf (Pluskanjers). Hier gaan de kinderen van groep 6 tot en 

met 8 naar toe.  Mocht uw kind door ziekte of andere redenen niet meegaan naar de BSO gaan dan moet u 

dat zelf doorgeven aan de BSO telefoon: 06 53 44 89 14.

De Hobbitstee heeft een samenwerkingscontract met de SKCN (stichting kinderopvang centraal 

Nederland) Als u gebruik wil maken van opvang van uw kind, voor of na schooltijd, dan kunt u bij ons een 

informatiemap verkrijgen over regelingen van de SKCN. U kunt de SKCN bereiken op 

Tiendweg 11-b, 4142 EG Leerdam. Telefoon: 0345 639 555, info@skcn.nl
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7.8 InforMatiePlicht aan Ouders

Iedere ouder heeft in principe het recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het 

uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. In sommige gevallen heeft de ene ouder recht 

op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te 

maken met de wettelijke hoedanigheid waarin ouders verkeren. 

Voor meer informatie zie ons protocol ‘Gescheiden Ouders’. Dit is in te zien op onze site. 

7.9 OuderAvonden

Wij starten ieder schooljaar in de tweede of derde week met een informatieavond in alle groepen, 

waarop u door de leerkracht van uw kind geïnformeerd wordt over de algemene en specifi eke school- en 

groepszaken. Er zijn ook rapportgesprekken gepland, deze vinden plaats in de week nadat de rapporten zijn 

uitgereikt. Ook bent u van harte welkom bij de besprekingen van de ouderraad en medezeggenschapsraad 

vergaderingen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden in de info en jaaragenda aangeven. In oktober 

is de jaarlijkse ouderavond, georganiseerd door de ouderraad en medezeggenschapsraad. Ook zullen er per 

schooljaar een aantal thema-avonden worden gehouden om ouders over de schoolontwikkelingen op de 

hoogte te houden.

7.10 Gesprek op School

Neem als ouder gerust het initiatief voor een wat uitvoeriger gesprek met de leerkracht over uw kind. Dat 

kan altijd d.m.v. een mondeling, schriftelijk of telefonisch verzoek op school plaatsvinden. Door een goed 

gesprek kan zowel voor u als voor de leerkracht de kijk op uw kind verruimd worden, het geen alleen maar 

in het voordeel is van het kind. 

7.11 SchooLgids

Deze schoolgids wordt ieder jaar vastgesteld en is te vinden op onze website. Ieder schooljaar ontvangt 

u van ons de jaaragenda met alle activiteiten. 

De jaaragenda staat ook de website www.obsdehobbitstee.nl.
Veranderingen proberen we zo snel mogelijk door te geven.

7.12 NieUwSbrIeF HobbiTstee

De nieuwsbrief 'Hobbitnieuws' verschijnt iedere vier weken. Alle ouders ontvangen deze nieuwsbrief via 

de mail en kunnen deze ook bekijken op de website. De nieuwsbrief hangt ook bij de groepslokalen op 

het prikbord.



45

7.13 KlachTenreGelinG

De Hobbitstee is een veilige school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. 

Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit nu precies? Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich veilig en 

prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid 

in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet tot pesterijen, maar heeft ook te maken met discriminatie, 

agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen en ouders betekent ook 

dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet alleen zorgvuldig worden voorbereid, maar 

tevens ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.

Een veilige school heeft tevens met hygiëne te maken. Ook daar liggen verantwoordelijkheden bij school en 

bestuur. Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen eventuele ‘ bedreigingen’ direct worden 

besproken met leerkrachten, directie of bestuur. Er wordt alles aan gedaan goede oplossingen voor het 

probleem te vinden. Als het niet lukt een probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk

is om er op school over te praten, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de directie. Zij geeft 

aan welke stappen het best gezet kunnen worden. Onze directeur is Cornélie Bogerd.

Wanneer het niet lukt om op school te praten over een probleem, kan contact opgenomen worden met 

het bestuur van O2A5 en zo nodig een klacht ingediend worden. Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen 

maar kan er voor kiezen om een onafhankelijk vertrouwenspersoon als aanspreekpunt bij klachten in te 

schakelen. Ook kan worden doorverwezen naar de klachtencommissie. Het bestuur beschikt over een 

onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij 

kan de klager begeleiden bij het indienen van een klacht of anderszins ondersteunen.

Een klacht dient binnen een jaar na een voorval, een gedraging of een beslissing te worden ingediend. Voor 

onze school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te 

zien op school. Op aanvraag kan ook een exemplaar worden toegezonden. 

Eventueel kan er een offi ciële klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. 

De vertrouwenspersoon kan ouders of leerlingen hierbij helpen. 

Contactgegevens van de klachtencommissie: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 

3508 AD Utrecht. Telefoon: 030 280 95 90. Website www.onderwijsgeschillen.nl.

Het reglement van deze externe klachtencommissie is voor iedereen in te zien op school.
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7.14 Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van 

onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 

worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. 

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor 

het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt 

ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die materialen ontvangen een beperkt aantal 

leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere 

organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten 

zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

BASISPOORT
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school 

gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde 

leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet 

welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De

school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het 

gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een 

identifi catienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, 

groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identifi catienummer van de school. Via Basispoort 

worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

7.15 VerzeKeringen

Door O2A5 zijn voor al haar scholen verzekeringen afgesloten voor iedereen die voor 
of met de school bezig is in opdracht van de school. De scholen beschikken over:
• Een reisverzekering. De verzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, tijdens excursies 

en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school 

daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door 

de school georganiseerde stages.

• Een ongevallenverzekering. De verzekering is van kracht tijdens het verblijf in de schoolgebouwen 

en bijbehorende terreinen; ook tijdens verblijf in andere gebouwen en terreinen wanneer daar onder 

toezicht van de schoolactiviteiten georganiseerd worden, inclusief het komen en gaan bij lessen, stages 

en activiteiten. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, 

ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten. 

Collectief zijn verder de volgende verzekeringen afgesloten:
• Een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering voor zaakschade en 

personenschade. Verzekerd zijn: bestuur, directie, personeel, leerlingen, vrijwilligers, ouderparticipanten, 

ouderraad, MR, activiteitencommissies, stagiairs en gasten.

• Ongevallen inzittendenverzekering. Speciaal bedoeld voor leerkrachten en ouders die tijdens

schoolevenementen meerdere leerlingen vervoeren.

• Aanvullende inventarisverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor het verzekeren van 

materialen die door de scholen zelf zijn gekocht buiten de eerste inrichting (die door de gemeenten 

is verzekerd). Het betreft hier computers, lesmaterialen etc. die vaak gekocht zijn met hulp van 

ouderraden, soms door het inzetten van acties ten behoeve van de school (fancy fair, sponsorloop etc.).
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7.16 Regels Voor SchorSing en VerWiJdering van een Leerling

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering” is op school en op onze site beschikbaar.

7.17 VertrOuWenSinspEcteurs

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN OVER SEKSUELE INTIMIDATIE EN 
PSYCHISCH OF FYSIEK GEWELD?
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, 

docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond 

de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk 

geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de 

vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook 

begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 3111 (lokaal tarief).

7.18 de VerenIging Voor Openbaar OnderWijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs is de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. De vereniging is er 

nadrukkelijk voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, 

schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden. De Vereniging 

Openbaar Onderwijs informeert, adviseert, begeleidt en organiseert scholing. Bij vragen en problemen over 

onderwijs geven beleidsadviseurs van het bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs in Almere deskundig 

advies. Bij beleidsvoornemens op ministerieel niveau wordt in gezamenlijkheid met de landelijke organisaties 

voor ouders in het bijzonder onderwijs en vakbonden, verenigingsstandpunten ingebracht. Op plaatselijk en 

regionaal niveau is de vereniging druk doende het onderwijsbeleid te beïnvloeden, medezeggenschapsraden 

van dienst te zijn, scholing te organiseren voor ouderraden. De VOO kent een regelmatig verschijnend 

onderwijsmagazine “School!” en een reeks van uitgaven voor de onderwijspraktijk voor ouders en leerkrachten.

De VOO: Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere. Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere. 

Telefoon: 036 533 15 00 en fax. 036 534 04 64. Internet www.voo.nl. E-mail: voo@voo.nl

Vragen over het onderwijs van uw kind? Bel gratis 0800 5010 voor ouders en MR-leden.

7.19 LeerpLichtwet

In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar 

wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren.

WANNEER HOEFT UW KIND NIET NAAR SCHOOL?
• Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel.

• Als uw kind ziek is. U moet dat zo spoedig mogelijk aan de school worden doorgeven; een 

doktersverklaring kan gevraagd worden als bewijs.

• Vrijstelling van onderwijs
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Het vakantierooster maken wij bekend, zodra dit is vastgesteld. Dat is altijd ruim voor het begin van het nieuwe 

schooljaar, zodat u er rekening mee kunt houden bij het boeken van uw vakanties en vrije dagen. U moet uitgaan 

van de vakanties van de school en niet van de landelijke regeling want daarvan wordt soms afgeweken!

Ouders kunnen worden vrijgesteld van de verplichting hun kind in te schrijven aan 
een school als:
• Hun kind op grond van lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te 

 worden toegelaten;

• Zij een trekkend bestaan hebben;

• Zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen 

overwegend bezwaar hebben.

• Hun kind als leerling van een school buiten Nederland is ingeschreven en deze school ook geregeld bezoekt.

Een verzoek tot vrijstelling van de volledige leerplicht moet door de ouders worden ingediend bij het 

bevoegd gezag.

VRIJSTELLING VAN ONDERWIJSACTIVITEITEN
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan 

ons bevoegd gezag een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. De gronden 

voor vrijstelling van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten worden door ons bevoegd gezag 

vastgesteld. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling tevens welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in 

de plaats komen.

7.20 Extra Verlof

U KUNT EXTRA VERLOF VRAGEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN:
Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of 

levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden.

Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn.
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat 

niet buiten schooltijd kan.

• Een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, 

 broers/zusters, ooms/tantes.

• Een 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks-jubileum van ouders of grootouders.

• Een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

• Gezinsuitbreiding

• Verhuizing

• Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters.

• O verlijden (inclusief begrafenis/crematie) van ouders, grootouders, broers of zusters,

 (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e graad). en nichten 

 (3e en 4e graad).

Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de specifi eke aard van het beroep 

van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen vrij 

gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang 

bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend.

Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en 

het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.
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HOE VRAAGT U EXTRA VERLOF AAN?
Een verzoek om extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Extra 

verlof voor vakantie moet minimaal twee maanden van te voren worden aangevraagd. Op school zijn 

hiervoor formulieren verkrijgbaar.

BESLISSING OP EEN VERLOFAANVRAAG
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof voor ‘andere gewichtige 

omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend. De directeur neemt een 

besluit over een verlofaanvraag als het een periode betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een 

verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente 

na de mening van de directeur te hebben gehoord.

ALS U HET NIET EENS BENT MET DE BESLISSING
Als uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens dan kunt u schriftelijk 

bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen, dus de directeur of de leerplichtambtenaar, 

zij moeten hun besluit dan heroverwegen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te 

lichten en daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

De directeur en/of de leerplichtambtenaar kunnen eventueel bij de bezwaarschriftencommissie van de 

gemeente advies vragen over de kwestie. Dit advies van de commissie kunnen zij laten meewegen bij de 

heroverweging. Bent u het niet eens met het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen dan kunt u op 

grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij 

de Arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Aan deze juridische procedure zijn kosten 

verbonden, het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen als u een beroepschrift wilt indienen, dit 

kan bijvoorbeeld bij een Bureau voor Rechtshulp.

ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM
Als uw kind verlof opneemt zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar dan wordt dit 

gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Deze beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

VRAGEN OVER (VAKANTIE)VERLOF OF OVER DE LEERPLICHT
Als u nog vragen heeft over verlof of over andere leerplichtzaken, kunt u terecht 
bij de directeur van de school of bij:

Dienst Gezondheid & Jeugd zhz

Afdeling Jeugd & Onderwijs

Karel Lotsyweg 40

3318 AL Dordrecht

info@dienstgezondheidjeugd.nl
Telefoon: 078 770 85 00
Website: www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/jeugd-onderwijs
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8.1 Tijden

8. pRaKtiScHe ZaKen

 Leerjaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 
aantal uren

1 ochtend 3.5 3.5 X 3.5 3.5 22

middag 2.0 2.0 X 2.0 2.0

2 ochtend 3.5 3.5 X 3.5 3.5 22

middag 2.0 2.0 X 2.0 2.0

3 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 24

middag 2.0 2.0 0 2.0

4 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 24

middag 2.0 2.0 0 2.0

5 t/m 8 ochtend 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 26

middag 2.0 2.0 0 2.0 2.0

8.3 mEdEweRkErs

CLUSTERDIRECTIE LEERDAM:
Jan Donga (eindverantwoordelijke), Gina Mimpen, Lonetta Pieters en Cornélie Bogerd

Interne Begeleiding: Christel Bongers

Sociale Veiligheids Coördinator: Cornélie Bogerd

Anti-Pest Coördinator: Christel Bongers

Bouwcoördinator onderbouw groep 1 t/m 3: Renee van der Lee

Bouwcoördinator bovenbouw groep 4 t/m 8: Christel Bongers

Gedragsspecialist: Christel Bongers en Karin Looijen

8,2 vAkAntIeRooStEr ScHooLjAar 2018-2019 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren 01-06-2020

Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Studiedag 28-10-2019

Studiedag 11-03-2020

Studiedag 02-07-2020
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Groepsindeling 2019-2020

We hebben er zin in!

Groep 1/2B
Maandag en dinsdag 

Juf Renee
Donderdag en 

vrijdag
Juf Trudy

Groep 8 
Maandag t/m woensdag

Juf Wendy
Donderdag en vrijdag 

Juf Christel

Onderwijsassistente 
ondersteunt op maandag 

en dinsdag.

Groep 6
Maandag t/m 

vrijdagochtend
Juf Elfride 

Vrijdagmiddag
Juf Anja 

Maandag en dinsdag 

Groep 1/2A
Maandag, dinsdag, 

donderdag en 
vrijdag

Juf Hannie

Groep 7
Maandag, dinsdag, 

woensdag, 

donderdagochtend

en vrijdag

Meester Alexander
Donderdagochtend

 Juf Renee

Groep 4
Maandag t/m 

vrijdag
Juf Anja

Groep 3

Maandag en dinsdag

Juf Bianca
Woensdag, 

donderdag en 

vrijdag

Juf Riquet

Plusklas

Donderdagochtend

Meester 
Alexander

Groep 5

Maandag t/m vrijdagochtend

Juf Karen
Vrijdagmiddag

Juf Riquet

Co-teaching maandag en dinsdag

Juf Lenka

Co-teaching woensdag 

Juf Christel

Co-teaching donderdag 

Juf Marie-José

Co-teaching vrijdag

Onderwijsassistente

Co-teaching maandag en dinsdag

Maandag t/m 

We hebben er zin in!

Donderdagochtend

Alexander

Groep 1/2B

Juf Anja 

ondersteunt op maandag 
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8.6 als uW Kind Niet kan Komen

Wanneer uw kind door wat voor reden dan ook, verhinderd is naar school te komen, vragen wij u 

vriendelijk dit even voor de aanvang van de school door te geven. Telefoon: 0345 614 977.
U kunt ons ook mailen: cbogerd@o2a5.nl

8.7 Afspraak met de Directie

U kunt een afspraak maken met de clusterdirecteur Cornélie Bogerd.

8.4 SchooLzWemmen

In groep 3 krijgen de kinderen zwemles in het zwembad van Laco Berenschot. De zwemlessen worden 

verzorgd door het zwembadpersoneel. Op school is een zwemprotocol aanwezig. Dit schooljaar zwemmen 

de kinderen van groep 3 op donderdagmiddag. Het schoolzwemmen start meteen in de eerste schoolweek 

in september.

8.5 Gymmen

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. De gymschoenen van de kleuters 

(liefst zonder veters!) moeten op school blijven, omdat we bij slecht weer in het speellokaal zullen zijn. 

Vergeet niet om in beide schoenen de naam van uw kind te schrijven! De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 

gymmen in de gymzaal van de Lingebolder.

 GYMTIJDEN SCHOOLJAAR 2018-2019 IN DE LINGEBOLDER
Dag Groep Leerkracht 

Maandag

10.00 - 10.45 5 Karen Looijen

10.45 - 11.30 3 Bianca Janssen

11.30 - 12.15 8 Wendy Biemans-Niesthoven

13.15 - 14.15 7 Alexander Caspers

14.15 - 15.15 6 Elfride Vonhof

Donderdag Groep Leerkracht

09.30 - 10.30 6 Elfride Vonhof

10.45 - 12.00 4 Anja van Geffen

13.15 - 14.15 7 Alexander Caspers

14.15 - 15.15 8 Christel Bongers

Donderdag
zwemmen

Groep Leerkracht

14.00 - 14.45 3 Riquet van Stijn
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8.8 Eten en Drinken

SCHOOLMELK IN DE KLEINE PAUZE
Als u wilt dat uw kind schoolmelk gaat drinken, dan kunt u op school een formulier vragen of vinden op de 

website van www.campinaopschool.nl. Campina verzorgt de schoolmelk op onze school. U ontvangt 

van Campina een rekening (acceptgiro)

Het is mogelijk in drie keer te betalen. Campina geeft aan de school door welke kinderen er melk drinken. 

U kunt zich via de school ook inschrijven voor schoolmelk; via Elfride Vonhof kunt u dit aanvragen. 

ETEN EN DRINKEN IN DE KORTE PAUZE
Rond 10.30 uur is er een korte pauze voor de kinderen op school en kunnen zij hun meegebrachte fruit 

en drinken nuttigen, of schoolmelk drinken. De kinderen eten en drinken in de klas. Tijdens deze korte 

pauze wordt er veelal voorgelezen door de leerkracht. Daarna wordt er buiten gespeeld. Ook in de 

kleutergroepen wordt ongeveer 15 minuten besteed aan eten en drinken. Alle dagen is het fruitdag 
en nemen kinderen dus fruit en/of groente mee naar school. We willen niet dat kinderen 

snoep meekrijgen om op school te eten en adviseren dit ook niet mee te geven bij het overblijven.

TRAKTATIES BIJ VERJAARDAGEN
Als je jarig bent is dat altijd een feest voor een kind! Natuurlijk vinden we het heel gezellig als je ook wil 

trakteren op school. Wij willen graag dat er geen grote en overdreven traktaties worden meegenomen 

naar school en het liefst een gezonde of leuke kleine traktatie. U kunt op verschillende websites hele leuke 

ideeën vinden voor een gezellige leuke en kleine traktatie. 

De kinderen mogen de klassen rond gaan op hun verjaardag. Zij krijgen dan op hun grote verjaardagkaart 

een plaatje of sticker van de andere leerkrachten. Ook de leerkrachten vinden het fi jn om een kleine 

gezonde traktatie te krijgen!

8.9 VeiliGheidSplan en OntruImingSplan

Onze school beschikt over een ontruimingsplan bij brand en andere calamiteiten. In elk lokaal hangt een 

ontruimingsplan, evenals in de gangen van de school. Er is ook een ontruimingsplan voor de nieuwe lokalen 

waar groep 7 en 8 gehuisvest zijn. Regelmatig wordt er geoefend met de kinderen en medewerkers hoe te 

handelen bij bv. brand.

Anja van Geffen is de preventiemedewerker van de school. Leerkrachten met een aantekening 

brandpreventie en jeugd- EHBO worden jaarlijks bijgeschoold.

De overblijfouders zijn ook in het bezit van een certifi caat jeugd- EHBO.

De school heeft een veiligheidsplan waarin o.a. is aangegeven hoe te handelen bij calamiteiten in en om de 

school zodat er snel kan worden gehandeld wanneer dat nodig is. Dit veiligheidsplan is op school in te zien.
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8.10 SchooLplein

Op het plein mag niet worden gefi etst.
De fi etsen moeten netjes naast elkaar in de daarvoor bestemde fi etsenstalling langs het hek aan de Prinses 

Irenelaan worden gezet. Losse fi etsen leveren gevaar op bij het buitenspelen. Kinderen uit groep 7 en 8 

controleren of fi etsen netjes staan gestald.

Voor schooltijd mag er niet worden gevoetbald op het schoolplein! Voetballen doen we naast de school op 

de daarvoor bestemde plek in het speelkwartier en tijdens het overblijven. Er is een rooster gemaakt op 

welke dag welke groep mag voetballen.

Ouders van groep 1 t/m 4 wachten op het schoolplein bij de hofjes en niet aan de overkant van de weg 

i.v.m. de verkeersveiligheid. Leerkrachten uit de kleutergroepen lopen met de kinderen naar buiten en 

kunnen dan overzien of desbetreffende ouder aanwezig is, zodat het kind het plein kan verlaten. We vragen 

u dringend om aan deze regel mee te werken.

Kinderen van groep 5 t/m 8 verlaten het schoolplein door het smalle hek aan de Prinses Irenelaan. Na 

schooltijd gelden dezelfde regels en afspraken als tijdens de pauzes!

Kinderen die naar huis gaan tijdens het overblijven kunnen ‘s middags niet eerder dan 13.05 weer worden 

toegelaten op het schoolplein i.v.m. het overzicht van de overblijfouders op de kinderen die overblijven. 

Stuur uw kind dan ook niet vroeger dan gewenst naar school!

8.11 de SchooLarts (G.G.D.)

Kinderen worden groot. Ze groeien op tot volwassen mensen. Daar komt heel wat bij kijken. Lichamelijk 

en geestelijk maakt ieder kind een grote ontwikkeling door. Kinderen moeten kunnen groeien en 

zich ontplooien in een gezonde en veilige omgeving. De GGD- Jeugdzorg wil ouders / verzorgers en 

leerkrachten ondersteunen bij deze taak.

Omdat ieder kind verschillend is, biedt de GGD zorg op maat. Dit betekent dat kinderen, naast het 

normale onderzoek, op verzoek van ouders of van de school, extra onderzocht kunnen worden.

Onze schoolarts is Afetdita Berisha en de assistente is Maria Donderwinkel.

Het adres van de GGD, Lingesteynplantsoen 20, 4141 GH Leerdam.

Website: www.ggdzhz.nl
E-mail: m.donderwinkel@rivas.nl (assistente)

Telefoon: 06 27 20 94 37

8.12 SchooLregels

Om te zorgen dat het op school allemaal goed verloopt, hebben wij een aantal regels opgesteld waar 

iedereen zich aan moet houden. (Zie het schoolklimaat in hoofdstuk 2)

De schooldeur is om 8.35 uur open. Vanaf die tijd kunnen kinderen rustig binnenkomen. De eerste bel 

geeft aan dat de deur open is. Om 8.45 uur gaat de tweede bel en moeten de alle kinderen binnen zijn. 

Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 kunnen hun kind vergezellen naar de klas. We proberen het 

afscheid nemen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor het ene kind betekent dit nog even een boekje 

te bekijken of voor te lezen in de kring met mama/papa, voor het andere kind is het raadzaam om snel 

afscheid te nemen. U als ouder heeft hier het beste zicht op. Vanaf de herfstvakantie gaan de kinderen van 

groep 3 zelfstandig naar hun eigen klas. De andere kinderen gaan zelfstandig naar de klas.
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8.13 BegelEiding en Inzet StagiAires Pabo/ roc: da Vinci en Midden NederLand

In de school worden ook studenten opgeleid voor de functie van leerkracht, onderwijsassistent en 

studenten van de ALO (Academie voor Lichamelijke opvoeding).

8.14 VertrOuWenSpersOnen Seksuele IntimIdatie en non-DiscrIminatie

Binnen De Hobbitstee zijn drie personen aangesteld als vertrouwenspersoon. In geval van vermeende 

seksuele intimidatie of discriminatie kan contact worden opgenomen met: Christel Bongers, Hannie Bats of 

Cornélie Bogerd.

Bij klachten zullen zij handelen volgens het door het openbaar onderwijs van O2A5 aangenomen 

modelreglement “klachtenregeling” van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 

Deze klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Procedure in het kort:
• Eerst overleggen met personeel en schoolleiding.

• Overleg met de contactpersoon op school die eventueel doorverwijst naar een vertrouwenspersoon.

• Klacht naar bevoegd gezag, die de klacht doorgeeft naar de klachtencommissie

• Het adres is Postbus 162, 3440 AD Woerden.
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Telefoon: 06 27 20 94 37

www.ggdzhz.nl 

GGD ZUID-HOLLAND ZUID
Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht

Telefoon: 078 770 85 00

RIVAS 
Telefoon: 0183 643 571 

planninggjgz@ggd.regiorivierenland.nl

SKCN 
Tiendweg 11-b, 4142 EG Leerdam

Telefoon: 0345 639 555 

info@skcn.nl

STICHTING O2A5
Dam 1, 4241 BL Arkel

Telefoon: 0183 566 690

VERTROUWENSINSPECTEUR 
Telefoon: 0900 111 31 11 (lokaal tarief)

VOO
Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere 

Postbus 60182, 1320 AE Almere

Telefoon: 036 533 15 00 

Fax: 036 534 04 64 

voo@voo.nl

www.voo.nl
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