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R.K. Basisschool De Cirkel

Postadres en onderbouwlocatie: 
Brittenburg 50, 2804 ZZ Gouda

Bovenbouwlocatie: 
Rijnlust 42, 2804 LC Gouda

Telefoon Brittenburg 0182 53 98 77
Telefoon Rijnlust 0182 53 35 60
E-mail administratie.cirkel@degroeiling.nl 
Website www.cirkelgouda.nl 

Deze schoolgids is voor ouders van onze 
leerlingen en ouders die zich oriënteren op 
een (nieuwe) basisschool voor hun kind. 
Hierin vertellen we waar we als school voor 
staan, hoe we met uw kind en met u als 
ouder samenwerken en wat we met elkaar 
willen bereiken. Daarnaast bevat de gids 
praktische informatie, onder meer over 
het aanmelden van uw kind, de voor- en 
naschoolse opvang en de schoolvakanties. 
De inhoud van de gids wordt elk jaar herzien 
en is goedgekeurd door het bestuur en de 
medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen over de schoolgids of over ons 
onderwijs, dan bent u van harte welkom om 
contact op te nemen!

Namens het team van basisschool De Cirkel, 
Merijn Zanen, directeur
directie.cirkel@degroeiling.nl
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1.
Welkom op 
basisschool 
De Cirkel

We zijn een katholieke 
school waar ieder kind en 
elke ouder welkom is. We 
creëren een warme, veilige 
omgeving waarin uw kind 
zich thuis voelt. We voelen 
ons verbonden met de wijk. 

De school
Onze school ligt in de wijk Plaswijck. 
We hebben twee gebouwen die dicht bij 
elkaar liggen. Locatie Brittenburg is voor de 
groepen 1 t/m 4 en de voor -en naschoolse 
opvang en peutergroep van KMN Kind & Co. 
Locatie Rijnlust is voor de groepen 5 t/m 8.

We zien graag dat uw kind zich thuis 
voelt bij ons. Daarom creëren we een 
warme, veilige én uitdagende omgeving. 
De kinderen denken daar zelf over mee. 
Zo heeft de leerlingenraad het initiatief 
genomen voor een nieuwe inrichting van 
de schoolpleinen.  

Basisgegevens 
Onze school telt zo’n 340 leerlingen, die 
verdeeld zijn over 15 groepen. In de loop 
van het jaar komen daar kinderen bij. Bij 
voldoende aanmeldingen start er in januari 
of februari een instroomgroep voor nieuwe 
groep 1-leerlingen. Ons team bestaat uit 30 
medewerkers, waaronder 25 leerkrachten 
en een vakdocent gym. We hebben 3 
meesters.

Identiteit 
Wij zijn een katholieke school en geloven 
in de respectvolle ontmoeting van mens 
tot mens. Ideeën, meningen en twijfels 
mogen gedeeld worden en zaken mogen 
ter discussie worden gesteld. Zo leren we 
van elkaar en groeien we. Ongeacht waar 
u vandaan komt en wat u gelooft: u en uw 
kind zijn welkom op De Cirkel.

Waar staan we voor
Wij geloven dat jij bijzonder bent. Wij 
beloven dat het begint bij jou. Dat is de 
bril waardoor wij naar kinderen kijken. 
Het betekent dat je op de Cirkel mag 
ontdekken wie je bent, waar je van houdt 
en wat je kan. Dit maken we waar door te 
werken vanuit onze waarden: 
verbindend, vindingrijk en vierend. 
Verbindend zijn we doordat we je 
bijbrengen hoe je met respect voor ieders 
eigenheid samen leert en groeit. Vindingrijk 
staat voor onze nieuwsgierigheid. We 
willen je leren kennen en stimuleren 
jouw vindingrijkheid. We laten je zelf 
onderzoeken en ontdekken. Zo begint 
leren bij jou. Vierend betekent dat we 
genieten van elkaar. We zijn blij met 
elkaars initiatieven, successen en fouten. 
Zo groeien we en dat vieren we samen!

14 
groepen

351 
leerlingen

30
medewerkers

Waar staan we voor
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Waar gaan we voor
Vanuit onze waarden geven we vorm 
aan doelgericht onderwijs van kwaliteit. 
Onderwijs dat om te beginnen voldoet aan de 
wettelijk gestelde doelen. Maar we gaan voor 
meer: onderwijs dat elk kind uitdaagt om 
zelf een volgende stap te zetten. Onderwijs 
met duidelijke doelen en perspectieven. 
Zodat je als kind weet waar je naar toewerkt 
en wat je volgende stap wordt. Onderwijs 
dat uitdaagt om te blijven groeien. Zodat je 
als kind gaandeweg leert wie je bent, waar 
je talent ligt en hoe je kunt samenwerken 
met anderen. Met als einddoel dat je 
met zelfvertrouwen de stap zet naar een 
middelbare school die bij je past. 

Stichting De Groeiling 
Onze school maakt onderdeel uit van 
Stichting De Groeiling. De Groeiling is een 
katholiek en interconfessioneel schoolbes-
tuur voor 21 basisscholen en 1 school voor 
speciaal basisonderwijs in 7 gemeenten.

Waar gaan we voor
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2.
Ons onderwijs

Waar staan we voor:
Wij geloven dat jij bijzonder 
bent & wij beloven dat het 
begint bij jou

Onze waarden
Verbindend
Vindingrijk
Vierend

Onze belofte aan het kind
Je mag ontdekken wie je bent, waar je van 
houdt en wat je kan. Daardoor kan je straks 
met zelfvertrouwen de stap naar het voort-
gezet onderwijs zetten.

Onze school
Onze school maken we samen: het team van 
De Cirkel, de kinderen, ouders en andere 
betrokkenen. 

Onderwijsdoelen
Wij stimuleren de brede ontwikkeling van 
kinderen. Hieronder verstaan we:

• cognitieve ontwikkeling (verwerven,  
verwerken en toepassen van kennis);

• sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals 
omgaan met anderen en samenwerken);

• lichamelijke ontwikkeling;
• muzikale en creatieve ontwikkeling; 
• werkhouding en zelfstandig leren.

Onderwijskundig concept
We werken volgens een leerstofjaarklas-
sensysteem. Dat betekent dat leerlingen op 
basis van leeftijd gegroepeerd zijn en een 
gezamenlijk lesprogramma doorlopen. Daar-
binnen stemmen we het onderwijs af op het 
individuele kind. In het rooster zorgen we 
voor een goede afwisseling tussen leervak-
ken en creatieve vakken, sport en spel. 

Buiten de gewone lessen nemen leerlingen 
deel aan culturele, sportieve en educatieve 
activiteiten, onder meer van de Brede School. 
Bovendien verkennen ze de wereld buiten de 
school. Rekenen in de supermarkt, natuurles 
op de kinderboerderij of geschiedenisles bij 

cultureel erfgoed: de omgeving is een onuit-
puttelijke bron van levensechte lessen.

Veiligheid/klimaat
Samen leren vraagt om een veilige omgeving 
waarin de kinderen zich thuis voelen. Daarom 
werken we aan een klimaat waarin verschil-
len er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. 
Waarin medewerkers en leerlingen elkaar 
respectvol en open bejegenen. Dat ontstaat 
niet vanzelf. We leren de kinderen verschillen 
te respecteren en met elkaar samen te wer-
ken. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun gedrag, oog te hebben voor elkaar 
en rekening te houden met elkaar. 

In het sociaal veiligheidsplan staat beschre-
ven hoe we met elkaar willen omgaan en wat 
daarvoor nodig is. Daarin is ook het pest-
protocol opgenomen. Hierin is te lezen dat 
we pestgedrag niet tolereren, hoe we het 
aanpakken én hoe we het kunnen voorko-
men.

Duidelijkheid over wat we wel en niet ge-
wenst vinden, is belangrijk. Daarom stelt 
elke groep aan het begin van het schooljaar 
klassenregels op onder begeleiding van de 

Onderwijskundig concept
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leerkracht. In de kleutergroep zijn de regels 
nog heel basaal en gaan bijvoorbeeld over 
luisteren en elkaar laten uitpraten. In de 
bovenbouw gaan ze over complexere vragen, 
bijvoorbeeld over de omgangsvormen in een 
whatsappgroep. Ongeacht of het nu gaat om 
groep 1 of groep 8, we zijn consequent in 
het uitspreken van gedragsverwachtingen. 
Zo weet elk kind wat (welk gedrag) er wordt 
verwacht. Positief gedrag wordt aangemoe-
digd en beloond met een compliment. Als 
een kind ander gedrag vertoont, wordt het 
daarop aangesproken en krijgt het de kans 
om zijn/haar gedrag aan te passen. 

Spelen en leren in groep 1 & 2 
Kleuters leren tijdens hun spel. Wij bieden 
een grote diversiteit aan spelervaringen aan. 
In de klas zijn hiervoor verschillende hoeken 
ingericht. De hoeken worden aangepast aan 
het thema dat centraal staat. Elk kind kan 
zich in eigen tempo ontwikkelen op cogni-
tief, creatief, zintuiglijk, motorisch en sociaal 
emotioneel gebied. De dagindeling in groep 
1/2 bestaat uit kringactiviteiten, ‘werken’, 
spelen en beweging. De kring is de plek voor 
verhalen en gesprekken, voorlezen en mu-
ziek. Daarnaast komen spelenderwijs taal en 

rekenen aan de orde. Werken wil zeggen dat 
de kinderen aan de slag gaan met ontwik-
kelingsmateriaal of een creatieve opdracht. 
Bij spelen kiezen de kinderen zelf wat ze 
doen op een planbord; fantasie- en rollen-
spelen zijn populair, bouwen en schilderen 
ook. Als de weersomstandigheden het toe-
laten, spelen de kleuters ’s ochtends, tijdens 
de lunchpauze en ‘s middags buiten. Ook is 
er wekelijks gym in het speellokaal op onze 
eigen school.

Feesten en seizoenen kleuren het 
gevarieerde jaarprogramma. Daarnaast wordt 
er gewerkt rond thema’s, zoals familie, voe-
ding of beroepen. Spelenderwijs verwerven 
de kleuters de kennis en vaardigheden die 
ze in groep 3 nodig hebben. Daarbij staan 
de vriendjes Pompom en Loulou vanuit onze 
kleutermethode Schatkist centraal. Regel-
matig maken we een uitstapje, bijvoorbeeld 
naar de kinderboerderij, de bibliotheek of een 
voorstelling. Het schooljaar wordt afgesloten 
met het zomerfeest, dat bijvoorbeeld in het 
teken staat van sprookjes. 

Leren in groep 3 t/m 8 
De basisvaardigheden lezen, taal, rekenen 
en schrijven staan vanaf groep 3 op het 
lesprogramma. Daarnaast krijgen kinderen 
les in natuur, verkeer, muziek, gymnastiek, 
handvaardigheid, tekenen, spel en beweging. 
Vanaf groep 5 worden de basisvaardighe-
den verder uitgewerkt. Begrijpend lezen en 
studerend lezen worden steeds belangrijker. 
En de kinderen krijgen nu ook geschiedenis, 
aardrijkskunde en techniek. In groep 7 komt 
het vak Engels er nog bij. Alle groepen wer-
ken met zowel digitale lesprogramma’s als 
leerboeken.

Het onderwijs stemmen we af op de 
individuele ondersteuningsbehoefte van elk 
kind (differentiatie). Voor de hoofdvakken 
(spelling, technisch lezen, begrijpend lezen 
en rekenen) werken we in drie niveaugroe-
pen.  We bieden een basisinstructie aan de 
hele klas. Kinderen die snel door de basisstof 
heen gaan krijgen extra leerstof. En we bie-
den extra herhaling, ondersteuning en uitleg 
aan kinderen die meer moeite met de leer-
stof hebben. 
Sommige kinderen volgen een eigen onder-
wijsprogramma. 

Onze groepen
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Elke leerling in groep 5 t/m 8 heeft een eigen 
tablet in bruikleen. Daarop wordt o.a. met 
Snappet gewerkt: Snappet is onderwijssoft-
ware met oefenmateriaal dat zich aanpast 
aan het niveau van het kind. Een kind weet 
meteen of een antwoord goed of fout is. De 
kinderen gebruiken de tablets bij rekenen 
en begrijpend lezen; soms ook bij spelling. 
Snappet biedt de mogelijkheid om kinderen 
aan eigen leerdoelen te laten werken. Ook in 
de groepen 3 en 4 zijn tablets aanwezig.

In de groepen 3 t/m 8 worden spelvormen 
ingezet bij het leren, bijvoorbeeld door het 
samenwerken in groepjes en het doen van 
rekenspellen. We willen de nieuwsgierigheid 
en creativiteit zoveel mogelijk stimuleren en 
kinderen zelf laten onderzoeken en ontdek-
ken. De vakleerkracht gym van Sportpunt 
Gouda geeft een extra stimulans aan de 
motorische Ontwikkeling. Muziek wordt ge-
geven aan de hand van de methode 123Zing.
 
Leren leren is een vaardigheid die een leven 
lang van pas komt. We helpen uw kind deze 
vaardigheid te ontwikkelen. Zelfstandig leren 
werken binnen een planning is een van de 
leerdoelen: vanaf groep 5 krijgen  
leerlingen weektaken die ze zelfstandig 
uitvoeren. Vanaf groep 6 krijgen kinderen 
huiswerk mee. Hoe deel je je tijd in? Wat heb 
je nodig om het huiswerk goed te maken? 
Het is belangrijk dat elk kind zelf ontdekt 
wat daarbij komt kijken, als het kan zonder 
hulp van een ouder. In groep 7 en 8 wordt 
het huiswerk uitgebreid. Uw kind gaat nu ook 
spreekbeurten, boekbesprekingen en werk-
stukken thuis voorbereiden of maken. Buiten 
het hierboven beschreven huiswerk kan een 
leerling huiswerk op maat krijgen. Bijvoor-
beeld omdat het kind een eigen leerlijn volgt 

of om extra te oefenen met bijvoorbeeld 
lezen, spelling of rekenen. Over de inhoud 
en hoeveelheid van dit huiswerk wordt altijd 
eerst met ouder en kind overlegd.

ICT en 21e-eeuwse vaardigheden 
Digitale schoolborden, pc’s en tablets zijn 
onmisbare hulpmiddelen. Deze gebruiken we 
bijvoorbeeld om in te spelen op de individu-
ele ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Onze computers bevatten uitsluitend onder-
wijskundige programma’s. Leerlingen werken 
hier regelmatig mee. Voor sommige  
opdrachten hebben ze internet nodig. 
Doordat veiligheidsfilters zijn geïnstalleerd, 
kunnen ze geen ongewenste sites openen. 

Leerlingen zijn vaak al heel handig met de 
computer, maar wij willen ze écht ICT-vaardig 
maken. Daarom brengen we ze 21e-eeuwse 
vaardigheden bij: computervaardigheden, 
verantwoord omgaan met (digitale) informa-
tie en veilig omgaan met internet en sociale 
media.

Onze groepen
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De leerlingenraad (LLR)
Onze school is er voor de leerlingen. Logisch 
dus dat zij ook meepraten en meedenken 
over zaken die op school verbeterd kunnen 
worden. De Cirkel heeft daarom een leer- 
lingenraad ingesteld. Alle groepen 5 t/m 8 
van De Cirkel vaardigen een vertegen- 
woordiger af naar de leerlingenraad. De leer-
lingen kiezen hun vertegenwoordigers zelf. 
De LLR heeft er onder meer voor gezorgd dat 
locatie Rijnlust is verfraaid met een muur-
schildering. Ook wordt ‘Cirkel’s got Talent’ 
georganiseerd door de LLR.

Levensbeschouwelijk onderwijs 
en burgerschap
Levensbeschouwelijk onderwijs geven we 
vorm met behulp van de methode Trefwoord. 
Deze methode gaat uit van Bijbelverhalen 
en vertaalt die naar thema’s die aansluiten 
bij de belevingswereld van kinderen, zoals 
vriendschap, conflict, respect, waardering en 
vergeving. De traditionele feesten Kerstmis, 
Pasen en carnaval vieren we samen. Burger-
schapsvorming betekent voor ons dat we de 
kinderen leren om te luisteren naar elkaar, 
samen te werken, meerdere perspectieven te 
verkennen en zelf na te denken.

Activiteiten
Jaarlijkse onderwijsactiviteiten zijn de 
schoolreis voor de groepen 3 t/m 7, het 
driedaagse schoolkamp van groep 8 en het 
zomerfeest voor de kleuters. Het kerstdiner 
waarvoor de kinderen ‘s avonds naar school 
komen, is elk jaar een bijzondere gebeurtenis. 
Terwijl de kinderen aan het eten zijn, kijken 
hun ouders naar een kerstmusical die 
door een groep enthousiaste ouders wordt 
gespeeld. De kinderen krijgen deze musical 
de volgende dag te zien. Aan het eind van het 
schooljaar wordt er een musical opgevoerd, 
door de leerlingen van groep 8. Zij sluiten 
hiermee hun basisschoolperiode af. Naast 
de vaste activiteiten en vieringen maakt 
elke groep gedurende het jaar uitstapjes, 
bijvoorbeeld naar de bibliotheek of naar 
een museum. Zijn er omstandigheden 
waardoor een kind niet kan deelnemen aan 
een buitenschoolse onderwijsactiviteit, dan 
wordt een alternatief onderwijsprogramma 
geboden.
 

Activiteiten
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De zorg voor onze 
leerlingen

Passend onderwijs 
voor uw kind:
Binnen onze school bieden 
wij basisondersteuning en 
extra ondersteuning voor 
kinderen die dat nodig hebben. 
Hiervoor werken we samen 
met De GroeiAcademie, het 
expertisecentrum binnen De 
Groeiling.
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Zorg voor uw kind

 

Doorlopende leerlijn en kwaliteitszorg
Op De Cirkel bieden wij onderwijs in een 
doorlopende leerlijn. We zorgen dat de 
groepen 1 t/m 8 goed op elkaar aansluiten. 
Zo kan de overgang van uw kind naar een 
volgende groep steeds soepel verlopen. 
Een hulpmiddel hierbij is het groepsplan. 
De leerkracht stelt hierin doelen op voor 

de instructie op drie niveaus: basis, extra 
verdieping en extra begeleiding. Hiermee is 
duidelijk wat de kinderen in een periode leren 
en welke materialen, tijd en ondersteuning 
daarvoor nodig zijn. Ook wordt gekeken naar 
de persoonlijke ondersteuningsbehoeften van 
elk kind. Zo werken we toe naar het behalen 
van de leerdoelen. Meer informatie over onze 
kwaliteitszorg kunt u vinden op https://www.
cirkelgouda.nl/onze_school/schoolgids_en_
andere_schooldocumenten. U vindt daar ook 
ons jaarplan waarin we ons doelen stellen 
en ons jaarverslag waarin we verantwoording 
afleggen.

Leerlingvolgsysteem
Belangrijk is dat de ontwikkeling van uw kind 
vanaf de eerste schooldag wordt gevolgd. 
In groep 1 en 2 wordt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd door 
middel van observaties van de leerkracht, 
die twee keer per jaar in het digitale systeem 
Kijk! worden vastgelegd.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we het 
leerlingvolgsysteem Zien! om de sociaal-
emotionele ontwikkeling zichtbaar te maken. 
Daarnaast nemen we methodegebonden 
en cito-toetsen af om de cognitieve 
ontwikkeling van uw kind te volgen. Vanaf 
groep 3 krijgt uw kind tweemaal per jaar 
een Cito-toets rekenen, spelling, technisch 

lezen, woordenschat en begrijpend 
lezen. De resultaten voeren wij in het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys in. In groep 8 
wordt de centrale eindtoets afgenomen. 

Rapporten en gesprekken
Uiteraard houden we u als ouder op de 
hoogte van de ontwikkeling van uw kind. 
Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor 
een gesprek. Wilt u tussendoor in gesprek 
met de leerkracht, maak dan gerust een 
afspraak.
Oktober: ouder-kindgesprekken groepen 5 
t/m 8 als aanzet voor het formuleren van 
persoonlijke leerdoelen.
November: oudergesprekken groepen 1 t/m 4 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling
Februari: oudergesprekken groepen 3 t/m 7 
naar aanleiding van het rapport. De leerlingen 
van groep 8 hebben samen met hun ouders/
verzorgers een gesprek over het middelbare 
schooladvies.
April: oudergesprekken groepen 1-2 over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling

Vanaf groep 3 krijgt uw kind twee keer per 
jaar een rapport: voor de voorjaarsvakantie 
en voor de zomervakantie. In groep 1-2 
krijgen de leerlingen een ‘trotsmap’ mee met 
werkjes waar ze trots op zijn.
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Extra zorg

Ook vindt er een gesprek met u plaats De overgang naar een volgende groep
Na zo’n twee jaar gaan de leerlingen van 
groep 2 naar groep 3. Kinderen die geboren 
zijn tussen 1 oktober en 31 december hebben 
een relatief lange of een korte kleuter-
periode. Op basis van observaties bespreekt 
de groepsleerkracht met ouders of het kind 
toe is aan groep 3 of beter nog een jaar in 
groep 2 kan blijven. Ook jonge kleuters 
(bijvoorbeeld in augustus of september jarig), 
kunnen in overleg met ouders eventueel 
een verlengde kleuterperiode krijgen. Vanaf 
groep 3 gaan wij terughoudend om met 
doubleren (zittenblijven). Het is alleen aan 
de orde na een intensief begeleidingstraject 
en gesprekken tussen leerkracht, ouders en 
intern begeleider.

Aanvullende ondersteuning 
of speciale zorg
De leerkracht is in eerste instantie 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de 
kinderen in de groep. De leerkracht maakt 
uw kind dagelijks mee en heeft daardoor een 
goed beeld van de ontwikkeling. Soms blijkt 
dat een kind speciale zorg of aanvullende 
ondersteuning nodig heeft. De leerkracht 
bekijkt dan samen met de intern begeleider 

(IB’er) waaruit de speciale zorg moet 
bestaan. Er wordt een handelingsplan 
gemaakt, waarin beschreven staat op welke 
manier en wanneer een kind extra hulp krijgt 
en wie daarbij betrokken is. Soms wordt een 
remedial teacher (RT’er) of leerlingbegeleider 
ingezet om een kind extra te helpen buiten 
de klas.

De IB’er coördineert de leerlingenzorg en 
coacht leerkrachten bij de uitvoering hiervan. 
De zorgcommissie, die uit de IB’ers, de RT’er 
en de directeur bestaat, overlegt regelmatig 
over de kinderen die extra leerlingenzorg 
nodig hebben.

Ondersteuning van het jonge kind 
Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) is onderwijs voor kleuters met een 
taal- of onderwijsachterstand. KMN Kind & 
Co biedt de voorschoolse educatie voor peu-
ters. Onze school verzorgt de vroegschoolse 
educatie voor leerlingen van groep 1 en 2.  
Wekelijks gaan we met een groepje kinderen 
op speelse wijze aan de slag met taal, 
rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. We 
sluiten hierbij aan op de methoden die in de 

Schoolgids 2020-2021
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Bijzondere begeleiding

Schoolgids 2018-2019

kleutergroep worden gebruikt. De bedoeling 
is dat kinderen spelenderwijs hun achter-
stand inhalen, voordat ze aan groep 3 
beginnen. 

Dyslexie
Onze school heeft een dyslexieprotocol 
waarin is beschreven hoe we kinderen met 
dyslexie ondersteuning bieden. 

Meer- en hoogbegaafden
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
bieden we extra uitdaging, onder meer met 
verrijkingsopdrachten. Een gespecialiseerde 
leerkracht selecteert lesmateriaal dat extra 
uitdaging biedt.

Bijzondere aandacht is er ook voor (hoog)be-
gaafde kinderen. Door hun kennis, vaardighe-
den en belangstelling hebben ze niet genoeg 
aan de ‘gewone’ verrijkings-opdrachten. Voor 
deze leerlingen wordt in de bovenbouw (5 
t/m 8) een plusgroep gevormd. Hierin gaan zij 
aan de slag onder begeleiding van een ta-
lentcoach. Ook kinderen met een ontwikke-
lingsvoorsprong in groep 3 en 4 krijgen extra 
begeleiding.
De leerlingen voor de plus- en verrijkings-
groep worden zorgvuldig geselecteerd. 

Leerkrachten vullen een signaleringslijst in. 
Daarnaast worden de resultaten van de leer-
ling beoordeeld. Na overleg met leerkrachten 
en ouders maken de talentcoach en de intern 
begeleider de uiteindelijke selectie. 

Schoolondersteuningsteam (SOT) 
Als de ondersteuningsbehoefte 
ingewikkelder is, wordt de expertise van De 
GroeiAcademie ingeschakeld, bijvoorbeeld 
een leerlingbegeleider of orthopedagoog. Er 
wordt een schoolondersteuningsteam (SOT) 
gevormd. Het Schoolondersteuningsteam 
(SOT) bespreekt wat het kind nodig heeft. 
Naast de leerkracht, intern begeleiders en 
deskundige(n) van de GroeiAcademie, nemen 
ook de ouders van het kind deel aan het 
SOT-overleg. Ook externe specialisten die bij 
de begeleiding van het kind betrokken zijn 
kunnen worden uitgenodigd, bijvoorbeeld de 
logopedist of schoolmaatschappelijk werker.

Het SOT maakt afspraken over een 
individueel begeleidingsplan. Zo kan 
bijvoorbeeld extra ondersteuning worden 
ingezet voor AD(H)D of gedragsproblemen 
vanuit de gelden voor passend onderwijs. 
Is de verwachting dat een kind de minimum 
onderwijskundige referentiedoelen niet zal 
halen, dan stellen we een OPP (Ontwikkelings 
perspectief) op. Hierin leggen we vast welke 
leerdoelen we nastreven. Daarmee is voor de 
ouders en andere betrokkenen duidelijk waar 
we naartoe werken.

A B C

1 2 3
+

=

%
(
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Hulp van buitenaf

Het kan zijn dat de problematiek zo moeilijk 
is, dat we niet meer kunnen voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van het kind. Hier- 
over overleggen we met de ouders. Een 
externe deskundige kan onderzoeken 
welke vorm van ondersteuning voor het 
kind het beste is. In overleg met de ouders 
en het samenwerkingsverband kunnen we 
vervolgens een andere, beter passende plek 
voor het kind zoeken. Dit kan bijvoorbeeld 
het speciaal basisonderwijs zijn. 

De Cirkel is aangesloten bij het Samen-
werkingsverband Primair Onderwijs 
Midden Holland. Op de website van het 
samenwerkingsverband, https://swv-po-mh.
nl vindt u het School Ondersteunings Profiel 
(SOP). Het geeft een uitgebreid overzicht 
van de basisondersteuning en de specifieke 
ondersteuning die De Cirkel biedt.

Specialistische hulp van buitenaf
Met welke externe professionals wij samen-
werken, hangt af van de ondersteuningsbe-
hoeften van onze leerlingen. Wij hebben een 
vaste samenwerking met de Jeugdgezond-
heidszorg en het Sociaal Team van Centrum 
voor Jeugd en Gezin.

* Jeugdgezondheidszorg (JGZ): jeugdarts 
Alle kinderen van groep 2 en groep 7 krijgen 
een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 
bij de JGZ. Het PGO wordt uitgevoerd door 
de jeugdarts en de assistente jeugdgezond-
heidszorg. Het richt zich op de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van het kind en het 
functioneren op school en thuis. Er wordt 
gekeken naar het gehoor, het gezichtsvermo-
gen, de gezondheid, de groei en de 
ontwikkeling, maar ook naar de eet- en 
slaapgewoonten. Ook hoe het kind zich thuis 
en op school gedraagt, komt aan bod. 

Naar het gezondheidsonderzoek in groep 2 
gaat altijd een ouder met het kind mee. Als 
ouder mag u ook meegaan naar het PGO in 
groep 7, maar dit gebeurt zelden. Heeft u 
vragen over de gezondheid en ontwikkeling 
van uw kind? Ook buiten deze onderzoeken 
kunt u contact opnemen met de jeugdarts via 
088 – 254 23 84. 

* Logopedist
Het is belangrijk dat een kind goed en duide-
lijk spreekt. Al onze leerlingen worden daar-
om op 5-jarige leeftijd –na toestemming van 
de ouders– gescreend door de logopedist van 
JGZ. Als hieruit blijkt dat verder onderzoek of 

logopedische behandeling nodig is, dan kan 
de huisarts hiervoor een verwijzing geven. 
Behandeling of onderzoek vindt dan niet 
plaats op school, maar bij een logopedist die 
u als ouder kiest. Voor namen van logopedis-
ten kunt u terecht bij de IB’ers. De meeste 
zorgverzekeraars vergoeden logopedische 
behandelingen.

* Schoolmaatschappelijk werk 
Desiree Hoefakker is onze vaste 
schoolmaatschappelijk werker. Zij kan via de 
intern begeleider ingezet worden als ouders 
of kinderen problematiek ervaren op sociaal-
emotioneel vlak of welbevinden. Desiree 
Hoefakker adviseert en begeleidt ouders, 
denkt mee over oplossingen en ondersteunt 
de leerkracht bij het uitvoeren van de 
oplossing. 

* Sociaal Team 
Céline Frommé is onze vaste contactpersoon 
vanuit het Sociaal Team. Zij kan ingeschakeld 
worden door ouders bij vragen met betrek-
king tot een kind, opvoedvraagstukken of 
problemen in het gezin. Regelmatig is er een 
inloopspreekuur op school, in samenwerking 
met Sandra Mars van Jeugdgezondheidszorg.

Schoolgids 2020-2021
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Groepsindeling

4.
Organisatie van ons 
onderwijs
Groeien:
We leren kinderen zelfstandig 
te denken en te doen. 

Leren op eigen wijze:
Elk kind is anders. We helpen 
kinderen om op hun eigen 
manier het beste uit zichzelf te 
halen.

21e-eeuwse vaardigheden:
We maken kinderen ICT-
vaardig en mediawijs.

Groepsindeling
We beginnen het schooljaar met 15 groepen. 
Mogelijk komt daar een instroomgroep bij. 
Hierin komen de kinderen die net voor het 
eerst naar school gaan. Zij stromen in het 
volgende schooljaar door naar een kleuter-
groep 1/2.

Met uitzondering van de groepen 1-2 vormen 
we bij voorkeur groepen met één leerjaar. 
Zijn er te weinig leerlingen voor één volledige 
groep, dan maken we een andere indeling: 
een combinatiegroep met twee jaarklassen. 
Het aantal groepen is afhankelijk van het 
aantal leerlingen, de financiële middelen en 
de beschikbare ruimte. Hoewel het onze  
intentie is om vanaf groep 3 een groep de 
hele basisschooltijd bij elkaar te houden, kan 
het nodig zijn om de samenstelling van een 
groep te veranderen. Dit doen we zorgvuldig 
volgens een procedure die in overleg met de 
MR is opgesteld. 

Een groep heeft in principe één fulltime 
leerkracht of twee parttime leerkrachten. In 
uitzonderlijke situaties kunnen meer  
leerkrachten bij een groep betrokken zijn.

Groep 1 en 2 
Maandag  08.30-14.30
Dinsdag  08.30-14.30
Woensdag  08.30-12.00
Donderdag  08.30-14.30
Vrijdag   08.30-12.00

Groep 3 t/m 8 
Maandag  08.30-14.30
Dinsdag  08.30-14.30
Woensdag  08.30-12.00
Donderdag  08.30-14.30
Vrijdag   08.30-14.30

Normaliter begint de dag met een ‘open in-
loop’. Vanaf de eerste schoolbel om 8.20 uur 
is uw kind welkom in het lokaal. De leer-
kracht is er dan al. In verband met de Corona 
maatregelen mogen ouders tot nader bericht 
helaas niet mee de school in.

Schoolgids 2020-2021
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Rooster en onderwijstijd

Om 8.30 uur gaat de tweede schoolbel: het 
sein dat de lessen beginnen. Alle leerlingen 
zijn dan in het lokaal aanwezig en ouders die 
hun kinderen naar binnen brengen verlaten 
de school. 

Continurooster
Alle kinderen eten tussen de middag op 
school en nemen zelf eten en drinken mee. 
De lunchpauze is een half uur, waarin wordt 
gegeten en buiten gespeeld. Dit half uur 
wordt niet meegerekend als onderwijstijd. 
Begeleiding tijdens de lunchpauze vindt 
plaats door de eigen leerkracht, een andere 
school medewerker of een vaste vrijwilliger.

Voor -en naschoolse opvang 
en peutergroep
Kindcentra Midden Nederland (KMN) Kind 
& Co verzorgt op locatie Brittenburg de 
voorschoolse en naschoolse opvang. Door 
onze samenwerking zorgen we voor een 
goede overgang van opvang naar school en 
andersom. Daarnaast heeft KMN Kind & Co 
een peutergroep. Hier leren de kinderen 
samen spelen. De werkwijze in de peuter-
groep sluit aan op de werkwijze in groep 1 
van De Cirkel, waardoor de overgang naar de 
basisschool op natuurlijke wijze gemaakt kan 
worden.

Wilt u meer informatie over de buiten-
schoolse opvang en de peutergroep? 
Meer informatie over de buitenschoolse 
opvang en peutergroep vind u op de site van 
KMN Kind & Co.

Onderwijstijd 
Tijdens de 8 jaren op de basisschool krijgt 
een kind volgens de wet ten minste 7.520 
uren onderwijs. Onze school voldoet daar 
uiteraard aan. Na aftrek van vakanties en vrije 
dagen zijn de lesuren voor 2020-2021:

Lesuren 2020-2021 groepen 1 en 2: 897
Lesuren 2020-2021 groepen 3 t/m 8: 959,5

Vakanties en vrije dagen zijn opgenomen in 
de jaarkalender, die te vinden is op de web-
site.

Maatregelen tegen lesuitval
Als een leerkracht ziek of met verlof is, 
regelen wij vervanging via het Regionaal 
Transfercentrum Cella (RTC Cella). Heeft RTC 
Cella geen invaller voor ons beschikbaar, dan 
onderzoeken wij mogelijkheden binnen onze 
eigen bezetting, bijvoorbeeld een IB’er die de 
groep overneemt of een parttime leerkracht 
die extra komt werken. Is dat niet mogelijk 
dan verdelen we de kinderen van een groep 

over de andere groepen. Incidenteel kan het 
voorkomen dat we ouders vragen hun 
kind thuis te houden.

Verzuim en verlof
Wanneer uw kind ziek is of bijvoorbeeld naar 
de tandarts of dokter moet, willen wij dat 
graag weten. U kunt kind ziekmelden via  
Social Schools, de applicatie die wij voor  
oudercommunicatie gebruiken. Hebben wij 
geen bericht gekregen en is uw kind een 
kwartier na aanvang van de lestijd niet op 
school aanwezig, dan bellen wij u. Voor het 
aan vragen van verlof kunt u een verzoek in-
dienen via Social Schools. Voor welke om-
standigheden verlof wordt toegekend, leest u 
in hoofdstuk 9.

Schoolgids 2020-2021
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Samenstelling van het team 2020-2021 

Leerkracht: 
 
 
Miranda van Heemskerk
Chantal den Ouden 

Samantha van Oostrom
Renée Baltussen 

Elly van Zanten
Miranda Heemskerk 

Marian Ruczynski
Lonny Kenepa 

Connie Been
Cindy Vonk 

Wendy Agterof

Dunja de Waal 
Marian Ruczynski

Kim Burger
Evelien Doreleijers

Ellen Keetelaar 

Caroline de Kievit
Tessa de Jong

Conny Lijesen
Meike Nijholt 

Groep:  

Groep 1/2A

Groep 1/2B 

 
Groep 1/2C  
 

Groep 3A 

Groep 3B
 

Groep 4A 

Groep 4B

Groep 5A

Groep 5B 

Groep 6A 

Groep 6B 

Lesdagen: 

 
ma/di
woe/do/vrij 

ma/di/do/vrij
woe

ma/di/woe/do
vrij

ma 
di/woe/do/vrij 

ma/di
woe/do/vrij 

ma/di/woe/do/vrij

ma/woe/do/vrij 
di

ma/di/woe
do/vrij

ma/di/woe/do/vrij 

ma/di/woe 
do/vrij

ma/di/woe/do
vrij
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Samenstelling van het team 2020-2021 (Vervolg)

Leerkracht: 

Milan Egic
Ilona van der Hoorn 

Ilona van der Hoorn   
Jasmijn den Broeder   

Tom Roeloffs  

Justin Baars
Kathy Baert 

Samantha van Oostrom – groep 1 t/m 4
Conny Lijesen – groep 5 t/m 8

Saskia Meijerink – groep 1 t/m 6
Caroline de Kievit - groep 7 t/m 8

Kathy Baert

Michelle Goedvolk

Kathy Baert – groep 5 t/m 8
Chantal den Ouden – groep 1 t/m 4

Jolijn van der Marel
Mea Verkleij
Cisca Vergeer

Merijn Zanen

Cynthia Kombrink, Charmayne van Toor,  
Natascha Lettink, Cynthia van Sinttruije
Isabeau Blonk, Michelle Goedvolk en Astrid  
Bruijnder

Groep:  

Groep 7A

 
Groep 7B

Groep 8A 

Groep 8B 

Onderbouwcoördinator
Bovenbouwcoördinator

Interne begeleiding

Remedial teacher

Extra ondersteuning

Talentcoaches

Vakleerkracht gym
Administratie
Conciërge

Directie

Pedagogisch medewerkers 
KMN Kind&Co

Lesdagen: 

ma/di/do/vrij 
woe 

ma/di
woe/do/vrij

ma/di/woe/do/vrij

ma/di/woe/do/vrij 

di/woe/do/vrij
ma 

dinsdag- en donderdagochtend

maandag- en woensdagochtend

vrijdagochtend
vrijdagmiddag

ma/do
ma/do
maandagmiddag, dinsdag, donderdag-
ochtend, vrijdag

wisselend aanwezig op beide locaties

Schoolgids 2020-2021
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Samenstelling team 

Medezeggenschapsraad: 
mr.cirkel@degroeiling.nl

Oudergeleding:
Mijke Atteveld, voorzitter

Laura de Nijs
Bas-Peter van Schie

Peter Maandag

Personeelsgeleding:
Dunja van de Waal

Jasmijn den Broeder
Tom Roeloffs

Ouderraad: 
Hanan Rbib (voorzitter)

Bianca Vennema (vice voorzitter)
Daniëlle Demeijer (penningmeester)

Ingrid Epping (secretaris)
Stephanie van Pruissen

Marian de Lange
Susanne van Eijk - de Wit
Hind Salmane-Bouabid

Inge Koop, Marjolijn Creijf,
Marten Munniksma

Nieuwe leden worden benoemd 
tijdens de jaarvergadering

Stagiaires
Het basisonderwijs heeft ook in de toekomst 
goede professionals nodig. Leerkrachten 
en onderwijsassistenten in opleiding geven 
we daarom graag de kans om ervaring op te 
doen. Dit schooljaar ontvangen we stagiaires 
(leraren in opleiding) van Thomas More  
Hogeschool, katholieke lerarenopleiding voor 
basisonderwijs. Daarnaast komen stagiaires 
van MBO Rijnland die de opleiding tot onder-
wijsassistent of een andere welzijnsopleiding 
volgen. 

Verantwoording directeur
De directeur legt verantwoording af aan het 
college van bestuur van De Groeiling en aan 
de Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad (MR) 
en gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR)
In de wet is geregeld dat elke school een 
medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR 
denken, praten en beslissen leerkrachten en 
ouders mee over allerlei schoolzaken. De MR 
geeft onder meer gevraagd of ongevraagd 
advies, bijvoorbeeld over het schoolplan, de 
(verkeers)veiligheid, de financiën en ouder-
betrokkenheid. Ouders die lid zijn van de MR, 

vertegenwoordigen alle ouders van De Cirkel. 
Zij willen graag weten wat er onder ouders 
leeft. Heeft u vragen of bespreekpunten, mail 
die dan naar mr.cirkel@degroeiling.nl. 
Wanneer de zittingstermijn van een ouder in 
de MR afloopt, dan ontstaat een vacature die 
onder alle ouders van onze leerlingen ken-
baar wordt gemaakt. 

Stichting De Groeiling heeft ook een ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). De GMR denkt, praat en beslist mee 
over zaken die voor meerdere scholen van De 
Groeiling belangrijk zijn. 
 
Ouderraad
Ouders zijn actief betrokken bij de school, 
onder meer via de ouderraad. U leest hier 
meer over In hoofdstuk 5 ‘Onze ouders’. 

KMN Kind&Co
Samen met KMN Kind&Co vormen we een 
kindcentrum voor kinderen van 2-12 jaar. 
Peuters kunnen spelenderwijs wennen aan 
de schoolomgeving. Er is een goede aan-
sluiting tussen voor-/naschoolse opvang  
en het onderwijs op school.

Schoolgids 2020-2021
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Communicatie met ouders

Schoolgids 2019-2020

5.
Onze ouders

School en ouder trekken sa-
men op voor de optimale ont-
wikkeling van uw kind.
Wij nodigen u uit om actief deel 
te nemen aan ‘het schoolleven’, 
onder andere via de ouderraad, 
de MR en als vrijwilliger. U bent 
welkom op school! 

Ouderbetrokkenheid
Basisschool De Cirkel en u als ouder hebben 
een gedeelde zorg: de optimale ontwikkeling 
van uw kind. Het is dus belangrijk dat we sa-
men optrekken en elkaar op de hoogte hou-
den. In de driehoek leerkracht, ouder en kind 
versterken we elkaar! Het spreekt vanzelf dat 
u als ouder welkom bent in de school. Het is 
belangrijk dat u weet wat er in school leeft 

en dat u hierbij betrokken bent. Bij diverse 
activiteiten wordt de hulp van ouders zeer 
gewaardeerd! Via de MR en GMR denken en 
beslissen ouders mee over het beleid van De 
Cirkel en De Groeiling. Meer informatie hier-
over vindt u in Hoofdstuk 4 
‘de organisatie van ons onderwijs’.

Communicatie
Goede communicatie met ouders vinden wij 
belangrijk. Daarvoor gebruiken we verschil-
lende middelen, zoals Social Schools, onze 
website www.cirkelgouda.nl, deze school-
gids, nieuwsbrieven, de informatie-avond 
bij de start van het nieuwe schooljaar en de 
oudergesprekken. Daarnaast krijgen ouders 
een jaarkalender waarin alle belangrijke  
gebeurtenissen en data zijn opgenomen. 

Heeft u vragen over het onderwijs aan uw 
kind of over andere schoolzaken? De leer-
kracht van uw kind is uw eerste aanspreek-
punt. Mocht de leerkracht uw vragen niet 
(volledig) kunnen beantwoorden, dan zal 
deze u verwijzen naar de bouwcoördinator, 
intern begeleider of directeur. 

We willen graag weten wat u van onze school 
vindt. Daarom wordt er eens in de twee jaar 
een enquête onder alle ouders gehouden. 

Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) is een aparte vereniging 
van ouders van De Cirkel. Het lidmaatschap 
wordt automatisch verkregen als uw kind 
op school zit. Aan de leden wordt een vrij-
willige ouderbijdrage gevraagd. De OR levert 
een bijdrage aan diverse schoolactiviteiten 
en werkt hierbij samen met de leerkrachten. 
De voornaamste activiteiten die de OR (mee) 
organiseert en begeleidt, zijn:

• Schoolfotograaf 
• Sinterklaas
• Kerst 
• Carnaval
• Sportdag 
• Schoolreis
• Zomerfeest
• Laatste schooldag

Het bestuur van de OR legt jaarlijks inhou-
delijke en financiële verantwoording aan de 
ouders af tijdens de jaarvergadering.
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Klassenouders
Aan het begin van het schooljaar worden per 
klas een of twee ouders gevraagd om 
klassenouder te worden. De taak van een 
klassenouder is om, op verzoek van de 
leerkracht of leden van de OR, ouderhulp te 
organiseren voor diverse activiteiten. Aan ou-
ders wordt daarom gevraagd om hun 

mobiele telefoonnummer aan de klassenou-
ders bekend te maken. In sommige klassen 
maken de klassenouders een WhatsAppgroep 
aan. Een klassenouder is géén intermediair 
tussen ouders en leerkrachten of directie. Bij 
klachten of problemen verwijst de klassen-
ouder naar de leerkracht of directie.

Interne contactpersoon
Is er iets dat u niet met de leerkracht, intern 
begeleider, bouwcoördinator of de directeur 
kunt bespreken, dan kunt u zich wenden tot 
de interne contactpersoon. Voor meer in-
formatie over de interne contactpersoon en 
de klachtenprocedure verwijzen we u naar 
hoofdstuk 9 ‘De Groeiling’.

Ouderbijdrage 
Wij ontvangen voor het geven van onderwijs 
geld van de overheid. Deze financiële 
middelen zijn niet toereikend voor het or-
ga-niseren van extra activiteiten. Toch willen 
wij graag met ouders deze extra activiteiten 
mogelijk maken voor onze kinderen. Daarom 
vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage 
van €23,50 per kind per jaar. Deze is niet ver-
plicht en is geen voorwaarde voor toelating 
van uw kind. U krijgt een betalingsverzoek 

vanuit de OR. Tijdens de jaarvergadering van 
de OR heeft u invloed op de besteding van de 
ouderbijdrage. 

Naast de (vrijwillige) ouderbijdrage vragen 
wij een bijdrage van 7,50 voor het zomer-
feest (groep 1-2), ongeveer 30 euro voor de 
schoolreis van groep 3 t/m 7 en ongeveer 90 
euro voor het schoolkamp van groep 8. Deze 
bijdrage geldt als uw kind van de geboden 
activiteit gebruik maakt. 

Zijn er omstandigheden waardoor u niet in 
staat bent om deze bijdrage te betalen, neem 
dan alstublieft contact op met de directeur 
zodat we een passende oplossing kunnen 
vinden. Kan uw kind niet mee met schoolreis 
of schoolkamp dan volgt er een alternatief 
onderwijsprogramma op school.

Ouderparticipatie

Rekeningnummer 
Oudervereniging De Cirkel

NL03 INGB 0003661716
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Praktische zaken

Gymles
Voor de gymles hebben kinderen gym-
schoenen nodig, die geschikt zijn voor 
gebruik in de zaal. Vanaf groep 3 dragen 
de kinderen ook gymkleding: een shirt met 
korte mouw en een korte broek. Kinderen die 
hun gymkleding vergeten zijn, kunnen niet 
meedoen met de gymles. In verband met 
de veiligheid mogen tijdens de gymles geen 
sieraden, horloges, hoofdbedekking e.d. wor-
den gedragen. Uitzondering hierop vormt een 
sporthoofddoek. Indien uw kind niet aan de 
gymles kan deelnemen, geeft u dan even een 
briefje voor de leerkracht mee.

Eten & drinken ochtendpauze 
Rond 10.00 uur is er gelegenheid om mee-
genomen eten en drinken te nuttigen. Geeft 
u alstublieft een gezond tussendoortje mee. 
Vrijdag is ‘gruitdag’: kinderen en leerkrach-
ten nemen als tussendoortje groente of fruit 
mee.

Eten & drinken lunchpauze
Alle kinderen lunchen op school en nemen 
brood of een gezond alternatief mee naar 
school en iets te drinken. Koolzuurhouden-

de dranken en snoepgoed zijn niet toege-
staan. Indien gewenst kan op school gebruik 
worden gemaakt van een koelkast. Met het 
oog op het milieu verzoeken wij om gebruik 
te maken van broodtrommels en drinkbe-
kers, voorzien van de naam van uw kind. Wij 
stimuleren kinderen de meegebrachte lunch 
op te eten. Als een kind niet alles wil opeten, 
dan gaat het restant mee terug naar huis.

Verjaardagen en trakteren 
Jarige kinderen mogen trakteren in hun 
groep. Wij verzoeken u de traktatie gezond en 
bescheiden houden: liever geen snoep en ze-
ker geen kauwgom. Kinderen van groep 1 en 2 
mogen ook bij de leerkrachten van de andere 
kleutergroepen langsgaan. Vanaf groep 3 
mogen de kinderen bij alle leerkrachten in 
hun gebouw langsgaan.

Alternatieve traktatie 
Heeft uw kind een dieet, zorg dan dat er 
een alternatieve traktatie aanwezig is bij de 
leerkracht. Dit geldt ook voor traktaties die 
de OR verzorgt tijdens een activiteit. Aan het 
einde van het schooljaar kunt u de kosten 
van deze traktaties declareren bij de pen-
ningmeester van de OR.

Activiteiten buiten school 
Onder schooltijd worden af en toe leuke, 
leerzame uitstapjes gemaakt. Wij zullen u 
daarover van tevoren berichten. Aan de ac-
tiviteiten nemen alle kinderen van de be-
trokken groep deel. Er zijn geen (verplichte) 
kosten aan verbonden. Wel kan het voorko-
men dat wij uw hulp vragen ten behoeve van 
bijvoorbeeld extra begeleiding. De verant-
woordelijkheid voor de inhoud en veiligheid 
van deze uitstapjes ligt geheel bij de school. 

Kriebelbrigade 
Na iedere schoolvakantie zijn er per groep twee 
ouders nodig om de kinderen te controleren 
op hoofdluis. Wanneer in een groep hoofdluis 
is geconstateerd, dan ontvangt u daar een mail 
over. Wij raden aan om een luizenzak aan te 
schaffen voor aan de kapstok. Deze is verkrijg-
baar via de leerkracht voor 5 euro per stuk.

Leermiddelen van school
Leermiddelen en schrijfmateriaal zijn op school 
aanwezig. In groep 4 ontvangt elk kind een 
eigen pen van school, die tot en met groep 8 
gebruikt wordt. Als deze kapot gaat of kwijt-
raakt, dient het kind zelf voor vervanging te 
zorgen. De pen is tegen betaling op school te 
verkrijgen. 

Praktische zaken
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Leermiddelen die uw kind van huis kan 
meenemen: 
• 1 A4 huiswerkmap met elastieken  

(vanaf groep 6);
• 1 goedkope schoolagenda en 23-rings  

multomap met tabbladen (vanaf groep 7);
• eventueel een rekenmachine (groep 8; 

veel middelbare scholen raden Casio 
aan).

Heeft u een vraag over opvoeden en 
opgroeien van uw kind? 
Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken 
verschillende professionals samen, zoals 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- 
en gezinswerkers en pedagogen. Iedere 
medewerker heeft eigen specifieke deskun-
digheid om u en uw kind te ondersteunen. 
Wilt u contact opnemen, bel dan 088–254 
23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en 
chatten met medewerkers via de website: 
https://gouda.opvoedenin.nl. Ook kunnen 
ouders (online) cursussen volgen en is er voor 
kinderen van groep 7 een aparte website met 
informatie over verliefdheid, sociale media, 
gamen, gezondheid en pesten. 

De Brede School 
De Brede School is een samenwerking tussen 
scholen en organisaties in Gouda op het ge-
bied van welzijn, cultuur, sport, natuur, tech-
niek en educatie. Onze school maakt elk jaar 
een keuze uit het aanbod van onderschoolse 
activiteiten. Ook buiten schooltijd heeft De 
Brede School kinderen én ouders veel te bie-
den. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op 
de website: www.bsgouda.nl. 

Informatievoorziening aan 
gescheiden ouders
Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor 
hun kinderen bij een scheiding. De school 
kiest geen partij bij een conflict tussen 
ouders. Alle gegevens die in het belang van 
de leerling zijn, worden in principe aan beide 
ouders met ouderlijk gezag verstrekt. Indien 
u gescheiden bent, stellen wij het op prijs 
als u samen met uw ex-partner naar een 
oudergesprek komt of daar onderlinge af-
spraken over maakt. Komt u alleen, dan gaat 
de school ervan uit dat u de andere ouder 
informeert. 

Indien er één gezaghebbende ouder is, 
krijgt deze de informatie over de leerling. 
De gezaghebbende ouder moet de andere 
ouder op de hoogte brengen van belangrijke 
zaken, zoals is vastgelegd in het Burgerlijk 
Wetboek (BW 1 artikel 377b). De niet-gezag-
hebbende ouder mag 1x per jaar een 10-
minutengesprek aanvragen.

Is uw ex-partner uit de ouderlijke macht/
gezag gezet of ontheven? Dan kunt u schrif-
telijk aangeven bij de directie dat u niet wilt 
dat uw ex-partner nog informatie over uw 
kind(eren) ontvangt.

Praktische zaken
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Resultaten in beeld

6.
Onze resultaten

Als school doen we ons 
uiterste best om het maximale 
uit elk kind te halen. We meten 
de leerresultaten, onder andere 
op het gebied van lezen en 
rekenen. Die resultaten helpen 
ons om ons onderwijs te 
evalueren en bij te stellen.

Heeft uw kind na acht jaar 
basisschool vertrouwen om de 
volgende stap te zetten? Dat 
is het belangrijkste resultaat 
waar we samen met u en uw 
kind voor gaan!

Ontwikkeling in beeld
Basisschool De Cirkel stimuleert de brede 
ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling 
van onze leerlingen maken we tastbaar door 
te meten. De gemeten resultaten gebruiken 
we om ons onderwijs te evalueren en bij te 
stellen. Jaarlijks verantwoorden we onze 
resultaten aan De Groeiling en aan de MR.

Onderwijsresultaten taal en rekenen
Hieronder presenteren we onze onder-
wijs-resultaten op het gebied van taal en re-
kenen. Deze resultaten meten we op diverse  
manieren:
1. door middel van de Cito-toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem (de tussentoetsen). 
Deze leveren voor elk leerjaar een gemid-
delde niveauscore op. Het landelijk ge-
middelde voor de niveauscores ligt altijd 
op 3,0. Zie tabel 1.

Tabel 1
De gemiddelde vaardigheidsscores is een gemiddelde 
van de vaardigheidsscores van alle leerlingen van groep 
3 t/m 8. 

Gem vaardigheidsscores

Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde

2015-2016 2016-2017 2017-2018

3,2   3,4  3
3,7   3,8  3,6
2,8   3,3  3,2
3,2   3,3  3,4

Tabel 1
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2. door de gemiddelde leerontwikkeling 
(‘leerwinst’) van groep 8 te bepalen 
op basis van een vergelijking met de 
prestaties van dezelfde groep in leerjaar 
6.  

3. door middel van de centrale eindtoets. 
De gemiddelde score van de getoetste 
leerlingen vergelijken we met het 
landelijk gemiddelde. Zie tabel 3.

vwo

vmbo bl

vmbo kl

vmbo bl

havo/vwo

havo/vso
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Resultaten in beeld

Eindtoets groep 8 2019

Aantal deelnemende 
leerlingen

Percentage gewogen
leerlingen

Aantal leerlingen met 
vrijstelling

Ondergrens inspectie

Resultaat Cirkel
 
Landelijk gemiddelde

45

7%

2

534,3

539,8 

536,1

Tabel 2
Resultaten Centrale Eindtoets 
2019

In 2020 is de eindtoets landelijk niet 
afgenomen vanwege Corona.

Schoolgids 2020-2021
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Schoolgids 2018-2019

Centrale eindtoets

Centrale Eindtoets resultaten
De Centrale Eindtoets resultaten (tabel 2) 
geven enerzijds een beeld van de totaalscore 
van onze school en anderzijds van de 
individuele score van elke leerling. Aan beide 
scores hechten we waarde. We willen als 
school immers zo goed mogelijk presteren én 
we willen dat elk kind het beste uit zichzelf 
haalt. We willen de eindresultaten echter 
wel in perspectief plaatsen. De belangrijkste 
eindopbrengst voor ons is dat elk kind goed 
in z’n vel zit en klaar is om de volgende 
groeistap te zetten op een nieuwe school die 
bij hem/haar past. Dat is wat we met uw kind 
in acht jaar basisschool willen bereiken. 
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7.
Naar het voortgezet 
onderwijs

De overgang naar het 
voortgezet onderwijs is een 
grote stap. Wij bereiden u en 
uw kind daar goed op voor. 
Daar beginnen we op tijd mee. 

Om te beginnen krijgt uw kind 
in groep 7 een preadvies. In 
groep 8 volgt het definitief 
schooladvies.

Begeleiding bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs
Na acht jaar basisschool gaat uw kind naar 
het voortgezet onderwijs. Het kan kiezen 
uit vele scholen. Wij helpen u en uw kind bij 
deze keuze. Het is belangrijk dat uw kind de 
meest geschikte vorm van voortgezet onder-
wijs gaat volgen op een school waar het zich 
prettig zal voelen. 

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
bereiden we zorgvuldig voor. Met het oog op 
het schooladvies in groep 8 worden vanaf 
groep 6 de leerprestaties van onze leer-
lingen op het gebied van rekenen en 
begrijpend lezen gevolgd. Eind groep 7 krijgt 
uw kind een preadvies. Het preadvies helpt u 
en uw kind om te bepalen bij welke scholen 
voor voortgezet onderwijs informatieavonden 
en open dagen bezocht gaan worden. 

Aan het begin van groep 8 geven we de 
ouders informatie over de vormen van voort-
gezet onderwijs en de procedure van 
inschrijving.

Begeleiding naar het VO

?
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Schooladvies voortgezet onderwijs 
Uiterlijk 1 maart krijgt iedere leerling van 
groep 8 een schooladvies voor het vervolg-
onderwijs. In een persoonlijk gesprek met u 
en uw kind lichten wij het advies toe. Dit zal 
geen verassing voor u zijn. In eerdere school-
jaren hebben wij u meegenomen in de ont-
wikkeling van uw kind en zijn of haar moge-
lijkheden in het voortgezet onderwijs.

Het advies is onder meer gebaseerd op vaar-
digheidsscores van uw kind op het gebied 
van begrijpend lezen en wiskunde/rekenen in 
de afgelopen jaren. Zij zijn belangrijke voor-
spellers voor het succes van uw kind in het 
voortgezet onderwijs. Wij kijken ook naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, leermotiva-
tie en werkhouding van uw kind. Bij leerlin-
gen met specifieke onderwijsbehoeften zal 
aanvullende informatie gebruikt worden om 
te komen tot een goed advies. Een school-
advies is altijd een advies van meerdere be-
trokkenen, zoals de bovenbouwleerkrachten 
en de IB’er en de directeur.

Uw kind kan een enkelvoudig advies  
(bijvoorbeeld alleen havo) of een meervoudig, 
het zogenaamde dakpanadvies, (havo/vwo) 

krijgen. Dit hangt af van meerdere factoren 
die we in een gesprek met u en uw kind toe-
lichten.

De verplichte eindtoets vindt tussen 15 april 
en 15 mei plaats. Een school kan kiezen uit 
de wettelijk geregistreerde aanbieders van 
eindtoetsen. Op De Cirkel nemen wij de 
Cito-eindtoets af. Voor een beperkt aantal 
leerlingen is het maken van de eindtoets niet 
verplicht. 

Als de resultaten van de eindtoets beter 
zijn dan op grond van het schooladvies kon 
worden verwacht, dan heroverwegen wij het 
schooladvies en passen wij dit eventueel aan. 
Als wij het advies niet aanpassen, lichten wij 
dat aan u toe met een heldere onderbou-
wing. Zijn de resultaten minder dan kon wor-
den verwacht, dan blijft het eerder gegeven 
schooladvies staan.

Voor meer informatie over de overgang naar 
het voortgezet onderwijs: zie 
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.
nl/.

Schooladvies
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8.
Aanmelding en 
toelating 

Bent u op zoek naar een 
basisschool? Op De Cirkel bent 
u van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek en om 
een kijkje in de school te 
nemen. De aanmelding kan 
snel worden geregeld. Voor de 
groepen 1 en 2 hebben we op 
dit moment geen wachtlijst.

Aanmelding en inschrijving van leerlingen
Oriënteert u zich op een basisschool voor uw 
kind, maak dan een afspraak voor een ken-
nismakingsgesprek met de directeur of de 
onderbouwcoördinator. We laten u graag iets 
van de school zien en informeren u over de 
gang van zaken op onze school. Tijdens  
de kennismaking ontvangt u een inschrijf-

formulier. Is er plaats op school en besluit u 
uw kind bij De Cirkel aan te melden, dan 
ontvangen wij graag het ingevulde inschrijf-
formulier retour. De datum van ontvangst 
geldt als datum van inschrijving. U ontvangt 
daarvan een bevestiging.

Wettelijke regelingen verplichten ons om 
aanvullende gegevens, zoals het BSN-
nummer van uw kind op te nemen in de leer-
lingadministratie. 
Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd. 
In hoofdstuk 9 vindt u meer informatie over 
het privacybeleid.

Criteria 
We streven naar groepen van rond de 25 
leerlingen. Vanaf schooljaar 2018-2019 
hanteren een maximum van 28 leerlingen 
per groep. Op dit moment hebben wij geen 
wachtlijst.

Komt uw kind van een andere basisschool, 
dan vragen wij eerst onderwijskundige 
informatie op om te kunnen inschatten 
of wij uw kind het benodigde onderwijs 
kunnen geven. Op basis van deze informatie, 
de groepsgrootte en groepssamenstelling 
bepalen wij vervolgens of wij uw kind op 
De Cirkel kunnen plaatsen. Op grond van 
afspraken die de basisscholen in Gouda 
hebben gemaakt, gelden hierbij de volgende 
criteria:

• verhuizers van buiten Gouda kunnen in de 
regel gedurende het schooljaar  
instromen;

• komt uw kind van een naburige school 
dan kan het pas in het nieuwe schooljaar 
worden geplaatst.

Schoolgids 2018-2019
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Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons 
op school, dan informeren wij u schriftelijk. 
Voor informatie over zorgplicht verwijzen we 
naar hoofdstuk 9 ‘Stichting De Groeiling’. 

Opvang van nieuwe leerlingen in groep 1
Als een kind 4 jaar is, mag het naar de 
basisschool. Zes weken voordat uw kind 4 
jaar wordt, krijgt u bericht van de leerkracht 
bij wie uw kind in de groep komt. Samen met 
de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind 
komt wennen op school. Meestal zijn dat 5 
dagdelen. 

Bijzonderheden:
• Kinderen die in de eerste vier weken na 

de zomervakantie 4 jaar worden, mogen 
direct na de zomervakantie starten.

• Kinderen die in de laatste weken van 
het schooljaar 4 jaar worden, starten in 
principe na de zomervakantie. Dit wordt 
in overleg met de ouders besproken.

• Als uw kind in december 4 jaar wordt, 
zullen we met u overleggen wanneer uw 
kind voor de eerste keer komt. December 
is een drukke maand. Voor veel kinderen 
is het prettiger om na de kerstvakantie te 
starten. 

• 

• Voor alle kinderen die na de zomer-
vakantie starten is er op dinsdag 6 juli 
2021 een kennismakingsmiddag van 
13.00-14.30 uur.

Ongeveer vier weken nadat uw kind bij ons 
op school is gekomen, heeft u een gesprek 
met de leerkracht naar aanleiding van het 
zogenaamde vierjarigenformulier. Op dit 
formulier kunt u informatie kwijt over de al-
gemene en motorische ontwikkeling van uw 
kind. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht u 
informeren over de eerste schoolervaringen 
van uw kind.

Schoolgids 2018-2019
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9.
Stichting De Groeiling

Onze school is onderdeel van 
De Groeiling, stichting voor 
katholiek en interconfessioneel 
basisonderwijs. In dit hoofd-
stuk leest u hoe de Groeiling 
zich als schoolbestuur inzet 
voor goed, passend onderwijs 
en welke zaken De Groeiling 
voor alle scholen van de 
stichting heeft geregeld. 

Waar in dit hoofdstuk het woord ‘wij’ staat, ver-
wijst het naar De Groeiling. Voor het woord ‘de 
school’ kunt u De Cirkel lezen.    

Algemeen
De Groeiling bestaat uit meer dan 20 basis-
scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs 
in 7 gemeenten en telt ruim 4750 leerlingen en 
475 medewerkers. Het college van bestuur van De 
Groeiling bestaat uit twee personen: de heer Jan 
Kees Meindersma (voorzitter) en mevrouw Ellen 
van den Brand (lid). Het bestuur is eindverant-
woordelijk voor alle 22 scholen. De scholen en het 
bestuur worden ondersteund door een bestuurs-
kantoor met gespecialiseerde stafmedewerkers 
op het gebied van onderwijskwaliteit, personeel, 
huisvesting en financiën. Daarnaast kunnen scho-
len gebruik maken van ons eigen expertisecen-
trum De GroeiAcademie. Bij leerlingen die vastlo-
pen in ons onderwijs bieden orthopedagogen, 
onderwijsspecialisten en leerlingondersteuners 
van De GroeiAcademie scholen extra onder steu-
ning. Zij stellen diagnoses en geven leerlingen 
begeleiding. Daarnaast helpen zij scholen bij het 
analyseren van onderwijsresultaten, het ver-
beteren van de dynamiek in een groep en het be-
geleiden van leerkrachten en teams. Tot slot biedt 
De GroeiAcademie onze medewerkers de 
mogelijkheid tot professionalisering door middel 
van een cursusaanbod, netwerken en ontwikkel-
trajecten voor onder meer startende leraren.

Voor contactgegevens en meer informatie verwij-
zen wij u naar de website: www.degroeiling.nl.

Ons onderwijs
Het strategisch beleidsplan van De Groeiling geeft 
weer wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs. 
Wij zijn pas tevreden als onze onderwijsresul-
taten op het gebied van rekenen/wiskunde en 
begrijpend lezen boven het landelijke gemiddelde 
liggen. Wij willen onderwijs bieden waarin leerlin-
gen zich veilig voelen om zich sociaal-emotioneel 
te ontwikkelen. Vanuit onze christelijke traditie 
bieden wij hierbij ruim aandacht aan de morele 
vorming van onze leerlingen. Wij willen dat onze 
leerlingen zich breed ontwikkelen en zorgen 
voor een passend creatief en cultureel aanbod. 
Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leerproces, omdat wij weten dat 
zij hierdoor gemotiveerd blijven om te leren. Wij 
leren hen om een onderzoekende houding aan te 
nemen en te reflecteren op hun eigen handelen. 
Wij laten ze met elkaar samenwerken en zorgen 
dat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn 
voor de toekomst. 

Wij geven onze scholen ruimte om het boven-
staande in te vullen op een eigen wijze die past 
bij de kinderen, de wensen van ouders en verzor-
gers en de ambitie van het team. Wij willen meer 
zijn dan een school. Onze scholen zijn steeds 
meer een kindcentrum met opvang voor peuters 
en buitenschoolse opvang in het schoolgebouw. 

Meer informatie over het strategisch beleidsplan: 
https://degroeiling.nl/over-ons/strategisch-beleid/
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Inzet van ICT 
De inzet van ICT en digitale leermaterialen is voor 
ons vanzelfsprekend. Wij vragen onze scholen 
vanuit hun onderwijsambitie en -doelen bewust 
te kiezen voor het gebruik van digitale leermidde-
len die (voor een deel) de papieren (werk)boeken 
vervangen. 

Wij hebben ervaren dat het werken met digitale 
leermiddelen ons meer inzicht geeft in het leren 
van ieder individueel kind, leerlingen de mogelijk-
heid biedt om ‘op maat en niveau te oefenen en 
te leren en onze leraren meer ruimte geeft voor 
specifieke instructie of begeleiding. Scholen kun-
nen hierbij kiezen om te werken met tablets en/
of Chromebooks en zijn vrij in de keuze voor het 
type leermiddel. Wij zorgen dat leerlingen in een 
veilige en beschermde omgeving kunnen werken. 

Passend onderwijs
Binnen ons onderwijs willen we niet alleen reke-
ning houden met de mogelijkheden van uw kind, 
maar ook met zijn of haar belemmeringen bij het 
leren, die kunnen variëren van dyslexie, autisme 
en AD(H)D tot gedragsproblemen. Onze taak is 
om deze vroegtijdig te signaleren, te onderzoeken, 
met u te bespreken en te zoeken naar passende 
oplossingen. In sommige gevallen kan dat dus ook 
betekenen dat wij extra ondersteuning voor uw 
kind op school gaan inzetten. Deze ondersteuning

willen wij graag bieden en daar hebben we ook de 
financiële en personele mogelijkheden voor.

Binnen een school is de intern begeleider het eer-
ste aanspreekpunt voor u en de leraar als uw kind 
iets extra’s nodig heeft. De intern begeleider gaat 
samen met u en de leraar op zoek naar mogelijk-
heden om het onderwijs voor uw kind passend te 
maken. De intern begeleider kan daarbij gebruik 
maken van De GroeiAcademie, het eigen experti-
secentrum van De Groeiling met orthopedagogen, 
onderwijsspecialisten, leerkrachten met specia-
lisme op gedrag en leerlingbegeleiders.

Samenwerkingsverband 
De Groeiling werkt samen met andere school-be-
sturen om voor ieder kind een passende plek te 
kunnen bieden in het primair onderwijs. Dat doen 
wij in drie regionale samenwerkingsverbanden:
• Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

Midden-Holland voor de scholen in Gouda, 
Waddinxveen, Boskoop, Bodegraven-Reeu-
wijk, Krimpenerwaard en Zuidplas: https://
swv-po-mh.nl/

• Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Passenderwijs voor de scholen in Oudewater: 
https://www.passenderwijs.nl/

• Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Rijnstreek voor onze school in Hazerswoude: 
http://www.swvrijnstreek.nl/

Een samenwerkingsverband heeft de wettelijke 
taak om voor elk kind een passende plek in het 
onderwijs te realiseren. Het samenwerkingsver-
band ondersteunt ons bij het invullen van onze 
zorgplicht om een goede onderwijsplek te 
realiseren of te vinden voor kinderen met 
specifieke, intensieve of complexe onderwijsbe-
hoeften. Op de websites van deze samenwer-
kingsverbanden vindt u meer informatie over wat 
zij voor u en uw kind kunnen betekenen en wat u 
van ons als schoolbestuur en van uw basisschool 
mag verwachten. 

Extra ondersteuning via de 
GroeiAcademie 
Ons streven is om uw kind binnen de school van 
uw keuze zo goed mogelijk onderwijs te bieden. 
In sommige gevallen zullen wij ons onderwijs 
meer passend moeten maken voor uw kind. 
Daarbij kan een school de hulp in roepen van ons 
eigen expertisecentrum De GroeiAcademie. De 
specialisten die hier werken kennen onze scholen 
en onze teams. Zij weten snel in te spelen op de 
specifieke ondersteuningsvraag. 

Met uw toestemming kan de school een ortho-
pedagoog uit De GroeiAcademie inzetten die de 
stimulerende en belemmerende factoren in het 
leren van uw kind onderzoekt. Zij kunnen ook 
vanuit bevoegdheid een onderzoek naar intelli-
gentie afnemen. 

Meerwaarde de Groeiling

Schoolgids 2020-2021



40

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de 
school extra ondersteuning aanvragen bij De 
GroeiAcademie. Hierbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om de inzet van een onderwijsspecialist 
die leraren coacht om de juiste leeromgeving te 
realiseren voor uw kind of de inzet van een leer-
lingondersteuner of leerkrachten met specialisme 
‘gedrag’ die uw kind tijdelijk begeleiden. Ook kun-
nen scholen specialisten van De GroeiAcademie 
inzetten als de groepsdynamiek in de klas niet 
goed is.

Soms is een kind beter op zijn plaats in het speci-
aal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. In 
dat geval bereiden we samen met u de aanmel-
ding van uw kind op een van deze scholen met u 
voor. Dat zou ook op onze eigen school De Oost-
vogel voor speciaal basisonderwijs kunnen zijn. 
Bijzonder aan De Oostvogel is dat in deze school 
ook les wordt gegeven aan hoogbegaafde kinde-
ren. Dit zijn hoogbegaafde kinderen die te maken 
hebben met (complexe) belemmeringen in hun 
leren.

Verlof aanvragen voor uw kind 
Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de 
Leerplichtwet en zijn daarom verplicht om naar 
school te gaan. Er kunnen zich echter bijzondere 
omstandigheden voordoen die maken dat u vrij 
wilt vragen voor uw kind. 

Verlof in verband met vakantie 
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u 
minimaal zes weken van tevoren bij de directeur 
van de school in. De directeur beslist over het 
verzoek. De Leerplichtwet geeft aan dat verlof 
wegens vakantie slechts wordt verleend indien: 
a. wegens de specifieke aard van het beroep van 
een van de ouders het slechts mogelijk is om bui-
ten de schoolvakanties op vakantie te gaan en 
b. een werkgeversverklaring wordt overgelegd 
waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastge-
stelde schoolvakanties mogelijk is en
c. het de enige vakantie van de ouder(s)/verzor-
ger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat 
schooljaar betreft.
 
U kunt maar eenmaal per jaar vakantieverlof 
aanvragen en nooit langer dan tien schooldagen. 
Vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van 
het schooljaar wordt nooit verleend. 

Verlof in verband met andere, bijzondere 
omstandigheden als verhuizing of familiefeest
Om verlof van maximaal vijf dagen te krijgen voor 
een bijzondere gebeurtenis dient u minimaal twee 
werkdagen vooraf een schriftelijk verzoek bij de 
directeur in. De directeur beslist over het verzoek.

Een verzoek om verlof van meer dan tien dagen 
dient u minimaal zes weken van tevoren schrifte-
lijk bij de directeur van de school in. De directeur 
zal het verzoek aan de leerplichtambtenaar voor-
leggen. Als de leerplichtambtenaar niet akkoord 
gaat, zal de directeur diens besluit volgen.
Verlof in verband met een religieuze feestdag
Om verlof te krijgen voor een religieuze feestdag 
dient u minimaal twee werkdagen vooraf schrif-
telijk een verzoek bij de directeur in. De directeur 
beslist over het verzoek.

Vrij in verband met een behandeling 
van uw kind
Wij vragen u medische behandelingen (waaronder 
ook logopedie) zo veel mogelijk buiten schooltijd 
te plannen. Uw kind mist dan zo min mogelijk 
lestijd. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan kunt u 
hiervoor vrij vragen bij de directeur. Indien een 
logopedische of dyslexiebehandeling uitsluitend 
onder schooltijd gepland kan worden, geeft de 
school alleen vrij als deze op school plaatsvindt 
of, als dat niet mogelijk is, in de buurt. Wij willen 
uitval van lestijd voor uw kind zoveel mogelijk 
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voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het vinden 
van een aanbieder die behandeling op school kan 
aanbieden. Mocht de behandeling in de buurt zijn, 
dan bent u zelf verantwoordelijk voor het halen 
en brengen van uw kind. Sommige ouders willen 
hun kind extra lessen aanbieden (‘remedial tea-
ching’) of willen gebruik maken van particuliere 
plusklassen onder schooltijd. Wij kunnen hier uw 
kind geen vrij voor geven gezien het inspectie-
kader van de Inspectie van het Onderwijs.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming 
(luxe verzuim)
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestem-
ming van de schooldirectie, laten verzuimen om 
onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag 
naar een pretpark, een weekend weg of iets der-
gelijks), is de directie verplicht hiervan melding te 
doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeen-
te. Deze maakt hierna proces-verbaal op. Het 
Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete 
van €100,- per kind per dag of dagdeel op. 
Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim 
is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor 
de rechter te verschijnen.
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan ko-
men. U dient de school daar direct, op de eerste 
dag van verzuim, van op de hoogte te stellen. 

Indien uw kind langere tijd niet naar school kan 
komen, bekijken we samen met u hoe we het 

onderwijs toch kunnen voortzetten. Wij houden 
hier uiteraard rekening met alle beperkingen en 
proberen het onderwijs tijdelijk passend te ma-
ken. Wij vinden het daarbij ook belangrijk dat uw 
kind in deze situatie contact blijft houden met 
zijn of haar klasgenoten en de leerkracht. 

Als uw kind niet op school verschijnt en wij geen 
bericht van u hebben ontvangen, zullen wij in 
eerste instantie contact zoeken met u als ouder 
of verzorger om te horen wat er aan de hand is. Is 
er sprake van ongeoorloofd verzuim of frequent 
verzuim dan moeten wij dit melden bij de leer- 
plichtambtenaar. Vervolgens zal de leerplicht- 
ambtenaar contact met u opnemen.

Verzekeringen 
De scholen van De Groeiling zijn verzekerd voor 
aansprakelijkheid bij schade aan derden. Wij zijn 
daarbij aansprakelijk te stellen voor de schade 
veroorzaakt door een medewerker, maar ook door 
vrijwilligers binnen de school of actieve 
ouders. Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor 
de schade die een leerling veroorzaakt. 
Daarvoor bent u als ouder of verzorgende particu-
lier verzekerd. 

Toch hebben wij voor alle leerlingen in de school 
een aparte ongevallenverzekering afgesloten. 
Hoewel wij als school niet aansprakelijk zijn,  
kunnen wij via de verzekering toch proberen 

gedeeltelijk de schade te dekken die door een 
leerling veroorzaakt is. Schade aan materiële 
zaken zoals brillen, kleding en vervoermiddelen 
zijn echter niet meeverzekerd. Geneeskundige en 
tandheelkundige kosten worden bovendien tot 
bepaalde maxima uitsluitend vergoed, wanneer 
uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet 
of niet volledig voor haar rekening neemt. Voor 
meer informatie over de dekkingsbedragen en 
mogelijkheden kunt u contact opnemen met de 
directeur van uw school

Als u ons aansprakelijk wilt stellen voor schade 
dan dient u aan te tonen dat wij als school ons 
onvoldoende hebben ingespannen om en geen of 
onvoldoende maatregelen hebben genomen om 
de schade te voorkomen. Daarbij heeft u aan te 
tonen dat schade het gevolg is van onrechtmatig 
handelen van de school. Mocht u ons aanspra-
kelijk willen stellen, neem dan contact op met de 
directeur van uw school. Gezamenlijk zullen wij 
dan bekijken hoe deze schade gemeld kan wor-
den. De vraag of er sprake is van aansprakelijk-
heid, zullen wij neerleggen bij onze verzekeraar. 
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Privacy
In ons privacyreglement https://degroeiling.nl/
ouders/privacyreglement/ is beschreven hoe wij 
omgaan met de persoonsgegevens van uw kinde-
ren en uzelf. Dit reglement is met instemming van 
de GMR vastgesteld. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens 
als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
onze leerlingen, en voor de organisatie die daar-
voor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij 
van u bij de inschrijving op een van onze scholen. 
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld 
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is 
voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
Leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 
(digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang 
tot deze gegevens is beperkt tot medewerkers 
die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben 
voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
In ons onderwijs maken wij gebruik van diverse 
digitale leermiddelen. Hiervoor wordt in sommige 
gevallen een beperkte set met persoonsgegevens 
uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld 
een leerling te identificeren wanneer die inlogt. 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij met een 

landelijk beveiligd identificatienummer (ECK-iD: 
zie https://www.eck-id.nl/) waardoor er minder 
persoonsgegevens uitgewisseld hoeven te wor-
den.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons krij-
gen, hoe zij deze moeten beheren en waarvoor ze 
enkel gebruikt mogen worden. Dit is vastgelegd in 
verwerkersovereenkomsten tussen de leverancier 
en De Groeiling conform het landelijke 
privacyconvenant dat afgesloten is tussen  
leveranciers en schoolbesturen in het primair, 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 
Zie https://www.privacyconvenant.nl/.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens 
uitwisselen met andere externe partijen, denk 
aan zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen 
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u 
vooraf toestemming om met deze partijen gege-
vens te mogen uitwisselen. In dat geval maken wij 
afspraken over de eisen waar de gegevensuitwis-
seling aan moet voldoen conform de Algemene 
verordening gegevensbescherming. 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij 
u onder meer om toestemming voor het gebruik 
van foto- en videomateriaal, het delen van uw 
contactgegevens met andere ouders en/of het 
gebruik van sociale media door uw kind(eren).  

U heeft te allen tijde het recht om deze toestem-
ming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via 
een mail aan de directeur van de school. 

Ook heeft u het recht om het dossier over uw 
kind in te zien zoals wij dat op school vastgelegd 
hebben. U kunt per mail een verzoek om inzage 
doen aan de directeur. Deze zal binnen de 
geldende wettelijke termijn (binnen een maand) 
op uw verzoek reageren. Wij kunnen u hierbij 
vragen om aan te tonen dat u daadwerkelijk het 
gezag heeft over het kind. 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s 
maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft 
daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om 
terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s 
en video’s op internet en dit vooraf met ons af te 
stemmen.

Veiligheid, gedrag en regels op school
(Sociale) veiligheid op school
Alle scholen van de Groeiling werken met een 
gemeenschappelijk veiligheidsbeleid. Dit beleid is 
in hoofdlijnen beschreven en te vinden op www.
degroeling.nl/ouders/veiligheidsbeleid. Daarnaast 
heeft de school specifiek beleid opgesteld ten 
aanzien van de sociale veiligheid. Zie hiervoor 
https://www.cirkelgouda.nl/onze_school/school-
gids_en_andere_schooldocumenten. 
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Gedragscode en meldplicht ten aanzien van onge-
wenst gedrag
Wij tolereren op geen enkele manier gedrag dat 
schade berokkent aan een leerling, ouder of 
medewerker, aan persoonlijke eigendommen 
of schooleigendommen. Het betreft hier zowel 
psychische, fysieke als materiële schade. Om 
onze leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk 
te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag 
handelen we volgens een gedragscode. Deze ge-
dragscode is ten dele schoolspecifiek en vindt u 
op de website van de school.

Als er sprake is van (dreigen met) agressie en/of 
geweld (fysiek of verbaal) of seksuele intimida-
tie verwijzen wij u naar het protocol (zie https://
degroeiling.nl/ouders/klachtenregeling/), waarin 
is beschreven hoe u dit moet melden en hoe wij 
hiermee omgaan. De eerste stap is altijd mel-
den bij de directie van de school van uw kind. De 
directie registreert het incident en loopt met u 
de stappen door zoals die beschreven zijn in het 
protocol.

Als er sprake is van een (mogelijk) zedenmisdrijf 
moet dit niet alleen bij de directeur maar ook bij 
het schoolbestuur gemeld worden. Het schoolbe-
stuur heeft dan de plicht in overleg te treden met 
de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van 
het Onderwijs, waarna eventueel aangifte gedaan 
wordt bij de politie.

Disciplinaire maatregelen: schorsen en 
verwijderen
Wij kunnen overgaan tot het schorsen of 
verwijderen van uw kind als: 
• strafmaatregel; 
• maatregel om de veiligheid en orde in de 

school te handhaven of
• middel om aan te geven dat de school niet 

langer garant kan staan voor een verantwoor-
de kwaliteit van de zorg/begeleiding voor het 
kind.

Schorsing 
Bij schorsing ontzeggen wij uw kind tijdelijk de 
toegang tot de school. Voorafgaand hieraan vindt 
altijd een gesprek plaats met u als ouders of ver-
zorgende, de leerling, de betrokken leerkracht, de 
directeur en een lid van het college van bestuur. 
Het besluit tot schorsing bevestigen wij vervol-
gens met opgave van redenen schriftelijk aan u. 
Wij kunnen wettelijk (artikel 40c WPO) voor een 
periode van ten hoogste 1 week (5 schooldagen) 
schorsen. Wij stellen de leerling en u in staat, 
bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, het 
onderwijsproces zo veel mogelijk voort te zetten 
tijdens de schorsingsperiode. U kunt bezwaar 
maken tegen een schorsing door het besluit voor 
te leggen aan de rechter. 

Verwijdering 
In bijzonder ernstige situaties kunnen wij uw kind 
verwijderen van de school. Wij ontzeggen uw kind 

definitief de toegang tot de school en gaan met u 
op zoek naar een andere school voor uw kind. In 
dit soort situaties heeft het college van bestuur 
de conclusie getrokken dat de relatie tussen leer-
ling, ouders en school onherstelbaar is verstoord. 
Wij kunnen een leerling alleen verwijderen als 
wij ervoor hebben gezorgd dat een andere school 
bereid is de leerling toe te laten. 

Op hoofdlijnen is de volgende procedure van 
toepassing: 
• De directeur van de school informeert het  

college van bestuur;
• Het college van bestuur hoort zowel de be-

trokken groepsleerkracht, de leerling als de 
ouders/voogd; 

• Het college van bestuur neemt een besluit en 
deelt het voornemen tot verwijdering schrif-
telijk en met opgave van redenen mee aan de 
ouders of verzorgenden;

• De school zoekt in overleg met de ouders of 
verzorgenden een andere passende school. 

• Als een passende school voor het kind is 
gevonden, meldt het bestuur het definitieve 
besluit tot verwijdering schriftelijk aan de 
ouders of verzorgenden. 

U kunt tegen deze beslissing binnen 6 weken 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van be-
stuur. Bovendien kunt u tegelijkertijd dit bezwaar 
ook aanhangig maken bij de Geschillencommissie 
passend onderwijs. Zie hiervoor https://onder-
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wijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommis-
sie-passend-onderwijs-gpo. Ook voor inschake-
ling van de Geschillencommissie geldt een termijn 
van 6 weken. Het advies van de Geschillencom-
missie is niet bindend. Het college van bestuur 
deelt na uitspraak van de Geschillencommissie 
zo spoedig mogelijk aan zowel de ouders of 
verzorgende als de Geschillencommissie mee 
wat gedaan wordt met het advies. Na de aange-
geven datum van verwijdering hoeft de school 
de leerling niet langer toe te laten op de school. 
Ook niet als er een bezwaarprocedure loopt. Voor 
meer informatie over de procedure schorsen en 
verwijderen: www.degroeling.nl/ouders/disicpli-
nairemaatregelen

Toegangsverbod voor ouders tot de school 
of het schoolplein
Wanneer uw gedrag als ouder of verzorgende 
de orde en veiligheid op school verstoort zou 
dit uiteindelijk kunnen leiden tot schorsing of 
verwijdering van uw kind van school. Voordat 
wij hiertoe overgaan, kunnen wij u als ouder of 
verzorgende (tijdelijk) de toegang tot de school 
of het schoolplein ontzeggen. Wij zullen een 
school(plein)verbod schriftelijk aan u mededelen 
waarbij wij aangegeven waarom het verbod is 
ingesteld en hoe lang het gaat duren. Wij stellen 
ook de gemeentelijke politie (wijkagent) hiervan 
op de hoogte en hij of zij krijgt hierbij een kopie 
van de brief aan de ouder(s) of verzorgende(-n).

Meldplicht kindermishandeling en huiselijk  
geweld
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om 
tijdig signalen van zorg te herkennen. Bijvoor-
beeld als uw kind niet lekker in zijn of haar vel 
zit, ongelukkig is of ander gedrag vertoont. Door 
snel met u als ouders/verzorgers rond de tafel 
te gaan zitten, kunnen wij lichte zorgen op-
pakken en daar waar nodig oplossen. Hiermee 
willen wij voorkomen dat een ‘gewoon’ lastige 
situatie thuis of op school in de loop der tijd 
toch ernstiger wordt. 

Als er sprake is van (mogelijke) kindermishan-
deling of huiselijk geweld zijn wij als school per 
1 juli 2013 wettelijk verplicht om dit te melden 
na een zorgvuldig afwegingsproces (zie https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-ge-
weld/meldcode). Dit is vastgelegd in het eigen 
protocol https://degroeiling.nl/ouders/veilig-
heidsbeleid/. Dit protocol is gebaseerd op het 
landelijke afwegingskader (zie: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/
documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegings-
kader-in-de-meldcode-huiselijk-gewelden-kin-
dermishandeling)
 
Wij maken ook gebruik van het hulpmiddel ‘ver-
wijsindex’. De verwijsindex is een soort adres-
boek waarin professionals zoals leerkrachten, 
hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven 

dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeug-
dige tussen 0 en 23 jaar. Er staat verder geen 
inhoudelijke informatie in de verwijsindex. Wij 
informeren u als ouder/verzorger altijd vooraf-
gaand aan de mel-ding in de verwijsindex. 

Contact opnemen met een contactpersoon of 
een klacht indienen
Hoewel wij samen met u er alles aan zullen 
doen in een goede verstandhouding zorg te 
dragen voor de ontwikkeling van uw kind, kan 
het gebeuren dat deze samenwerking ernstig 
verstoord wordt. 
In de meeste gevallen zal een goed gesprek 
tussen u, de leraar en de school de verhouding 
kunnen herstellen. Wij nodigen u dan ook uit om 
met onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium 
naar ons toe te komen. Soms lukt het niet om 
de verhouding te herstellen. In dat geval zou u 
een klacht kunnen indienen.

Tot wie kunt u zich wenden in de school? 
Wanneer u het niet eens bent met wijze van 
handelen van de school en een klacht wil indie-
nen, dan kunt u zich in eerste instantie wenden 
tot de school. U kunt zich rechtstreeks wenden 
tot de betrokken leraar of als dit niet aan de 
orde of mogelijk is de directeur van de school. 
Ook kunt u in contact treden met de contact-
persoon (vertrouwenspersoon) op de school. Hij/
zij helpt u door te luisteren naar uw bezwaren 

Klachten en contact

Schoolgids 2020-2021



45

en u te wijzen hoe u deze kunnen aankaarten 
bij andere personen of instanties die de klacht 
in behandeling kunnen nemen en zo mogelijk 
samen met u oplossen. 

Tot wie kunt u zich wenden buiten de school?
Wanneer dit gesprek niet leidt tot een oplossing 
kunt u zich wenden tot andere kanalen. De wijze 
waarop De Groeiling met klachten omgaat is 
beschreven in de klachtenregeling: zie https://de-
groeiling.nl/ouders/klachtenregeling/.

U kunt zich wenden tot: 
• het college van bestuur van De Groeiling: u 

kunt uw klacht per mail kenbaar maken en 
sturen naar het bestuurssecretariaat via se-
cretariaat@degroeiling.nl. Voor meer informa-
tie kunt u telefonisch contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat op 0182 – 670 051.

• de externe vertrouwenspersoon van De 
Groeiling: deze heeft als voornaamste taak 
het bijstaan van ouders of verzorgers die 
geconfronteerd worden met machtsmis-
bruik. De externe vertrouwenspersoon gaat 
na of bemiddeling kan leiden tot een oplos-
sing. Hij of zij begeleidt u desgewenst bij een 
klachtenprocedure en verleent desgewenst 
bijstand bij het doen van aangifte bij politie 
of justitie. Bovendien verwijst deze externe 
vertrouwenspersoon u indien en voor zover 

noodzakelijk of wenselijk, naar instanties ge-
specialiseerd in opvang en nazorg.  
 
De Groeiling heeft de GGD Midden Holland als 
externe vertrouwenspersoon:  
https://www.ggdhm.nl/professionals/item/
scholen-kinderopvang/externe-vertrouwens-
persoon. U kunt de externe vertrouwensper-
soon bereiken via het secretariaat jeugdge-
zondheidszorg van de GGD Midden-Holland 
per telefoon op 088 - 308 33 42 of per mail  
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

• de vertrouwensinspecteur: bij klachten over 
seksueel misbruik, seksuele intimidatie,  
discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek ge-
weld of geestelijk geweld, waaronder zwaar  
pestgedrag, kunt u contact opnemen met een 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van 
het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal  
luisteren, informeren en adviseren. Zo nodig 
kan de vertrouwensinspecteur u adviseren in 
het traject naar het indienen van een formele 
klacht of het doen van aangifte. Voor meer 
informatie: https://www.onderwijsinspectie.
nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs. 
De vertrouwensinspecteur is bereikbaar op 
0900-1113111 (lokaal tarief). 

• de landelijke klachtencommissie: wanneer uw 
klacht na gesprek met een of meerdere van 
bovenstaande personen/instanties nog van 

toepassing is, kunt u zich wenden tot de Lan-
delijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
waarbij De Groeiling is aangesloten. Meer 
informatie vindt u op  
www.onderwijsgeschillen.nl.  
U kunt de landelijke klachtencommissie 
bereiken per telefoon 030 - 280 9590 en per 
mail info@onderwijsgeschillen.nl. Voor het 
indienen van een klacht kan ook gebruikt 
gemaakt worden van het klachtenformulier 
dat te vinden is op de website. Via de website 
is tevens een contactformulier te gebruiken 
voor het stellen van vragen. 

Klokkenluidersregeling 
Mocht u misstanden of integriteitsvraagstukken 
zien of aantreffen op school en u heeft hierbij 
geen persoonlijk belang, dan nodigen wij u uit 
om datgene wat u gezien heeft te melden bij de 
directeur van de school of de interne contactper-
soon (vertrouwenspersoon). Als u het als klok-
kenluider niet eens bent met de wijze waarop de 
school hier mee omgaat, kunt u gebruik maken 
van de Groeilingbrede klokkenluidersregeling die 
te vinden is op https://degroeiling.nl/ouders/vei-
ligheidsbeleid/.
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