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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers, ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen 
en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, 
vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs 
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons 
onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke identiteit, missie en visie onze 
school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

U krijgt een eerste indruk, maar voor de ouders die nog geen keuze hebben gemaakt vinden wij het veel 
belangrijker dat u een keer bij ons langskomt voor een kennismakingsgesprek en een kijkje komt 
nemen in de klassen. U bent van harte welkom.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van De Regenboog

Voorwoord
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Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Regenboog
Zandbos 48
2134DE Hoofddorp

 0235634514
 http://www.deregenbooghoofddorp.nl
 info@deregenbooghoofddorp.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Toyah Vogels directie@deregenbooghoofddorp.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

118

2019-2020

De Regenboog is afgelopen jaren kleiner geworden. Deze trend is in de hele wijk Overbos zichtbaar.

De interesse in de school neemt toe. Veel (nieuwe) ouders geven aan dat er een prettige sfeer in de 
school hangt en veel rust is.

Schoolbestuur

Stichting Meer Primair
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 5.148


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Gezonde school; sport, voeding

Toekomstgericht onderwijs.Ieder kind passend uitgedaagd.

Continu in ontwikkeling. Kleinschalig, gezellige sfeer.

Missie en visie

Wij beloven onze leerlingen het volgende:

Welkom op onze kleinschalige, gezellige school. Ons doel is dat jij je hier goed gaat ontwikkelen. Het 
begint ermee dat we jou als compleet mens zien. Vanuit jouw talenten en leerbehoeften gaan we met 
je aan het werk. Onze school biedt een veilige sfeer, waarin jij je goed kunt ontplooien.   

Natuurlijk willen we dat je veel leert, maar wij richten ons vooral op jouw leerproces. We vinden het 
belangrijk dat jij zin krijgt om te werken aan je eigen ontwikkeling. We gebruiken onze leercirkel om jou 
zicht te geven op wat je al kunt en wat je nog wilt ontwikkelen. Gaandeweg word jij zelfstandiger, neem 
je meer verantwoordelijkheid en ga je ook anderen helpen. Vanuit onze christelijke identiteit geven we 
je normen en waarden mee. 

We bieden zoveel mogelijk betekenisvol onderwijs. Jij leert niet alleen uit boeken, maar ook 
door te doen. In onze ateliers werk jij aan je creatieve en technische vaardigheden. Als Gezonde school 
laten we je veel bewegen. Dat doe je op het beweeg-rekenplein, maar ook in de klas. Tijdens de pauzes 
krijg je sport en spel aangeboden. In onze moestuinen krijg jij groene vingers en in het kooklokaal maak 
je gerechten van zelf verbouwde producten. Je krijgt iedere week ict-les zodat jij alles leert over de 
mogelijkheden van computers en internet. Je bent helemaal klaar voor jouw toekomst.

We gaan uit van jouw mogelijkheden. We blijven positief, ook als het eens wat minder goed gaat. Je 
mag fouten maken en we stimuleren je om ook bij tegenslag gemotiveerd te blijven. We helpen je met 
eventuele leerproblemen en bieden extra uitdaging als jij daar behoefte aan hebt. 

Wij werken vanuit een hecht en betrokken team. We zijn behulpzaam en open en onderhouden een 
goed contact met jouw ouders. We werken met elkaar aan een doorgaande leerlijn, zodat jij straks goed 
toegerust naar de middelbare school gaat. We werken steeds aan verbetering van onze school. Alle 
veranderingen moeten ons doel dienen: jou een veilige, stimulerende omgeving en goed 
onderwijs bieden. 

Prioriteiten

Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan onderstaande punten:

• Bewegend leren inzetten in alle vakgebieden binnen en buiten.
• Werken met stichting leerKRACHT.
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• Wekelijks ict-lessen voor groep 3 t/m 8 door een specialist.
• Effectief volgen van onze leerlingen. 
• Het organiseren van ateliers/workshops en creatieve lessen door een specialist.

 Komend jaar gaan we ons op onderstaande punten verdiepen:

• Formatief evalueren: de leerlingen bewust eigenaar maken van hun leerproces
• Kiezen van een nieuwe rekenmethode.
• Eenduidige, herkenbare inzet van een levensbeschouwelijke methode in alle groepen.
• Ontwerpen van een nieuw schoolrapport.
• Verder uitwerken van onze ict-leerlijn.
• Versterken van de doorgaande lijn op sociaal emotioneel gebied.

Identiteit

De Regenboog is een christelijke school. We vertellen verhalen uit de bijbel. Naast verhalen uit de bijbel 
worden ook zogenaamde spiegelverhalen verteld: verhalen van nu gerelateerd aan de leefwereld van 
het kind. 

Het respect voor de medemens staat bij ons centraal en komt nadrukkelijk aan de orde. Het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfrespect is van belang om 
als mens te kunnen functioneren. Wij willen voor elk kind een veilige omgeving bieden. Daarnaast zijn 
wij een open school waar iedereen welkom is.

Vanuit onze overtuiging proberen we kinderen liefde en respect bij te brengen voor mensen en dingen 
om ons heen. Iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en denken is van harte welkom. Dit 
betekent dat niet alleen kinderen van christelijke ouders bij ons op school zitten, maar ook kinderen van 
ouders met een andere achtergrond bij ons welkom zijn. We gaan er echter wel van uit dat, wanneer u 
voor onze school kiest, u het christelijke karakter respecteert.
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Bij het inrichten van de groepen kijken we hoe we iedere groep, optimaal onderwijs kunnen geven. Dit 
kan betekenen dat we in sommige groepen extra handen in de klas hebben. De een extra leerkracht of 
de onderwijsassistent kan met de helft van de (combinatie)klas of een klein groepje kinderen werken. 
Iedere week krijgen de kinderen in groep 3 t/m 8 ict-les van een vakleerkracht. Hierdoor heeft de 
groepsleerkracht de mogelijkheid om in andere klassen een les te bezoeken of de administratie te 
doen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft krijgt uw kind te maken met een vervanger. Het kan gebeuren 
dat er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval zal de school proberen de vervanging intern op te 
lossen. Dit kunnen we doen door een leerkracht met een andere taak de groep te laten vervangen. We 
kunnen de groep ook over de andere groepen verdelen. Wanneer de situatie langer duurt kan de school 
zich genoodzaakt voelen om de kinderen naar huis te sturen. Hierover wordt u natuurlijk zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd. Hieronder staat het protocol dat wij hanteren bij vervanging.

Richtlijnen protocol: 

1. Bij een ziektemelding trachten we eerst in te schatten hoe lang de vervanging noodzakelijk is. 

2. De eventuele duocollega wordt benaderd voor vervangingswerkzaamheden in de eigen groep. 

3. Indien niet beschikbaar wordt contact gelegd met de vervangers uit de vervangingspool. 

4. Als er geen vervanging uit de vervangingspool kan worden ingezet, wordt er gekeken of we met de 
bemensing van de dag een passende oplossing kunnen vinden. De Directeur en IB-er zijn in hun 
ambulante tijd in principe niet voor vervanging beschikbaar.

5. We kijken of de groep verdeeld kan worden.

6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep 
thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken: - Niet 
de eerste dag. - Alleen in het uiterste geval toe over gaan. - Ouders schriftelijk op de hoogte stellen. - 
Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Kringactiviteiten
8 uur 8 uur 

spelen/werken
9 u 30 min 9 u 30 min

gym
2 uur 2 uur 

buitenspelen
6 uur 6 uur 

In de kleuterbouw worden alle activiteiten aangepast aan het thema van dat moment.

Elk thema duurt ongeveer 6 weken. 

Tijdens de Kringactiviteiten: 

• Is 15 minuten per dag aandacht voor levensbeschouwing (Trefwoord);
• Wordt gewerkt aan de leerdoelen voor taal en rekenen; 
• Wordt tijd ingeruimd om voor te lezen; 
• Is er aandacht voor verkeer; 
• Is er regelmatig aandacht voor zingen/muziek en Engels. 

Tijdens spelen/werken:

• Is er altijd minimaal één hoek waar aan de rekendoelen spelend wordt gewerkt; 
• Is er altijd minimaal één hoek waar aan de taaldoelen spelend wordt gewerkt; 
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• Wordt regelmatig gewerkt met een kleine kring of een klein groepje. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De uren zoals in bovenstaand overzicht opgenomen zijn een richtlijn.

We sluiten met ons onderwijs altijd aan bij de behoefte van het kind en de groep. Soms kan dat 
betekenen dat we iets afwijken van bovenstaand schema.

We besteden tijdens de lessen aandacht aan bewegend leren en coöperatieve werkvormen. 

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

Lezen
6 u 30 min 3 u 45 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
1 uur 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

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

Wereldoriëntatie
45 min 45 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Begrijpend lezen
1 uur 1 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 

Spelling
1 uur 2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 15 min 30 min 30 min 30 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

ICT-les
45 min 45 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

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

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

8



2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Kooklokaal
• Schoolplein ingericht voor bewegend leren

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Met de komst van de wet op het Passend onderwijs wordt er van de school verwacht dat kinderen met 
verschillende onderwijsbehoeften kunnen worden opgevangen binnen het regulier onderwijs. Wij 
stellen bij alle kinderen de onderwijsbehoeften centraal. 

De samenwerking met de leerkracht als onderwijsprofessional, de ouders als ervaringsdeskundigen en 
het kind met zijn eigen belevingswereld is de basis waarop wij ons onderwijs passend willen maken. We 
werken dus altijd vanuit de driehoek kind-ouders-school.

Aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben, worden extra 
opdrachten aangeboden. Voor een aantal kinderen is dat nog niet genoeg. Voor hen is er de klas voor 
meer- en hoogbegaafde kinderen, de Prisma-groep. Wekelijks worden aan kinderen die hieraan 
deelnemen coaching en integrale extra uitdagende opdrachten aangeboden. Daarnaast werkt Meer 
Primair samen met de Day a Week School, waar kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, één 
dag per week samen met kinderen van andere Meer Primair scholen onderwijs volgen dat aansluit bij 
hun behoeften.  

Er zijn leerlingen die vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften door school geheel of gedeeltelijk 
zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep, en een eigen leerlijn hebben. Soms is dit 
een eigen leerlijn voor taal én rekenen, soms is dit een eigen leerlijn voor slechts één vak. Voor deze 
leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt (OPP). Eventueel krijgen zij ook buiten de 
groep ondersteuning van onze leerkrachtondersteuners en/of onderwijsassistenten. Ondanks dat we 
door onze zorgstructuur veel kinderen passend onderwijs kunnen bieden, zijn onze mogelijkheden, als 
reguliere basisschool niet onuitputtelijk. We hebben voorwaarden afgesproken waarbinnen we 
verwachten dat we aan onze belangrijkste opdracht:´Alle kinderen begeleiden naar de 11 
eind-/kerndoelen van groep 8´ kunnen voldoen: 

• De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen op school; 
• De leerling kan zich aan de school- en groepsregels houden en kan zelfstandig werken;
• Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen zo veel mogelijk elkaars adviezen op;
• Er is constructief overleg mogelijk tussen ouders, school en eventuele andere instanties over 

zorg; 
• De leerbaarheid van de leerling is zodanig, dat hij/zij het reguliere leerstofaanbod helemaal of 

grotendeels kan verwerken: 
• We streven er naar dat ieder kind de basisschool kan verlaten met een minimale beheersing van 

de leerstof tot eind groep 6;
• Een kind heeft maximaal twee eigen leerlijnen.
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Grenzen aan de zorgverbreding:

- Indien een leerling een beperking heeft die ernstige (gedrags)problemen met zich meebrengt en dit 
leidt tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 

- Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging/ behandeling vraagt dat daardoor 
zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de betreffende 
leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen; 

- Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht 
van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep 
onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 10

Remedial teacher 6

Specialist hoogbegaafdheid 6

Taalspecialist 6

Fysiotherapeut 1

ICT-specialist 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Ons anti-pestprogramma is opgenomen in ons handboek gedrag. Dit kunt u vinden op de website van 
de school. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

11



De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. N. Boers. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
n.boers@deregenbooghoofddorp.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A. Petrie. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
a.petrie@deregenbooghoofddorp.nl.
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Klachtenregeling

Sinds 1 augustus is het verplicht om te beschikken over een klachtencommissie. Dit vinden wij een goede 
zaak want schoolbesturen en scholen worden steeds meer aangesproken op hun kwaliteit. Soms is het 
handelen of nalaten 'klachtwaardig'. Waar dat zo is, heeft de klager daadwerkelijk de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen. De (vertrouwens) contactpersoon volgt hierbij de door Meer Primair opgestelde 
klachtroute. De Stichting Meer Primair is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Zie website 
Meer Primair.

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn 
over de manier waarop school zaken aanpakt. Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in 
onderling overleg kunnen oplossen. 

We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school: 

- naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,

- naar de directie als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Iedere twee weken wordt een nieuwsbrief (Vrijdaginfo) gestuurd met alle relevante informatie over 
onderwijskundige zaken en activiteiten op school. 

Daarnaast mailen de directie en de leerkrachten regelmatig belangrijke zaken rondom de groepen 
rechtstreeks naar de ouders. Ook worden de ouders via de schoolapp van Parro op de hoogte gehouden 
van wat er in de klas gebeurt. 

Daarnaast kunnen ouders een afspraak met de leerkracht maken wanneer hier behoefte aan is.

Op CBS De Regenboog is sprake van een grote ouderbetrokkenheid. Wij werken vanuit de driehoek 
ouder-kindschool en proberen zo veel mogelijk samen met de ouders op te trekken. 

De lijnen zijn kort en er is ruimte om elkaar 's ochtends kort te ontmoeten. De leerkrachten staan iedere 
ochtend bij de deur van de klas om ouders en kinderen te verwelkomen. De directeur staat bij de 
ingang. Het jaar wordt gestart met een kennismakingsgesprek, omdat we ook graag van u willen weten 
hoe uw kind in de thuissituatie is. Een paar keer per jaar wordt een koffie-ochtend georganiseerd, 
waarbij de directie in gesprek gaat met ouders over bepaalde beleidsvraagstukken. In alle facetten van 
de school is sprake van ouderparticipatie. Dit varieert van het helpen tijdens de sportdag tot het 
begeleiden van onderbouwleerlingen op de computer. Als school zijn we erg blij met zo'n grote 
betrokkenheid en met de vele hulp die we van ouders krijgen. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Koffieochtend (inloop)

Als u er met de leerkracht en de directie niet uitkomt, dan kunt u deze voorleggen aan het 
schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie. In de afweging welk 
vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon en/of de externe 
vertrouwenspersoon. Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: 
pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een 
beroep doen op de ondersteuning door de (externe)contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. 
Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in 
contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 

Nuttige adressen: 

Onze contactpersoon is werkzaam op onze school. 

Namen contactpersoon: Aadje Petrie. Zij is bereikbaar op: 023- 5634514. 

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht. 
Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de 
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. Zijn naam is 
Pieter de Wit, werkzaam bij OnderwijsAdvies. Hij is bereikbaar op 0182-556499 of per mail op 
p.dewit@onderwijsadvies.nl.

Schoolbestuur 

Meer Primair 023-554 23 51 (www.meerprimair.nl)

Klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie p/a Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht Tel: 
030-285 95 90, mail: info@onderwijsgeschillen.nl De volledige klachtenregeling, waarin de procedure 
klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding.

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur: Centraal Meldpunt, tel. 0900-111 31 11 (lokaal tarief) op weekdagen van 08.00- 
17.00 uur. 

Meldplicht seksueel geweld 

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen 
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders/verzorgers en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij 
mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een zedendelict,is de school verplicht tot het doen van 
aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Sint Maarten

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouders kunnen worden ingezet bij:

- leesondersteuning (naast het tutorlezen);

- als hulp bij workshops tijdens de ateliers;

- ondersteuning in de klas tijdens vieringen en leuke schoolactiviteiten.

- vervoer en begeleiding naar excursies; 

- schoonmaak van leermiddelen (bij de kleuters),of andere organisatorische klussen in de klas;

In samenwerking met school neemt de ouderraad deel in diverse werkgroepen, bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis, evenementen als pleinfeest, Pasen, sportdagen en eventuele 
vieringen. Aan het begin van elk schooljaar worden er klassenouders gekozen. Zij zijn de verbinding 
tussen de leerkracht en de ouders. Als bij een activiteit ouders nodig zijn, zal de klassenouder dit 
meestal coördineren. Deze ouders zijn geen klankbord voor klachten. 
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Ouderbijdrage kinderen CBS de Regenboog. 

Naast dat uw zoon of dochter op De Regenboog goed onderwijs wordt aangeboden vinden er jaarlijks 
een aantal leuke dingen plaats. 

Deze leuke zaken worden jammer genoeg niet allemaal bekostigd door de Rijksoverheid/Gemeente. 
Daarom wordt er een jaarlijks beroep gedaan op de ouders / verzorgers voor een vrijwillige 
ouderbijdrage. 

Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar 
worden gesteld, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan 
het Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, projecten, schoolreisje, excursies en bepaalde onderwijsmiddelen. 

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het van groot belang om alle extra’s te kunnen bekostigen. 
De tarieven per kind voor komend schooljaar zijn als volgt vastgesteld: 

o Begin van het schooljaar: €55,- 

o Per 1 januari: € 45,- 

o Per 1 april: € 35,- 

In overleg is het mogelijk de bijdrage in delen te betalen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij 
financiële redenen een beroep te doen op stichting Leergeld. (https://meerleergeld.nl/) 

Mocht u verder nog vragen hebben of als hulpouder willen meehelpen bij een van de “evenementen” 
neem dan even contact met ons op: orregenbooghoofddorp@gmail.com
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is de lessen te volgen, dient u dit 
tussen 08.00 en 08.30 uur aan de school te melden. 

Wij vragen u om dit telefonisch te doen.

Wanneer een leerling zonder opgaaf van reden niet op school verschijnt, zal contact op worden 
genomen met de ouders/verzorgers.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

U kunt op school een toestemmingsformulier ophalen, dit levert u in bij de directie. U ontvangt dan 
spoedig een reactie op uw verzoek.

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De school heeft voor alle kinderen een scholierenongevallen-verzekering afgesloten. Deze verzekering 
dekt het ongevallen-risico voor uw kind tijdens de schooluren en onderweg van en naar school. 

De kinderen zijn verzekerd tijdens het verblijf in het schoolgebouw of op de daarbij behorende 
terreinen tijdens de officiële schooluren. Zij zijn eveneens verzekerd tijdens verblijf op sportvelden en in 
gymlokalen of tijdens een excursie, schoolreis, schoolkamp e.d., mits en zolang de kinderen onder 
toezicht staan. We zijn als school niet verzekerd voor diefstal. Geeft u uw kind geen kostbare zaken 
en/of geld mee naar school. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Vanaf groep 3 worden er methodegebonden toetsen afgenomen op het gebied van rekenen, spelling, 
taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt  begrijpend lezen getoetst. Vanaf groep 6 wordt wereldoriëntatie 
getoetst. Het is zo mogelijk de prestaties van de kinderen goed te volgen. 

De leerkracht bepaalt aan de hand van deze toetsen of een kind nog extra instructie of oefenstof nodig 
heeft. Vier keer per jaar wordt een groeps-/leerlingbespreking gehouden, waarbij de groepsdoelen 
gesteld en geëvalueerd worden en wordt besproken welke extra individuele zorg eventueel nodig is. 

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van "Mijn Kleutergroep" met daarop 
enkele aanvullingen die wij als school belangrijk vinden.

Naast eerdergenoemde toetsen worden de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar 
getoetst met landelijke toetsen van het Cito. De Cito-toetsen omvatten voor de hogere leerjaren 
spelling, rekenen, technisch lezen, taalverzorging en begrijpend lezen. Deze toetsen laten zien hoe het 
kind presteert t.o.v. andere kinderen in Nederland in dezelfde leeftijdscategorie. Tevens worden de 
kinderen vanaf de tweede helft groep 3 in februari/maart en in mei/juni getoetst op leesniveau.

Iedere leerkracht werkt met een groepsoverzicht. Hierin wordt op 1 A3 alle belangrijke 
groepsinformatie bijgehouden en deze biedt de onderlegger voor alle lessen. Het A3 is een 
groepsoverzicht waarop de onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan. Dit document gaat mee met 
de groep en wordt tweemaal per jaar aangepast na de afnames van de Cito-toetsen. De gegevens uit de 
analyseformulieren naar aanleiding van de Cito-toetsen vormen een deel van de input voor het A3.

Na de midden- en eindafnames, worden de opbrengsten teambreed geanalyseerd. De leerkracht 
maakt een groepsevaluatie en de IB-er maakt een schoolevaluatie, in samenwerking met onze taal- en 
rekenspecialisten eventuele interventies worden uitgewerkt.

5.2 Eindtoets

De centrale eindtoets score op De Regenboog is gemiddeld tot bovengemiddeld.

Bij de advisering voor het middelbaar onderwijs houdt de school rekening met de leerresultaten 
(vastgelegd in een leerlingvolgsysteem); de werkhouding; interesse van een kind; 
doorzettingsvermogen en zelfstandigheid.

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 13,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 21,7%

vmbo-(g)t 13,0%

vmbo-(g)t / havo 8,7%

havo 8,7%

havo / vwo 17,4%

vwo 17,4%

Ons schooladvies is gebaseerd op de resultaten van leerlingvolgsysteem gecombineerd met 
observaties van de leerkrachten. De cito-eindtoets komt overeen met de gegeven adviezen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
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Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

waardering

vertrouwenveiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We gaan uit van ieders mogelijkheden. We blijven positief, ook als het eens wat minder goed gaat. 
Fouten mag je maken en we stimuleren ieder kind om ook bij tegenslag gemotiveerd te blijven. We 
helpen met eventuele leerproblemen en bieden extra uitdaging als de leerling daar behoefte aan heeft. 

Op onze school stellen wij het kind centraal. Daarbij gaan wij uit van de continue ontwikkeling van de 
individuele leerling. Alles is erop gericht om hierbij voldoende aandacht te besteden aan het unieke van 
ieder kind in al zijn ontwikkelingsfasen en aan de bevordering van een goed sociaal gedrag. De 
leefwereld van het kind is hierbij het uitgangspunt. Het onderwijs is een goed middel voor het kind om 
de wereld te ervaren en te structureren. Dit bieden wij door een doorgaande lijn, een gezellige sfeer, 
een goed functionerend team, een leerlingvolgsysteem, aandacht voor de individuele leerling en rust, 
orde en regelmaat. 

Op onze school gebruiken we in alle groepen het volgsysteem Zien!.

De leerkracht observeert in verschillende situaties, vult de Zien!-observatielijst en eventuele 
aanvullingsbladen in. De leerlingen uit groep 5-8 vullen de digitale vragenlijsten in over het leer- en 
leefklimaat en pesten (= monitor sociale veiligheid) en de sociale vaardigheden.  Bij de leerlingen in de 
onderbouw neemt de leerkracht een (groeps-) interview af. De observatielijsten worden 2 maal per jaar 
afgenomen en geanalyseerd.

Aan de hand van de uitslag van Zien! wordt er een plan opgesteld voor (een deel van) de groep. We 
gaan aan de slag met aanbevelingen uit de rapportages en zoeken zelf passende activiteiten bij de 
groep. Deze kunnen bijvoorbeeld komen uit Leefstijl , onze methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg
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Het team stelt zichzelf voortdurend vragen als; doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed? 
Deze vragen stelt het team zich, omdat zij haar onderwijs wil verbeteren en vernieuwen in het belang 
van de kinderen. In dit proces bepaalt het team haar doelstellingen, realiseert en bewaakt ze, waarbij 
doorlopend verbeterd, bijgesteld en beoordeeld wordt. De volgende beleidsterreinen komen daarbij 
aan de orde: 1. onderwijs 2. organisatie 3. personeel 4. huisvesting 5. financiën.

Het werken met leerKRACHT (www.stichting-leerkracht.nl) is heel planmatig. Hierbij worden de doelen 
uit het jaarplan verspreid over het schooljaar uitgevoerd. Deze worden aangevuld met doelen die vanuit 
het team komen en spelen in de klassen. Door iedere periode (6 weken) aandacht te hebben voor 
reflectie op onze uitvoering en ruimte te maken voor borgen blijven de gemaakte afspraken actueel. 

Het gaat ons niet alleen om het evalueren van de resultaten die we behalen met de leerlingen, maar 
ook om andere zaken die van invloed zijn op het onderwijsleerproces. We noemen hier 
leerstofinhouden, voldoende tijd, veilig schoolklimaat, duidelijke uitleg door leerkrachten, afstemming 
op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe communicatie, contact met ouders, aansturing 
van de school.   

De kwaliteit van het onderwijs op De Regenboog wordt bewaakt door het systematisch evalueren van 
de onderwijsresultaten. Dit gebeurt teambreed twee keer per jaar na het afnemen van de toetsen uit 
het Cito LOVS en daarnaast bespreken de leerkrachten onderling ook de resultaten uit 
de methodegebonden toetsen. 

De resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd en het team stelt daarbij ook 
ambitieuze doelen voor de volgende periode. Hiervoor heeft de school een analysedocument per 
leerjaar en op schoolniveau. In dit document staan de behaalde scores, geplande doelen, analyses en 
acties beschreven. Vanuit deze analyses volgt voor verschillende vakgebieden een planning voor de 
komende periode. 

De kwaliteit wordt ook bewaakt op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling door gebruik 
van Zien!. Twee keer per jaar worden de vorderingen op sociaal en emotioneel gebied gemonitord 
en worden verbeteracties ingezet. Daarnaast wordt ook de lijst voor sociale veiligheid afgenomen. 

Middels een interne gesprekkencyclus wordt ook de kwaliteit bewaakt. De intern begeleider houdt 
volgens een vaste planning groeps- en leerlingbesprekingen. Daarnaast bezoekt zij ook de groepen een 
aantal keer per jaar om de leerkrachten te coachen. 

We plannen onze evaluaties systematisch. Om blinde vlekken te voorkomen, wordt ook gebruik 
gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. Ten aanzien van de leerstofinhouden maakt de school 
gebruik van methodes die voldoen aan de kerndoelen. Iedere 4 jaar wordt minimaal één keer nagegaan 
of de gebruikte methodes nog passen bij onze doelstellingen, de gewenste opbrengsten en de 
leerlingenpopulatie.  

De school roostert voldoende tijd in om de leerstof die bij een bepaald leerjaar hoort, te behandelen. 
De directie en IB evalueert dit tweemaal per jaar met de leerkrachten. Daarbij wordt ook besproken of 
de beschikbare tijd efficiënt wordt besteed.  

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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De bewaking van de kwaliteit van de school loopt via de lijn schoolplan – jaarplan – jaarverslag. De 
informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het vorige 
schoolplan, de gegevens uit een ouderenquête en een leerlingenenquête, het strategisch plan van Meer 
Primair, een omgevingsverkenning en de beoordeling van de inspectie. Het schoolplan wordt vertaald 
in jaarplannen. Elk jaar maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden 
opgenomen. De evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten 
hiervan worden weergegeven in het jaarverslag.  

We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten: 

• Jaarlijks worden tijdens onze startvergadering de volgende onderwerpen besproken: Afspraken 
op het gebied van veiligheid, sociaal welbevinden, onderwijskundig handelen. 

• Elke leerkracht krijgt in ieder geval een klassenbezoek door de directeur. Dit bezoek vindt plaats 
aan de hand van een van tevoren vastgestelde kijkwijzer. 

• De methode gebonden toetsen worden systematisch afgenomen, besproken en geëvalueerd 
door leerkracht en IB-er. We volgen de systematiek van het Cito leerlingvolgsysteem. 

• Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we de methode Leefstijl en 
Zien!. 

• Eens in de twee jaar nemen we een vragenlijst af bij leerlingen, ouders en personeel. Hiervoor 
wordt een extern bureau ingeschakeld. 

• Tweemaal per jaar maakt de IB-er een trendanalyse naar aanleiding van de uitkomsten van de 
Cito-toetsen. De analyse wordt ook met het team besproken. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

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

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer, 
in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps Toverzand en Happykids, buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  - 12:00 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 1 t/m 8 maandag en vrijdag
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen 2020-2021

• Woensdag 9 september 2020
• Vrijdag 2 oktober 2020
• Woensdag 28 oktober 2020
• Woensdag 3 februari 2021 
• Donderdag 1 april 2021
• Donderdag 17 juni 2021 
• Vrijdag 9 juli 2021

Vrije vrijdagmiddagen groep 1 t/m groep 5

• Vrijdag 9 oktober 2020
• Vrijdag 18 december 2020 
• Vrijdag 19 februari 2021
• Vrijdag 23 april 2021

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

School is bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00-16.30

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 
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