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Voorwoord 

Beste (nieuwe) ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden, 

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. 

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. In de schoolgids leest u 

ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren 

waarop we u informeren. 

Voor de ouders die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt, vinden wij het belangrijk 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). 

Namens het team van De Regenboog, 

Toyah Vogels, 

Directeur  
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 

 

Contactgegevens 

Christelijke Basisschool De Regenboog 

Zandbos 48 

2134DE Hoofddorp 

 0235634514 

 http://www.deregenbooghoofddorp.nl 

 info@deregenbooghoofddorp.nl 

Schoolbestuur 

Stichting Meer Primair 

Aantal scholen: 17 

Aantal leerlingen: 4.908 

 

Schooldirectie 

Functie Naam E-mailadres 

Directeur Toyah Vogels directie@deregenbooghoofddorp.nl 

Samenwerkingsverband 

http://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Onze school is aangesloten bij SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

 

 

2021-2022 

Door een afnemend aantal kinderen in de wijk Overbos, is het aantal leerlingen op De Regenboog is 

afgelopen jaren afgenomen. We ervaren dat de interesse in de school toeneemt. Ouders geven aan dat 

er een prettige sfeer in de school hangt en veel rust is. 

1.2 Missie en visie 

Kenmerken van de school 

 

 

 

Missie en visie 

Wij beloven onze leerlingen het volgende: 

Welkom op onze christelijke, 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 

102 

Toekomstgericht onderwijs Ieder kind passend uitgedaagd 

Gezonde school; sport, voeding 

Continu in ontwikkeling Kleinschalig, gezellige sfeer 
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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 veel 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 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.  

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. We gebruiken hierbij de methode Trefwoord.  

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, welke overtuiging u ook heeft, elk kind welkom is bij ons op school. Hierbij gaan we er 

vanuit, dat u het christelijke karakter respecteert wanneer u voor onze school kiest.  

Gezonde School 

In 2016 heeft De Regenboog het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Op een Gezonde School werken 

medewerkers, ouders en leerlingen samen aan een gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit doen zij 

door structureel en integraal aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s. Het bevorderen van de 

gezondheid van kinderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bij kinderen en 

jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en 

gevarieerde voeding zorgt voor voldoende energie, een goede weerstand en positief welbevinden, 

waardoor kinderen lekker in hun vel zitten en beter presteren. Sport en bewegen is goed voor de 

sociale en cognitieve ontwikkeling; kinderen leren samenwerken, doelen stellen, omgaan met 

teleurstellingen en prioriteiten stellen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, 

zijn ook op latere leeftijd vaker actief.    

https://www.gezondeschool.nl/
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Lab'O 

De Regenboog heeft een eigen ruimte waarin we kunnen onderzoeken en ontdekken. Wij noemen dit 

ons Lab'O. In dit creator-lab is bijna alles mogelijk. De leerlingen ontwikkelen hier hun 21e-eeuwse 

vaardigheden door onder andere probleemoplossend te werken en creatief te denken. 

Kinderen kunnen werken met gereedschappen en verschillende soorten materiaal. Daarnaast hebben 

we, met oog op de toekomst, verschillende soorten robotica en programeer materiaal. Het 

LEGOeducation materiaal waaronder de Spike prime-sets maken de mogelijkheden oneindig.  

In het Lab'O werken we door een ontwikkelproces te volgen. Dit kan een probleemstelling zijn of een 

challenge. Het proces bestaat uit verschillende stappen, maar de hoofdfasen zijn altijd; denken, doen 

en delen. Door in kleine groepjes te werken ligt de nadruk niet alleen op het eindproduct maar ook op 

het proces en de samenwerking. We leren tenslotte met elkaar en van elkaar. 

Het Lab'O is voor groot en klein. We beginnen bij de kleuters al met het ontdekken van gereedschap en 

constructiemateriaal. Ook de eerste fase van programmeren komt hier aan de orde. Naarmate de 

groep groeit kunnen de probleemstellingen of challenges hier op worden aangepast.  

2 Het onderwijs 

2.1 Organisatie van het onderwijs 

Onze groepen zijn zo ingedeeld dat elke groep optimaal onderwijs krijgt. Dit betekent dat we in alle 

combinatiegroepen extra ondersteuning van een vaste leerkracht assistent in de klas hebben, zodat we 

op alle individuele onderwijsbehoeften kunnen inspelen. Daarnaast krijgen de leerlingen in de groepen 

3 t/m 8 wekelijks ict-les van een specialist. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag werken we projectmatig. Iedere periode staat er een ander 

onderwerp centraal (kernconcept). Tijdens deze projectlessen komen de vakken voor wereldoriëntatie 

aanbod, maar ook sociaal emotioneel leren en burgerschap. We werken groepsdoorbroken aan 

challenges en in ons LabO. De leerdoelen die in de ochtendlessen; rekenen, lezen, taal aangeboden zijn 

worden tijdens de projectmiddagen geïntegreerd.  

Kernconcepten die komend schooljaar gepland staan: 

• Macht en Regels 

• Groei en Leven 

• Tijd en Ruimte 

• Energie, kracht & golven 

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 
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• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten 

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  

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

buitenspelen 
 

6 uur  
 

6 uur  

Er wordt thematisch gewerkt. Elk thema duurt 6-8 weken.  

Tijdens de kringactiviteiten:  

• Is 15 minuten per dag aandacht voor levensbeschouwing (Trefwoord en Wat een verhaal)); 

• Wordt één uur per week gewerkt met Leefstijl; 

• Wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod voor taal en rekenen 

• Wordt tijd ingeruimd om voor te lezen; 

• Is er altijd in één kring aandacht voor verkeer; 

• Is er altijd één kring aandacht voor Engels; 

• Is er dagelijks aandacht voor zingen/muziek. 

Tijdens het spelen en werken: 

• Is er altijd minimaal één hoek waar spelenderwijs aan de rekendoelen wordt gewerkt;  • Is er 

altijd minimaal één hoek waar spelenderwijs aan de taaldoelen wordt gewerkt;  • Wordt 

dagelijks gewerkt met een kleine kring of een klein groepje.  

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 
Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 

Lezen 
 

5 u 30 min 
 

3 u 45 min 
 

3 uur  
 

3 uur  
 

3 uur  
 

3 uur  
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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 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 
 

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 

De uren in het bovenstaande overzicht zijn een richtlijn. We besteden tijdens de lessen aandacht aan 

bewegend leren en coöperatieve (samenwerkend leren) werkvormen.  
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Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Bibliotheek 

• Technieklokaal 

• Speellokaal 

• Schoolplein ingericht voor bewegend leren 

• LabO 

2.2 Het team 

De Regenboog beschikt over een ervaren, enthousiast en energiek team. Op de website vindt u meer 

informatie over ieder teamlid. 

Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

 

Spel en beweging /  Wetenschap en bewegingsonderwijs

 Technologie 

https://www.deregenbooghoofddorp.nl/index.php?section=24&page=194
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Verlof personeel 

Bij afwezigheid van een leerkracht hanteren we onderstaande volgorde voor een eventuele vervanger:  

1. RTC De Beurs benaderen (vervangingsmanager);  

2. Vaste invallers benaderen;  

3. Duo-collega's benaderen;  

4. Mensen met terugkomdagen benaderen;  

5. Ambulante mensen inzetten;  

6. Groepen naar huis sturen. 

Het volledige protocol verlof personeel kunt u terugvinden op onze website.  

2.3 Aanbod voor het jonge kind 

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 

peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met SKH De Zandloper en 

Smallsteps Toverzand. 

Sinds februari 2021 hebben wij een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal De Zandloper (SKH).  

Deze vestiging is alle werkdagen in de ochtend geopend.  De Zandloper heeft een eigen ruimte in ons 

schoolgebouw. De kinderen zijn bekend met het gebouw de leerkracht en komen in de gang 

regelmatig (toekomstige) klasgenootjes tegen. 

Peuter broertjes en zusjes van leerlingen op De Regenboog kunnen terecht bij De Zandloper. Peuters 

die meer uitdaging nodig hebben, kunnen dat nu makkelijk krijgen met materiaal van de kleuters. 

Peuters van 3,5 jaar die naar De Regenboog komen kunnen wanneer zij meer uitdaging nodig hebben 

af en toe meedraaien in de kleuterklas. 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

Doelen in het schoolplan  

Deze thema's bepalen onze koers:  
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1. Het kind in de wereld 

• Om beter in te spelen op de ontwikkelbehoefte van onze kinderen, zoeken we in onze 

samenwerking met partners naar hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.  

• Elk kind leert verantwoordelijkheid nemen en komt tot betere ontwikkeling omdat het 

medeeigenaar is van het leerproces.  

• Onze kinderen zijn online wereldwijs zodat zij op een veilige manier met social media kunnen 

omgaan en de digitale wereld kunnen benutten. 

2. Waarde(n)vol onderwijs 

• Wij zorgen voor een doorgaande lijn  in onze christelijke identiteit en in het uitdragen van onze 

normen en waarden.  

• Wij organiseren het onderwijs zo, dat het aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, 

waardoor ieder kind zijn kwaliteiten  kan inzetten en talenten kan ontwikkelen. 

3. Groei in vakmanschap vanzelfsprekend 

• Wij volgen de kinderen op effectieve wijze  waardoor wij hun sociaal-emotionele en 

onderwijsbehoeftes in beeld hebben en daarmee een goed, passend aanbod verzorgen.  

• ICT is een wezenlijk onderdeel in het leven van een kind. Daarom worden zij bij ons ICT-vaardig 

en verdiepen en verrijken wij ons onderwijs daarmee.  

• Wij professionaliseren ons op onze ambities en maken gebruik van elkaars expertise.  

• Op De Regenboog hebben wij een open en veilige cultuur waarin wij continu met elkaar 

reflecteren op ons onderwijs, waardoor wij als school in ontwikkeling blijven. 

4. Dynamische scholen in de Haarlemmermeer 

• Wij hebben een onderscheidend aanbod en positioneren ons stevig in de wijk.  

• Doordat wij een Gezonde School zijn, bevorderen we een vitale leefstijl bij onze kinderen, wat 

zorgt voor een optimale ontwikkeling van de kinderen in school. 

Op De Regenboog werken we met de methode van Stichting leerKRACHT. 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, 7 of 8 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. Daarnaast bespreken de leerkrachten onderling ook de resultaten uit de methode 

gebonden toetsen.  

https://stichting-leerkracht.nl/
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Hoe bereiken we deze doelen? 

• Jaarlijks worden tijdens onze startvergadering afspraken op het gebied van veiligheid, sociaal 

welbevinden en onderwijskundig handelen besproken.   

• Elke leerkracht krijgt op basis van een vastgestelde kijkwijzer een klassenbezoek van de 

directeur.   

• We nemen systematisch methode gebonden toetsen af. Deze worden geëvalueerd door de 

groepsleerkracht.   

• We volgen de leerlingen met het Cito-leerlingvolgsysteem en analyseren de resultaten met de 

groepsleerkracht en IB-er.   

• Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we leerlingvolgsysteem 

Zien!.   

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

wordt een extern bureau ingeschakeld.  

• Wekelijks komen we met het team bijeen en bespreken we de doelen, die voor die periode 

gepland staan. 

3 Ondersteuning en veiligheid 

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 

extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 

doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over 

de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 

schoolondersteuningsprofiel op. 

Met de komst van de wet op het Passend Onderwijs wordt er van de school verwacht dat er zoveel 

mogelijk kinderen met verschillende onderwijsbehoeften worden opgevangen binnen het reguliere 

basisonderwijs. Wij stellen bij alle kinderen de onderwijsbehoeften en veiligheid 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 vanuit de driehoek kind-ouders-school. 

Aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben, worden extra 

opdrachten aangeboden. Dit gebeurt in samenspraak met de specialist meer- en hoogbegaafdheid. De 

extra opdrachten hebben het doel andere vaardigheden verder te ontwikkelen. We koppelen hierin 

kinderen in de eigen groep, maar ook groepsdoorbroken tijdens de projectlessen. 

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 een eigen leerlijn hebben voor één of 

maximaal twee vakgebieden. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt 

https://youtu.be/fdry_YA-NMU
https://dayaweekschool.nl/
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(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. 

We kunnen geen passend onderwijs bieden aan kinderen die:  

• Ernstige (gedrags)problemen hebben, die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de 

veiligheid in de groep.  

• Een handicap hebben, 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. 
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning 

Wij blijven inzetten op extra handen in de groep. Hierdoor is er stabiliteit en flexibiliteit in onze 

organisatie. De leerlingen krijgen de hulp die zij nodig hebben. Wij hebben kleine groepen. Wij hebben 

ook een aantal combinatiegroepen. In deze groepen is 2 tot 3 dagen extra ondersteuning van een vaste 

onderwijsassistent. 

Gediplomeerde specialisten op school 

Taal en rekenen 

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

• Intern begeleider 

• Rekenspecialist 

Specialisten zijn op de hoogte van alle schoolontwikkelingen en worden betrokken bij specifieke 

hulpvragen. Juist omdat wij een kleine school zijn, hebben wij van iedere leerling de 

onderwijsbehoeften goed in beeld. Hierdoor kunnen wij snel handelen en passende interventies in gang 

zetten. 

Sociaal-emotioneel 

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

• Gedragsspecialist 

• Intern begeleider 

• Pedagogisch educatief professional 

Specialisten zijn op de hoogte van alle schoolontwikkelingen en worden betrokken bij specifieke 

hulpvragen. Juist omdat wij een kleine school zijn, hebben wij van iedere leerling de onderwijsbehoefte 

goed in beeld. Hierdoor kunnen wij snel handelen en passende interventies in gang zetten. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak 

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

• Gedragsspecialist 

• Intern begeleider 

• Pedagogisch educatief professional 

Specialisten zijn op de hoogte van alle schoolontwikkelingen en worden betrokken bij specifieke 

hulpvragen. Juist omdat wij een kleine school zijn, hebben wij van iedere leerling de onderwijsbehoefte 

goed in beeld. Hierdoor kunnen wij snel handelen en passende interventies in gang zetten. 
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling 

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

• Intern begeleider 

• Fysiotherapeut 

• Pedagogisch educatief professional 

Specialisten zijn op de hoogte van alle schoolontwikkelingen en worden betrokken bij specifieke 

hulpvragen. Juist omdat wij een kleine school zijn, hebben wij van iedere leerling de onderwijsbehoefte 

goed in beeld. Hierdoor kunnen wij snel handelen en passende interventies in gang zetten. 

Medisch handelen en persoonlijke verzorging 

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied? 

• Intern begeleider 

• Pedagogisch educatief professional 

Specialisten zijn op de hoogte van alle schoolontwikkelingen en worden betrokken bij specifieke 

hulpvragen. Juist omdat wij een kleine school zijn, hebben wij van iedere leerling de onderwijsbehoefte 

goed in beeld. Hierdoor kunnen wij snel handelen en passende interventies in gang zetten. 

3.2 Veiligheid op school 

Anti-pestprogramma 

Klik hier om ons Pestprotocol in te zien.  

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 

Functie Naam E-mailadres 

anti-pestcoördinator N. Boers n.boers@deregenbooghoofddorp.nl 

vertrouwenspersoon N. Boers n.boers@deregenbooghoofddorp.nl 

https://www.deregenbooghoofddorp.nl/syndeo_data/media/Pestprotocol_de_Regenboog.pdf
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4 Handige informatie voor ouders 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Op De Regenboog is sprake van een grote ouderbetrokkenheid. Wij werken vanuit de driehoek 

ouderkind-school en proberen zo veel mogelijk samen met de ouders op te trekken.  

Het jaar wordt gestart met een kennismakingsgesprek, omdat we ook graag van u willen weten hoe uw 

kind in de thuissituatie is. 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 buiten op het schoolplein. Een paar keer per jaar wordt een koffie-ochtend 

georganiseerd, waarbij de directie in gesprek gaat met ouders over bepaalde onderwerpen. In veel 

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.  

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Iedere drie weken wordt de Infoboog gestuurd met 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 Parro op de hoogte gehouden van 

wat er in de klas gebeurt. Om de omgeving te informeren over activiteiten op school, plaatsen we 

regelmatig een bericht op onze Facebook-pagina en Instagram-pagina 

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

nemen wij, als hier aanleiding voor is,  contact op met ouders.  

Algemene informatie staat op onze website.  

Klachtenregeling 

Sinds 1 augustus 2020 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. 

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,  

https://www.facebook.com/cbsderegenboog/
https://www.instagram.com/deregenbooghoofddorp/
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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• naar de directie als het gaat om klas-overstijgende onderwerpen.  

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 de 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.  

Contactpersoon: N. Boers. 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. Haar naam is 

Vivian Donker, werkzaam bij Onderwijs Advies. Zij is bereikbaar op 0182-556494 of per mail op 

v.donker@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 directie. 

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  

Directie, 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. 

Ouderinspraak 

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

http://www.meerprimair.nl/
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• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

• Koffieochtend (inloop) 

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:  

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 een 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.  

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. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00 

Daarvan bekostigen we: 

• Disco 

• Pasen 

• Kerst 

• Schoolreis 

• Sinterklaas 

Er zijn geen overige schoolkosten. 

Naast dat uw kind(eren) op De Regenboog goed onderwijs wordt aangeboden, vinden er jaarlijks een 

aantal activiteiten plaats. 

Deze activiteiten worden jammer genoeg niet allemaal bekostigd door De Rijksoverheid/Gemeente. 

Daarom wordt er een jaarlijks beroep gedaan op de ouders voor een vrijwillige ouderbijdrage. Een klein 

gedeelte het bedrag wordt besteed aan het team in geval van 'Lief & Leed'.   

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het van groot belang om alle extra’s te kunnen bekostigen. 

Alle kinderen mogen altijd meedoen aan de activiteiten die de school organiseert, ook als hun ouders 
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niet betalen. De tarieven per kind voor komend schooljaar zijn, in samenspraak met de oudergeleding 

van de MR, als volgt vastgesteld: 

• Begin van het schooljaar: €55,- • Per 1 januari: € 45,-  

• Per 1 april: € 35,-  

In overleg is het mogelijk de bijdrage in delen te betalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij 

financiële redenen een beroep te doen op Stichting Leergeld. 

Mocht u verder nog vragen hebben of als hulpouder willen meehelpen bij een van de activiteiten, neem 

dan even contact met ons op: orregenbooghoofddorp@gmail.com 

 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 

 Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 

gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

https://meerleergeld.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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Ziekmelden 

Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is de lessen te volgen, dient u dit 

tussen 08.00u en 08.20u telefonisch aan de school te melden. U kunt ook onze parro app gebruiken 

voor het ziekmelden van uw kind. Wanneer een leerling zonder opgaaf van reden niet op school 

verschijnt, zal contact op worden genomen met de ouders/verzorgers. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 

Verlof aanvragen 

Verlof aanvragen moet altijd via een aanvraagformulier van de Gemeente Haarlemmermeer. De 

overheid onderscheidt twee soorten van verlof:  'verlof wegens gewichtige omstandigheden' en 

'vakantieverlof'.  U kunt via de links de formulieren downloaden van onze website of op school een 

geprint formulier ophalen.   

https://www.deregenbooghoofddorp.nl/syndeo_data/media/Aanvraagformulier_verlof_wegens_gewichtige_omstandigheden.pdf
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/syndeo_data/media/Aanvraagformulier_vakantieverlof.pdf
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5 Ontwikkeling en resultaten 

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 en 

Engels 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. Hierbij worden groepsdoelen 

gesteld en geëvalueerd, ook 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 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 registreert de resultaten in een groepsoverzicht waarop de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen uit de groep staan 

Na de midden- en eindafnames van de Cito-toetsen worden de opbrengsten teambreed geanalyseerd.  

De leerkracht maakt een groepsevaluatie en de IB-er maakt een schoolevaluatie.   
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5.2 Resultaten eindtoets 

Wat is de eindtoets?  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Referentieniveaus 

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

Wat zijn referentieniveaus? 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

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

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

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 

‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 

op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 

gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 
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Wat zijn signaleringswaarden? 

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

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

We nemen in groep 8 de eindtoets van IEP af. De centrale eindtoetsscore op De Regenboog is 

gemiddeld tot bovengemiddeld. Bij de advisering voor het voortgezet onderwijs houden we rekening 

met de leerresultaten (vastgelegd in een leerlingvolgsysteem); de werkhouding; interesse van een kind; 

het doorzettingsvermogen en de zelfstandigheid. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022? 

School % 1F behaald (over drie schooljaren) 

Christelijke Basisschool De Regenboog 
95,3% 

95,6% 

Legenda % 1F behaald 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022? 

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

Christelijke Basisschool De Regenboog 
57,3% 

59,2% 

Legenda % 1S/2F behaald 

Deze school 

Signaleringswaarde inspectie (49,0%) 

Vergelijkbare scholen 

Deze school 

Signaleringswaarde inspectie ( 85 ,0% ) 

Vergelijkbare scholen 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/
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5.3 Schooladviezen 

De resultaten van de eindtoets in groep 8 komen overeen met de gegeven adviezen. Ons schooladvies 

is gebaseerd op de resultaten van het  leerlingvolgsysteem gecombineerd met observaties en analyses 

van de leerkrachten. 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021? 
Schooladvies Percentage leerlingen 

vmbo-b 

5,3% 
vmbo-k 

5,3% 
vmbo-(g)t 

36,8% 
vmbo-(g)t / havo 

5,3% 
havo 

15,8% 

vwo 31,6% 

5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 

anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 

samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 

op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 

maatschappij. 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

vertrouwen veiligheid 

waardering 
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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.  

Werkwijze Sociale opbrengsten 

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 twee keer 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.   

https://youtu.be/fdry_YA-NMU
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6 Schooltijden en opvang 

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 

of meerdere middagen per week vrij). 

 Ochtend Middag 

 Voorschoolse opvang Schooltijd  Schooltijd  Naschoolse opvang 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Opvang 

Schooltijd 

6.2 Opvang 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps Toverzand, buiten het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 

07:30 - 08:30 08:30 - 11:30 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 11:30 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 11:30 

  

07:30 - 08:30 08:30 - 11:30 
 

 

12:00 - 14:30 14:30 - 18:30 

  

12:00 - 14:30 14:30 - 18:30 

  

 -  12:00 - 18:30 

  

12:00 - 14:30 14:30 - 18:30 

  

12:00 - 14:30 14:30 - 18:30 
 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/hoofddorp-toverzand#gref
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Tussenschoolse opvang 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 

ouders, 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. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  

 

6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2022-2023 

Vakantie Van Tot en met 

Studiedagen 27 september 2022 28 september 2022 

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022 

Studiedag 23 december 2022 23 december 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Studiedagen 15 februari 2023 16 februari 2023 

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/hoofddorp-toverzand#gref
https://www.happykids.nl/nl/buitenschoolse-opvang
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Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023 

Pasen 07 april 2023 10 april 2023 

Studiedag 14 april 2023 14 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 29 mei 2023 

Studiedag 30 mei 2023 30 mei 2023 

Studiedag  21 juli 2023 21 juli 2023 

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023 

Maandag 5 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit. 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 

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

 Dag(en) Tijd(en) 

School is bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.00-16.30 
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