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Voorwoord  
 
De basisschool is de plek waar het zich gedurende een periode van ongeveer 8 jaar 
ontwikkelt van een vierjarige kleuter tot een (bijna) puber die er klaar voor is de stap naar 
het voortgezet onderwijs te maken. Een plek waar het kind zich thuis moet voelen, zodat het 
ruimte en stimulatie ervaart om te leren en te ontdekken. 
 
Met deze schoolgids willen we u een indruk geven van het onderwijs op basisschool Op ’t 
Hof. De schoolgids is geschreven voor een termijn van vier jaar. Hiervoor is gekozen, omdat 
de grote lijnen van de school in de regel niet jaarlijks veranderen. De jaarlijkse veranderende 
zaken zoals: vakantiedata, samenstelling van team, ouderraad en medezeggenschapsraad, 
etc. worden jaarlijks bekend gemaakt in een schoolgidsbijlage. Deze wordt samen met een 
jaarkalender aan het eind van het schooljaar meegegeven voor het nieuwe schooljaar. 
 
Wij willen u graag zo goed en uitgebreid mogelijk informeren over onze school. Daarom 
stellen wij het op prijs dat, indien u zaken mist in onze schoolgids, u dit kenbaar maakt bij de 
directie van de school, zodat wij zaken kunnen toelichten of kunnen aanvullen.  
 
Wij hopen dat u na het lezen van deze gids meteen zin heeft in een kennismaking. Wij 
nodigen u daarvoor van harte uit voor een bezoek aan onze school. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u natuurlijk op verschillende manieren contact met ons 
opnemen. Een bezoek aan onze website www.opthoftricht.nl en onze Facebookpagina 
bevelen we dan ook van harte aan! Daarnaast kunt u ons ook volgen op Twitter.  
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze schoolgids. 
 
Team basisschool Op ’t Hof 

 
 
 

http://www.opthoftricht.nl/
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Eén |Kleinschalig en innovatief  
 

Op ’t Hof in het kort 
Basisschool Op ’t Hof is een innovatieve, kleinschalige dorpsschool. We hebben de openbare 
denominatie. We hebben ons onderwijs anders georganiseerd en deze vernieuwing is erop 
gericht dat ieder kind tot zijn recht komt en zich breed ontwikkelt. Een traditionele klassikale 
setting is gericht op de ‘gemiddelde’ leerling. Wij willen ons richten op álle leerlingen en dat 
kan alleen binnen een organisatievorm, die aansluit bij het onderwijs van de 21e eeuw. 
 
Op ’t Hof is een SlimFit school. We zijn vier jaar geleden gestart als een van de 60 
experimentscholen aan dit project.  Als steun voor scholen die hun organisatie op 
innovatieve wijze willen klaarstomen voor de komende jaren is er de regeling IIO. De 
InnovatieImpuls Onderwijs bestaat uit drie delen: de IIO experimenten, het IIO Netwerk en 
IIO op Maat. Slim Fit is een van de vijf experimenten en het enige project binnen  het Primair 
Onderwijs.  
Om naast de vijf projecten een breder vernieuwingsbeweging op gang te brengen onder 
scholen is het IIO Netwerk opgestart. Op ’t Hof participeert in dit netwerk, we inspireren en 
adviseren elkaar. Neem eens een kijkje op de website van IIO. 
http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl 
 

Op ’t Hof is één van de vijftien scholen van stichting Fluvium. Stichting Fluvium is op 1 januari 
2006 ontstaan uit de bestuurlijke verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs 
in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Meer informatie over stichting Fluvium kunt u 
vinden op www.stichtingfluvium.nl. 
 

Units en basisgroepen 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door het werken en organiseren binnen units. Onze school 
kent twee units; unit 1-4 en unit 5-8. In deze units werken leerkrachten, 
leerkrachtondersteuners en een onderwijsassistent samen. Binnen de units worden taken, 
rollen en verantwoordelijkheden efficiënt en effectief verdeeld. Verschillende 
functionarissen worden ingezet op taken waarvoor zij zijn opgeleid. De kennisdeling tussen 
de professionals wordt door het werken in units gestimuleerd, waardoor de professionaliteit 
van de teamleden toeneemt. Door het onderwijs te organiseren in twee units, blijft het 
mogelijk om onderwijs te geven in acht basisgroepen. 
 
Iedere unit bestaat uit meerdere groepen en beschikt over meerdere lokalen, waarin de 
basisgroepen zijn ondergebracht. Ieder kind zit in een vaste basisgroep. Dit biedt de 
kinderen veiligheid en houvast. De gemiddelde basisgroep-grootte is 17 leerlingen. 
 
Het werken in units heeft de volgende voordelen: 
• Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Zo kunnen wij goed inspelen op 
verschillen tussen leerlingen. 
• Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren 
en werken, leren zij van elkaar. 

http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/
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• Leerkrachten van een unit werken veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede. 
 

Samenleven en samenwerken 
Wij gaan respectvol met elkaar om. Kinderen leren en groeien door met elkaar samen te 
leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de mogelijkheden en 
beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid én met de grenzen van vrijheid. Want er 
gelden in onze school duidelijke (omgangs)regels. Ieder gedrag wordt gekleurd door de 
waarden en normen die in de samenleving gelden en die bepalen wat passend gedrag is. Elk 
mens moet deze waarden en normen ontdekken en leren kennen. Ook moet ieder mens 
vaardigheden hebben om voor zichzelf uit te maken wat “hoort” en “wat niet hoort” in 
verschillende situaties. Onze rol is om leerlingen hierin te begeleiden en te ondersteunen 
vanuit een positieve pedagogische benadering.  

 
Huisvesting 
Op 't Hof is de enige school in het dorp Tricht; een karakteristiek Betuws dorp aan de Linge. 
Op 18 april 1955 werd de school geopend. De school heette toen nog "Openbare Lagere 
School Tricht". De naam Op 't Hof, sinds 1959 in gebruik, is ontleend aan het huis "Het Hof" 
grenzend aan de Lingedijk. De school is gebouwd op het voormalige grondgebied van het 
huis "Het Hof". De school beschikt over 8 leslokalen en 1 speellokaal. Bijzonder aan de 
school is de hal van het hoofdgebouw met daarin een vide en het toneel, waar 
feestvoorstellingen en de musical van groep acht worden gehouden. Naast het 
hoofdgebouw staat een klein bijgebouw, dat momenteel gebruikt wordt als 
handenarbeidlokaal. Enkele jaren geleden is de school van binnen aangepast en vernieuwd, 
waardoor klaslokalen zijn ‘geopend’, er veel licht en kleur is, en de lokalen zo zijn ingericht 
om het coöperatief leren te versterken.  
 

Tussenschoolse opvang 
De school biedt de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven. 
Kinderen nemen zelf brood en drinken mee van huis. De namen van de kinderen die 
overblijven worden ’s ochtends genoteerd. Tussen de middag controleren overblijfouders de 
namen en houden toezicht. Het overblijven kost €1,50 per keer. Per overblijfkeer dient te 
worden afgerekend. Het is ook mogelijk om een overblijfkaart te kopen, deze blijft 
gedurende de hele schoolcarrière van het kind geldig. Er is keuze uit een 10 en 50 
rittenkaart. Een 10 rittenkaart kost €12,50 een 50 rittenkaart kost €50,-. (te verkrijgen bij de 
overblijfouders). De overblijfregeling is op school in te zien en is tevens te vinden op de 
website van de school. 
 

Voor- en naschoolse opvang 
Sinds februari 2008 beschikt Kinderopvang Rivierenland over een voor- en naschoolse 
opvanglocatie in Tricht in de voormalige ‘kleuterschool’ aan de Pr. J. Frisoplaats 3. De 
Buitenschoolse opvang (BSO) richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die 
meestal verdeeld worden in de leeftijdsgroep van 4 t/m 7 jaar en van 8 t/m 12 jaar.  
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De opvang van kinderen is met name gericht op de leerlingen van de basisschool in Tricht en 
Buurmalsen. Als u meer wilt weten over de BSO kunt u een informatiemap meenemen op 
school of contact opnemen met de afdeling Verkoop en Planning van Kinderopvang 
Rivierenland BV (0345-571459). 
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Twee |Missie, visie en uitgangspunten 
 

Missie 
Op ’t Hof wil zich onderscheiden als een professionele, innovatieve dorpsschool. Onze 
drijfveren zijn daarbij positieve omgang met elkaar en constructief omgaan met ieders 
competenties en talenten. We doen dit vanuit een open houding naar elkaar, zowel ouders, 
leerkrachten als kinderen. Ieder met inzet van de eigen verantwoordelijkheden. De school is 
een veilige plek met een positieve sfeer. Wij zien het als onze missie om het beste uit 
leerlingen te halen, waarbij ieder kind zich optimaal kan ontplooien op weg naar een goede 
toekomst. Wij willen voor de kinderen een stevige basis vormen voor die toekomst. Onze 
leerlingen hebben een prettige tijd op school en leren veel. We handelen vanuit onze 
openbare identiteit. 
 

Visie op ontwikkeling en leren 

De school is er allereerst om te leren. Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de 
leerkrachten. We volgen de ontwikkelingen en scholingen op ons vakgebied en bieden mede 
daardoor eigentijds onderwijs van een goede kwaliteit.  

 
Visie op onderwijs 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We volgen de 1- zorgroute en garanderen 
hiermee dat ieder kind optimaal van het onderwijs kan profiteren. Zie hoofdstuk 6 voor 
meer informatie over de 1-zorgroute. Er is de voorgaande jaren flink geïnvesteerd in 
basisvaardigheden vanuit handelingsgericht werken, een begrip dat nader uitgelegd wordt in  
hoofdstuk 3. De komende vier jaar is het vak lezen een speerpunt. Onze school is volop in 
beweging. De samenleving om ons heen verandert razendsnel. We zien het als onze taak om 
het onderwijs aan te passen aan de vaardigheden die nodig zijn in deze veranderende 
samenleving. 
 

Visie op opbrengsten van het onderwijs 

Wij bieden de kinderen de leerstof aan die in de kerndoelen van het Nederlands onderwijs 
zijn vastgelegd. We richten ons erop dat alle kinderen presteren op of boven het landelijk 
gemiddelde. Voor kinderen die dit doel niet kunnen halen, stellen we een eigen leerlijn op, 
die afgestemd is op de mogelijkheden van deze individuele kinderen. Voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong, bieden we aanvullende leerstof op een uitdagend niveau en de 
mogelijkheid om bestaande lessen versneld of compact af te werken.  
Enkele van deze kinderen komen in aanmerking voor deelname aan de Columbusgroep.  
 

Visie op identiteit 

De identiteit van Op ’t Hof kan worden omschreven als: een openbare basisschool die zich 
openstelt voor leerlingen ongeacht hun politieke, godsdienstige of culturele achtergrond. De 
school levert kwaliteit voor een zo breed mogelijke leerling-populatie.  
 

Visie op schoolklimaat  

In de school willen we een sfeer creëren van open staan voor elkaar. Leerkrachten en 
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kinderen voelen zich veilig en leren van en met elkaar in een plezierige sfeer. De kinderen 
ervaren vertrouwen in volwassenen en medeleerlingen. De school moet een plaats zijn waar 
kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Vanuit dit gevoel kunnen ze werken aan een 
positief zelfbeeld en een persoonlijke ontwikkeling.  

 
Visie op maatschappelijke positionering 

De school heeft een duidelijke plaats in onze dorpsgemeenschap. Door ons in te zetten voor 
samenwerking met andere scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en partners in en 
rondom de school leren we de kinderen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Onze slogan is:   “Wij leren met en van elkaar” 
 
 
Leren betekent dat wij alles uit de kinderen willen halen op een manier die bij elk individueel 
kind past: onderwijs op maat. We accepteren dat kinderen verschillen. Wij richten ons op 
dat, wat het kind nodig heeft. Dit betekent dat wij ons onderwijs aanpassen aan de 
onderwijsbehoefte van het kind. Dit is zichtbaar in de school: 
 

 We hebben veel aandacht voor de basisvakken. 

 We streven naar hoge leeropbrengsten. 

 We werken handelingsgericht. 

 We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 We zijn samen verantwoordelijk (Teamonderwijs). 
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Drie |Onderwijs anders organiseren 
 

Schoolorganisatie 
De school is verdeeld in de onderbouwunit (groep 1-4 ) en de bovenbouwunit (groep 5- 8). 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn verdeeld in heterogene groepen (ongeveer dezelfde 
leeftijd). Alle andere groepen zijn homogeen samengesteld. In iedere unit werken 
leerkrachten, leerkrachtondersteuners en een onderwijsassistent nauw samen. Tevens heeft 
iedere unit een unitleider die de algemeen onderwijskundige zaken binnen de unit 
coördineert. Collega’s van dezelfde unit overleggen wekelijks met elkaar.  
De school heeft een bevoegde intern begeleider die leerkrachten helpt (zorg)leerlingen op 
een goede manier te begeleiden, zowel op leer- als op sociaal-emotioneel gebied. De intern 
begeleider kan op haar beurt weer hulp vragen aan specialisten van verschillende instanties. 
De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur. De unitleiders, de 
intern begeleider en de directeur vormen samen het managementteam.  
Het schoolteam vergadert afwisselend op dinsdag en donderdag. Daarnaast is er een aantal 
studiebijeenkomsten voor het gehele team. De individuele scholing van leerkrachten 
geschiedt zoveel mogelijk in de avonduren en op woensdagmiddag. Wanneer bepaalde 
cursussen toch op een lesdag gepland staan, dan wordt voor vervanging gezorgd. 
Leerkrachten die voltijd werken hebben recht op compensatieverlof. Dit verlof wordt 
gepland en zorgt zelden voor problemen met vervanging.  
 

Team 
Basisschool Op 't Hof werkt met een enthousiast team. We hebben plezier in ons werk. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen in een uitdagende leeromgeving kunnen werken op 
eigen tempo en naar capaciteit en mogelijkheden. De slogan van onze school: 'wij leren met 
en van elkaar', is ook zeker op het team van toepassing. Wij werken samen en zijn samen 
verantwoordelijk voor alle leerlingen op onze school. Professionalisering vinden we 
belangrijk voor al onze medewerkers. Dit heeft geresulteerd in een aantal expertises en 
Master Degrees, zoals: Master Special Educational Needs, Master Maatschappelijke 
Opvoedingsvraagstukken, Master Pedagogiek en een Master Leren en Innoveren. De school 
heeft ook een gecertificeerde Rots en water trainer in huis.  Al deze expertises zetten we 
iedere dag weer in binnen onze onderwijspraktijk.   
 

21st century skills en mediawijsheid  
Wat moeten kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in deze 
21e eeuw? Deze vraag houdt ons bezig. De samenleving om ons heen verandert razendsnel. 
We zien het als onze taak om het onderwijs aan te passen op de vaardigheden die passen bij 
deze veranderende samenleving. Voorbeelden van 21st century skills zijn:  samenwerken, 
communicatie, probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken, creatief denken, sociale 
en/of culturele vaardigheden (inclusief burgerschap) en mediawijsheid. 
 
Onder mediawijsheid verstaan we niet alleen het gebruiken van digitale middelen als iPads, 
smartphones en computers. Mediawijsheid is een verzameling competenties die kinderen 
nodig hebben om bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving en voor de 
ontwikkeling van 21st century skills. Met behulp van de inzet van ICT leren we kinderen 
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ontdekken, ontwerpen, creëren, construeren en delen. Kinderen ontwikkelen hierbij hun 
interesses en talenten, waarbij het persoonlijke leren centraal staat. Kinderen werken samen 
en maken gebruik van tools als Powtoon, Prezi en Lino-it om een antwoord te geven op een 
onderzoeksvraag. Dit is een proces waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en 
kinderen zelfsturend en planmatig aan de slag gaan met veel ruimte voor creativiteit. Met als 
eindresultaat kennisconstructie die aan elkaar gepresenteerd kan worden. De kinderen 
delen informatie binnen de ELO (Elektronische LeerOmgeving) genaamd Edmodo. 
Vervolgens vinden we het belangrijk dat kinderen kritisch kijken naar het doorlopen proces 
en het eindproduct van zowel zichzelf als de ander en hier feedback op leren geven en 
ontvangen. Het stellen van doelen en actief bezig zijn om deze doelen te bereiken is de 
zelfregulatie die we graag bij kinderen ontwikkelen. Wij als leerkrachten zien het als onze 
taak de kinderen hierbij te begeleiden en ze zodoende voor te bereiden op de samenleving 
van de 21e eeuw. We leren kinderen en bieden hen ondersteuning om kritisch en selectief 
om te gaan met alle bruikbare informatie die het web hen biedt.  
Ook leerkrachten werken aan hun ontwikkeling op het gebied van mediawijsheid en maken 
op hun beurt instructiefilmpjes, zodat we in staat zijn nog meer onderwijs op maat te 
bieden. 
 

Mediawijsheidprotocol 
Basisschool Op ’t Hof heeft een protocol geschreven omtrent mediawijsheid. Dit protocol is 
te vinden op de schoolwebsite.  
 

Handelingsgericht werken 
Doel van het handelingsgericht werken is het kind centraal stellen en het onderwijs 
aanpassen aan zijn/haar behoefte en mogelijkheden. Op Op ’t Hof wordt binnen het 
leerstofjaarklassensysteem gewerkt: de kinderen worden op grond van hun leeftijd in een 
(jaar)groep ingedeeld. Binnen deze (jaar)groepen krijgen nagenoeg alle leerlingen op een 
zelfde moment dezelfde basisstof aangeboden.  
Iedere les begint met instructie, waarna de kinderen zelfstandig (individueel of in een 
groepje) aan het werk gaan. De leerlingen moeten zelfstandig naar oplossingen zoeken en ze 
krijgen geen directe aandacht van de leerkracht (uitgestelde aandacht). In de vrijgekomen 
tijd kan de leerkracht binnen de groep aan de slag met een klein groepje leerlingen dat extra 
instructie nodig heeft bij het begrijpen van de basisstof. Ook kan herhalingsstof uit de 
methode of aangepast werk worden aangeboden. Dit gebeurt op basis van een opgesteld 
handelingsplan.  
Leerlingen die de basisstof snel beheersen, kunnen zelfstandig de stof verwerken; ze krijgen 
verrijkingsopdrachten en extra verdiepingswerk aangeboden. Alle lesmethodes die worden 
gebruikt, bieden de mogelijkheid voor herhalings- en verrijkingslessen. Naast het zelfstandig 
werken wordt gewerkt met het coöperatief leren (samenwerkend leren). Coöperatief leren 
werkt activerend en interactief. De leerlingen onderzoeken, stellen vragen, reflecteren en 
krijgen inzicht in leerstrategieën. De kinderen die samenwerken, zijn niet alleen gericht op 
hun eigen leren, maar ook op dat van hun groepsgenoten. Ze leren met en van elkaar. 
 

Werkdobbelsteen 
De leerlingen hebben vanaf groep 3 een werkdobbelsteen ‘blokje’ waarmee zij 
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tijdens het zelfstandig werken kunnen aangeven wat hun behoefte is. Elk vlakje van de 
dobbelsteen heeft een andere betekenis. Legt een kind bijvoorbeeld het rode vlakje boven, 
dan geeft hij daarmee aan dat hij rustig wil doorwerken en niet wil worden gestoord. Het 
vlakje met de vraagteken betekent dat het kind een vraag heeft. De leerkracht, 
leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent helpt het kind verder. 

 
Op bezoek bij Op ‘t Hof 
De manier van ‘onderwijs anders organiseren’  van Op ’t Hof trekt belangstelling. Op ’t Hof  
participeert in verschillende netwerken zoals SlimFit, Onderwijsvernieuwers, ICT-cluster en 
Hogescholen. We doen veel kennis op en willen deze kennis graag delen. Er komen 
regelmatig teams van scholen, leerkrachten, directeuren  en andere  belangstellenden op 
bezoek. We vragen hiervoor een bijdrage zodat ook wij - op onze beurt - specialismen 
kunnen inhuren om ons weer bij te scholen. U kunt contact opnemen met de directie voor 
het maken van een afspraak: directie@opthoftricht.nl 
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Vier |De onderwijspraktijk 
 

Vakken en methodes 
 

Taal en spelling 

 

Rekenen 

 

Technisch lezen 

 

Begrijpend lezen 

 

Schrijven 

 

Expressieve vakken 

 

Engels 

 
 

Wereldoriëntatie 
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Studievaardigheden 

 

SoVa 

 

 

VVE 
Voor- en vroegschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.  
Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand (‘doelgroepkinderen’) beter voor 
te bereiden op de basisschool en er tevens voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand 
naar groep 3 kunnen. Voor een goede VVE-kwaliteit is een doorgaande lijn tussen de voor- 
en vroegschool belangrijk. We werken nauw samen met PSZ ‘t Beldertje (een VVE 
Peuterspeelzaal).  
 

 We werken met een  VVE-coördinator  tussen de voor- en de vroegschool.  

 Er wordt gewerkt met een overdrachtsformulier en met een ‘warme (modelinge) 
overdracht’. 

 We stemmen het aanbod af  tussen voor- en vroegschool (VVE-programma). 

 Dit schooljaar (2014-2015) gaan we werken via het zogenaamde VVE convenant 
(geïnitieerd door Gemeente Geldermalsen). 

 

Werken in Ateliers 
Bij de beeldende en expressieve vakken werken de kinderen in ateliers. Dit betekent dat 
verschillende leerkrachten een opdracht aanbieden binnen een bepaald vakgebied. De 
leerkrachten maken hierbij gebruik van hun eigen kwaliteiten en affiniteit. De verschillende 
vakgebieden bij WiA Beeldend zijn: Handenarbeid, handvaardigheid, techniek en tekenen. 
De verschillende vakgebieden bij WiA Expressief zijn: muziek, dans en drama. 
Tijdens de zogenaamde WiA werken de kinderen in heterogene en homogene groepen 
binnen de verschillende vakgebieden bij de verschillende leerkrachten. Tijdens de lessen 
kunnen er verschillende technieken centraal staan. De technieken worden in een opdracht 
aangeboden. Bij de opdracht  vinden we het zeer belangrijk ruimte te houden voor de 
creativiteit van de leerling zelf. De producten van de kinderen zijn dan ook vaak zeer 
verschillend, terwijl kinderen dezelfde technieken hebben gebruikt. We hechten veel waarde 
aan het creatieve proces van de leerling en zijn dan ook niet alleen gericht op het product. 
Regelmatig zijn de gemaakte kunstwerken van de WiA beeldend te bewonderen in de 
school.  
 

Feestvoorstelling 
De feestvoorstelling geeft kinderen een podium om zichzelf te presenteren betreffende de 
vakgebieden muziek, dans en drama. Deze feestvoorstellingen worden jaarlijks 
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aangekondigd in de jaarkalender en geïnteresseerden worden uitgenodigd om de 
voorstelling te komen bewonderen. 
  

Rots & Water  
Rots & water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. In het rots & 
waterprogramma gaat het om bewustwording van eigen kracht, je gevoelens en kwaliteiten 
en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te 
leven. Doen-denken-verwoorden worden samengebracht, met als rode draad het gebruik 
van de begrippen rots & water. Het programma heeft een fysiek karakter en wordt 
afgewisseld door korte groepsgesprekken. Het doen staat hier voorop. Deze vorm is gekozen 
omdat de meeste jongeren beschikken over een enorme dosis energie die uitnodigt om te 
bewegen. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De school heeft een belangrijke taak bij de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Bij 
een school denk je in eerste instantie aan ‘het leren’. Op Op ’t Hof vinden we de sociaal-
emotionele ontwikkeling net zo belangrijk. Wij gaan ervan uit dat een kind dat in balans is, 
op leergebied beter zal kunnen presteren. Naast het aanleren van de basisvaardigheden en 
de algemene ontwikkeling besteden wij evenveel aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen hen ook op dit gebied een goede basis mee 
geven om later in de maatschappij optimaal te kunnen functioneren. Hiervoor gebruiken we  
onder andere de methode voor sociaal–emotionele ontwikkeling “Kinderen en hun sociale 
talenten”. Ook hebben we het bij de methode horende leerlingvolgsysteem (LVS) “ZIEN”  
ingevoerd.   
 

Pestprotocol 
De school beschikt over een pestprotocol. Op het kantoor van de directie ligt de papieren 
versie om in te zien. Het wetsvoorstel ‘sociale veiligheid op school’ is een uitwerking van het 
plan van aanpak tegen pesten van de staatssecretaris van OCW en de Kinderombudsman dat 
in maart 2013 naar de Tweede Kamer is verstuurd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de scholen 
zich te laten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te waarborgen. In 
het wetsvoorstel staat dat scholen: 

 een erkend anti-pestprogramma moeten gebruiken, dat voldoet aan wettelijk 
vastgelegde criteria; 

 een vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator moeten hebben; 

 de veiligheid en het welbevinden van leerlingen op school moeten monitoren.  
De wet gaat naar verwachting op 1 augustus 2015 in. Wij volgen de landelijke 
ontwikkelingen rondom sociale veiligheid en pesten op de voet en na invoering van de wet 
‘sociale veiligheid op school’ zullen we ons huidige pestprotocol hierop aanpassen.  
Wilt u de actuele ontwikkelingen volgen of meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op 
de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-
onderwijs/veiligheid-op-school.  

 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/aanpak-pesten-en-cyberpesten
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/aanpak-pesten-en-cyberpesten
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school
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Levensbeschouwing 
Vanaf groep 6 is het mogelijk lessen levensbeschouwing te volgen. Deze lessen worden 
verzorgd door onze gastdocent David Giancoli. David vertelt over de algemene basiswaarden 
zoals onder andere respect, begrip en acceptatie. Tevens vertelt David over de verschillende 
godsdiensten en levensbeschouwingen die er over de hele wereld zijn. David maakt bij zijn 
lessen veel gebruik van beelden en gaat graag met de kinderen in gesprek over de 
aangeboden lesstof. 
 

Weekdienst  
Vanaf groep 3 zijn er weekdiensten. Een paar kinderen hebben dan gedurende een week de 
zorg voor een aantal zaken, zoals de klas opruimen, vegen en computers afsluiten. Het kan 
dan voorkomen dat uw kind wat later uit school komt. 
 

Verjaardagen en trakteren 
Als een leerling jarig is, viert het de verjaardag ook op school. Er wordt gezongen en gejuicht. 
Het is de gewoonte dat de jarige de jaargroep en de teamleden trakteert. Het is niet nodig 
dat de volwassenen een andere traktatie krijgen dan de kinderen. Waar we wel de aandacht 
op willen vestigen is dat een gezonde traktatie onze voorkeur heeft.  
 

Fruitdagen 
Elke dag mogen de kinderen voor in de pauze wat eten en drinken meenemen. Als school 
willen wij graag bijdragen aan gezond eetgedrag bij kinderen. Om deze reden hebben we 
twee keer per week, dinsdag en donderdag, een fruitdag. Op deze dagen is het de bedoeling 
dat uw kind een stuk fruit of groente mee naar school neemt. Ook de leerkrachten doen hier 
aan mee. Samen zorgen we ervoor dat we gezond eten. 

 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs. Ieder jaar worden er foto’s gemaakt van de groepen. 
Om het jaar worden er individuele foto’s gemaakt van de kinderen die op school zitten.  
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Vijf |Ieder kind een doorgaande ontwikkeling 
 

Ons volgprogramma 
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Ieder 
kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. 
Het ene kind is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan het andere kind. Het ene kind heeft 
wat meer begeleiding nodig dan het andere. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen 
nauwkeurig en alles is erop gericht om de talenten van alle kinderen optimaal te 
ontwikkelen.  
 

Opbrengstgericht werken 
Wij werken op school opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij systematisch en doelgericht 
werken aan het maximaliseren van de leerresultaten van leerlingen, waarbij leerlingen, 
leerkrachten en directie het handelen laten leiden door de uitkomsten van 
resultaatmetingen en observaties. Wij stellen duidelijke en ambitieuze doelen. 
 

Leerling-Volg-Systeem (LVS) 
Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgt de leraar en de schoolleiding zicht op de 
studievoortgang van een leerling maar ook op het niveau van een klas en de school. Door 
middel van landelijk genormeerde toetsen wordt de ontwikkeling op verschillende 
vakgebieden getoetst. Deze toetsen worden afgenomen in groep 1 tot en met 8 in januari en 
juni. De leerlingen maken de toets die aansluit op de leerstof die in de voorgaande periode is 
aangeboden en geoefend. De Cito-entreetoets, eind groep 7 en de Cito-eindtoets 
basisonderwijs, die in groep 8 in april wordt afgenomen, maken onderdeel uit van de 
voorbereiding Voortgezet Onderwijs. 
 

Cito-toetsen 
De uitslagen van de Cito-toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van 
uw kind. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is hierdoor mogelijk. Door deze 
toetsen jaarlijks af te nemen en de gegevens op te slaan, is het mogelijk de verrichtingen van 
de kinderen op langere termijn te volgen. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsen 
worden handelingsplannen gemaakt. Daarnaast kunnen deze toetsresultaten gebruikt 
worden om het onderwijs op school te evalueren.  
 

Observaties 
We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten 
observeren de kinderen regelmatig tijdens allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de 
werkhouding van leerlingen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en zelfstandig 
werken.  
 

Methodetoetsen 
In de methodes die wij op school hanteren, wordt er in verschillende niveaus gewerkt. 
Binnen iedere groep werkt de leerkracht op drie niveaus. Er zijn kinderen die werken in het 
basisarrangement. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen het verdiepte 
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arrangement. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, werken binnen het intensieve 
arrangement.  
 

Rapporten 
Twee maal per jaar wordt er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport uitgegeven 
over hoe het kind presteert en functioneert op school. De kleuters krijgen twee maal per jaar 
een rapport over hun ontwikkeling. Soms wordt de school gevraagd een onderwijskundig 
rapport op te stellen, bijvoorbeeld als een leerling gaat verhuizen of naar het Voortgezet 
Onderwijs gaat. Ouders worden hierin gekend en dienen ter goedkeuring het rapport te 
ondertekenen.  
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Zes |Onderwijs op maat 
 

Onze leerlingenzorg 
Basisschool Op ‘t Hof kent een heldere zorgstructuur. Deze structuur is erop gericht om 
leerlingen binnen de groep optimaal te laten functioneren. We streven ernaar, dat iedere 
leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Door samenwerking tussen 
leerkrachten, ouders en leerlingen, wordt er tijdig gesignaleerd of de onderwijsbehoeften 
van de leerling nog aansluiten bij ons onderwijsaanbod. 
 
Iedere leerling is uniek en wordt gewaardeerd. Extra zorg en stimulans zijn daarbij soms 
nodig. Niet alleen als de leerling moeite heeft met de leerstof of met het omgaan met 
anderen op school, maar óók als de leerling meer kan. Om alle leerlingen adequaat te 
kunnen begeleiden en te kunnen volgen werken we met de 1-zorgroute. Leerlingen 
verschillen in hun behoefte aan instructie en in behoefte aan pedagogische ondersteuning.  
Beiden onderscheiden zich weer naar inhoud, duur, frequentie en intensiteit van de 
interventies van de leerkracht. 
 
Op groepsniveau wordt deze zorg vertaald in de cyclus ‘handelingsgericht werken’. Dit houdt 
in dat de leerkracht alle gegevens verzamelt van de leerlingen in de groep en deze verwerkt 
in een overzicht. De leerkracht observeert de leerlingen en voert gesprekken met de 
leerlingen. Deze observaties en gesprekken worden meegenomen in het overzicht. Aan de 
hand daarvan benoemt de leerkracht de onderwijsbehoefte van de leerling. De leerlingen 
met vergelijkbare onderwijsbehoefte worden per vakgebied geclusterd in een subgroep. 
Voor deze subgroepen wordt per vakgebied een groepsplan opgesteld. De leerkracht voert 
het groepsplan uit in de groep. Tussentijds kan het groepsplan worden bijgesteld en aan het 
einde van de cyclus wordt het plan geëvalueerd. Het uitgangspunt is om twee keer per jaar 
de cyclus uit te voeren op de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend 
lezen. 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering  binnen de unit. Samen met de 
IB-er wordt er gekeken naar het verbeteren van de leerprestaties, het welbevinden van de 
leerling en het begeleiden van leerkrachten en ouders.  
 
Op onze school hanteren we het uitgangspunt, dat zoveel mogelijk van de extra hulp in de 
groep zelf plaatsvindt. Dit doen we om enerzijds zoveel mogelijk uitzonderingsposities voor 
de leerlingen te voorkomen, anderzijds omdat de methoden in een aantal gevallen al 
voorzien in extra ondersteuningsarrangementen. In enkele situaties wordt besloten dat een 
leerling voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Dit wordt een 
ontwikkelingsperspectief genoemd. Dit houdt in dat het eindniveau van de basisschool voor 
dat vak naar een lager niveau wordt bijgesteld. De doelen worden bijgesteld, maar de 
leerling blijft zich ontwikkelen op eigen niveau. In een gesprek met ouders wordt dit 
vastgelegd.  
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Columbus (plusklas) 
Columbus is een kwalitatief goede aanvulling op de diverse activiteiten die school al 
onderneemt om kinderen extra uit te dagen in hun ontwikkeling en leerproces. Op ’t Hof 
heeft een aantal criteria vastgesteld waar kinderen van de Columbusgroep aan moeten 
voldoen.  Kinderen uit de Columbusgroep zijn bijvoorbeeld te herkennen aan een 
bovengemiddeld intelligentieniveau, een voorsprong in hun ontwikkeling ten opzichte van 
hun klasgenoten, een grote creativiteit en een uitzonderlijk snel leervermogen. 
We gebruiken het programma Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)om 
leerlingen te signaleren en te diagnosticeren. Overleg tussen ouders en school wijst uit of 
een kind in de Columbusgroep op zijn of haar plek zal zijn. Er is een Columbusgroep voor 
leerlingen uit 3/4/5 en een groep uit 6/7/8. Eén keer per week werken zij aan uitdagende 
opdrachten en een ander moment in de week volgen ze, in projectvorm, vakken zoals; Frans, 
Spaans, programmeren, schaken etc. Dit aanbod wisselt.  
 
 

Kinderen met een speciale hulpvraag 
Sommige kinderen hebben speciale zorg nodig en ook voor hen is het belangrijk dat zij de 
juiste begeleiding krijgen. Daarom werken we als school samen met andere scholen binnen 
het netwerk BePo (Betuws Passend onderwijs).  
BePo is verantwoordelijk voor de verdeling van de zorggelden en werkt met alle basisscholen 
en speciale scholen binnen de regio samen om vast te stellen wat de beste oplossing is voor 
een kind met een speciale hulpvraag. Het is erop gericht dat de leerling zo dicht mogelijk bij 
huis goede zorg en goed onderwijs krijgt. Een Plusconsulent van het BePo kan worden 
gevraagd om mee te kijken met de leerkracht en om advies worden gevraagd. 
 
Voor kinderen met een lichamelijke beperking, ernstige spraak/taalproblemen of ernstige 
gedragsproblemen wordt er advies gevraagd via verschillende clusters. Voor deze leerlingen 
kan een leerlinggebonden financiering worden aangevraagd (het zogenaamde rugzakje) 
waaruit extra faciliteiten en de ambulante begeleiding betaald kunnen worden. 
Ambulante begeleiding wil zeggen dat er een deskundige naar school komt om het kind te 
helpen en de leerkracht ondersteuning te geven bij de begeleiding. Ook wordt samen met de 
ouders en de ambulante begeleider een handelingsplan gemaakt, waarin de aanpak en 
afspraken worden beschreven. Het handelingsplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd 
met alle betrokkenen. De wet op Passend Onderwijs (zie hieronder) zal ook hier voor 
aanpassingen zorgen. 
 

Passend onderwijs 
De kern van passend onderwijs is het uitgaan van de ondersteuningsbehoeften of 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Sinds de wet “passend onderwijs” op 1 augustus 2014 is 
ingegaan, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om 
elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra 
ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen 
bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. 
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan 
leerlingen en de bekostiging daarvan. In ons schoolondersteuningsprofiel staat aangegeven 
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welke zorg we wel en welke zorg we als school niet kunnen bieden aan leerlingen. Het 
schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.  
 

BePo Plusteam 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan 
bieden, ontoereikend is. In dat geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van 
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt. Dat heet 
‘plusondersteuning’. 
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een reguliere 
basisschool. Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het ‘BePo 
plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het 
samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra 
ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij 
het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra 
ondersteuning. 
Het plusteam omvat twee disciplines 

- De plusconsulent functioneert voor school als eerste lijnondersteuner. De intern 
begeleider onderhoudt de contacten met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling 
inhoudelijk complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een 
themaspecialist. 

- De themaspecialist levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de 
onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee samenhangende extra 
ondersteuningsmaatregelen. 

 
Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In samenspraak met de 
intern begeleider stelt de plusconsulent de werkwijze en inzet van het plusteam voor het 
betreffende schooljaar vast. 
 

Logopedie 
Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag door de logopedist gescreend. De ouders van 
de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de 
taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek 
informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere 
logopedische hulp gewenst is. 
 

Schoolarts 
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar worden gescreend door de doktersassistente.  
Zij kijkt of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Voorafgaand aan de screening krijgen 
ouders een brief met informatie en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de 
basisschool'. De doktersassistente screent alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook 
hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is. Als een kind extra aandacht nodig 
heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de 
jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra 
onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. 
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Zeven |Partners van de school 
 

Samenwerken en meebeslissen 
Ouders worden optimaal bij de school betrokken en hebben een actieve rol binnen de 
organisatie. 
 

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht voor elke school. De MR bestaat uit twee 
zogenaamde geledingen; ouders en onderwijzend personeel. Op onze school heeft de MR 
drie leden vanuit de ouders en ook drie leden vanuit het team. Deze leden worden 
rechtstreeks gekozen door hun “achterban”. Het voorzitterschap van de MR wisselt per 
zittingsperiode van twee jaar tussen ouders en onderwijzend personeel.  
In het MR-reglement staan de verschillende bevoegdheden van de MR omschreven. De MR 
heeft zowel advies- als instemmingbevoegdheden met betrekking tot de meeste zaken die 
de school betreffen. Het belangrijkste aandachtsgebied van de MR zijn de beleidszaken.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. 
Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen waarmee men niet 
rechtstreeks naar team, directie of bestuur wil gaan. Om op de hoogte te zijn van elkaars 
werkzaamheden, bezoekt een vertegenwoordiger van de OR de MR-vergaderingen.  
 
Meer informatie over de MR is te vinden op de website.  
 

Ouderraad 
De ouderraad van Op ’t Hof is van en voor de ouders en hun kinderen. De OR helpt het team 
bij het organiseren van allerlei festiviteiten: bij de traditionele vieringen als Sinterklaas en 
Kerst, maar ook bij sportactiviteiten als de jaarlijkse sponsorloop, de Koningsspelen, het 
schoolvoetbaltoernooi en het korfbaltoernooi. Eenmaal in de twee jaar organiseren OR en 
team een Fancy Fair. Ook is de OR vertegenwoordigd in een aantal vaste werkgroepen zoals 
de schoolpleinwerkgroep. Bij langdurige ziekte, geboorte van een kind of een andere 
bijzondere gebeurtenis in het gezin van een leerling of leerkracht, zorgt de “Lief en Leed” 
ouder voor een kleine attentie.  
 
De OR probeert zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school en de activiteiten. De OR 
vergadert enkele malen per jaar. De vergaderingen zijn openbaar; ouders kunnen bij de 
vergaderingen aanwezig zijn. Ook probeert de OR de betrokkenheid van ouders te vergroten 
door het schrijven van stukjes in de nieuwsbrief en op de website.  
 
In het schooljaar 2006 – 2007 heeft de OR de Oudervereniging opgericht. Ten behoeve van 
alle festiviteiten en de aanschaf van boeken voor de bibliotheek, speeltoestellen, apparatuur 
e.d. int de OR een vrijwillige ouderbijdrage. Op deze manier wordt het geld van de OR (dus 
van de ouders) beter gescheiden van het budget van de school.  
Meer informatie over de OR is te vinden op de website. 
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Informeren van ouders 
Parnassys ouderportal 
Ouders van onze leerlingen kunnen te allen tijde online de vorderingen van hun kind(eren) 
bekijken. Ook gespreksverslagen en afspraken zijn hier terug te vinden. Alle informatie is 
overal en altijd inzichtelijk. Het is een webbased programma en is toegankelijk via 
smartphone, tablet en laptop.  
 
Startgesprekken en rapportgesprekken 

Aan het begin van ieder schooljaar worden de ouders/verzorgers van alle kinderen 
uitgenodigd voor een startgesprek. In dit gesprek spreken we de verwachtingen naar elkaar 
uit en leggen we de afspraken voor het komende schooljaar vast. De kinderen uit groep 6, 7 
en 8 zijn ook bij dit gesprek aanwezig. Tijdens het 10 minutengesprek (n.a.v. rapport 1 en 2) 
wordt de ontwikkeling en voortgang van uw kind besproken.  
 
Algemene informatieavond 
De informatieavond vindt voor alle ouders op dezelfde avond, aan het begin van het 
schooljaar, plaats. Kinderen informeren hun ouders en leiden hen rond door de unit en de 
school.  
 
Inloopochtenden 

Gedurende het schooljaar is er twee maal de gelegenheid om lessen in de units bij te wonen, 
tijdens de inloopochtenden. Over de data wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief van de 
school. 
 
Informatie 

Ouders vinden informatie over onze school in: 
• De schoolgids 
• De website: www.opthoftricht.nl  
• Digitale tweewekelijkse nieuwsbrief 
• De jaargids (via de website te downloaden) 
• Informatiebijeenkomsten 
• Facebook: Basisschool Op ’t Hof Tricht 
• Twitter@Opthoftricht 
 
Wij zien ouders als de belangrijkste ambassadeurs van onze school.  
 
 
 
 
 

http://www.opthoftricht.nl/
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Acht |Kwaliteit 
 

Kwaliteitszorg 
Op onze school maken wij gebruik van het kwaliteitsinstrument Werken Met 
Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs (WMKPO). Via dit meetinstrument houden wij de 
kwaliteit van ons onderwijs op alle beleidsterreinen nauwgezet in de gaten. Door middel van 
vragenlijsten meten wij de kwaliteit van een bepaald beleidsterrein. Alle beleidsterreinen 
komen minimaal één keer per vier jaar aan bod en de belangrijkste beleidsterreinen worden 
jaarlijks of om het jaar beoordeeld. Ook worden er vragenlijsten afgenomen met betrekking 
tot sociale veiligheid. Afhankelijk van het beleidsterrein worden de vragenlijsten uitgezet 
onder directie en/of leerkrachten en/of ouders en/of leerlingen. De uitkomsten van de 
kwaliteitsmonitor worden altijd geanalyseerd en worden gebruikt om verbeteringen aan te 
brengen. De uitkomsten worden tevens besproken in de medezeggenschapsraad. 
 

Monitoren van de onderwijsresultaten 
Het beleidsterrein opbrengsten wordt jaarlijks gemonitord. Hiervan wordt verslag gedaan in 
een katern opbrengsten. In dit katern staan de opbrengsten van de leerresultaten, zowel van 
de eindopbrengsten (de Cito-entreetoets en de Cito-eindtoets) als van de 
tussenopbrengsten (de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem). De uitkomsten van dit 
katern geven ons een beeld van de vorderingen van de leerlingen en geven inzicht in de 
relatie tussen leerproces en de opbrengsten hiervan. De medezeggenschapsraad wordt hier 
ook jaarlijks over geïnformeerd. 
 

Eindopbrengsten en vervolgonderwijs 
CITO eindtoetsresultaten 
 

Schooljaar 
2009-2010 
 
537,2 

Schooljaar 
2010-2011 
 
535,2 

Schooljaar 
2011-2012 
 
532,9 

Schooljaar 
2012-2013 
 
530 

Schooljaar 
2013-2014 
 
535,3 

 
Op 't Hof is met recht een echte dorpsschool. We willen ieder kind de gelegenheid bieden in 
zijn of haar vertrouwde omgeving naar school te kunnen gaan. Ook leerlingen die niet goed 
kunnen leren, minder snel leren én de leerlingen die meer uitdaging behoeven. Onze 
zorgstructuur is gericht op alle leerlingen en wordt, zoals u in het inspectierapport kunt 
lezen, als zeer goed gekenmerkt. De gemiddelde cito eindscores doen geen recht aan de 
verschillen tussen leerlingen. De leerlingpopulatie per groep is elk jaar anders en divers. Dit 
verklaart de verschillen in de gemiddelde cito eindscore van de afgelopen schooljaren. In de 
schooljaren 2011-2012/2012-2013 hadden we relatief veel leerlingen die op VMBO niveau 
uitstroomden. Het landelijk gemiddelde ligt op 535, dit gemiddelde 'halen' deze leerlingen 
niet en hoeven dat ook niet te halen. Een verwijzing naar het VMBO stemt ons net zo 
tevreden als een verwijzing naar het VWO, mits dit past bij de ontwikkeling van de leerling. 
De Cito eindtoets is bedoeld als advies voor het best passende type vervolgonderwijs.  
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Resultaten van leerlingen met specifieke zorg en verwijzingspercentages 
De school stelt voor leerlingen met specifieke zorg niet alleen een handelingsplan op, maar 
ook een ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt het verwachte uitstroomniveau voor de 
leerling berekend. Het ontwikkelingsperspectief wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd 
en indien nodig bijgesteld. De ouders worden hierbij nauw betrokken. 
Onze school heeft een heel laag percentage van verwijzingen naar het speciaal onderwijs. 
Landelijk ligt het verwijspercentage op ong. 3.8%. Op onze school is dit beduidend lager. We 
proberen zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden. 
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Negen |Wat zegt de wet? 
 

Onderwijstijd 
Groep 1 en 2 gaan 880 uur per jaar naar school; groep 3 t/m 8 gaan 960 uur naar school. 
Groep 1 en 2 hebben om de 14 dagen een hele vrijdag vrij (zie kalender). Groep 3 t/m 8 
hebben maximaal 7 hele vrijdagen vrij (zie kalender). Ze vallen samen met de vrije dagen van 
groep 1 en 2. Per schooljaar zijn er 2 studiedagen voor de leerkrachten waarop de leerlingen 
vrij zijn. Alle groepen zijn op deze dag vrij. U vindt de studiedagen op de jaarkalender. De 
overige studiedagen vinden na schooltijd plaats. 
 

Verzuim 
Ouders melden het aan de school als hun kind ziek is of om een andere reden verzuimt. Zij 
doen dit op het moment dat een kind niet op school kan zijn. Wanneer een kind niet op 
school is, zonder dat de reden hiervoor bekend is op school, ondernemen wij direct actie om 
te achterhalen waar het kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met 
de ouders. Als er geen verklaring is voor het verzuim, dan is de school verplicht om het 
verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Amersfoort. 
 

Verlof en vakantie 
Als er andere redenen dan ziekte zijn waardoor uw kind niet op school kan komen, dan kunt 
u een schriftelijk verzoek indienen voor het verkrijgen van verlof. Een formulier hiertoe is 
verkrijgbaar op school (bij de leerkracht). Het formulier dient te worden ingeleverd bij de 
directeur. Deze bekijkt aan de hand van de voorschriften en richtlijnen uit de Leerplichtwet 
of toestemming voor verlof gegeven kan worden. Meer informatie over de Leerplichtwet is 
te vinden op de website van de school.  
Wanneer kunt u extra verlof aanvragen? 
 
De directeur mag verlof verlenen en doet dat ook als het gaat om één dag namelijk;  

 de dag dat grootouders 25 jaar of een daarboven liggend vijftal zijn gehuwd (dus niet 
voor een andere dag).  

Uitzondering; indien de feestelijkheden buiten de eigen woonplaats zijn, kan voor ten 
hoogste 2 dagen verlof worden verleend, waarvan er 1 dan wel de echte feestdatum dient te 
zijn.  

 er sprake is van gezinsuitbreiding.  

 er een bloedverwant is overleden.  

 de dag dat ouders 12 ½ jaar of een daarboven liggend jubileumjaar getrouwd zijn.  
 
De directeur moet verlof verlenen in de volgende gevallen;  

 ziekte  

 bezoeken van een paramedicus  

 een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging (dit dient niet verward te worden met het bijwonen van 
bijeenkomsten op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag).  
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 voor extra vakantie als het aantoonbaar de enige gezinsvakantie van het jaar is en die 
niet binnen de schoolvakanties opgenomen kan worden, gelet op de specifieke aard 
van het werk van vader en/of moeder en het niet de eerste twee weken van het 
schooljaar betreft.  

 de leerling verhuist.  

 die dag dat een bloedverwant huwt.  

 die dag dat een naaste bloedverwant overleden is.  

 er een verklaring van een arts is betreffende de noodzaak voor extra verlof.  

 er een verklaring van een sociale instantie (maatschappelijk werk, sociale dienst) is 
betreffende de noodzaak voor extra verlof. Voor meer dan tien dagen verlof kan 
alleen de leerplichtambtenaar toestemming geven!  

 

Lesuitval 
Basisschool Op ‘t Hof voorkomt lesuitval zoveel mogelijk, mede door de groepering in een 
unit. Als er een leerkracht ziek is, zorgen we voor vervanging. Alleen als er helemaal geen 
oplossing is, bijvoorbeeld doordat er meerdere leerkrachten gedurende meerdere dagen 
ziek zijn, vragen wij ouders hun kinderen thuis te houden. Wij laten de kinderen nooit naar 
huis gaan zonder dat de ouders hierover geïnformeerd zijn. 
 

Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot 
schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is 
opgenomen, heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de 
naleving daarvan. 
 
Schorsen onder voorwaarden  

Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 
2014. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie 
te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen 
worden. 
 
Schorsing melden via ISD  

Scholen of bevoegde gezagen dienen de schorsing te melden via een formulier dat in het 
internet schooldossier (ISD) is opgenomen. 
De inspectie gaat er van uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat scholen zich 
rekenschap geven van de gevolgen voor het kind. Van scholen mag verwacht worden dat zij 
in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen. De rechter toetst 
zo nodig of deze gevolgd zijn. Deze voor ouders belangrijke informatie dient opgenomen te 
zijn in de schoolgids. 
 

Klachtenregeling 
Voor veruit de meeste vragen, problemen en opmerkingen kunnen leerlingen en ouders 
terecht bij één van de leerkrachten uit de unit. Onze teamleden staan u buiten de lestijden 
graag te woord. Wanneer zo’n gesprek wat meer tijd vraagt, is het verstandig even een 
afspraak te maken. Als zaken niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan er 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40c/geldigheidsdatum_26-08-2014
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overleg plaatsvinden met de directie. Wanneer dit ook niet tot een passende oplossing leidt, 
kunt u zich wenden tot het schoolbestuur van onze stichting Fluvium. In sommige gevallen 
kan het zijn dat u van mening bent dat een probleem niet juist is afgehandeld en dat u ook 
met het bestuur niet tot een oplossing komt. In dat geval kunt u zich wenden tot de 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) (Sinds 2009 opgegaan in de nieuwe 
organisatie Onderwijsgeschillen). U kunt met het LKC in contact komen middels de volgende 
contactgegevens: 
 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon 030-2809590 
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl 
Website www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Wanneer u niet direct naar de schooldirectie of het schoolbestuur wilt toegaan of hier hulp 
bij wilt hebben, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Voor onze 
stichting is dit een medewerker van GGD Rivierenland. Het is haar taak u te begeleiden 
tijdens de klachtenprocedure. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage, deze is 
op te vragen bij de directie en de vertrouwenspersoon. 
 

Bedrijfshulpverlening 

Op school proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze 
leerlingen te creëren. Zo houden wij regelmatig een risico-inventarisatie (RI&E), zodat alle 
risico’s onderkend zijn en aangepakt kunnen worden. Ook hebben wij een professionele 
bedrijfshulpverlening opgezet om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. 
Onderdelen van dit beleid zijn onder andere:  

 het ontruimingsplan 

 opleiding bedrijfshulpverleners 

 aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 

 de jaarlijkse ontruimingsoefeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Tien |Financiële kwesties 
 
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Daarom is het onderwijs in Nederland 
gratis. Het wordt betaald door de overheid met belastinggeld. Scholen krijgen van de 
overheid een bepaald budget, waarmee zij het onderwijs moeten financieren. 
 

Ouderbijdrage 
Toch vragen wij ouders om ieder jaar een ouderbijdrage te betalen. Wij hebben de 
ouderbijdrage nodig om activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren, die we niet 
kunnen betalen uit de Rijksbekostiging. Denk bijvoorbeeld aan excursies, feesten en 
vieringen. Zonder de ouderbijdrage kunnen wij dit soort activiteiten niet organiseren. 
Daarom vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage.  
 
De ouderbijdrage bedraagt 32,50 euro per kind per schooljaar. De betaling vindt plaats 
middels een automatische incasso ingevuld door de ouders, of door betaling van het bedrag 
op IBAN NL67RABO0321215222 t.n.v. ouderraad Op ’t Hof.  
(Let op! Dit is niet hetzelfde bankrekeningnummer als dat van de school).  
 

Verzekeringen 
Stichting Fluvium heeft voor alle scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit 
een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de 
ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en 
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking 
biedt. Materiële schade valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
De school/ het schoolbestuur is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout (een bril die tijdens 
de gymles kapot gaat door een gegooide of geschoten bal, valt dus niet onder de 
verzekering). De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van 
leerlingen tijdens de schooluren. Schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen valt onder 
de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers. Verzorgt u het 
vervoer, middels uw eigen auto dan valt het kind binnen uw eigen W.A.- of All-Risk 
verzekering. 
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Elf |Kiezen voor Op ‘t Hof 
 

Aanmelden, inschrijven en wennen 
Kinderen zitten over het algemeen 8 jaar op een basisschool en aangezien iedereen wil dat 
zijn/haar kind een fijne en leerzame tijd op school heeft, is het kiezen van een basisschool 
heel belangrijk. Wij raden u aan om u goed te oriënteren op de verschillende scholen in de 
omgeving en een weloverwogen keuze te maken.   
We kunnen ons voorstellen dat u bij het maken van een schoolkeuze, naast het lezen van 
alle informatie over de school, ook graag sfeer wil proeven. U bent dan ook van harte 
welkom voor een oriënterend gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur 
van de school, Margreet van Iterson (tel: 0345 581074 of mailen naar 
directie@opthoftricht.nl). Deze gesprekken zullen over het algemeen onder schooltijd 
plaatsvinden zodat u een goede indruk krijgt van de sfeer op onze school.  
 
Op het moment dat uw keuze op onze school is gevallen  gaat u over tot inschrijving. 
Kinderen mogen ingeschreven worden als zij drie jaar zijn.  De inschrijving geschiedt middels 
een inschrijfformulier en een intakegesprek. Het intakegesprek wordt gehouden volgens 
afspraak met de directeur. U komt hiervoor samen met uw kind naar school. Tijdens de 
inschrijving hebben wij het Burgerservicenummer van uw kind nodig. Dit staat op uw 
zorgpas of het identiteitsbewijs.  
 
Tijdens het intakegesprek worden er afspraken gemaakt over de wendagen en eerste 
schooldag van uw kind. Uw kind mag 14 dagen voordat hij/zij vier jaar wordt, tien dagdelen 
oefenen op school. Deze wendagen worden afgesproken met de groepsleerkrachten van de 
onderbouwunit. 
 
Komt uw kind van een andere school, dan willen wij graag weten hoe de schoolloopbaan van 
uw kind is verlopen tot het moment dat het bij ons op school wordt aangemeld. Hoe meer 
wij hierover weten, hoe sneller uw kind zich thuis zal voelen op de nieuwe school. De vorige 
school is overigens verplicht een zogenaamd onderwijskundig rapport van uw kind naar de 
nieuwe school te sturen. Hierin staan bijvoorbeeld de gebruikte methoden en inlichtingen 
over de leervorderingen.  

Leerling gegevens 

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs worden alle leerlingen bij aanmelding 
“gewogen”. In verband met deze weging is de school verplicht de ouders op het 
aanmeldingsformulier te vragen naar opleiding en beroep. Naar aanleiding hiervan wordt 
aan de leerlingen een bepaald gewicht toegekend. Hoe “zwaarder” een leerling telt, des te 
meer formatie(geld) de school krijgt voor een leerling. En meer formatie betekent meer 
leerkrachten op de school en dat is weer in het belang van ieder kind. 
 

Aanmeldingsformulier 
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website, of het is op school te 
verkrijgen.  

mailto:directie@opthoftricht.nl
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Twaalf |Overige informatie 
 

Waar vindt u OBS Op ’t Hof? 
 
Het adres:  Dr. van der Willigenstraat 10 4196 JM Tricht   
Telefoon:  0345-581074   
De website:  www.opthoftricht.nl    
E-mail:   directie@opthoftricht.nl 
Facebook:    
Twitter:    
 
Schoolleiding  
Margreet van Iterson       
  
Team 
Unit 1-4 Neelke Stel  Unitleider 
  Bea van Gameren Leraar 
  Eva Verheij  Leraar 
  Kristin Vermeulen Leraarondersteuner 
  Jacelien Weijman Onderwijsassistent 
 
Unit 5-8 Helga Bongers  Unitleider 
  Cora van Eldik  Leraar 
  Mels Vleugel  Leraar 
  Bas Gradisen  Leraarondersteuner 
    
Intern begeleider 
Karin Hakkert      
 
Medezeggenschapsraad:  
namens het team:  Cora van Eldik, Neelke Stel en Helga Bongers 
namens de ouders:  Paul Kuijten, Mariëlle Wilbrink en Anton Franken. 
 
Ouderraad: 
Voorzitter:   Femke van Doesburg 
Secretaris:   Lisette Brekelmans  
Penningmeester:  Brigitte van Eck   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@opthoftricht.nl
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Waar vindt u Stichting Fluvium? 
 
Het adres:  Panoven 29, 4191 GW Geldermalsen  
Telefoon:  085 – 27 34 660 
De website:  www.stichtingfluvium.nl     
 
Postbus 173, 4190 CD Geldermalsen 
 
Bestuur  
dhr. C.L.M. Warmerdam (voorzitter) 
dhr. F.H.M. Burgers (penningmeester) 
dhr. M. Berendse 
dhr. J. de Hooge 
mevr. C. Maas 
 
Algemeen bestuurder 
Mevrouw drs. Anita Burlet 
p/a Stichting Fluvium 
 
Inspectie van het Onderwijs, team primair onderwijs kantoor Utrecht  
postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
0800 – 8051 (gratis) 
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl  
 

http://www.stichtingfluvium.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/

