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Voorwoord 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers1, 
 
U leest nu de schoolgids van SBO Sint Maarten; deze schoolgids bevat alle informatie over 
de school. Zo staat omschreven welk onderwijs wij bieden en hoe praktische zaken geregeld 
zijn. De school heeft ook een jaarkalender met daarin een overzicht van alle belangrijke 
activiteiten en vrije dagen. 
 
Onze school werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van de school. Onder andere 
door de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. Mocht u vragen en/of zorgen hebben, dan 
horen wij die uiteraard graag. 
 
Wij zijn trots op onze school en op onze leerlingen en hopen op weer een mooi schooljaar 
waarin iedereen, leerlingen en leerkrachten, volop leren en fijn samenwerken! 
 
Is de Sint Maartenschool nieuw voor u en is de informatie in deze gids niet toereikend, dan 
kunt u contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Michelle Hess 
(schoolleider) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 
 
Inhoud 

                                                 
1 In het vervolg van deze gids wordt steeds de term “ouders” gebruikt, daarmee worden natuurlijk ook de 

verzorgers bedoeld. 
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1. Het onderwijs 
 
 
1.1 De school 
 
De Sint Maartenschool is een katholieke school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de 
stad Utrecht. De school biedt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een uitdagend 
onderwijsaanbod en begeleiding op maat. Daarnaast vervult de school een externe functie 
binnen de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU2) en het Samenwerkingsverband RK/AB 
(zie ook bijlage 8). De school zet haar expertise in ten behoeve van het reguliere 
basisonderwijs. 
 
De naam van onze school verwijst naar Sint Maarten (316-397) die bekend werd door zijn 
zorgzaamheid voor de medemens. Ook is Sint Maarten schutspatroon van de stad Utrecht. 
Wij hebben besloten onze school naar Sint Maarten te vernoemen, omdat zorg voor onze 
leerlingen centraal staat en wij uiteraard in Utrecht gevestigd zijn.  
 
 
1.2 Identiteit 
 
Onze school maakt deel uit van een katholieke scholenstichting, de KSU. Onze katholieke 
school kent de bijbel als belangrijkste bron, met respect voor en verdraagzaamheid naar 
andere levensbeschouwingen. Hierbij zijn met name respect en zorgzaamheid voor elkaar 
de gemeenschappelijke waarden. Dit is ook herkenbaar in de houding van onze 
medewerkers.  
Het is belangrijk dat wij onze leerlingen begeleiden bij en voorbereiden op deelname aan een 
multiculturele samenleving. Ons beleid is gericht op wederzijds respect en ons schoolklimaat 
is ook gericht op verdraagzaamheid en saamhorigheid. Iedereen mag er zijn zoals hij is , 
waarbij de katholieke grondslag van de school leidend is en onderschreven wordt. 
 
 
1.3 Kernwaarden 
 
Het team van de Sint Maartenschool onderschrijft zes kernwaarden. Deze kernwaarden 
geven aan wat de school belangrijk vindt en geven richting aan ons handelen. De school 
gaat uit van vertrouwen in kinderen en hun mogelijkheden. Ook wordt een positieve, 
oplossingsgerichte houding van medewerkers in de omgang met leerlingen en ouders 
nagestreefd. Op de Sint Maartenschool staat de gehele persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen centraal. Naast de cognitieve ontwikkeling is er veel aandacht voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen. Een eigenschap als creativiteit is, net als flexibiliteit, 
noodzakelijk voor de medewerkers binnen onze school. Verder is samenwerking met ouders 
cruciaal in de verdere ontwikkeling van de leerlingen. 
En uiteraard vinden wij het van groot belang dat leerlingen en medewerkers een plezierige 
tijd hebben op school. 
 
 

                                                 
2 De KSU is een stichting die katholieke basisscholen voor primair en speciaal basis onderwijs in de stad Utrecht 

verbindt in één organisatie. De stichting verzorgt onderwijs aan meer dan 5400 leerlingen, verdeeld over vier 
clusters,19 brinnummers op 32 locaties. Zie verder de site www.ksu-utrecht.nl. Als bijlage 1 is het organogram 
van de stichting opgenomen. 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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1.4 Schoolprofiel 
 

Missie: De Sint Maartenschool is een basisschool voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Wij bieden onze leerlingen niet alleen een uitdagend onderwijsaanbod, 
maar ook begeleiding op maat.  Wij zijn sterk in gedrag. Wij kunnen door onze 
deskundigheid met verschillende vormen van gedrag om gaan. Op schoolniveau werken wij 
op een positieve manier aan gedragsverwachtingen van de kinderen en weten wat hier 
voorwaardelijk voor nodig is.  
 
Visie:   Wij zijn een school, waar kinderen elke dag met Plezier naar toe komen. In onze 
school staan de kernwaarden Ruimte en Verantwoordelijkheid centraal. Een stevig positief 
pedagogisch klimaat vormt onze basis. Vanuit dit pedagogisch klimaat werken wij optimaal 
samen met onze leerlingen en hun ouders.  
 
In onze school bereikt elke leerling ten volle zijn of haar potentieel, waardoor iedere leerling 
kan uitblinken. Onze school begeleidt onze leerlingen naar een volwaardige plek in de 
maatschappij. Met de nodige praktijkervaring op zak verlaten ze onze school en kunnen zij 
krachtig de toekomst in gaan. 
 

 
 
1.5 Een veilige school 
 
Over de omgang met elkaar hebben we afspraken gemaakt. Aan het begin van het 
schooljaar worden er in alle groepen afspraken gemaakt met de kinderen. Zo ervaren ze het 
als hun afspraken en regels en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de naleving ervan.  
 
 
1.6 Doelen van ons onderwijs 
 
De Sint Maartenschool richt zich op de leerlingen die speciale zorg nodig hebben omdat zij in 
hun (school)ontwikkeling dreigen vast te lopen. De school stemt haar onderwijsaanbod af op 
leerlingen met grote onderlinge verschillen in aanleg en mogelijkheden, met als doel steeds 
een optimale individuele ontwikkeling. Op onze school komen alle vak- en vormingsgebieden 
aan bod die ook op de reguliere basisschool worden onderwezen. 
 
Dit doen wij:  

- door te werken met ontwikkelingsperspectieven, groepsoverzichten en 
groepsplannen. Er wordt handelingsgericht gewerkt volgens de cyclus van 
afstemming. 

- door de leerling continu te volgen tijdens zijn leerproces en de resultaten goed in de 
gaten te houden. 

- door haalbare doelen te stellen en deze indien nodig bij te stellen. 
 
 
1.7 Het werk in de groepen 
 
Activiteiten in groep 1/2 
Kleuters leren tijdens hun spel, zowel binnen als buiten. Daarop spelen wij in door ervoor te 
zorgen dat er veel materiaal is waarmee kleuters kunnen spelen. Wij begeleiden de kleuters 
bij hun spel. Dat is nodig: zij moeten nog leren spelen. Er wordt veel aandacht besteed aan 
het omgaan met elkaar, zodat er een basis wordt gelegd voor sociaal gedrag in de hogere 
groepen. Ook praten en zingen wij veel met de kleuters. De verhalen gaan over allerlei 
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onderwerpen, zodat zij veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk voor het 
lees- en taalonderwijs. Wij bewegen veel; de kleuters gaan regelmatig naar de gymzaal om 
te dansen en te spelen. Juist onze leerlingen hebben hier veel behoefte aan. Het is goed 
voor de ontwikkeling van de grove motoriek. Doordat wij vaak knippen, plakken, kleien, 
tekenen en schilderen ontwikkelen de kinderen hun fijne motoriek.  
 
 
Activiteiten in midden en bovenbouw Groepen 3 t/m 8  
Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, spelling en rekenen) 
Voor deze leervakken geldt dat iedere leerling zijn eigen tempo heeft. We houden hier op 
school rekening mee door in de eigen klas groepjes te maken van leerlingen die ongeveer 
even ver zijn (instructiegroepen). Van alle vakgebieden zijn de leerlijnen uitgewerkt en 
worden ze in de groepsplannen verwerkt.  
Het kan nodig zijn dat er een uitwisseling plaatsvindt tussen groepen in de betreffende bouw, 
bijvoorbeeld wanneer er binnen de stamgroep te veel instructiegroepen gevormd moeten 
worden. 
 
Lezen  
Al in groep 1/2 wordt er hard gewerkt aan het voorbereidend lezen met de methode 
Schatkist. Wij zijn zelfs op een speelse manier al bezig met letters.  
In groep 3 gaan we verder met de methode Veilig leren lezen en deze sluit aan bij Schatkist. 
In groep 3 start het echte leesonderwijs met het aanbieden van alle klanken en letters en met 
het leren lezen van woorden en zinnen. 
Wanneer kinderen moeite hebben met het leren lezen krijgen zij extra leesondersteuning en 
uitbreiding van leestijd. 
Vanaf groep 4 gaan we verder met de methode Leeslijn en werken wij met de aanpak van 
het SLIM programma. SLIM staat voor Stimuleringsprogramma voor het Lezen uitgaande 
van Instructie en Motivatie. Wij proberen de kinderen te stimuleren en te motiveren om veel 
te lezen en doen dit aan de hand van leuke functionele opdrachten. Na het lezen van een 
boekje kunnen de kinderen uit drie opdrachten kiezen, zo leren zij de geoefende 
vaardigheden van de methode toe te passen. Voorbeelden van een functionele opdracht zijn 
een zelfgeschreven brief, een artikel voor de schoolkrant of een reclame boodschap maken. 
Ook nu krijgen kinderen uitbreiding van leestijd en extra ondersteuning wanneer 
leesresultaten tegenvallen. U wordt hier altijd van op de hoogte gesteld en u bent van harte 
welkom om een les bij te wonen. 
Taal De doelen van het taalonderwijs zijn: luisteren, begrijpend luisteren, spreken, vertellen, 
lezen, begrijpend lezen, stellen en schrijven. We besteden veel tijd aan 
woordenschatuitbreiding. We werken met de taalmethode “Taal op Maat” met als didactisch 
uitgangspunt interactief taalonderwijs. Het taalonderwijs is gericht op luisteren, spreken, 
stellen, schrijven en begrijpend lezen. 
Rekenen Veel leerlingen die op onze school komen hebben een beperkte hoeveelheid- en 
getalbegrip. Hierdoor is het nodig bij de kleuters veel aandacht te besteden aan het leren van 
fundamentele rekenbegrippen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van concreet materiaal 
om hoeveelheden tast- en zichtbaar te maken. 
Schrijven Duidelijk leren schrijven, niet krampachtig! Hiervoor is het nodig dat je ontspannen 
bent, weet hoe je moet zitten en hoe je je potlood vast moet houden. Hiervoor hebben we 
veel aandacht op school. Vooral in de onderbouw doen we allerlei spelletjes om de motoriek 
te verbeteren. Ook gebruiken we hierbij ter ondersteuning muziek! In de bovenbouw ligt de 
nadruk op ‘het echte’ aan elkaar schrijven, met allerlei schrijfmaterialen. Ten slotte 
ontwikkelen de kinderen hun eigen persoonlijk handschrift (zie ook hoofdstuk 9 Stabilo-pen). 
Het methodisch schrijfonderwijs begint halverwege groep 3. Voor het schrijfonderwijs 
gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’.  
In de hogere groepen krijgen de leerlingen wat meer een eigen handschrift. Toch willen we 
dat de kinderen ook dan nog methodisch blijven schrijven. Ze schrijven in hun schriften aan 
elkaar, zoals ze dat hebben geleerd. 
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Oriëntatie op jezelf en de wereld (mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, 
tijd) 
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren 
kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit 
leergebied. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met 
elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun 
bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich 
daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu. 
Wij gebruiken op school verschillende methodes, schooltelevisieprogramma´s, excursies en 
projecten om ons ´te oriënteren´ op onszelf en de wereld. We behandelen in de groepen de 
onderwerpen die bij hun leeftijd en interesses passen.  
 
Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding  
Handvaardigheid en tekenen De meeste leerlingen vinden het fijn om zich expressief te uiten 
tijdens deze lessen. Ook leren ze omgaan met technieken en vaardigheden. De lessen 
worden in de eigen groep gegeven. Er is een handvaardigheidslokaal beschikbaar. Hier 
wordt aan grotere werkstukken gewerkt. “Moet je doen” is als methode ingevoerd.  
Muziek, dans en drama Met elkaar zingen en muziek maken geeft veel plezier bij de 
leerlingen. Het bevordert een gevoel van saamhorigheid. Daarom hebben wij een 
vakleerkracht Muziek in de school die in alle groepen les geeft. Ook is het zingen van liedjes 
goed voor de spraak- en taalontwikkeling en voor de ontwikkeling van het geheugen. Dansen 
en toneelspelen (drama) komen ook aan de orde in de verschillende groepen. Als leerlingen 
zich veilig voelen, durven ze hier aan mee te doen en hebben ze er plezier in. Zo leren ze 
zichzelf te uiten en zich in een ander te verplaatsen.  
Bewegingsonderwijs De bewegingsdrang bij veel van onze leerlingen is groot. Hieraan 
kunnen zij uiting geven tijdens de gymlessen en tijdens de zwemles.  
Gymnastiek De kinderen krijgen minstens één keer per week les van een vakleraar in het 
gymnastieklokaal. Daarnaast krijgen de kinderen één keer per week les van de 
groepsleerkracht of (groep 5) zwemles. 
Zwemmen De school is bereid een bijdrage te leveren door de leerlingen van groep 5 in de 
gelegenheid te stellen tot het volgen van zwemonderwijs. Wekelijks krijgen de leerlingen een 
zwemles. Dit voor een periode van maximaal 1 jaar. We gaan op vrijdag met de bus naar het 
zwembad.  
 
Identiteit en sociaal-emotionele opvoeding 
Identiteit Veelal door voorlezen (bijbel verhalen, verhalen uit andere godsdiensten, maar ook 
mooie verhalen van deze tijd, projecten en leskisten) zijn we bezig met levensbeschouwing. 
Tijdens de lessen respect voor andere levensbeschouwingen bij de kinderen ter sprake 
gebracht. De school wordt begeleid door een identiteitsbegeleider van de Marnix academie.  
De Vreedzame School is onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Een 
Vreedzame School is een schoolgemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, medewerkers, 
ouders) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar 
omgaat. Het is een school waar leerlingen een inbreng hebben, waar leerlingen invloed 
kunnen uitoefenen op en mede verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op 
hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. 
Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training 
van leraren én een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met 
conflicten om te gaan. Onderdelen van het programma zijn verder klassenbezoeken en 
tevens coaching, opleiden en aanstellen van leerling- mediatoren.  
De Vreedzame School geeft scholen een goede handreiking om invulling te geven aan hun 
pedagogische opdracht en met name aan het bevorderen van actief burgerschap. Binnen de 
wijk Overvecht wordt door alle scholen en instanties gebruik gemaakt van de Vreedzame 
School. Zo willen we meebouwen aan een Vreedzame wijk. 

javascript:void(0)
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Een centraal thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere 
manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school 
ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, 
medewerkers en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief 
gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. 
Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We bereiden onze leerlingen voor op het 
leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap.  
 
SCOL  
We werken met een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, SCOL. Met behulp van dit 
systeem kunnen we goed in kaart brengen hoe een kind zich sociaal emotioneel ontwikkelt. 
De leerkrachten vullen vragenlijsten in en hieruit komt een uitslag met behulp van deze 
uitslag kunnen we nog beter inspelen op de hulpvraag van onze leerlingen. De uitkomsten 
worden ook gebruikt bij het opstellen van groepsplannen op sociaal-emotioneel gebied. 
  
Didactische toetsen 
Twee keer per schooljaar (januari en juni) worden methodeonafhankelijke toetsen van CITO 
afgenomen. De resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De toets resultaten 
(technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) van de leerlingen worden besproken 
door de leerkracht en de intern begeleider. Op deze wijze kan worden nagegaan wat de 
leervorderingen zijn van een leerling en kunnen nieuwe leerdoelen opgesteld worden. 
Daarnaast worden van de methodes Taaltrapeze, Leeslijn, Woordbouw en Wis en reken ook 
methode gebonden toetsen afgenomen. Wanneer er sprake is van stilstand in de prestaties 
op bepaalde vakgebieden kan er extra begeleiding gerealiseerd worden (bijvoorbeeld RT of 
logopedie). Deze begeleiding kan binnen of buiten de klas plaatsvinden. De toets resultaten 
worden tijdens de afstemmingsgesprekken en tijdens de leerlingbespreking met ouders 
besproken. De toet resultaten worden ook per vakgebied op groeps- en schoolniveau 
bekeken (trendanalyses). De resultaten worden in teamverband besproken. 
 
Relaties en Seksualiteit 
Wij werken met de themalessen over ‘Relaties en Seksualiteit’ van de GGD. Het doel van 
deze lessen is om de kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die 
respect heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, 
wensen en opvattingen. Kinderen kunnen zodoende ook steeds beter gefundeerde 
beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. De lessen sluiten aan op het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen in de verschillende groepen. 
Kinderen komen dagelijks via de media, ervaringen thuis of op straat in aanraking met 
positieve en negatieve aspecten van relaties en seksualiteit. Thuis is in de eerste plaats de 
plek hierover te praten. School heeft een aanvullende rol om het in lessen bespreekbaar te 
maken. We willen eraan bijdragen dat kinderen een goed en positief beeld krijgen ten 
aanzien van relaties en seksualiteit die het gevolg zijn van juiste, volledige en genuanceerde 
informatie en beeldvorming.  
Aandacht voor relaties en seksualiteit op jongere leeftijd kan voorkomen dat kinderen later 
ongewenste risico’s gaan nemen. Redenen genoeg om te zorgen dat de opvoeding van 
kinderen op het gebied van relaties en seksualiteit al in een vroeg stadium wordt ingezet.  
 
Burgerschap en integratie 
 
De KSU- speerpunten: 

• Elke school heeft beleid waarin visie op onderwijs en samenleving is opgenomen.  

• Elke school heeft een methode voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden ten 
dienste van actief burgerschap.  

• Elke school leert de kinderen de essentiële kenmerken van de Nederlandse samenleving 
volgens de visie van de KSU. 

• De school is een oefenplaats voor actief burgerschap.  



2018 - 2019 8 

• Binnen de school geven ouders en leerkrachten dagelijks uiting aan de basiswaarden 
gelijkwaardigheid en diversiteit. 

 
Leerlingen leren op onze school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen 
om op een zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die het onderwijs al 
lang vervult. De laatste jaren is er een toename aan aandacht voor dit onderwerp. 
Bezorgdheid over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen 
van maatschappelijke samenhang spelen daarbij een rol. De KSU acht het van belang dat 
haar scholen een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie van leerlingen. Dit komt o.a. aan de orde in de lessen Vreedzame School, 
wereldoriëntatie. Vanuit de visie die de KSU naleeft, de visie die de school naleeft en de visie 
vanuit de Vreedzame School geven wij vorm aan het bevorderen van burgerschap en 
integratie. Aandachtpunten zijn sociale competenties, aandacht voor de samenleving en de 
diversiteit ervan en de school als oefenplaats voor zelfredzaamheid m.b.t. sociaal 
burgerschap en sociale integratie. Kinderen op de Sint Maartenschool worden opgeleid tot 
mediator en er is een kinderraad waarin kinderen van groep 5 t/m 8 deelnemen en overleg 
voeren met de schoolleider. 
 
 
1.8 ICT in de school 
In een tijd dat je in een steeds groter deel van je leven te maken hebt met computers, willen 
we onze leerlingen op weg helpen met behulp van ICT.  
Ook kan een computer of tablet een hulpmiddel zijn voor kinderen met dyslexie. In de 
groepen wordt gebruikt gemaakt van een digibord om daar waar nodig visuele ondersteuning 
te bieden. Verder heeft de school een iCoach. De iCoach plaatst het werken met ICT 
regelmatig in de aandacht, ondersteunt collega’s en houdt de laatste ontwikkelingen bij. 
 
 
2. De dagelijkse gang van zaken 
 
2.1 De schooltijden 
 
De onderbouwgroepen (groepen 1 t/m 4) krijgen per week 23 uur en 30 minuten les.  
De midden- en bovenbouwgroepen krijgen per week 26 uur les. De leerlingen dienen om 
uiterlijk 8.25 uur aanwezig te zijn op school. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op 
school. De schooltijden zijn als volgt:  
 
Groepen 1 t/m 4: 
Maandag, dinsdag en donderdag:               8.25 uur - 12.15 uur 
      12.45 uur - 14.30 uur 
Woensdag:       8.25 uur - 12.30 uur  
Vrijdag:       8.25 uur - 11.30 uur 
 
Groepen 5 t/m 8:  
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.25 uur - 12.15 uur 
      12.45 uur - 14.30 uur 
Woensdag:       8.25 uur - 12.30 uur 
       
Opmerkingen: 

- In de ochtenduren krijgen de kinderen 15 minuten pauze.  
- Tussen de middag blijven de leerlingen over, er is dan 30 minuten pauze ( 10 

minuten eten en 20 minuten buiten spelen). Dit is vanwege het continurooster. 
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2.2 Vakantieplanning en vrije dagen 
 

Vakantie / vrije dag Datum 

Studiemomenten:  kinderen vrij 
Hierover wordt u tijdig geïnformeerd d.m.v. 
Social Schools 

26 september 2018 Groep 1 en 2 Studiedag 
29 oktober 2018 gehele school 
27 november 2018 gehele school 
25 maart 2019 gehele school 

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Krokusvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019 

Goede Vrijdag 19 april 2019 

Meivakantie  20 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019 

 
 
2.3 Algemene informatie 
 
Fietsen 
Wij stimuleren de kinderen om zelf naar school te fietsen. De leerlingen brengen de fiets 
direct naar de fietsenstalling en zetten hun fiets in het rek. De fietsenstalling is openbaar 
terrein. Zorgt u daarom voor een goed slot. De school is niet aansprakelijk voor 
beschadigingen of diefstal. 
 
Gymlessen 
Er wordt door de groepen twee keer per week in de gymzaal van de school gegymd. Het is 
verplicht om in de gymzaal gymschoenen en gymkleding te dragen. Met de gymschoenen 
mag niet buiten worden gelopen. 
 
Eten en drinken 
Rond tien uur kunnen de kinderen iets eten e/o drinken.  
De leerkrachten stimuleren de kinderen om gezond te eten. U kunt uw kind zelf iets 
meegeven om te drinken maar u kunt ook gebruik maken van de schoolmelkregeling. Meer 
info hierover kunt u vinden op de site van www.Campina.nl  of via school.  De betaling regelt 
de leverancier rechtstreeks met u. De eerste week na iedere vakantie moet u er wel voor 
zorgen dat uw kind maandag t/m donderdag zelf iets te drinken meeneemt.  
U kunt uw kind echter ook zelf melk of karnemelk meegeven in een goed afsluitbare 
drinkbeker of een pakje sap.  
 
Snoep en traktaties 
We snoepen op school zo weinig mogelijk. Traktaties als een stukje fruit, kaas, worst of 
rozijnen zijn lekker en gezond voor kinderen en leerkrachten.  De keren dat er wel op 
zoetigheid getrakteerd wordt, houden we gereserveerd voor vieringen of andere feestelijke 
momenten in schoolverband.  
 
Buitenschoolse opvang 
Deze faciliteit heeft de school niet. U moet zelf iets regelen met aanbieders uit de buurt.  
 
Pesten 
De school heeft een beleidsplan sociale veiligheid, daarin staat o.a. vermeld welk beleid we 
hebben ten aanzien van pesten. De pest coördinator op onze school is Remca Burger. 

http://www.campina.nl/
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Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. 
Hierdoor zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het 
overblijven van de kinderen op school verzekerd. Het schoolbestuur, de KSU, heeft een 
collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de 
financiële schade die gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om 
een zgn. schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook 
als de leerlingen onderweg zijn van en naar school (maximaal één uur heen en één uur 
terug). De uitkeringen van de verzekeringen zijn beperkt. 
 
 
2.4 Groepsbezetting 
 

Groep Leerkracht 

Groep 1 Trees Wildemast 

Groep 2 Diny Buren 

Groep 3 Stella Bierenbroodspot 

Groep 3/4 Karin Wesselink 

Groep 4/5 Fleur Westerhoff 

Groep 5/6 Ilse Vleesenbeek 

Groep 6/7 Mariska Westendorp en Marielle Bach  

Groep 6/7 Luuk Weierink  

Groep 7/8 Jacqueline Shroeder en Monique Vermaat 

Groep 8 Loes Muller 

 
 
2.5 Onderwijsondersteunend personeel 
 

Functie/taak Wie 

Administratief medewerker Bernadette Boshoff 

Bouwcoördinatoren Karin Wesselink en Marielle Bach 

Conciërge Metin Cagli 

Intern begeleider Harmke Braune OB 
Caroline Lensink    BB 

Leerkracht gym Sjors van de Kerkhof 

Leerkracht muziek Janneke Brunsveld 

Logopediste Minka Kerkhoven 

Maatschappelijk deskundige Meike Graauw 

Onderwijsassistent Nordin Boutchakourt, Lavina Tzoulakis, Fatiha el Massoudi 

Pedagogisch medewerker/ 
I- Coach 

Pieter Bottema 

Remedial teacher Monique Vermaat (taal) en Mariska Westendorp (rekenen) 

Schoolpsycholoog  Remca Burger  

Orthopedagogen  Remca Burger  
Meike Graauw 

Schoolleider Michelle Hess 
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2.6 Leerplicht / recht op onderwijs 
 
Ziek 
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel 
mogelijk, het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, 
tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet 
lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. 
Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met 
gezondheidsrisico’s, handelen we volgens het ‘protocol medische handelingen’  
(zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid).’ 
 
Te laat komen 
Een leerling die te laat op school verschijnt, dient een briefje van thuis bij zich te hebben 
waarin de reden genoemd wordt. U kunt ook even bellen naar school om het te laten weten. 
Indien een leerling te laat op school komt zonder bericht, kan het voorkomen dat de leerling 
dezelfde dag de verloren onderwijstijd moet inhalen. 
 
Verzuim en verlof van leerlingen 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid 
heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door 
ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de 
leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind 
ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij 
ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie 
bijlage 2 Verlofregeling leerlingen) 
 
Vervanging bij ziekte, verlof van de leerkracht 
Om lesuitval te voorkomen heeft de school een draaiboek samengesteld. Indien één van de 
groepsleraren door ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de volgende 
maatregelen genomen (in volgorde van wenselijkheid). 

1. Het inzetten van vervangers (bijvoorbeeld groepsleraren die in deeltijd werken of 
vervangers vanuit de vervangingspool). 

2. Het verdelen van de leerlingen over de overige groepen. Er is een vast 
verdeelrooster beschikbaar. Ze krijgen dan werk mee uit hun eigen klas, zodat ze 
zinvol bezig kunnen zijn. 

3. In uiterste nood krijgen de leerlingen een dag vrij. De ouders wordt dan middels een 
brief vooraf geïnformeerd. Indien nodig wordt bij opvangproblemen thuis het kind die 
dag in een andere groep geplaatst. 

 
 
2.7 Leerlingenvervoer 
 
Sommige leerlingen komen met een busje naar school. Als uw kind door een busje wordt 
opgehaald, moet u zelf de buschauffeur afbellen als uw kind ziek is. Wanneer u een klacht 
hebt over het vervoer, neemt u dan contact op met de vervoersmaatschappij en de 
gemeente. Zij nemen uw klacht dan in behandeling. Wij vinden het fijn om ook op de hoogte 
te worden gebracht. Wij kunnen dan een vinger aan de pols houden.  
Meer informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer bij de gemeente Utrecht kunt u 
opvragen bij de administratie van de school of op de website van de gemeente: 
www.utrecht.nl  
 
Als uw kind met het openbaar vervoer naar school komt bent u als ouder 
eindverantwoordelijk. 

http://www.utrecht.nl/
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3. De zorg voor kinderen 
 
3.1 Zorg algemeen 
 
Onze school is ingericht op leerlingen met uiteenlopende hulpvragen. Als er op onze school 
zorgen zijn rondom de ontwikkeling of het welbevinden van een leerling, kijken we hier 
zorgvuldig naar. Afhankelijk van het type hulpvraag (op het gebied van leren en/of op het 
gebied van gedrag) wordt de leerling getoetst en/of geobserveerd door de intern begeleider, 
remedial teacher en/of orthopedagoog/psycholoog. De resultaten hiervan worden natuurlijk 
altijd met de ouders besproken. Na zo’n onderzoek stellen we het handelingsplan voor de 
leerling bij. Soms wordt hulp van buiten school ingeroepen. Dit is met name afhankelijk van 
de vraag of de school nog in voldoende mate tegemoet kan komen aan de hulpvraag van de 
leerling. 
Als blijkt dat we de leerling niet voldoende kunnen bieden, overleggen we met de ouders. We 
zouden dan tot de conclusie kunnen komen dat een leerling beter geholpen kan worden op 
een school voor speciaal onderwijs (cluster II t/m IV). 
Soms hanteert de school een gedragscontract voor een bepaalde periode. Vooraf wordt dit 
met de ouders en de betreffende leerling besproken. Het gedragscontract wordt door de 
ouders en de leerling ondertekend. Met de leerling worden alle afspraken doorgesproken. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een 
belangrijk instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning 
vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.  
In de stad Utrecht is door het nieuwe samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een 
‘Standaard voor de Basisondersteuning’ uitgewerkt en vastgesteld. 
 
Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- 
instrument (format Q3 profiel), in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, 
waar nog verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden.   
 
Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen:  
1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument; 
2. een analysedocument.  

 
In het analysedocument geeft de school aan 

- op welke onderdelen zij het schoolondersteuningsprofiel nog verder wil 
versterken; 

- hoe de school het versterken van deze onderdelen gaat realiseren;  
- welke extra ondersteuning de school kan bieden.  

 
Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting 
vast; de MR heeft adviesrecht. 
 
Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee voldoen wij aan de 
Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning. 
 
 

• Adres Samenwerkingsverband: 
Perudreef 90 
3563 VE Utrecht 

• Mail: info@swvutrechtpo.nl 

• Telefoon Algemeen: 030 3036420 
LUPO: 030 3036410 

mailto:info@swvutrechtpo.nl
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3.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 
 
De leerkracht. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. De 
vorderingen bij de leervakken worden bijgehouden in het groepsoverzicht en het digitaal 
Leerlingvolgsysteem (LVS) Parnassys. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 
wordt door de leerkracht in de gaten gehouden. Zo nodig wordt, via de intern begeleider, de 
hulp van de schoolpsycholoog of andere deskundigen ingeschakeld. In de groepen 1 tot en 
met 3 wordt het specifieke leerlingvolgsysteem “Kijk” gehanteerd.  
De intern begeleider. De intern begeleider (ib’er) coördineert de leerlingenzorg. Dat houdt in 
dat de ib’er de OPP besprekingen, groepsbesprekingen en andere besprekingen 
organiseert. Daarnaast ondersteunt de ib’er de leerkracht bij het maken van de 
groepsplannen en eventuele handelingsplannen. De ib-er zorgt er voor dat de doorgaande 
lijn van de leerlingenzorg gewaarborgd blijft tijdens de schoolloopbaan van het kind. 
De schoolpsycholoog. Zij is gedragswetenschapper en is specialist op het 
(ortho)pedagogische gebied (denk aan gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve 
capaciteiten). Indien nodig adviseert zij de leerkracht m.b.t. de aanpak van een leerling. Om 
tot dit advies of handelingsplan te komen vindt er overleg plaats met de leerkracht en indien 
gewenst ook met de ouders. Als het nodig is doet de gedragswetenschapper een 
klassenobservatie, voert een gesprekje met de leerling, doet onderzoek op sociaal 
emotioneel gebied of neemt een intelligentieonderzoek af.  
Ouders krijgen schriftelijk bericht wanneer een intelligentieonderzoek wordt afgenomen. 
Wanneer het onderzoek is afgerond en alle testgegevens zijn verwerkt kunnen ouders op 
school komen om de resultaten te bespreken.  
Soms is er voor een leerling meer hulp nodig dan binnen de school geboden kan worden. De 
gedragswetenschapper kan dan met ouders meedenken over welke hulp voor een leerling 
gewenst is en ouders informeren over het aanbod van deze hulp in de omgeving.  
De leerlingbespreking. Alle leerlingen worden tenminste één maal per schooljaar besproken. 
Nieuwe leerlingen en de leerlingen van groep 1/2 worden twee keer per jaar besproken. 
Tijdens de leerlingbespreking wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) besproken. 
Ouders worden voor deze leerlingbespreking uitgenodigd. Een goede samenwerking met 
ouders is belangrijk om de aanpak op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen wij ons 
onderwijs afstemmen op de behoeften van uw kind. We verwachten dan ook dat ouders 
aanwezig zijn bij de leerlingbespreking. Tijdens de leerlingbespreking praat u als ouders met 
de leerkracht, de intern begeleider en/of de schoolpsycholoog en eventueel andere 
medewerkers over de vorderingen van uw kind. 
De groepsbespreking. Tweemaal per jaar bespreekt de leerkracht de groepsoverzichten met 
de intern begeleider en de schoolpsycholoog. Na de groepsbespreking maakt de leerkracht 
voor elk vakgebied (lezen, rekenen en spelling) een groepsplan. De groepsplannen zijn 
doelgericht en gericht op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gestreefd naar 
een optimale afstemming binnen de groep. Tussentijds worden de groepsplannen 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Het leerlingendossier. Van iedere leerling is een papieren dossier op school. Naast dit 
papieren dossier maken we ook gebruik van Parnassys, een digitaal leerlingvolgsysteem. In 
het dossier staan onder andere gezinsgegevens, verslagen van de leerlingbesprekingen, 
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en 
rapportgegevens over de verschillende leerjaren. Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk. (zie 
ook de wet op de privacy). U heeft als ouders het recht om dit dossier in te zien. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met de schoolleider.  
Rapportage naar de ouders. Wij nodigen u tweemaal per jaar uit om tijdens de 
afstemmingsgesprekken de vorderingen van uw kind te bespreken. In de gesprekken 
vertellen wij u waar uw kind aan werkt en wat de leerresultaten zijn. Tevens wordt u 
uitgenodigd om het ontwikkelingsperspectief van uw kind te bespreken tijdens de 
leerlingbespreking. Hierbij zijn de leerkracht, intern begeleider en/of schoolpsycholoog 
aanwezig. Voor alle ouders geldt: indien daartoe aanleiding is, wordt u tussentijds 
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uitgenodigd voor een gesprek. En als u zelf behoefte heeft aan een gesprek, kunt u daarvoor 
altijd een afspraak maken!  
Zorgteam. Om de week vindt er overleg plaats tussen de schoolpsycholoog, de 
maatschappelijk deskundige, de intern begeleider en de schoolleider met als doel (afspraken 
binnen) de leerlingenzorg te blijven volgen. Eén keer per maand is de schoolarts bij het 
overleg aanwezig. 
 
 
3.3 Schoolverlatersprocedure 
 
Leerlingen van 12/13/14 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen 
stromen uit naar het praktijkonderwijs of naar het VMBO. Veel kinderen die naar het VMBO 
gaan zijn aangewezen op extra begeleiding in de vorm van leerwegondersteuning. 
 
Om tot een verantwoord advies te komen, maken we gebruik van allerlei gegevens over het 
kind: 
 

 Schoolverlatersonderzoek. In oktober/november van het laatste schooljaar wordt het 
Drempelonderzoek afgenomen. Het Drempelonderzoek bestaat uit de onderdelen technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Ook zijn recente gegevens van 
het intelligentieonderzoek noodzakelijk. 

•         Het leerlingendossier. Hierin staat informatie over de leerling die in de loop der jaren is 
verzameld. Vooral het leerlingvolgsysteem, met de vorderingen van de leerling op CITO 
toetsen, geeft veel informatie over de leermogelijkheden van de leerling. 

•         Bevindingen van de groepsleraar. De groepsleraar kan veel vertellen over werkhouding, 

inzet en andere zaken rondom de leerling die belangrijk zijn om het juiste uitstroom niveau 
van het kind te bepalen. Ook heeft hij contacten met de verschillende vervolgscholen en 
weet hij wat er van leerlingen verwacht wordt op de vervolgschool. 

•         De psycholoog, de intern begeleider, de groepsleerkracht  bekijken de mogelijkheden van 
de leerling met betrekking tot het uitstroom niveau van de leerling. 

•         Mening van de ouders en de leerling. Door een goed contact tussen ouders, leerling en de 

groepsleerkracht door het jaar heen, wordt vaak al duidelijk in welke richting leerling en 
ouders denken. Zij kunnen hun mening kenbaar maken. In groep 7 wordt tijdens gesprekken 
hier al de basis voor gelegd. 
•         Advies van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en de beschikking van de 
Regionale Verwijzing Commissie (RVC). De meeste leerlingendossiers worden in eerste 
instantie voorgelegd aan het LPO (Loket Passend Onderwijs). Het LPO kan meedenken 
en/of een advies geven voor leerlingen die uitstromen naar het VMBO of een clusterschool.  
Dossiers van leerlingen die uitstromen naar het Praktijkonderwijs of OPDC worden door het 
LPO bekeken. Zij geven aan of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing op het praktijk 
onderwijs of OPDC. 
Het Samenwerkingsverband PO beoordeelt en bepaalt op basis van het onderwijskundig 
rapport van onze school of de leerling in aanmerking komt voor dit type onderwijs. De Sint 
Maartenschool geeft advies. 
  
Voorlichting aan de ouders 

• Algemene informatieavond. Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen medewerkers 
van de school over de algemene gang van zaken bij de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. Hierbij zijn gastsprekers aanwezig van scholen voor voortgezet onderwijs 
(Praktijkonderwijs en VMBO). Voor de bijeenkomst worden de ouders én de kinderen 
uitgenodigd.  

• Ouders krijgen in groep 7 al een voorlopig schooladvies. Op basis van haalbare 
doelen kan er vervolgens nog gerichter gewerkt worden aan de ontwikkeling op het 
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gebied van begrijpend lezen, taal, rekenen, technisch lezen, spelling, gedrag en/of 
werkhouding.  
Leerlingen (en ouders) kunnen door deze aanpak nog specifieker met de leerstof aan 
de gang in verband met het schoolverlaterstraject in groep 8. 

• Individueel schoolkeuzegesprek. De groepsleraar voert met de ouders van iedere 
schoolverlater een individueel gesprek over de schoolkeuze. In dit gesprek komen de 
punten uit hoofdstuk 4.4.1 aan de orde. Het Loket Passend Onderwijs geeft een 
advies op basis van de gegevens die door de school verstrekt zijn middels het RAAD 
formulier (Rapportage en Advies formulier). Ouders maken vervolgens een keuze 
voor een vervolgschool passend bij het advies van het LPO. 
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3.4 Procedure schorsing en verwijdering 
 
Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen 
overgaat als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is 
gevolgd.  
De procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 “Schorsing en verwijdering”.’ 

 
Meldcode en Meldplicht  
Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie in het onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 
2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking. Het nakomen 
van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een 
onderwijsinstelling en dat geldt dus ook voor onze school! 
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4.De ouders 
Aanmelden 
Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in 
overleg met de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het 
samenwerkingsverband zijn onderwijsadviseurs in dienst die samen met de school de hulpvraag 
van uw kind verder in kaart brengen. Wanneer zij in samenspraak met u constateren dat uw kind 
gebaat is bij een plaatsing op de Sint Maarten, dan vragen wij hiervoor een 
toelaatbaarheidsverklaring aan. 

Toelatingsprocedure 

Wanneer u hebt geconstateerd dat onze SBO de beste plaats is voor uw kind, kunt u een 
afspraak maken met de schoolleider voor een kennismakingsbezoek. In dit gesprek worden 
wederzijdse verwachtingen besproken en zult u kennismaken met de school. Tevens vinden wij 
het erg belangrijk dat u iets vertelt over uw kind. 

Wanneer u besluit uw kind aan te melden op de Sint Maarten, dan zal de intern begeleider van 
onze school op basis van het dossier beoordelen of onze SBO een passende plek is. Wanneer 
we nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan zal de intern begeleider een 
observatie in de huidige klas van uw kind organiseren en in gesprek gaan met de huidige 
leerkracht. Zo krijgen wij een completer beeld van uw kind. 

Na deze observatie met nagesprek vindt het adviesgesprek plaats. Dit gesprek is een groot 
overleg met de basisschool, de onderwijsadviseur en een medewerker van de Sint Maarten. Na 
dit gesprek schrijft de Sint Maarten een deskundigenverklaring, welke meegestuurd wordt naar 
de toelaatbaarheidscommissie. Deze commissie beoordeelt of het traject goed is doorlopen, 
welke voorziening het beste aan de onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet kan komen en of 
uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt. 

Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind officieel aanmelden. Hiervoor vult het 
inschrijvingsformulier in. Bij dit inschrijvingsformulier horen de volgende documenten: 

• Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind 
• Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
• Een recente pasfoto van uw kind 
• Alle relevante onderwijs- en begeleidingsdocumenten voor aanvraag TLV 

4.1 Toelating 
De school hanteert een plaatsingsprocedure. Hierdoor is het mogelijk dat nieuwe leerlingen 
in de loop van het schooljaar geplaatst  kunnen worden. Zijn er geen mogelijkheden een 
leerling in een bepaalde groep te plaatsen (ontbreken opnamecapaciteit), dan zal in overleg 
met ouders en verwijzende school een oplossing gezocht worden. 
Na aanmelding op onze school vindt een intakegesprek plaats. Voor dit intakegesprek heeft 
ons zorgteam het dossier van uw kind goed doorgenomen. Tijdens dit gesprek vertellen wij 
over het onderwijs op onze school en welke verwachtingen wij van leerlingen en ouders 
hebben. Ook kunt u uw verwachtingen kenbaar maken en kennismaken met de school. Wij 
vinden het erg belangrijk dat u vertelt over uw kind. Als zowel ouders en school na de intake 
een volmondig ‘ja’ zeggen tegen plaatsing op onze school, dan wordt u gevraagd een 
inschrijfformulier in te vullen en aanvullende documenten aan te leveren (denk bijvoorbeeld 
aan kopie identiteitsbewijs van uw kind).  
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier moet u ook aangeven of u akkoord gaat met 
het gebruik door school van foto’s en films van uw kind in nieuwsbrieven, de website of 
andere publicaties van de school. 
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4.2 Ouderbetrokkenheid 
Als ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De school is 
verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs, maar houdt zich natuurlijk ook bezig 
met opvoeden. Om elkaar te ondersteunen is een goed contact en vertrouwen tussen ouders 
en school heel belangrijk. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs en opvoeding 
kunnen we afspraken maken over de begeleiding van de leerling. Zo kunnen we gezamenlijk 
de resultaten en het gedrag van uw kind positief beïnvloeden! 
 
 
4.3 Informatievoorziening 
De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun 
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, 
met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer 
de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar 
invulling aan geeft is beschreven in bijlage 5 “Informatieplicht aan gescheiden ouders”.’ 
 
4.4 Medezeggenschapsraad 
De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit … ouders en …  
personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken 
over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek 
beleid. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de MR 
lezen.’ 
 
4.5 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage bij ons op school bedraagt € 40,- (groep 1 t/m 7). De ouders van de 
leerlingen van groep 8 worden gevraagd € 50,- te betalen. Het is een vrijwillige bijdrage. Aan 
het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin uw bijdrage wordt gevraagd en hoe 
u deze kunt betalen. Met de jaarlijkse bijdrage van ouders worden elk jaar verschillende 
activiteiten georganiseerd, zoals Sint Maartenfeest, Kerstmis, Sinterklaas, Pasen en de 
sportdag. Ook het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 en een gedeelte van het kamp voor 
de leerlingen van groep 8 worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Als u deze bijdrage niet 
kunt betalen, kunt u dit met de schoolleider bespreken.  
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoogte van de 
ouderbijdrage en de besteding van de middelen. Jaarlijks wordt deze inzet vastgelegd. Op 
vertoon van een geldige U-pas op school kunnen wij bij de gemeente Utrecht een 
bijdrage ten hoogte van het schoolgeld aanvragen! U hoeft het schoolgeld dan niet zelf 
te betalen. U kunt de U-pas via een formulier aanvragen via de website van de gemeente: 
www.utrecht.nl 
 
4.6 Foto's en filmopnames van kinderen 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen 
het gebruik door school van foto’s of films van uw kinderen in nieuwsbrieven, de websites of 
andere publicaties van de school. 
 
4.7 Verzekering 
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. 
Hierdoor zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het 
overblijven van de kinderen op school verzekerd.  
Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering 
afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel, 
voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is 
van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en naar 
school (maximaal één uur heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn 
beperkt.’ 

 

http://www.utrecht.nl/
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Het hebben van een eigen WA verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland 
niet verplicht is maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder 
aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf 
betaald moeten worden. 
 
4.8 Tevredenheidonderzoek 
Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze  
school van voldoende niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen:  

- Doen  wij de goede dingen goed? 
- Vinden anderen dat ook? 
- En zien we dat terug in de resultaten? 

 
Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u 
periodiek om uw mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u 
per email ontvangt dan wel op school kunt invullen.’ 
 
Sterke kanten en verbeterpunten noemen uit Integraal 
In oktober 2016 is er een tevredenheidspeiling afgenomen met kwaliteitszorginstrument 
Integraal. Leerlingen, ouders en personeel zijn bevraagd op de volgende onderdelen: 
Onderwijsleerproces, Planmatige ondersteuning, Schoolcultuur en Samenwerking met 
ouders. 
Van de ouderpopulatie heeft 11 procent de meting ingevuld. Degene die het hebben ingevuld 
geven aan dat zijn tevreden tot zeer tevreden zijn over de school en de ondersteuning bij 
hun kinderen. De leerlingen in groep 7 en 8 zijn tevens bevraagd en zij zijn positief over de 
school en de leerkrachten en de wijze waarop zij worden begeleid in de klas. De school is 
zoekend naar een manier om meer inbreng va ouders te organiseren. 
Het personeel geeft aan tevreden te zijn over de organisatie en aansturing, zij worden 
ondersteund om de kinderen goed te begeleiden en de juiste onderwijsbehoeften vast te 
stellen en om planmatig te werken. Over de sfeer is men tevreden, deze is veilig en de sfeer 
draagt bij aan positief welbevinden. Het team voelt zich gewaardeerd. De persoonlijke 
betrokkenheid van het personeel wordt als zeer hoog ervaren, men voelt zich uitgedaagd in 
hun functie. 
Ontwikkelpunten voor de school liggen met name op het vlak van interne communicatie. Dit 
gaat om efficiënte en open communicatie en besluitvorming binnen de school. De focus in 
het schooljaar 2017-2018 zal hier dan ook liggen. 
 
 
4.9 Klachten 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 
problemen mee hebben. Bij voorkeur gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. 
De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing 
gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat er de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe een klacht kan worden ingediend, staat 
beschreven in bijlage 7 ‘De Klachtenregeling’. 
 
4.10 Kleding protocol 
KSU- scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor verdraagzaamheid 
naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die de school 
bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding: kleding van medewerkers, 
ouders, kinderen moet voldoen aan de normen; verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het 
KSU- protocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU- scholen en voor alle 
medewerkers van de KSU. Het KSU- kledingprotocol is in dit document opgenomen als 
bijlage 8 ‘reglement Kledingprotocol KSU’.  
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5. De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en resultaten 
 
 
Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen 
van de KSU, PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar 2013-2014 een gelijke opzet voor 
het beschrijven en weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling 
een vergelijking kan worden gemaakt. De elementen in dit hoofdstuk zijn dan ook voor alle 
scholen van deze besturen dezelfde. 
 
5.1 Kwaliteitszorg 
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te 
borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de 
eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit 
leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die 
betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de ontwikkeling en 
vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. 
Onze school maakt, net als alle andere scholen van de KSU,  gebruik van het 
kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys 
dat wij al langer gebruiken. 
 
 
5.2 Ontwikkelpunten 2018 - 2019 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 

• Op het vlak van ICT wordt er gekeken naar welke software er in de school aanwezig 
en welke wij als graag willen aanschaffen om de leerlingen op didactisch gebied te 
ondersteunen en zodat deze aanvullend zijn op het lesaanbod. 

• Alle lessen worden gegeven aan de hand van het GIP/DI-model. Dit is een instructie 
model. Als school willen wij werken aan een doorgaande lijn voor alle kinderen. Het 
gebruik van een instructiemodel zorgt voor eenduidigheid en voorspelbaarheid voor 
de kinderen. 

• De methode reken zeker voor ons rekenonderwijs is vorig schooljaar voor het eerst 
mee gewerkt. Dit schooljaar willen wij ons nog meer gaan verdiepen in de methode 
en er nog meer uithalen voor de leerlingen om het rekenniveau van de leerlingen op 
een hoger vlak te krijgen. 

• De taallessen worden doelgericht gegeven. Daarnaast willen we ook een verbinding 
maken tussen taal en het gedrag van de leerlingen. 

• Door gehele school willen wij eenduidigheid in wat wij verwachten in de omgang van 
onze leerlingen. De methode de vreedzame school is hier leidend in. Met elkaar 
willen wij het werken met de vreedzame school goed neerzetten. 

• Het ontwikkelen van talent vinden wij belangrijk, daarom volgen wij de vorderingen 
van de leerlingen nauwkeurig om tijdig te signaleren en ons onderwijs aan te passen 
aan de behoeften van de leerlingen. 

 
5.3 De resultaten van het onderwijs 
De resultaten van het onderwijs  
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van 
resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam 
Parnassys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-
gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld 
rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito3. Deze 

                                                 
3 Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem.  http://www.cito.nl 

http://www.cito.nl/
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toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met 
een bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de 
groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) 
op- of bijgesteld.  
 
De resultaten nader bekeken 
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de Cito-eindtoets van de laatste drie 
jaar. In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerling 
populatie).  
 

schooljaar Getoetste 
vakgebieden 

Gemiddelde 
vaardigheidsscore 
groep 8 op ST 
Maarten 

norm gemiddelde 
vaardigheidsscore groep 
o.b.v. gemiddelde 
intelligentie groep 8 

2016-2017 Rekenen 
Begrijpend lezen 

54 
29.6 

 
 

2015 -2016 Rekenen 
Begrijpend lezen 

44 
27.7 

 

2014-2015 Rekenen  
Begrijpend lezen  

53.4 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 

 



2018 - 2019 22 

Hieronder de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs: 
 

 2012 -2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Totaal 

VMBO GL/TL      

VMBO BL 3   4   

VMBO BL + 
LWOO 

1 1 1 2  

VMBO BL t/m 
GL +LWOO 

6 4    

VMBO 
KL+LWOO 

  5    

Praktijkonderwijs 11 11 16 16  

Geen specifiek 
advies mogelijk 

1 1 2 3   

VSO   2    

Totaal 22 20 26 26  

 
5.4 Gebruikte toetsen 
 
Om de leerontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen, gebruiken wij de volgende 
toetsen: 

- Cito Taal voor kleuters 
- Cito Rekenen voor kleuters 
- KIJK! 
- CPS toets pakket beginnende geletterdheid 
- Cito Rekenen voor speciale leerlingen 
- Cito Begrijpend lezen voor speciale leerlingen 
- Cito Spelling voor speciale leerlingen 
- Cito Woordenschat 
- Cito Drie Minuten Toets (technisch lezen) 
- AVI (technisch lezen) 
- Drempelonderzoek 678 
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6. Namenregister 
 
SBO Sint Maarten 
Schoolleider: Elsbeth Kwant 
Leden personeelsgeleding medezeggenschapsraad: Mariëlle Bach en Monique Vermaat 
Leden oudergeleding medezeggenschapsraad: mevrouw K. El Kandoussi en vacature 
 
Neckardreef 20 
3562 CP Utrecht 
030 – 2612080 
info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl 
www.ksu-sintmaarten.nl 
 
Bestuur 
Katholieke Scholenstichting Utrecht 
College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis, lid Carel Laenen 
Clusterdirecteur: Jansje Dekker 
 
Postbus 9001 
3506 GA Utrecht 
secretariaat@ksu-utrecht.nl 
www.ksu-utrecht.nl 
 
Samenwerkingsverband PO  
Perudreef 90 
3563 VE Utrecht 
info@swvutrechtpo.nl 
030-3036420 
LUPO 030-3036410 
 
Contactpersonen/vertrouwenspersonen 
Intern: Karin Wesselink 
030-2612080 
 
Extern: Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom. Mevrouw Rietveld en de heer 
Meijboom zijn als volgt bereikbaar:   
CED- groep, Postbus 863, 3009 AP Rotterdam. T.:010-4071599 Centraal e-mailadres voor 
externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 
Bezoekadres van de CED-Groep: dwerggras 30,3068PC Rotterdam       
 
Vertrouwensinspecteur: 0900 – 1113111 
 
Privacy 
Onzer school houdt zich aan de huidige wet en regelgeving omtrent privacy van u en uw 
kinderen. Daarbij waarborgen wij ook de privacy van onze medewerkers. Voor vragen 
omtrent privacy kunt u contact opnemen met de schoolleider.  
 
 

- Klachten 
Bureau van de Klachtencommissie 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel:  070 – 3861697 (van 09.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: info@gcbo.nl 
Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

mailto:info.stmaartenstad@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-sintmaarten.nl/
mailto:secretariaat@ksu-utrecht.nl
http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:info@swvutrechtpo.nl
mailto:evp@cedgroep.nl
mailto:info@gcbo.nl
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De klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl 
 

- Team Jeugdgezondheidszorg 
 
 

- Buurtteam 
http://buurtteamsutrecht.nl 

 
- Informatie voor ouders 

www.ouders.nl of telefoon   020-6762638 
 

- www.verus.nl/ouderbetrokkenheid 
 

- Onderwijsgids Primair Onderwijs: 
www.nationale onderwijsgids.nl/basisonderwijs 

 
- Samenwerkingsverband: http//www.swvutrechtpo.nl 

De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 
Utrecht PO). Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft 
recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen. Centraal staat de vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat 
worden georganiseerd en wie en wat zijn daarvoor nodig? 
 

 
 

http://www.ksu-utrecht.nl/
http://buurtteamsutrecht.nl/
http://www.ouders.nl/
http://www.verus.nl/ouderbetrokkenheid
http://www.nationale/
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Bijlage A - Organogram Katholieke Scholenstichting Utrecht 
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Bijlage B 
 
Formulier instemming schoolgids 
 

 
 

Formulier instemming schoolgids 
 

 
         School:                    
 
              Adres: 
 
              Postcode / Plaats: 
 
              Brinnummer:                                          Handtekening clusterdirecteur: 
 
 
 
 
 
 

 
  De Medezeggenschapsraad van de ……………school verklaart bij deze in te  
 
  stemmen met de voorliggende schoolgids van de ………………school  
 
  voor de periode 2018 - 2019 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2018 
                          
                                               Naam:                
 
                                               Functie:             Voorzitter MR 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage C 
Formulier vaststelling schoolgids 

 
 

Formulier vaststelling schoolgids 
 

 
         School:                    
 
              Adres: 
 
              Postcode / Plaats: 
 
              Brinnummer:                                          Handtekening            
                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 
 
 
 
 
 

 
  Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van de ……………school  
 
  voor de periode 2018 – 2019 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Plaats:               Utrecht, …  …  2018 
                          
                                               Naam:               J. van der Klis 
 
                                               Functie:             Voorzitter College van Bestuur 
 
                                               Handtekening: 
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Bijlage 1     Preventie schoolveiligheidsbeleid 

 
Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een 
schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle 
teamleden en wordt door hen uitgedragen. 
De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de 
schoolgids en op de schoolwebsite. 
 
Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: 

- het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, 
- het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.  

Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen 
en ruimten. 
 
Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een 
veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt 
gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk 
voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de 
incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en 
personeel. 
 
Protocol medische handelingen  
Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren 
last krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect 
gestoken worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe 
hij/zij moet handelen 
 
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste 
diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.  
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. 
 
De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te 
overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een 
eenvoudig middel (‘paracetamolletje’) geholpen is.  
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om 
toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.  
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het 
toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit 
formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door 
een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het 
toestemmingsformulier te ondertekenen. 
 
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen 
per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie).  
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. 
 
Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 
onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het 
formulier volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van 

                                                 
[1] Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld 
worden. 
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de schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten 
wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.  
 
In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er 
door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische 
handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding. 
 
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 
handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het 
psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins 
mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen 
(voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden 
aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. 
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het 
volgende besloten: 
 
Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de 
stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. 
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of 
een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen 
reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. 
 
Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol 
hygiënisch handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via 
www.ksu-utrecht.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.ksu-utrecht.nl/
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Bijlage 2     Verlofregeling leerlingen 

 
 
Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor 
vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt 
voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de 
vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding 
maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken 
van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender. 
 
Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan 
bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een 
officieel verlofaanvraagformulier in te vullen samen met de uitnodiging. Dit is te verkrijgen bij 
de leerkracht en dient bij de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort 
gevallen toestemming voor het extra verlof. 
Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld 
worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle 
ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 3     Passend onderwijs 

 
Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht 
PO, de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel 
zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de 
overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 
het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl 
 
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de 
ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling 
nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? 
 
Ambities & Uitgangspunten 
Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich 
zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan 
een zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg 
voor de jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van 
kind en gezin, door niet te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine 
schaal wordt er geëxperimenteerd met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische 
ondersteuning, door een inschatting te maken van de context van kind, gezin en school, en 
vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. 
 

 Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs 
verbonden 
 
  
De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen: 
 
1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden. 

 
2. Steun waar nodig: 

a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling 
van het kind: 
- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s). 
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht. 
 

b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel 
mogelijk door één (generalistische) ondersteuner. 

 

http://www.swvutrechtpo.nl/
http://www.swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/piramide2.png
http://www.swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/piramide2.png
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3. Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of 
specialistische zorg vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement. 

 
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling 
dat er soepele overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie 
nemen met het gezin, maar als dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen 
raadplegen en betrekken. 
 
SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. 
Om dit te realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het 
dan niet lukt met een leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen 
en weinig bureaucratie van belang. Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te 
lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen. Hierbij ligt de nadruk op wat het kind 
nodig heeft. 
  
Sterke basis 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een 
model ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. 
Dit model gaat uit van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers 
realiseren met elkaar, samen met ouders en waar nodig met kernpartners 
(schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg en 
leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is  vastgelegd 
in de Utrechtse Standaard. 
 
Steun waar nodig 
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden 
geboden. Het SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen 
de keten doelmatig in te richten en er naar te streven dat de kwaliteit van deze 
ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm 
van een arrangement. Hierbij wordt van scholen een inhoudelijke onderbouwing (aanvraag) 
gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal. 
  
Speciaal als het moet 
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale 
onderwijsvoorzieningen (SBO en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO 
vindt plaats bij het SWV. 
 
Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen 
Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen 
ons de vraag: wat heeft een positief effect op het kind? 

• We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit 
zowel hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de 
onderlinge interacties. Maatwerk is standaard. 

• We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en 
leerkracht(en) doen ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het 
nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen? 

• Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend, 
preventief en curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch. 

• Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden 
systematisch geëvalueerd. 
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• We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders 
afspraken over de ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen, 
gezinnen en hun omgeving. 

 
Veranderingen 
 
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal 
jaren stabiel. In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen 
verwezen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat 
veel problemen van leerlingen op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de 
problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn dan in andere grote steden. Het nieuwe 
SWV streeft er naar deze goede resultaten te behouden. 
Feitelijk betekent dit  dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus 
2014 niet zo veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een 
grote (financiële) verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van 
leerlingen gaan vanaf 2014 naar het SWV. 
 
Passend Onderwijs 
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Passend Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed 
mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt 
nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs verwezen worden. 
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de 
wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra  
ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede 
onderwijsplek voor elk kind: 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. 
Ouders worden hierbij nauw betrokken. 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. 
 
Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand 
houden en het aantal thuiszitters terugdringen. 
 
Samenwerkingsverbanden (SWV) 
 
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen 
gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al 
samenwerkingsverbanden van scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het 
nieuwe systeem per regio samengevoegd. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er 
andere taken bij. 
 
Situatie vóór Passend Onderwijs 
 
WSNS 
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) 
ontstaan. Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften 
binnen het reguliere onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling 
van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook 
deden de interne begeleiders hun intrede. Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het 
bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften. 
 

http://www.swvutrechtpo.nl/factsfigures/
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SWV RK/AB, PC en SPO 
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO) 
opgericht. Ieder WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun 
scholen zo goed mogelijk te organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van 
die samenwerking zijn het gezamenlijk zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse 
Standaard in 2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd wat het niveau van 
basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het feit dat de besturen in 
Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal waarop het 
samenwerkingsverband voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook worden bereikt omdat in 
Utrecht het handelingsgericht werken al jaren een speerpunt is. 
 
Bron: KSU 
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Bijlage 4     Schorsing en verwijdering  

 
 

Inleiding 

 
De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving. 
 
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in 
artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: "De beslissing over 
toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag”. In dit geval: (de 
voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende clusterdirecteur 
gemandateerd heeft.                                                                                                                        
“Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders van 
de leerling". 
De schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van een zodanig 
wangedrag dat daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school 
ernstig wordt verstoord. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
- een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of 

overmatig veel verzuim); 
- een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, een 

(hulp)ouder of naar school toe.  
Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het 
onderwijs aan andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering 
volgen. 
 

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering 

 
1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het 

gewenste resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in de leerlingbespreking 
c.q. bij de schoolleiding. 

 
2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er 

wordt een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. 
 
3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het Zorgplatform) kan worden ingeschakeld voor 

overleg en een nader onderzoek. 
 
4. De ouders zijn en worden door de school diverse malen uitgenodigd voor een gesprek 

met als doel de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de 
school zijn hierbij in ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider 
aanwezig. 

5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, 
afhankelijk van het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de 
Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd ingeschakeld. 

 
6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met 

ouders en benaderde instanties. 
 
7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt het College 

van Bestuur op de hoogte van de voortgang. 
 
8. Bij onvoldoende aanpassing van het wangedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw 

uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of 
clusterdirecteur.  
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Procedure schorsen en verwijderen 

 
1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van 

een dag tot maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een 
huiswerktaak. Aan de ouders wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, 
schorsing kan gaan plaatsvinden en daarna eventueel verwijdering. De brief wordt door 
de clusterdirecteur, namens het College van Bestuur, ondertekend.                                                                                                                                
In de brief wordt genoemd: 
- de reden voor schorsing / voornemen tot verwijdering; 
- de voorgeschiedenis; 
- reeds genomen stappen/afspraken; 
- bij schorsing: de duur van de schorsing; 
- laatste kans/afspraak/ultimatum; 
- de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de 

clusterdirecteur. 
 
2. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht: 

- het College van Bestuur van de KSU; 
- de inspectie van het onderwijs; 
- de afdeling leerplicht van de gemeente. 

 
3. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, 

besproken welke stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de 
toekomst te voorkomen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier 
bewaard.  

 
4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt 

gezocht naar alternatief passend onderwijs voor de leerling. In verband met de 
leerplichtwet is het niet mogelijk een leerling te verwijderen zonder dat er inspanning voor 
inschrijving op een andere school is gedaan, tenzij het gedrag van de leerling zodanig is 
dat daardoor de goede gang van zaken op de school op onaanvaardbare wijze wordt 
belemmerd.  

 
5. Definitieve verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school en 

ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, op de hoogte gebracht 
van het besluit, voorzien van de redenen. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit 
besluit binnen zes weken schriftelijk bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag van de 
school, namelijk bij het College van Bestuur van de KSU.  

 
Indien tegen de beslissing schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van 
Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar, een 
besluit. Het besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Ook 
de inspectie van het onderwijs wordt met opgave van reden schriftelijk in kennis gesteld 
en geïnformeerd over het verloop van de procedure. De school heeft als plicht een 
andere school of instelling te zoeken. Lukt dit niet binnen acht weken dan kan het 
College van Bestuur toch tot definitieve verwijdering overgaan. De ouders kunnen daarna 
eventueel de beslissing van het bevoegd gezag laten beoordelen door de burgerlijke 
rechter 

 
6. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. 

Verwijdering van een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de 
ouders. Bij de belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het 
feit dat de leerling zelf geen verwijt treft. 
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7. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een 

lange weg afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs 
binnen een groep zeer ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere 
mogelijkheid meer ziet hierin een kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen 
school en ouders zo verstoord is dat de school zich niet meer in staat acht de leerling op 
verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te begeleiden.  

 
8. Samengevat: 
- Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur. 
- Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt 

echter wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt. 
- Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan 

Leerplicht gemeld te worden; 
- De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. 

De school levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar 
ouders en in cc aan Leerplicht en aan de inspecteur. (Onderbouwing van schorsing, 
begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen, hoe 
contact onderhouden wordt met ouders.) Het secretariaat van de KSU maakt en verstuurt 
de brief die voldoet aan de wettelijke beroepsprocedures. 

- De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO. 
- Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling 

vrijstelling gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de 
leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd 
wordt  met alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing 
nagekomen worden. 

- In het format schoolgids van de KSU is een standaardtekst opgenomen over de 
procedure van schorsen en verwijderen, de schoolleider neemt dit over in zijn schoolgids. 

 
 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Ten 

gevolge van de invoering van de Wet passend onderwijs (wijzigingen van onder de Wet op 

het Primair Onderwijs) geldt in het vervolg het volgende: 

Toelating   
Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. 

Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend 
mogelijk aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling 
ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. 

Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij verplicht 
ervoor te zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 40 lid 4 WPO). 
Dit is een resultaatsverplichting.  

Schorsing 
Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 augustus 
gelden dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het bestuur kan met 
opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 

Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is 
van een schorsing voor een periode van langer dan één dag  stelt het bestuur de 
onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen hiervan in kennis. 
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Verwijdering 
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft 
gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting 
om 8 weken naar een andere school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is 
komen te vervallen. Nieuw is ook hier de resultaatsverplichting om een andere school te 
vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden (artikel 40 lid 11 WPO).  

Geschillencommissie passend onderwijs 
Nieuw is  dat er sinds 1 augustus 2014 een Tijdelijke geschillencommissie toelating en 
verwijdering is gekomen ( de Geschillencommissie passend onderwijs). 

Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating 
van een kind dat extra ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het 
ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling.  
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Bijlage 5     Informatieplicht aan gescheiden ouders  

 
Inleiding 
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen 
aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, 
met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die 
verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen 
omgangsregeling is.  
In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht 
wordt daardoor geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze 
informatieverstrekking kan, mag of moet meewerken.  
Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang 
van het kind wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende 
ouder voelt vaak een grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de 
ontwikkelingen van het kind.  
 
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat 
beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.  
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de 
andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit 
niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van 
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover 
gaat onderstaande procedure. 
 
Procedure 
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan 
van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; 
van de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind.  
Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders en de relevante passages uit het 
ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter bij de school bekend.  
Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder 
overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.  
 
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 
behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school 
houden. Ook in dit geval zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend. 
 
1. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de 

school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van 
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich 
primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

  
2. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 

artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de 
andere ouder, die niet met het gezag belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige 
aangelegenheden en te raadplegen over te nemen beslissingen met betrekking tot het 
kind. 
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke 
verantwoordelijkheid. 

 
3. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie 

door de school. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-
verzorgers. 
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4. Wanneer welke informatie verstrekken? 
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op 
zijn/haar verzoek? Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling. 

  
A. Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind 
In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten 

van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 
- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 

activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 
- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het 

kader van diens schoolloopbaan; 
- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 

leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 
 
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en 
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen 
verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit 
onderscheid niet te maken is. 

  
B. Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft 
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over 
belangrijke feiten en omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om 
de volgende zaken:  
rapporten,  

- informatie rond schoolkeuze,  
- informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,  
- specifieke problemen  
tenzij: 
- de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou 

worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 
- het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek 

om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan 
verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6. 

  
Uitnodiging voor een ouderavond  
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders.  
In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen 
een week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden ingediend bij de 
schoolleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig 
georganiseerd kan worden). 
  
5. Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn  

In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van 
de leerling is, zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de 
huisarts, psycholoog. Met het oog op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar 
de rechter gaan, is een onafhankelijk advies een vereiste. 

  
6. Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder  

Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft.  
De school heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, 
ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.  
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Bijlage 6     Medezeggenschapsraad  

 
Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit 
de oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De 
schoolleiding woont, indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn 
openbaar en kunnen dus door u bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de 
secretaris melden). 
 
De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te 
bevorderen is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te 
beëindigen. 
 
De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak 
de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. 
Ook moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. 
 
De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en 
daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. 
 
Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de 
MR, over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd 
door de raad gegeven. 
 
De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit 
verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, 
maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school. 
 
De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom 
graag uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken 
en zal elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in 
de notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk 
benaderen.  
 
De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 
bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij 
stemmen of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed 
zijn. 
Bron: KSU 
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Bijlage 7     De klachtenregeling  

 
 
Klachten op school, hoe los je ze op? 
 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 
problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan 
met de betrokkenen of een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er 
dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de 
klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem 
op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle 
partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang 
en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel 
gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in 
gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een 
advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen 
van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.  
 
1. Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand 
loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan 
de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 
 
2. Spreek de juiste persoon aan 
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. 
Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de 
clusterdirecteur. 
 
3. Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een 
afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel 
dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar 
dagen kan plaatsvinden. 
 
4. Wees duidelijk 
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit 
wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op 
papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 
 
5. Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden 
opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een 
oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 
 
6. Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel 
over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het 
ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag 
kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. 
 
 
Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon  
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de 
contactpersoon die iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u 
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adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u 
vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een 
conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de 
vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwensinspecteur  
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, 
ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt 
u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep 
doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school 
wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De 
vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer 0900-1113111. 
 
De klachtenregeling 
Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de 
klachtenregeling van de KSU in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl 
 
Contact- en vertrouwenspersoon 
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij 
bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel.  
Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen.  
De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, 
bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting.  
U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een 
jurist of een andere deskundige. 
 
Klacht opstellen 
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk 
omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen 
meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt 
gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen.  
 
Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan 
het tegengaan van pesten.  
Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of 
getuigenverklaringen. 
 
 
Klachtencommissie 
Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en 
klachtencommissies Katholiek Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in 
behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, 
gebeurt dat niet. 

De contactpersoon voor onze school is Karin Wesselink. 
Zij is ook te bereiken via telefoonnummer 030-2612080. 
Externe vertrouwenspersonen: Mevrouw Els Rietveld en de heer 
Jeroen Meijboom. Mevrouw Rietveld en de heer Meijboom zijn als 
volgt bereikbaar:   
CED- groep, Postbus 863, 3009 AP Rotterdam. T.:010-4071599 
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. 
klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl 
Bezoekadres van de CED-Groep: dwerggras 30,3068PC Rotterdam       
 
Vertrouwensinspecteur: 0900 – 1113111 

 

 

http://www.ksu-utrecht.nl/
mailto:evp@cedgroep.nl
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Uitspraak 
Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden 
gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook 
te lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de 
verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht 
wel of niet gegrond is. De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, 
waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat 
naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie 
laten weten wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en 
het advies ook te lezen.  
 
Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen 
nog een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft 
gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan. 
 
U bent het er niet mee eens 
Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar 
maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. 
Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u 
opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, 
dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. 
 
Algemene tips voor ouders 
Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel 
tot roddelen. 
- Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. 
- Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee 

lastig te vallen. 
- Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. 
 
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: 

Bureau van de Klachtencommissie 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
 
telefoonnummer 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur) 
telefaxnummer 070-3020836 
e-mail   info@geschillencies-klachtencies.nl 
Meer informatie treft u aan op www.geschillencies-klachtencies.nl.  

http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
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Bijlage 8    Reglement Kledingprotocol KSU  

 

Inleiding 

 
Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen 
en voor alle medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door 
derden te raadplegen via het webboek.  
 
KSU- scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en 
verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan 
iedereen die onze scholen bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; 
kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet voldoen aan de normen: verzorgd, 
fatsoenlijk en representatief. 
 
Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor 
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van 
gelaatsbedekkende kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd.  
 
Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen 
zien. Door het dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie 
onmogelijk wat kwalitatief goed onderwijs in de weg staat. Leraren moeten kunnen zien hoe 
een leerling zich voelt en reageert op zaken die in de les of op het  schoolplein worden 
besproken.   
 
Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als 
bijzondere, bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de 
buitenterreinen, gedurende de dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen 
die zich bevinden in de school en op de terreinen van de school (inclusief leveranciers, 
bezoekers, ouders en alle personeel). 
 
Wetsvoorstel Kledingvoorschrift 
Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011. Vervolgens is het 
wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.  
 
 

Reglement 

 
- Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet 

dit zichtbaar zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de 
schoolomgeving passende kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren 
kadering vanuit de school. 
 

- Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene 
Nederlandse fatsoensnormen. 

 
- Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij 

hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort 
ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van 
een kruisje of een hoofddoek. 

- Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten 
van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het 
pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de 
school en op het schoolplein niet toegestaan. 
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- Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van 

gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden 
tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de 
vorm van een elastische hoofddoek. 

 
- Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. 

Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 
 
- Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun 

kledingkeuze. Deze aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de 
normale regels voor kledinggedrag op scholen en instellingen.  

 
- Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement 

onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te 
scherpen. 

 
- Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van 

onderlinge steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig 
voelt en gewaardeerd weet.  

 
 

Verwante documenten 

 
- Reglement Klachtencommissie Katholiek Onderwijs 
 
- Reglement gedragscode personeel KSU- huis 
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