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Colofon 

 
Deze schoolgids is een uitgave van: 
 
Warinschool 

Overmeerseweg 36 
Nederhorst den Berg 
Telefoon: 0294-251351 
E-mail: directie@warinschool.nl 
Website: www.warinschool.nl 
 

Voorwoord 

In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij op de 
Warinschool werken. We willen de kinderen niet 

alleen een leuke schooltijd geven, maar ook dat 

we les geven volgens de nieuwste inzichten. Op de 
Warinschool staat goede instructie centraal. 
Daarnaast begeleiden we de kinderen op weg naar 
zelfstandigheid, leren hen samen te werken en 
brengen hen gevoel voor verantwoordelijkheid bij. 
Het schoolteam biedt een stevige basis voor de 
ontwikkeling van uw kind.  

Bij het lezen zult u merken dat we een school zijn 
die veiligheid en geborgenheid biedt aan de 
kinderen en hun ouders. 
 
Peter van den Doel 
 

Beste kinderen, 

 
Op onze school… 
1. Genieten we van jouw vrolijkheid. 
2. Houden we van jouw nieuwsgierigheid. 
3. Belonen we jouw positieve prestaties. 
4. Heb je recht op je eigen-aardigheden. 

5. Zorgen we dat je leert wat jíj nodig hebt. 
6. Dagen we je uit om alles uit jezelf te halen. 
7. Leren we je kritisch nadenken. 
 
De Warin geeft je de ruimte 
Op de Warinschool krijgen de kinderen de ruimte 
om zich te ontwikkelen. We creëren voor de 

leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te groeien. Onderwijs en vorming staan bij ons 
op school centraal. De leerlingen ontdekken waar 
hun hart ligt. De leerkracht neemt de tijd om de 
liefde voor zijn vak te laten zien en aandacht voor 
de leerlingen te hebben die daarmee bezig zijn. Zo 
krijgt de leerling de ruimte om zich 

geconcentreerd te vormen. 
 

Waarom voor de Warinschool 
kiezen? 

Iedere ouder staat een keer voor de keuze "Welke 
school vinden wij het beste voor ons kind?" Er zijn 

veel redenen om bewust te kiezen voor de Warin! 
 Op de Warinschool staat goede instructie 

centraal. 

 We bieden het kind een weektaak aan op zijn 

of haar niveau. Het is een werkdocument voor 

de leerling. Zie onder dag- en weektaken op 

pag. 21. 

 De leerling bepaalt mede hoe (werkvorm, 

tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de 

gestelde doelen. 

 De leerkracht geeft terugkoppeling op het 

gemaakte werk, maar ook de leerlingen 

reflecteren op hun werk. 

 We analyseren de opbrengsten, brengen de 

kind-kenmerken en onderwijsbehoeften in 

overleg met de leerling en ouder in kaart. Dit 

alles komt samen in het groepsplan. 

 We zijn een Vreedzame School. Dit zit in al 

onze handelingen verweven.  

 De leerlingen kunnen op respectvolle wijze 

met alles bij ons en elkaar terecht. 

 Als de kinderen de basisschool helemaal 

doorlopen hebben, hebben we de stap naar 

het voortgezet onderwijs kleiner gemaakt 

 

Een grassprietje groeit niet harder door er aan te 
trekken, maar de kunst is om op het juiste 
moment de juiste verzorging toe te passen. Dat 
geldt ook voor groeiprocessen bij leerlingen! 

 

 
 

Waar staan we voor? 

Onze kinderen krijgen verantwoordelijkheid die ze 
aankunnen. 

Waarden en normen staan bij ons hoog in het 
vaandel. 
Wij leren de kinderen zelfstandig te zijn. 
Kinderen leren bij ons samen te werken. 
Wij leren onze kinderen conflicten oplossen. 
Uw inbreng doet ertoe. 
 

Nieuwsgierig? Bel 0294-251351 of kijk op 
www.warinschool.nl 
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De School 
Een school met geschiedenis 

Onze school staat tegenover het kasteel 

Nederhorst, en draagt de naam van de vroegere 
bewoners van het kasteel, de freules Warin. Toen 
onze school in 1882 begon met ruim 60 leerlingen 
en één onderwijzer, was er natuurlijk nog geen 
subsidie. De dames Warin namen de meeste 
kosten voor hun rekening. In 1887 splitste de 

school zich in een hervormde en een 
gereformeerde school; sinds 1968 zijn de scholen 
weer samengevoegd tot één christelijke lagere 
school. De kleuterscholen, die sinds 1975 onder 
hetzelfde bestuur vielen, kwamen in 1985 onder 

het dak van de Warinschool. 
Aan de zuidgevel van de school hangt een plastiek 

met drie kinderen rond een boek. De kinderen 
staan voor de drie scholen die vroeger tot de 
vereniging behoorden: de twee kleuterscholen en 
de lagere school. Het boek stelt uiteraard de Bijbel 
voor. 
 
Het logo 

Ons gebouw is betaald uit het legaat, dat de 
dames Warin hebben nagelaten. Zij waren tot de 
vorige eeuwwisseling de bewoners van het 
kasteel. De historische band met het kasteel is in 
het logo verwerkt. 

 
De helft van de letter W is rood. Die kleur verwijst 

naar kasteelmuren, maar ook naar de 
degelijkheid, de betrouwbaarheid en de veiligheid 
die een kasteel bood.  
We zijn een school met historie, maar sterk 
gericht op de 21e eeuw. We vernieuwen ons 
voortdurend. Dat frisse en vernieuwende wordt 
gesymboliseerd door de kleur groen. 

Ons credo luidt: De Warinschool geeft je de 
ruimte. Deze woorden staan onder de afbeelding. 

Het lint waarop de laatste vier woorden staan 
beeldt dynamiek uit. De tekst is omkaderd, wat 
staat voor een veilige omgeving. 
 

Het gebouw 

Het oudste deel van het schoolgebouw dateert van 

1920. Toen al was de Warinschool een zeer 
moderne school: de enige in Nederland met een 
‘badinrichting’! Door de jaren heen is het gebouw 
steeds uitgebreid en vernieuwd. De laatste 
renovatie vond plaats in 1996.  

In de school zijn acht moderne lokalen, een 
kleutergymlokaal, een ruime keuken, toiletten en 
een douche, personeelskamers en de Ridderzaal: 
de ruimte voor vieringen en overblijven. Deze 
kunnen we door paneelwanden splitsen, waardoor 
een extra lokaal kan worden gecreëerd. Sinds 
1987 is peuteropvang in ons gebouw gevestigd. 

 
Een christelijke school 

Op de Warinschool werken we vanuit een 
protestants-christelijke levensbeschouwing. Dat 
blijkt niet alleen uit de godsdienstige vorming en 
de vieringen, maar bovenal uit onze visie op het 
kind en de daaruit voortvloeiende consequenties. 

De kinderen leren op een respectvolle wijze met 
elkaar omgaan. We begeleiden de kinderen op hun 
weg naar volwassenheid.  
We zijn ons ervan bewust dat we als volwassenen 
een voorbeeldfunctie hebben.  
Daarbij denken we aan: 

 veiligheid en geborgenheid bieden; 
 betrokken zijn op elkaar; 
 begrip hebben voor elkaar; 

 rekening houden met elkaar; 
 opkomen voor de zwakkeren; 
 overdracht van waarden en normen die daaruit 

voortkomen; 

 duidelijkheid in regels. 
 
Ook als u uw kind niet opvoedt vanuit een 
christelijke traditie, denken wij als christelijke 
school uw kind een meerwaarde te bieden voor de 
rest van zijn /haar leven. 
 

Het schoolteam 
Het team van de Warinschool bestaat uit negen 
volledig bevoegde leerkrachten en een conciërge. 

Daarnaast hebben de leerkrachten na- en 
bijscholing gevolgd, zoals een cursus 
handelingsgericht werken, daltonleerkracht, 

Vreedzame School, effectieve instructie, speciaal 
onderwijs, Engels, handvaardigheid, 
bedrijfshulpverlening, computercursussen, 
muziek- en toneelcursussen. Eén leerkracht heeft 
de leergang Special Educationals Needs afgerond. 
De leerkrachten blijven up-to-date door tijd te 
steken in nascholing. 

 
Resultaten van onze voornemens 
 We zijn verder gegaan in het verbeteren van 

onze instructievaardigheden. De leerkrachten 

zijn meerdere keren geobserveerd, waarbij 
bleek dat ze allemaal instructie geven volgens 
het IGDI-model. IGDI staat voor Interactieve 

Gedifferentieerde Directe Instructie. Onze 
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leerkrachten geven instructie volgens dit 

model. 

 We hebben scholing gevolgd in het geven van 
Engels in groep 1 t/m 8. We geven nu Engelse 
les vanaf groep 1. 

  
 We willen de wereldoriënterende vakken 

geïntegreerd geven. Daartoe hebben we een 
aanzet gegeven, waarbij we verschillende 
trainingen hebben gevolgd. 

 De licentie die de Nederlandse 
Daltonvereniging heeft afgegeven is met vijf 
jaar verlengd. 

 De meeste ouders hebben zich uitgesproken 

voor de invoering van een continurooster. 
 

Ambities voor het nieuwe schooljaar 
We willen het eigenaarschap van de kinderen in 
hun leerproces vergroten. Daartoe voeren we 
regelmatig gesprekken met de kinderen over wat 
ze kunnen en wat ze willen leren. 

We gaan door met de integratie van de 
wereldoriënternde vakken, zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur. 
 

Missie 

Kinderen komen het meest tot hun recht als ze 
opgroeien in een omgeving, waar zij zich veilig 
voelen en waarvoor ze medeverantwoordelijkheid 

dragen. We zien ons onderwijs als middel om 
kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot 

zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die 
hebben leren samenwerken, actief en kritisch 
deelnemen aan de maatschappij en die met 
vrijheid kunnen omgaan, maar dan wel een 
vrijheid in gebondenheid. 
Waarom geven wij ons onderwijs, zoals we dat 
doen? Omdat kinderen goed voorbereid moeten 

zijn op de 21e eeuw. 
Onze maatschappij vraagt nu en in de toekomst 
om mensen die verantwoordelijkheid nemen en 
met zelfstandigheid om kunnen gaan. Het zal gaan 
om verantwoord burgerschap. De maatschappij 

van de toekomst vraagt om mensen die kunnen 
samenwerken en die kritisch op hun eigen 

handelen kunnen reflecteren. 
Gezien de pessimistische berichten over 
klimaatverandering is duurzaamheid geboden en 
daar zal het kind van nu op voorbereid moeten 
worden. 
Hoe doen we dat? Om deze missie vorm te geven 

hebben we gekozen voor deze kernwaarden: 
effectiviteit, verantwoordelijkheid en vrijheid in 
gebondenheid, zelfstandigheid, sociale 
vaardigheden, reflectie, innovatie en IT. 
Wat zetten we hiervoor in? We hebben ervoor 
gekozen om een daltonschool te worden omdat 

dit gericht is op de kernwaarden effectiviteit, 

verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen, 
zelfstandigheid, reflectie en borging. 

Met de Vreedzame School leren we de kinderen 

met elkaar om te gaan. Ze leren oog, oor en hart 

voor elkaar te hebben. We leren hen om te gaan 
met conflicten en het voorkomen ervan. Daarnaast 
geef je met de Vreedzame School vorm aan 
burgerschap en democratie. De Vreedzame School 
draagt ook veel bij aan de vorming van 

verantwoordelijkheidsgevoel. Zo hebben we alle 
kinderen een huishoudelijke taak gegeven, die 
ze dagelijks moeten uitvoeren. 
We hebben een Leerlingenraad ingesteld om van 
de school een democratische gemeenschap te 
maken. 
Interactieve, Gedifferentieerde Directie 

Instructie is naar onze mening de beste manier 
om effectief instructie te geven. Een van de pijlers 

hierbij is het toepassen van coöperatieve 
werkvormen. John Hattie heeft in Leren 
Zichtbaar Maken aangetoond dat deze 
werkvormen veel effect hebben. 
We geven de differentiatie vorm door de 1-

zorgroute. Hierbij verdelen we de kinderen per 
vak (spelling, rekenen en technisch lezen) in drie 
niveaus. Dit is onder meer terug te zien op hun 
weektaken. Hierop plannen de kinderen hun 
werk en tekenen ze het af, zodra ze hun lesdoel 
behaald hebben. Ze mogen ook hun eigen 

lesdoelen formuleren. Dit kan voortkomen uit 
een persoonlijk leerplan. Dit is weer terug te 
zien in hun portfolio. De kinderen beantwoorden 

reflectievragen op de weektaak en op hun eigen 
rapport. We geven de kinderen ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas. 
Deze is slechts bestemd voor kinderen die aan een 

aantal eisen voldoen. 
Informatietechnologie neemt in de toekomst 
een steeds belangrijkere plaats in. Om ons 
onderwijs effectief te maken, hebben we ervoor 
gekozen tablets te gebruiken bij het reken- en 
spellingsonderwijs.  
 

 
 
We houden jaarlijks een Science Fair. De 
kinderen bedenken een onderzoeksvraag en door 

middel van proeven onderbouwen ze hun theorie. 
Dit laten ze aan de ouders zien tijdens de 
jaarlijkse Science Fair.  
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Om de zelfstandigheid van de kinderen te 

vergroten, kijken de kinderen zelf hun werk na en 

mogen ze hun werkplek kiezen, mits ze die 
vrijheid aankunnen. 
 

Onderwijsvisie 

Kinderen komen het meest tot hun recht als ze 
opgroeien in een omgeving, waar zij zich veilig 
voelen en waarvoor ze medeverantwoordelijkheid 
dragen. We zien ons onderwijs als middel om 
kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot 

zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die 
hebben leren samenwerken en die met vrijheid 
kunnen omgaan, maar dan wel een vrijheid in 
gebondenheid. Dat houdt in dat mensen rekening 

houden met elkaar, dat mensen verantwoordelijk 
zijn voor elkaar. We kunnen ook spreken van 
vrijheid in verbondenheid: je leert omgaan met de 

mate van vrijheid die je aankunt. Tegelijkertijd 
ben je wel verbonden met de mensen om je heen 
en moet je daarmee rekening houden en die ook 
respecteren. 
Kinderen krijgen de kans hun eigen vermogens en 
identiteit te ontwikkelen. Ook hebben ze de 
gelegenheid hun idealen zo veel mogelijk te 

verwezenlijken. Daarom heeft ieder mens recht op 
een persoonlijke benadering en waardering. 
Kinderen mogen zich uiten. We leren de kinderen 
omgaan met hun eigen gevoelens en die van 

anderen. 
Uw kind bereikt meer in samenwerking met 

anderen dan wanneer het alles alleen doet. 
Daarbij komt, dat de maatschappij om mensen 
vraagt die kunnen samenwerken. 
Omdat de maatschappij snel verandert, moet je je 
voortdurend ontwikkelen. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat kinderen plezier in het leren hebben 
en dat ze 'leren' leren.  

We leven in een wereld die niet, zoals vroeger, als 
het ware een christelijk stempel heeft, maar 
daarentegen een meer multicultureel karakter 
draagt. We maken de kinderen hier vertrouwd 
mee. We brengen hen ook respect bij voor andere 

religies.  
 

Daltononderwijs 

Vanaf de zomer van 2009 mogen we ons officieel 
een daltonschool noemen. De daltonkernwaarden 
zijn: effectiviteit, verantwoordelijkheid/vrijheid in 

gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, 
reflectie en borging. De weektaak speelt hierbij 
een belangrijke rol.  
Als voordeel geldt, dat het individuele kind beter 
tot zijn recht komt.  
Het leidende pedagogische principe van het 

Daltononderwijs vloeit voort uit het mensbeeld 

van Helen Parkhurst. In het boek ‘De wereld van 
een kind’ beschrijft ze dit beeld: Elk kind probeert 
zijn omgeving zo goed mogelijk te begrijpen en 
hier positief mee om te gaan. Bovendien dienen 

volwassenen en kinderen op een pedagogische 

wijze met elkaar om te gaan. Essentieel is dat 

ouders en leerkrachten een veilig, ondersteunend 
klimaat bieden voor het exploreren, begrijpen en 
zo zelfstandig mogelijk omgaan met de omgeving.  
 
Helen Parkhurst 

Helen Parkhurst was één van de grote 
onderwijsvernieuwers van de vorige eeuw. Haar 
eerste school was een eenmansschool met 40 
leerlingen in acht groepen. In feite een 
onmogelijke opgave voor een jonge, beginnende 
onderwijzeres. Zij bedacht een manier om 
hiermee om te gaan. Ze koos voor een aanpak 

met gedeeltelijke zelfstudie en voor overleg met 
kinderen, wat eigen verantwoordelijkheid zou 

kunnen zijn. Daarnaast legde ze het een en ander 
vast in een soort contract: ‘de taak’. De kinderen 
beloofden dat de taak op tijd af zou zijn en op 
haar beurt beloofde zij de kinderen hulp te bieden 
waar dat noodzakelijk was. De aanpak bleek heel 

positief te zijn. Dat kwam doordat de leerkracht 
gerichte bemoeienis had met het werk van de 
leerling. Daarnaast had het kind een actieve rol in 
zijn eigen onderwijs. 
De methode werd overgenomen door de State 
High School in Dalton – Massachusetts, die zijn 

naam gaf aan deze werkwijze. 
 

Pedagogisch klimaat 

Kinderen en volwassenen horen zich veilig en 

geborgen te voelen op school. Door respect voor 
elkaar, regels en afspraken over omgangsnormen 
en een goede communicatie, biedt de Warinschool 
kinderen veiligheid en geborgenheid. Kinderen 
krijgen de stimulans om samen te spelen en 
samen te werken op basis van wederzijds respect. 
Kinderen leren hulp bieden en hulp vragen. In zo’n 

werksfeer kunnen kinderen zich zo veelzijdig 
mogelijk vormen. Deze werksfeer komt o.a. tot 
stand door een goede samenwerking tussen de 
leerkrachten, en tussen de kinderen onderling. 
Met en van elkaar leren vinden wij erg belangrijk. 
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Uitgangspunt voor ons pedagogisch klimaat is een 

positieve en vriendelijke benadering van de 

leerkracht naar het kind, in de verwachting dat dit 
een positief effect heeft op de benadering van het 
kind naar de leerkracht en naar andere kinderen. 
Zo begroet iedere leerkracht bij binnenkomst elk 
kind persoonlijk. 

 
Door de lessen Vreedzame School leren we de 
kinderen hoe ze met elkaar moeten omgaan. 
Daarnaast wordt er in groep 6 aandacht besteed 
aan het digitaal pesten door het bespreken van 
een protocol.  
Communiceren met elkaar is heel belangrijk. Juist 

door onze manier van vragen stellen, willen we de 
kinderen een gevoel van meer betrokkenheid 

geven, wat voor verhoging van de eigenwaarde 
zorgt. 
 
Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn 
regels nodig. Deze regels stellen we vaak samen 

met de kinderen op. We formuleren deze regels 
positief. Hiermee sturen we het gedrag van 
kinderen bij het omgaan met elkaar en geven 
tegelijkertijd grenzen aan. Hiervoor verwijs ik u 
naar het kopje ‘antipestprotocol’.  
 

Onze negen hoofdregels: 
1. Wij zorgen ervoor dat iedereen op school zich 

veilig, prettig en de moeite waard voelt. 

2. Wij behandelen elkaar met respect. 
3. Wij stimuleren iedereen in zijn/haar 

zelfstandigheid. 
4. Iedereen hoort erbij. 

5. Wij zorgen ervoor dat de kinderen kunnen 
leren. 

6. Wij zorgen ervoor dat de juffen en meesters les 
kunnen geven. 

7. We zorgen ervoor dat we op tijd kunnen 
beginnen. 

8. Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van de 

school, de ander en onszelf. 
9. Wij gaan zorgvuldig om met de natuur om ons 

heen. 

 

 

Deze regels bespreken we met de kinderen in de 

klas en maken op grond daarvan samen 

afspraken. Daarnaast hebben we nog enkele 
praktische afspraken gemaakt: 
 
 Hollen en schreeuwen op de gang is gevaarlijk 

en hinderlijk: een ongeluk is zo gebeurd. 

 In de pauze gaat iedereen naar buiten. Binnen 
blijven mag alleen met toestemming van de juf 
of meester; naar binnen gaan alleen na overleg 
met de pleinwacht. 

 Het schoolplein is er om samen te spelen. Houd 
rekening met elkaar. 

 Op het schoolplein naast de school is een 

skatebaan, waar de kinderen mogen skaten en 
steppen. 

 Kinderen die met de fiets op school komen, 
lopen voor de veiligheid op het plein naast hun 
fiets. 

 Wees aardig voor een ander, dan is die ander 
het meestal ook voor jou. 

 Kun je problemen met andere kinderen niet 
samen oplossen, ga dan naar je juf of meester. 

 
Ook hebben we het stilteteken ingevoerd: één 
hand in de lucht en de wijsvinger van de andere 
hand op de lippen. De kinderen nemen dit gebaar 

over, zodat het stil wordt en de leerkracht iets kan 
zeggen. Zo vraagt niet alleen de leerkracht de 
kinderen om stilte, maar vragen de kinderen dit 

ook aan elkaar! 
 

Kwaliteitsbeleid 

Wij stellen al geruime tijd vast welke kwaliteit wij 
de kinderen, de ouders en onszelf bieden. Hierbij 
richten we ons op de ideeën van de inspectie. 
Deze kwaliteitseisen leggen wij vast. Vervolgens 
doen wij wat we beloven en gaan we na of het ons 

ook lukt. Hiervan leggen we verantwoording af in 
het schoolplan en de schoolgids. 
 
Dit project heeft als uitkomst dat we weten welke 
aspecten we moeten bijstellen binnen ons 

onderwijs. We zijn met ‘didactisch handelen’ en 
‘de leraar’ begonnen. Deze vormden een aanzet 

voor het schrijven van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen door de individuele 
leerkrachten. 
In de komende periode willen we de kwaliteit 
bepalen van ons daltononderwijs en het 
onderwijsleerproces.  

Om het jaar bieden we de ouders de 
oudertevredenheidspeiling aan met het verzoek 
deze in te vullen. Hierdoor hopen we een beter 
zicht te krijgen op de kwaliteit die we leveren. 
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Stichting Proceon 

Proceon is een stichting voor protestants-
christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. 
Onder de stichting vallen 20 basisscholen. De 
stichting bestaat sinds 1 september 2006. Er 

werken zo’n 300 mensen voor circa 4.000 
leerlingen. 
Vooruitgaan 
De naam Proceon vertolkt de ambitie en 
bestaansrecht. 
Het komt van het Latijnse ‘procedere’ dat  

‘vooruitgaan’ betekent. 
Het is een samenvoeging van PROtestants 
C(E)hristelijk Onderwijs 
Dit is de grondslag van de stichting 

 
Proceon de eerste drie letters refereren aan de 
professionaliteit van de organisatie en de cultuur 

die er heerst. 
De stichting bewaakt de onderwijskwaliteit 
zorgvuldig. Dat vraagt om flexibiliteit en 
dynamiek. Om kwaliteit te blijven leveren, is het 
noodzakelijk om voortdurend te signaleren, 
analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. 
We zien ook protestants-christelijk onderwijs — 

het bestaansrecht van de stichting — terug in de 
naam.  
Protestants-christelijk onderwijs is wat ons betreft 
niet statisch, maar voortdurend onderwerp van 

gesprek. Stichting Proceon wil kinderen vanuit de 
christelijke traditie leren omgaan met 

zingevingsvragen. 
 
Missie 
Onze missie luidt als volgt:  
Stichting Proceon richt protestants-christelijke 
scholen voor primair onderwijs op en houdt die in 
stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs, in het Gooi en omgeving. Onze 
opdracht is om vanuit een christelijke overtuiging 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. We 
richten ons op het volgen, begeleiden en 
stimuleren van een zo breed mogelijke groep 

kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig 
denkende en handelende mensen, met besef van 

normen en waarden. 
Hieruit leiden we ons motto af: leren met hoofd, 
hart en handen. 
 

Visie 

Ons motto — leren met hoofd, hart en handen — 

laat iedereen zien wat we voor ogen hebben: 
leren, ontwikkelen in de volle breedte. Dit geldt 
voor leerlingen én personeel.  
Stichting Proceon is een lerende gemeenschap 
met een professionele cultuur. De stichting 

verwacht als resultaat van haar inspanningen dat 
kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige 
deelnemers in onze veranderende samenleving. 
Dit betekent dat kennis, vaardigheden en 
ervaringen aan bod komen die de totale 
ontwikkeling van kinderen beogen.  
Het personeel van de stichting realiseert een 

breed onderwijsaanbod dat is afgestemd op de 
mogelijkheden van de leerlingen. Dit aanbod is 

steeds in ontwikkeling, omdat de eisen van de 
omgeving van de school zich ook ontwikkelen.  
 
Waarden 
Onze gezamenlijke waarden: 

 Proactief naar de samenleving 
 Respect voor elkaars eigenheid 
 Open naar binnen en naar buiten 
 Christelijke levensvisie 
 Eigenstandig en zelfstandig zijn 
 Onderling verbonden en solidair met elkaar 

 Nadruk op fysieke en emotionele veiligheid 
 
College van Bestuur, Raad van Toezicht 

In het kort wordt Stichting Proceon als volgt 
bestuurd: 
 De directeuren zijn integraal verantwoordelijk 

voor hun scholen. 

 Het College van Bestuur (CvB) is integraal 
verantwoordelijk voor de organisatie en wordt 
hierbij ondersteund door het servicebureau en 
het secretariaat. 

 De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op 
en adviseert het CvB. 

 De gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de 
organisatie over het beleid van de stichting en 
heeft op een aantal terreinen instemmings- of 

adviesbevoegdheden. 

 Op schoolniveau vervult de 

medezeggenschapsraad (MR) deze rol. 
 

Organogram 
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Strategisch beleid 

In het strategisch beleid 2014-2018 staan de 
volgende strategische uitgangspunten: 
1. Innovatie, internationalisering, informatisering 

en instroomgroepen. 

2. Professionalisering, leren van en mét elkaar 
3. De toegevoegde waarde van de school is 

zichtbaar en merkbaar. 
4. E-learning vormt een onderdeel van ons 

onderwijs. 
5. De school is een maatschappelijke 

onderneming die samenwerkt met 
verschillende stakeholders. Ouders zijn hier 
onlosmakelijk mee verbonden, er is een 

gedeelde verantwoordelijkheid.  
Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor 
de schoolplannen. Het volledige strategische 
beleidsplan staat op onze website: 

www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx. 
 

Kwaliteit 

De stichting bewaakt haar onderwijskwaliteit 

zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat 
vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. 
Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu 
proces van signaleren, analyseren, veranderen, 
bewaken en evalueren.  

 
Stichting Proceon is een lerende gemeenschap, 

waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe 
ontwikkelingen in de samenleving. Samen met 

leerlingen, ouders en personeel bepalen we of ons 

aanbod nog altijd aansluit op de wensen in de 

samenleving. 
 

Leerlingenzorg 

Leerlingenzorg is voor de Stichting Proceon heel 
erg belangrijk. Elke school heeft hiervoor een 
interne begeleider (Ib’er) die de zorg op de school 
coördineert. Denk aan het ondersteunen van de 
leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de 
groep en het opstellen van efficiënte 

groepsplannen, maar ook het leggen van externe 
contacten en het zoeken van de juiste hulp en 
aanpak bij een bepaalde leerling. 
 

Op veel scholen is het groepsplan de basis voor de 
week- of dagplanning. Het is een plan waarin 
beschreven staat hoe, gezien de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen nu, de 
leerkracht het beste om kan gaan met de doelen 
en wat leerlingen nodig hebben om deze te 
bereiken in de komende planperiode.  
Alle IB-ers van onze scholen nemen deel aan een 
netwerk om kennis en ervaring te delen. 
Daarnaast hebben we relaties met externe 

instanties waarnaar we kunnen verwijzen als dit 
nodig is, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband 
UNITA (http://www.swvunita.nl). 
 

Passend onderwijs 
De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor 

alle leerlingen in het onderwijs een geschikte 
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plaats wordt gevonden, vooral voor die leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoefte. 

Het schoolbestuur van stichting Proceon is samen 
met de andere schoolbesturen binnen het swv 
Unita hiervoor verantwoordelijk. Op de website 

http://www.swvunita.nl kunt u hierover meer 

lezen.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met het SWV Unita 

p/a Annie MG Schmidtschool 
Laapersboog 9 
1213 VC Hilversum 
Telefoon 035 6215835 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel 
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind; 

passend bij wat u en uw kind belangrijk en nodig 

is. Daarbij kijkt u uiteraard ook welke 
ondersteuning de school kan bieden als uw kind 
extra ondersteuning nodig zou hebben. 
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft dan 
voert u eerst een oriënterend gesprek met de 
directie van de school: in dat gesprek krijgt u een 

eerste indruk van wat wij wel en niet kunnen 
bieden. 

Drie factoren spelen een rol of de school een 
passend aanbod kan bieden. 

1. De ondersteuningsbehoefte van het kind 
2. De (on)mogelijkheden van de school de 

leerling met ondersteuningsbehoefte te 

kunnen begeleiden 
3. De wensen van de ouders. 

De schoolbesturen van het swv Unita hebben 

afgesproken dat er in de lijn van Passend 
Onderwijs er voor alle aangemelde kinderen 
binnen het SWV Unita een passende plaats moet 
zijn.  

 
Via het samenwerkingsverband kunnen we 
kinderen laten testen of begeleiden door externe 
deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en 
tests vinden altijd plaats in overleg met de Intern 

begeleider. Ook worden de ouders hierbij 
betrokken en wordt er altijd schriftelijke 

toestemming van de ouders gevraagd. 

 
Als ouders het advies krijgen van de school om 
hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de 
school altijd de medewerking van de ouders nodig. 
Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot 

gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning 
krijgt die het nodig heeft. Als stichting vinden wij 
het daarom van groot belang om constructief 
samen te werken met ouders in het belang van 
het kind Dit geldt natuurlijk voor al onze 
leerlingen. 
Als een school niet (meer) de ondersteuning kan 

bieden die een kind nodig heeft, kunnen ouders en 

school samen besluiten om het kind te verwijzen 
naar een school voor speciaal basisonderwijs 
(SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door 

de ouders in samenwerking met de Intern 

Begeleider gedaan.  

 
Hulp 
De school heeft gekozen voor de 1-zorgroute. 
Hierbij werken de kinderen zo min mogelijk met 
individuele programma’s, maar werken ze aan 

dezelfde stof. Op basis van de onderwijsbehoeften 
van de kinderen en de behaalde resultaten 
verdelen we hen onder in een zon-, maan- of 
stergroep. De kinderen van de zon-groep krijgen 
een kortere instructie en maken meer 
verrijkingsstof. De maangroep geldt als de 
gemiddelde groep. De kinderen van de stergroep 

hoeven minder opgaven te maken en krijgen 
verlengde instructie of extra instructie aan de 

instructietafel. In uitzonderlijke gevallen bieden 
we kinderen een apart programma aan. 
De school beschikt over protocollen omtrent 
zorgverbreding, dyslexie, dyscalculie en heeft de 
afspraken omtrent de Vreedzame School en het 

tegengaan van pestgedrag eveneens op papier 
gezet. 
 
Bekwaamheid leraren 
De teamleden hebben zich individueel of in 
teamverband op allerlei manier geschoold om 

gerichte hulp te verlenen. Zo is onze Ib’er in het 
bezit van de master Special Educational Needs 
(SEN) en heeft de directeur de akte Speciaal 

Onderwijs gehaald. De laatste is gecertificeerd om 
kinderen op dyslexie te onderzoeken (FIK-2). 
Enkele leerkrachten hebben een certificaat 
gehaald om te werken met de plusklas. Het team 

volgde trainingen in 1-Zorgroute, het geven van 
lessen Vreedzame School, Basiscommunicatie, 
Interactive Gedifferentieerde Directe Instructie 
(IGDI) en een training technisch leesonderwijs. 
 
Partners 
De school onderhoudt systematische 

(gereguleerde) contacten met Peuterspeelzaal 
Kidswereld, kinderopvang Kidswereld, CPS, CED-
groep, Marnix Academie, de regio Midden-

Nederland van de Nederlandse Daltonvereniging, 
de GG&GD, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk 
Werk Versa, Globe, de plaatselijke politie, de 

plaatselijke kerk, het gemeentebestuur, de 
plaatselijke praktijk voor fysiotherapie, 
logopedisten 
 
Orthotheek 
We hebben in de loop van de tijd materialen 
aangeschaft die we kunnen inzetten voor zwakke 

of heel goede leerlingen. Voor de zwakke 
leerlingen zijn dit veelal methodieken die ook 
binnen het speciaal basisonderwijs worden 
gebruikt.  

  

http://www.swvunita.nl/
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Zorg voor het jonge kind 

We volgen de ontwikkeling van al onze kinderen – 

dus ook het jonge kind – op de voet. We passen 
ook bij hen de principes van de 1-zorgroute toe. 
We bewaken de leerlijnen en streven ernaar de 
ontwikkelingsdoelen te halen.  
 

Daltononderwijs in de 
praktijk 
Het enthousiasme onder de leerkrachten om op 
een daltonschool te werken is groot. De directeur 
bezoekt namens de Nederlandse Daltonvereniging 
daltonscholen. Hier doet de Warinschool zijn 
voordeel mee. 

 

Effectiviteit 

Daltononderwijs hoort effectief te zijn, want 
kinderen gaan naar school om te leren en zich te 

vormen. De instructie staat centraal in ons 
onderwijs. Tijdens de instructielessen letten alle 
kinderen op en doen ze mee met de klassikale 
activiteiten. Om goed te leren vormen de 
kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking en 
verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid de 
voorwaarden daartoe. 
 

Zelfstandigheid 

Na de instructie maken de kinderen met rekenen, 
spelling en taal hun werk. De dag erna krijgen ze 

met spelling en taal oefenstof voor hetzelfde doel 
aangeboden. Deze lessen maken de kinderen 
tijdens de werkles. Hierbij werken ze zelfstandig. 
Dit betekent dat de kinderen de opdrachten 
zonder instructie kunnen maken. Naast de 
instructiemomenten zijn er vaste tijdstippen, 
waarop gezamenlijke activiteiten zijn ingepland.  

De instructies kunnen gelden voor alle kinderen, 
maar het kan ook zijn dat met bepaalde kinderen 
is afgesproken dat zij de instructie facultatief 
kunnen volgen.  
Kinderen mogen tijdens de les elkaar om hulp 

vragen. Mocht een kind rustig door willen blijven 

werken en niet gestoord willen worden, dan kan 
een kind van groep 3 of hoger zijn blokje ‘op rood 
zetten’. Hij/zij mag dan zelf ook niet een ander 
kind storen.  
Om ervoor te zorgen dat kinderen snel aan de slag 
gaan, maken de leerkrachten een motivatierondje 
om te kijken of de leerlingen hun werk goed 

hebben opgepakt. Bij dit rondje beantwoordt de 
leerkracht eventuele vragen van de kinderen kort. 
Heeft het kind behoefte aan uitleg dan kan hij/zij 
het blokje met het vraagteken op de tafel van de 
leerkracht zetten. 
 

Handelingswijzers 

Dit zijn kaarten met foto’s. Deze beelden bepaalde 
handelingen uit, zoals het opruimen van de 
poppenhoek, het maken van puzzels of het 

strikken van veters. Als kinderen dergelijke 

handelingen moeten verrichten, kunnen ze zo’n 

handelingswijzer pakken om te kijken hoe het ook 
al weer moet. Oudere kleuters kunnen 
nieuwkomers met een handelingswijzer in de hand 
handelingen aanleren. 
 

Uitgestelde aandacht 
Iedere groep werkt met uitgestelde aandacht. 
Zodra de leerkracht de kinderen aan het werk zet, 
maakt deze de leerlingen met symbolen duidelijk, 
dat hij/zij zelf niet gestoord wil worden. Bij de 
kleuters zet de juf de knuffel op haar stoel. Zodra 
de juf vindt dat de kinderen een beroep op haar 

mogen doen, haalt ze de knuffel van haar stoel af.  
Vanaf mei groep 2 gebruiken we de 

stoplichtkleuren: 
 Rood betekent: je moet helemaal stil zijn. De 

leerkracht helpt enkele kinderen of doet iets 
wat hij/zij belangrijk vindt. De kinderen 
mogen de leerkracht niets vragen. De ‘rode’ 

tijd duurt vijf tot twintig minuten. 
 Oranje betekent: je mag zachtjes onderling 

overleg voeren. Er moet wel stil gewerkt 
worden. Je mag de leerkracht nog steeds niets 
vragen. 

 Groen betekent: je mag met elkaar 

overleggen en je mag de leerkracht 
aanspreken. Uiteraard moeten de kinderen 
eerst de hulp van de medeleerlingen inroepen. 

  

 
 
Dagkleuren 
De dagkleuren worden gebruikt als 
communicatiemiddel. Omdat iedere dag in de 

week een eigen kleur heeft, kan die kleurcode op 
verschillende manieren worden toegepast in de 
organisatie van de groep. De dagkleuren liggen 
vast. Op de taakbrieven wordt met de dagkleuren 
gepland en afgetekend. De dagkleuren zijn: 

- maandag: rood; 

- dinsdag: blauw; 

- woensdag: oranje 

- donderdag: groen; 

- vrijdag: geel. 

 



  12 

Dag- en weektaken 

De ‘dag- of weektaak’ is een formulier, waarop de 
opdrachten voor de kinderen staan. Deze 
overzichten zijn niet voor alle groepen of alle 
kinderen hetzelfde. We houden rekening met wat 

kinderen over het algemeen aankunnen. Zo 
werken de kleuters met een weektaak waarop per 
week vijf opdrachten staan: voor iedere dag één. 
In groep 3, en 4 krijgen de kinderen ook een 
weektaak, maar dat is in feite een verzameling 
dagtaken.  

Vanaf groep 5 zijn de taken per vakgebied 
geordend en kunnen we van een echte weektaak 
spreken.  
Door een aanduiding op de taak ziet een leerling 

of de les leerkrachtgebonden is (instructieles / 
groepsles) of een les waarbij de leerling zelf aan 
de slag kan gaan.  

Door het bundelen van alle taken in de vorm van 
een weektaak krijgen de kinderen een beeld van 
de hoeveelheid werk, de samenstelling van een 
taak, de soorten opdrachten en de verschillende 
vakgebieden. Het aftekenen van het werk met 
dagkleuren versterkt het inzicht in het weekritme 
en het overzicht hier op. Hier hebben kinderen 

houvast aan. Als de kinderen een taak af hebben, 
kleuren ze het met de dagkleur af.  
Vanaf groep 5, als de taken per vak geordend zijn, 
leren we de kinderen een weekplanning te maken 

die ze met de dagkleuren aangeven. Hierdoor 
krijgen ze nog meer gelegenheid het werk naar 

eigen inzicht in te delen.  
Op de weektaak bieden we de kinderen een zo 
ruim mogelijke variatie aan in de vakgebieden, 
waarbinnen ieder kind op eigen niveau, in eigen 
tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het 
werk binnen een bepaalde tijd maakt. De kinderen 
mogen ook eigen doelen bedenken en op de 

weektaak schrijven. De z-z-z-kinderen zijn 
helemaal vrij in de activiteit die ze bedenken. 
Kinderen die nog niet overal zon in zijn, mogen 
aan de doelen werken die ze nog niet voldoende 
beheersen. 

Aan het eind van de week geven de kinderen aan 
in welke mate zij tevreden zijn over hun eigen 

inzet en functioneren. Dit vergroot het 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Kinderen zijn niet hetzelfde 
Bij het maken van een weektaak houden we 
rekening met tempo- en/of niveauverschillen bij 

de kinderen, maar ook met de behoefte aan 
structuur van het individuele kind. Er zijn kinderen 
die de taken van de week niet goed kunnen 
overzien. Voor deze kinderen bundelen we de 
vakken per dag. 
 

Ander werk of minder werk 

Niet alle kinderen maken dezelfde opdrachten. Dat 
hangt van het niveau van het kind af. We 
stemmen hun weektaak hierop af. We hebben ook 

goede rekenaars die niet alle gemakkelijke 

sommen hoeven te maken, maar daarentegen ook 

moeilijke opgaven moeten maken. We noemen dit 
de zon-groep. Sommige kinderen beschouwen het 
als een eer dat ze hiertoe behoren. Het 
tegenovergestelde gebeurt ook: kinderen die 
moeite hebben met rekenen en hier veel tijd voor 

nodig hebben hoeven minder opgaven te maken. 
Op hun weektaak staan alleen de sommen die ze 
moeten maken. 
 
Meer dan alleen taken 
De weektaak is er niet alleen maar voor om aan te 
geven welke taken de kinderen moeten maken. 

We geven ook aan voor welke opdrachten de 
kinderen klassikale instructie krijgen. Of dat we 

een opdracht allemaal tegelijk maken, zoals 
toetsen. Ook geven we aan dat een kind een taak 
op zijn eigen tijd mag maken op voorwaarde dat 
het op tijd af moet zijn. Dit geven we aan met het 
woord ‘werkles’. Op het bord geven we met een 

dagrooster aan op welk moment van de dag de 
instructies plaatsvinden. Dit dagrooster bespreken 
we aan het begin van de dag.  
 
Basisstof, verrijkingsstof en vrije taken 
Op de weektaak staan de basis- en verrijkingsstof 

aangegeven. We verwachten van de kinderen dat 
ze de basisstof in ieder geval af hebben, tenzij we 
het met individuele kinderen anders afspreken. Als 

de kinderen hiermee klaar zijn werken ze verder 
aan een verrijkingstaak of een vrije taak naar 
eigen keuze. Op de weektaak staan suggesties 
voor verrijkingstaken. 

Vrijheid betekent niet alleen dat het kind de 
volgorde mag bepalen binnen de taak, maar ook 
dat het voor een deel zelf de inhoud van het leren 
mag kiezen. Vrije taken mogen ‘anders dan 
anders’ zijn. Ze mogen aansluiten bij de speciale 
interesses van de kinderen. Vrije taken zijn bij ons 
niet “Even iets voor jezelf doen”, of uitloopwerk 

voor de snelle kinderen of “even een spelletje 
doen”. Ook deze taken worden ingekleurd op het 
taakformulier. 

 
Huishoudelijke taak 
Alle kinderen krijgen een taak, waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn. Dat kan zijn: de klas vegen, 
controleren of de jassen goed hangen, de 
computers aan het einde van de dag uitzetten enz. 
Op het takenbord geven we aan wat de taak van 
een kind is.  
 
Dagritmepakket 

De kleutergroepen gebruiken het dagritmepakket. 
Het pakket bestaat uit een serie kaarten met een 
tekening van de verschillende activiteiten in de 
groep. Met behulp van het dagritmepakket is het 

ook voor jonge kinderen mogelijk de dagindeling 
inzichtelijk te maken.  
Door de opeenvolging van de activiteiten te 

visualiseren, raken de kinderen vertrouwd met een 
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dagindeling en de verschillende onderdelen 

waaruit een dag is opgebouwd. Het geheel geeft 

vooral de jongste kleuters houvast en een gevoel 
van veiligheid en rust.  
Het dagritmepakket is naast de dagkleuren één 
van de middelen om kinderen al in een vroeg 
stadium te laten oefenen met de opbouw van een 

taakbewuste houding.  
Vanaf groep 4 werken we niet meer met 
dagritmekaarten. In deze groepen staat dagelijks 
het dagrooster op het bord, zodat de kinderen de 
structuur van de dag kunnen zien. 
 

Geven van instructie 

Alle leerlingen volgen de basisinstructie, behalve 

als de leerkracht van mening is dat het kind op dat 
moment geen basisinstructie nodig heeft. Het kind 
kan zelfstandig aan het werk. 

 
De instructietafel 
Vanaf groep 3 kennen we instructietafels. 
Hieromheen staan vier krukken en de stoel van de 
leerkracht. De tafel staat midden voor in de klas. 
Deze tafel gebruiken de leerkrachten voor de 
verlengde instructie, de groepsinstructie of voor 

individuele hulp. 
 

Werkplekken  

De kinderen mogen als de situatie het toelaat een 

eigen plek kiezen. Op deze manier brengen we de 
kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bij. Het 
biedt een goede gelegenheid om 
maatjesopdrachten uit te voeren zonder dat de 
overige kinderen gestoord worden. We willen de 
kinderen ook leren zonder direct toezicht te 

werken. Kinderen moeten het verdienen om buiten 
hun lokaal te werken. Zo moeten ze binnen hun 
lokaal stil kunnen werken en moeten ze hun werk 
ook af hebben. Kinderen die dat kunnen, krijgen 
een ‘pasje’.  
Ook hier is sprake van vrijheid in gebondenheid. 
De kinderen kunnen werken op de gang, in de 

grote zaal en in het leegstaande lokaal.  
We zien er met elkaar op toe dat de kinderen 
binnen hun vrijheid handelen. Om ervoor ze 
zorgen dat de kinderen niet snel afgeleid worden, 
hebben we schotten laten maken die tussen de 
tafels in geplaatst kunnen worden. Om die reden 
mogen de schotten ook in de klas gebruikt 

worden. 
 

De nakijktafel en het nakijken 

Wij hechten er grote waarde aan dat de kinderen 

hun werk zelf corrigeren. Dit geldt voor zowel 
opdrachten binnen de taak als daarbuiten.  

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 
 Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. 

Hij/zij hoeft niet te wachten tot de leerkracht 
het werk teruggeeft.  

 Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het 

kind, als het een fout ontdekt, zich meteen 

kan afvragen hoe deze fout kon ontstaan. 
 De kinderen krijgen hierdoor beter inzicht in 

wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze hulp 
moeten vragen aan de leerkracht. 

 

In het algemeen geldt, dat: 
 In iedere groep een nakijktafel staat met 
daarop mappen met antwoordbladen en 
nakijkboekjes. 
 De leerkracht het werk van de kinderen al 
dan niet steekproefsgewijs doorloopt. 
 De kinderen aangeven of zij al dan niet 

tevreden zijn over hun werk. 
 De kinderen het nagekeken werk op een 

vaste inleverplek leggen. 
 We de kinderen leren bij ons te komen, als 
ze extra instructie willen. 
 Alle toetsen door de leerkracht nagekeken 
worden. 

 
We leren de kleuters die dat aankunnen om hun 
eigen werkbladen na te kijken. 
 

 
 

Samenwerkend leren 

Samenwerking tussen mensen is niet meer uit 

onze maatschappij weg te denken. Samenwerken 

moet je leren. Daarom besteedt de Warinschool 
structureel aandacht hieraan. Samenwerking is 
meer dan elkaar helpen. Bij samenwerkend leren 
is de samenwerking mede het doel van de 
opdracht. De koppels worden meestal door de 
leerkracht samengesteld. 

 
Maatjes werken 
Vanaf januari groep 2 doen de kinderen aan 
maatjesleren. De leerlingen maken wekelijks een 
of meer opdrachten samen met een maatje, 
aangewezen door de leerkracht. Voor de kleuters, 

en de leerlingen van groep 3 en 4 betreft het één 
opdracht per week. Daarna maken ze twee 

maatjesopdrachten per week. We streven ernaar 
de aard van de opdrachten af te wisselen. 
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De inrichting van het lokaal 

Een lokaal in een daltonschool is zo ingericht, dat 
de kinderen gemakkelijk hun materiaal kunnen 
pakken, waardoor ze niet afhankelijk zijn van de 
leerkracht. 

 
Daltonkast 
In ieder lokaal staan een of twee daltonkasten. In 
de kleutergroepen spreken we van werkkasten. 
Alles wat de kinderen zelf moeten pakken en 
opbergen staat in de daltonkast, zoals 

woordenboeken, lijmpotjes, scharen, portfolio’s en 
ander werkmateriaal. In de laatjes aan de 
linkerkant van de kast liggen de schriften. Hier 
moeten de kinderen hun (nagekeken) werk in 

leggen. 
 
Daltonbord 

Het daltonbord is niets anders dan een whiteboard 
van een klein formaat. Op dit bord staat 
belangrijke informatie voor de kinderen, zoals de 
maatjeskoppels, de verdeling van de 
huishoudelijke taken, eventueel het dagrooster, 
maar ook welke kinderen op de gang werken. 
 

Steunbladen 

Aan de muur hangen steunbladen voor de 
kinderen. Daarnaast beschikken de kinderen ook 

over hun eigen steunbladen in hun multomap. Dit 

zijn bladen met geheugensteuntjes, zoals het 
metriek stelsel, werkwoordspelling en ontleden. 
 
Portfolio 
In alle groepen gebruiken we het portfolio. Hierin 
bevindt zich een keuze uit de werkstukken en 

toetsen die de kinderen in de loop van acht jaar 
hebben verzameld. Dit geeft de ontwikkeling weer 
die een kind heeft doorgemaakt.  
 

Reflectie 

De maatschappij vereist van mensen een 

reflectieve houding. Reflecteren is een persoonlijk 
proces. Het gaat over je eigen werk en je eigen 
mening daarover. Naast zelf een mening te 
vormen over hun eigen werk, zullen leerlingen ook 
moeten leren deze mening te delen met anderen 

en daarover te discussiëren. Door het ontvangen 
van feedback, complimenten en kritiek van 
medeleerlingen en vervolgens hierover na te 
denken, krijgt het reflecteren meer diepgang.  
Reflecteren geeft leerlingen inzicht in hun eigen 
manier van leren. Zij ontdekken bijvoorbeeld 
welke aanpak het beste bij hen past en waarom. 

Of ze krijgen inzicht in de reden van een 
probleem, bijvoorbeeld waarom zij niet 

geconcentreerd kunnen werken. Pas wanneer 
kinderen hun eigen invloed op het werken onder 
woorden kunnen brengen, krijgen ze inzicht in 

effectief werk en leergedrag. Bij het reflecteren 

kijken we in de eerste plaats naar wat goed gaat. 

We laten de kinderen ook schriftelijk reflecteren. 
Dat gebeurt op het moment waarop ze hun 
werkjes voor het portfolio selecteren. Daarnaast is 
in het nieuwe rapport een reflectieformulier 
opgenomen dat de kinderen zelf invullen. In de 

hogere groepen vullen de leerlingen eveneens een 
reflectieformulier in. Dit krijgt een plek achter het 
tabblad van het portfolio. Op de achterkant van de 
weektaak staan reflectievragen. De kinderen 
beantwoorden deze aan het eind van iedere week. 
Reflecteren is een van de zes kernwaarden van het 
daltononderwijs. 

 

Rapportage aan de ouders 

In de eerste maand van een nieuw schooljaar 
wordt er in alle groepen een informatieavond 

verzorgd, waarop de leerkracht van uw kind uitleg 
geeft over wat uw kind en u in het komende 
schooljaar kunnen verwachten in de nieuwe groep, 
zoals het werken in de groep, huiswerk voor de 
hogere groepen, bijzondere projecten, de 
schoolregels, enz.  
Binnen twee maanden na de zomervakantie 

vinden gesprekken plaats met ouders van 
kinderen die speciale aandacht nodig hebben. 
Gesprekken tussendoor kunnen te allen tijde 
plaatsvinden zowel op aanvraag van de leerkracht 

als van de ouders. 
 

 
 

Alle de leerlingen krijgen twee keer per jaar een 
rapport, ook de kleuters. Bij ieder rapport vullen 
de kinderen zelf een z.g. reflectieformulier in, 
waarop ze zelf aan kunnen geven hoe ze werken 
en hoe ze de school ervaren. Na de uitreiking van 
de rapporten krijgen alle ouders een uitnodiging 
voor een tienminutengesprek. Kinderen van groep 

6, 7 en 8 zijn hierbij aanwezig. Kinderen van 
groep 5 mogen erbij aanwezig zijn. 

Ouders kunnen de resultaten van hun kind volgen 
op het ouderportaal, waar ze onder meer inzage 
hebben in de toetsresultaten.  
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Tijdens de eerste tienminutenavond in groep 7 

krijgen de ouders het voorjaarsadvies voor de 

schoolkeuze van hun kind op schrift.  
In groep 8 zijn de onderwerpen van de 
informatieavond buiten de eerder genoemde 
zaken: het schoolkamp, de CITO-eindtoets en de 
keuze voor voortgezet onderwijs. In november en 

december vinden gesprekken plaats over de keuze 
van het voortgezet onderwijs, waarbij de 
leerkracht het najaarsadvies op schrift geeft. Deze 
gesprekken zijn niet facultatief. Na de uitreiking 
van het eerste en het tweede rapport nodigen we 
de ouders uit voor een voortgangsgesprek.. 
Zie ook de informatie op 

www.warinschool.nl/index.php/dalton 
 

De werkwijze in de diverse 
groepen 
Kleuters 

In de kleutergroepen werken we met projecten. 
Een onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld 
van jonge kinderen wordt het middelpunt van het 
spelen, vertellen, zingen en van onze creatieve 
bezigheden. De kinderen werken veel in groepjes. 
En natuurlijk gaan ze, waar mogelijk, het 

onderwerp ook van dichtbij bekijken! Dat betekent 
dan een excursie naar de brandweer, lammetjes 

kijken op de boerderij, enz. 
 

 
 
In de kleutergroepen ligt de meeste nadruk op de 
sociale en emotionele ontwikkeling. Natuurlijk 
leren de kinderen ook de nodige vaardigheden, 

vaak spelenderwijs.  
In groep 1 komen allerlei ‘nieuwe’ technieken aan 
bod, zoals knippen, plakken, tekenen en 
verftechnieken. Ook is er veel aandacht voor het 
leren van kleuren en vormen, tellen en de 
kennismaking met de eerste cijfersymbolen.  

Een belangrijke plaats neemt ook de 

taalontwikkeling in. Met voorlezen, taalspelletjes, 
poppenkast maken we de kinderen al warm voor 
het leren lezen. 

 
 
In groep 2 wordt alles een beetje moeilijker en 

maken de kleuters alvast kennis met de letters. 
Via klank en gebaar worden letters alvast 
aangeboden. Ook is er veel aandacht voor het 
hakken en plakken. Deze voorbereiding helpt het 
proces van leren lezen in groep 3 goed op gang 
komen.  

Verder werken wij aan de zelfstandigheid van de 
kinderen. Zo werken de kleuters met een 
planbord. De kinderen in groep 2 houden zelfs al 
spreekbeurten. 
De kleuters werken met het zogenaamde 
maatjessysteem. Ze overleggen samen met hun 

maatje wat ze gaan doen, vragen elkaar om hulp 

en laten de ander beoordelen of het werk af is. 
Behalve dat de kinderen leren samenwerken, 
vergroot het hun zelfstandigheid en de juf heeft 
haar handen vrij om andere zinvolle dingen met 
de kinderen te doen. 
 

Groep 3 

In groep 3 staat het beginnende lees-, taal- en 
rekenonderwijs centraal; een belangrijke periode 
in de schoolloopbaan van het kind. De kinderen 
leren zelfstandig te werken, al dan niet binnen 

groepjes. Immers, wanneer de kinderen zo 

zelfstandig mogelijk de lesstof verwerken, ontstaat 
de mogelijkheid voor de leerkracht om extra hulp 
te bieden aan kinderen die extra aandacht nodig 
hebben. Aan de hand van de weektaken weten de 
kinderen wat van hen die dag verwacht wordt. 

 

Groep 4 en hoger 

Ook in groep 4 stimuleren we zowel het 
samenwerken als het zelfstandig werken. De 
kinderen lossen samen of alleen bepaalde 

leerproblemen op, voor zover dat binnen hun 
mogelijkheden ligt.  
In de bovenbouw komen er nieuwe vakken bij: 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen een 
actieve rol spelen in de lessen. Liever dan alles in 

theorie te behandelen, willen we dat kinderen 

http://www.warinschool.nl/index.php/dalton
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dingen zelf ontdekken, waar dat kan. Naast het 

verwerven van kennis, leren we de kinderen ook 

technieken aan om voor hen relevante gegevens 
op te zoeken.  
In gesprekken met de kinderen komen allerlei 
maatschappelijke onderwerpen aan de orde, zoals 
vandalisme, milieu, ontwikkelingshulp, alcohol- en 

druggebruik, mishandeling.  
 
De kinderen verzorgen spreek- of boekenbeurten. 
Vanaf groep 5 moeten de kinderen zich regelmatig 
thuis voorbereiden op repetities. In groep 8 
krijgen ze daarnaast wekelijks spellingsoefeningen 
mee.  

 

Projectonderwijs 

We hebben ieder cursusjaar aandacht voor 
projectonderwijs. Binnen de hele school wordt dan 

een thema centraal gesteld, waar de lessen 
omheen worden opgebouwd. Zo’n thema kan zijn: 
de veeteelt, de bakker, de post, het verkeer.  
Meestal doen we daarbij een beroep op ouders om 
ons te assisteren bij eventuele excursies of de 
uitvoering van het project. 
Ieder najaar besteden we aandacht aan de 

Kinderboekenweek. We hopen hiermee de 
interesse voor het lezen te vergroten. Het 
onderwerp dat van 'hogerhand' wordt aangereikt, 
werken we in de groepen uit. We besluiten de 

week op een passende wijze. We houden een 
boekenbeurs, waar kinderen en ouders boeken te 

koop aanbieden. Er ontstaat dan een levendige 
handel, doordat de winst meteen geïnvesteerd 
wordt in nieuwe boeken. 
 

 
 
Science fair 
Bij de voorbereiding van de science fair komen de 
kernwaarden van Dalton bij elkaar. De kinderen 

bereiden een ‘wetenschappelijk’ project voor. Ze 
kunnen dan als ‘wetenschapper’ leren denken. Het 

gaat zo:  
1. Leerlingen kiezen een onderwerp dat hen 

boeit. Ze leren door zelf te bedenken, te 

maken, te onderzoeken, te noteren en hun 

bevindingen te delen. 

2. Ze bedenken een vraag waarop ze antwoord 
willen.  

3. Ze voeren een onderzoek uit. 
4. Ze verzamelen achtergrondinformatie, 

bedenken een stelling, experimenteren 

ermee en trekken hun conclusies.  
5. Leerlingen verzorgen een presentatie om het 

proces en resultaat te laten zien. Dit moet op 
een beeldende en creatieve manier gebeuren. 
Dit gebeurt ’s avonds. Hierbij zijn ouders en 
andere familieleden van harte welkom. 

Door de uitdaging van een wetenschappelijk 

project, kunnen kinderen direct genieten van een 
interessante ontdekking, vergelijkbaar met wat 

echte wetenschappers doen. 
De kinderen zullen veel leren over plannen. Ze 
leren hoe je een stimulerend en interessant 
project aanpakt en dit over een periode van 
meerdere weken uitvoert. Het vormt een flinke 

uitdaging maar het werkt ook heel stimulerend 
door het ontdekken van de eigen creativiteit en de 
eigen mogelijkheden.  
 

Burgerschap en sociale integratie 

We besteden aandacht aan burgerschap en sociale 
integratie. De kern hier is naar onze mening: 
 Democratie: een manier om verschillende 

opvattingen en belangen bij elkaar te brengen 
en op vreedzame wijze tot oplossingen te 

laten komen.  
 Participatie: het tonen van 

verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefomgeving door er een bijdrage aan te 
leveren.  

 Identiteit: het eigen waardensysteem van 
waaruit iemand handelt in de publieke ruimte, 

zoals de school: wat is belangrijk genoeg om 
energie in te steken, welke idealen heeft 
iemand? 

 
In z´n algemeenheid geldt dat we de kinderen 

leren respect te hebben voor mensen die anders 
zijn (dus zgn. dikke, domme, lelijke etc.) maar 

ook respect tonen voor mensen met een andere 
cultuur of religie en dit accepteren.  
Het is onze taak de kinderen erop voor te bereiden 
dat we deel uitmaken van een multiculturele 
samenleving. Dit doen we onder meer in de 
hoogste groepen waar onderwerpen die hiermee 

samenhangen binnen de wereldoriënterende 
vakken aan de orde komen.  
Ook bij de lessen godsdienstige vorming komen 
zaken die met 'samenleven' samenhangen aan de 
orde. Verder bespreken we in de hoogste groepen 
met regelmaat actualiteiten, die ook raakvlakken 

kunnen hebben met dit onderwerp. 

De lessen Vreedzame School vormen de basis voor 
burgerschap en sociale integratie. 
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Feesten en vieringen 

Sinterklaas 
Eén van de hoogtepunten in het jaar is het 
sinterklaasfeest. We vieren dat altijd vol overgave. 
De Sint komt vlak na half negen aan en gaat dan 

eerst naar de peuters. Daarna brengt hij 
bezoekjes van een half uur aan de eerste vier 
groepen. 
’s Ochtends vieren de grote en kleine kinderen 
met elkaar het feest. ‘s Middags pakken de 
kinderen in de hoogste vier groepen de surprises 

uit en lezen de gedichten voor die zij voor elkaar 
gemaakt hebben; hiervoor zijn lootjes getrokken. 
 
Kerst 

De kerstviering neemt binnen de godsdienstige 
vorming een belangrijke plaats in. Al tijdens de 
adventsweken nemen we een 'aanloop' naar dit 

feest. Hierdoor is ons kerstfeest niet alleen een 
feest rond een kindje in een kribbe, maar maakt 
het iets duidelijk van Gods bedoeling met de aarde 
en de mensen. Helaas kunnen wij geen ouders 
uitnodigen voor dit feest, vanwege ruimtegebrek 
en verscherpte veiligheidseisen. 
 

 
 

Pasen 

Binnen het kerkelijk jaar neemt Pasen met daarbij 
de veertigdagentijd een centrale plaats in. Wij 
vieren altijd met de hele school paasfeest in de 
Ridderzaal. 
 

Afscheidsavond 
Elk jaar houden we een afscheidsavond voor de 
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. 
Ze voeren een musical op. De ouders van de 
schoolverlaters krijgen natuurlijk een uitnodiging! 
Tijdens de laatste vrijdagochtend van het 
schooljaar verzorgen de kinderen van groep 8 een 

vossenjacht: ze bevinden zich verkleed in de Blijk 
en de andere leerlingen moeten hen zoeken. De 

jongste kinderen krijgen hierbij begeleiding van 
ouders. 
 

Computeronderwijs 

Sinds halverwege de jaren tachtig zijn we op onze 
school in de weer met computers. Inmiddels 
hebben we 20 configuraties, waarvan de kinderen 
structureel gebruik maken.  

De dag in groep 3 begint ermee, dat vier kinderen 
met een computerprogramma hun 
leesvaardigheden vergroten.  
In de bovenbouw leren de kinderen ook gericht 
werken met het internet, een tekstverwerker en 
andere applicaties. 

Vanuit ieder lokaal en de Ridderzaal kunnen de 
kinderen dankzij ons lokaal netwerk het internet 
op. De meeste kinderen gebruiken het internet om 
informatie voor hun werkstukken te zoeken.  

Verder hebben we een huiswerksite, waarop we 
het huiswerk voor de komende week laten zetten. 
 

Werken met tablets 
De Warinschool is de eerste school in ons dorp die 
is overgestapt op tabletonderwijs. Alle kinderen 
van groep 4 t/m 8 maken hun reken- en 
spellingslessen op een tablet van stichting 
Snappet. Het meest leerzame voor de kinderen is, 
dat zij meteen zien of hun antwoord goed was. Zo 

niet, dan krijgen ze nog een herkansing. Bij het 
maken van toetsen krijgen ze uiteraard geen 
feedback. 
De leerkracht kan meteen zien welke opgaven een 

kind heeft gemaakt en of het in één keer goed 
was. 

Snappet werkt ook adaptief. Dat betekent dat de 
stof aan het niveau van de leerling wordt 
aangepast. Snappet heeft de leerstof uitgesplitst 
in tientallen leerdoelen. Zowel de kinderen als hun 
leerkrachten kunnen zien in welke mate de 
leerdoelen gehaald zijn. De kinderen krijgen tijd 
om hieraan te werken. 

De kinderen werken heel gemotiveerd met hun 
tablet. Het blijkt ook, dat de resultaten omhoog 
zijn gegaan. 
Tabletonderwijs: een goede keus. 
 

Protocol internetgebruik 
Sinds de school televisie, video en 

internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en 
programma’s de school binnenkomen, die wij 
ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken 
valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en 
racisme. Met name door de gemakkelijke toegang 
tot internet is het risico op het binnenhalen van 

respectloos en ongewenst materiaal groot. Om dit 
te voorkomen hebben we een abonnement 
afgesloten bij Filternet. 
 
Het team staat op het standpunt dat ongewenste 
uitingen zoveel mogelijk moeten worden 

voorkomen, zonder de leerlingen alle 

verantwoordelijkheid uit handen te nemen. We 
zien een mogelijkheid om leerlingen onder 
begeleiding eigen verantwoordelijkheid bij te 
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brengen. Het omgaan met internet zien we als 

leerpunt binnen de school.  

De leerkrachten confronteren kinderen niet bewust 
met bovengenoemde uitingen; leerlingen zullen 
worden aangesproken op ongewenst surf-, chat- 
en e-mailgedrag.  
Veel kinderen zijn actief op de sociale media. 

Hierin liggen valkuilen, waar kinderen gemakkelijk 
in kunnen vallen. Het is een taak van ouders en 
school de kinderen hierop te wijzen. Daarnaast 
bieden de sociale media kansen voor het 
onderwijs. 
We wijzen de kinderen vanaf groep 5 op hun 
verantwoordelijkheid voor verstandig 

internetgebruik. We bieden hen dan het 
internetprotocol ter ondertekening aan. 

 

Resultaten 

We vinden het belangrijk dat kinderen, met 
respect voor hun persoonlijke mogelijkheden en 
beperkingen, een hoog niveau van kennis en 
vaardigheden bereiken. Regelmatig worden 
kinderen getoetst. De CITO-eindtoets, die alle 
kinderen in groep 8 maken, is een goede 
mogelijkheid om na te gaan wat elk kind in de 

afgelopen jaren van het onderwijs heeft 
opgestoken op het gebied van rekenen, taal, en 
het opzoeken en opnemen van informatie. Uit de 
scores blijkt dat onze leerlingen over het 

algemeen voldoende presteren. 
 

Ouders en school 
Wij hechten er grote waarde aan dat de ouders 
nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun 
kind op school. Een goed contact tussen ouders en 
school vinden we belangrijk. De leerkrachten 

staan open voor de inbreng van de ouders. Ouders 
zijn altijd welkom met vragen over de gang van 
zaken op school of over de ontwikkeling van hun 
kind. 
 

Ouderparticipatie 

Het is verheugend om te zien hoeveel ouders zich 
ieder jaar weer inzetten voor de school. In groep 1 
en 2 nemen zij deel aan excursies, buitenschoolse 
activiteiten en feesten; ook verrichten zij allerlei 
activiteiten voor de school.  

In de groepen 3 t/m 8 helpen ouders bij het lezen 
en activiteiten als sportdagen, excursies en 
schoolreizen. We zijn ons ervan bewust dat veel 
dingen binnen onze school niet mogelijk zouden 
zijn zonder de hulp van ouders. Daarnaast heeft 
de school een technische dienst, die veel nuttig 

werk doet. 
 

Activiteitencommissie (AC) 
De Activiteitencommissie op onze school bestaat 
uit ouders en leerkrachten. Haar taak is allerlei 
activiteiten op school mogelijk te maken. Verder 

beheert en int zij het schoolfonds 

(ouderbijdragen). Zij legt jaarlijks verantwoording 

af over de besteding van deze bijdragen. De 
begroting van de AC wordt voorgelegd aan de 
schoolleiding en vastgesteld door de 
Medezeggenschapsraad.  
Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden 

gezocht. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of 
gevraagd worden. 
 

 
 
Medezeggenschapsraad 
Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een 
eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad 

zit een aantal gekozen ouders en personeelsleden. 

De bevoegdheden van de MR staan uitgebreid 
beschreven in een reglement, dat op iedere school 
is in te zien.  
In het kort komt het er op neer dat de leden van 
de MR meedenken met de beleidsmakers van de 
school. Zij geven gevraagd en ongevraagd 

adviezen op alle beleidsterreinen van de school en 
hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs 
instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet 
wordt verleend, zal de directie de plannen moeten 
aanpassen. Het is dus van groot belang, dat de 
mensen van de MR goede contacten onderhouden 

met hun achterban, alle ouders en alle 
personeelsleden. 

 
De 19 scholen van Stichting Proceon hebben elk 
een eigen vertegenwoordiger in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). Omdat ook deze raad is samengesteld uit 

ouders en personeelsleden zijn goede afspraken 
gemaakt over welke school door een ouder en 
welke school door een personeelslid wordt 
vertegenwoordigd. 
De GMR kent haar eigen reglement waarin de 
bevoegdheden staan omschreven. Dit reglement is 
ook in te zien op alle scholen. De GMR heeft 

dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar 
dan op die beleidsterreinen die voor alle scholen 

gelden. Vrijwel al het personeelsbeleid wordt 
bijvoorbeeld op dit niveau overlegd.  
In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR 
samen niet uit een verschil van inzicht komen, dan 
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zal dit worden voorgelegd aan een Commissie van 

geschillen WMO van de Nederlandse Protestants 

Christelijk Schoolraad (NPCS). 
 

Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar verzoeken wij de 
ouders hun ouderbijdrage te voldoen. Dit gebeurt 
op basis van de 'Overeenkomst vrijwillige 
bijdrage', waarvan de tekst hieronder integraal is 
opgenomen.  
"In aanmerking nemende: 

 dat de wettelijke vertegenwoordiger de leerling 
heeft ingeschreven bij de school, welke 
inschrijving de school heeft aanvaard; 

 dat de school naast het verzorgen van regulier 

onderwijs zich tevens sterk maakt voor een 
verdieping van het onderwijs door middel van 
diverse activiteiten welke ten doel hebben de 

maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling 
van de leerling te bevorderen; 

 dat het de wettelijk vertegenwoordiger vrij 
staat al dan niet (voor het gehele pakket dan 
wel een deel of delen daarvan) gebruik te 
maken van de door de school aangeboden 
diensten en activiteiten; 

 dat de wettelijk vertegenwoordiger het van 
belang acht dat de leerling naast het reguliere 
onderwijs tevens deel neemt aan hierna met 
name genoemde, door de school verzorgde 

activiteiten, en bereid is de daarvoor geldende 
kosten aan de school te voldoen; 

 dat de wettelijk vertegenwoordiger door het 
aangaan van deze overeenkomst ook gehouden 
is de daarin opgenomen bijdrage aan de school 
volledig en tijdig te voldoen." 

Uit de ouderbijdrage betalen we de onkosten die 
we maken met o.m. Sinterklaas- en 
kerstgeschenken, afscheidsavond, excursies. 

Naast de ouderbijdrage verzoeken we de ouders 
hun bijdrage te leveren in de kosten van de 
jaarlijkse schoolreis van groep 3 t/m 8. De 
kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp. 
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en de 

te verwachten tarieven voor schoolreis en –kamp 
zijn in deze gids vermeld. Zie onder Jaarlijkse 

kosten. 
 

Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het in veel gevallen om geld 

waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de 
school verlangt. Van het geld dat sponsoring 
oplevert, kan een school speciale activiteiten 
organiseren of extra leermiddelen aanschaffen, die 
anders niet zomaar betaald kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan de extra aanschaf van 

computers. Om deze reden staat het bestuur in 

principe positief tegenover sponsoring. Scholen 
zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat 
onze school zorgvuldig om met sponsoring. Het 
bestuur heeft daarom richtlijnen ontwikkeld 

waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten 

mogen organiseren. Binnen de school heeft de MR 

de taak om, afgaande op de richtlijnen, al dan niet 
instemming te verlenen aan sponsoractiviteiten. 
 

Veiligheid voor kinderen 

‘Leren met hoofd, hart en handen’ kan alleen maar 
in een veilig schoolklimaat. Dat is de basis om je 
te ontwikkelen. We willen dat kinderen met plezier 
naar school gaan, zich op school thuis voelen, 
ervaren dat zij erbij horen, serieus worden 

genomen, en kunnen spelen en werken in een 
goede sfeer.  
 
Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn 

regels nodig. Deze regels stellen we samen met de 
kinderen op. We formuleren deze regels positief; 
hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het 

omgaan met elkaar en geven we tegelijkertijd 
grenzen aan. Hierover staat meer informatie in de 
tekst over het pedagogisch klimaat en onder Het 
dagelijks leven – antipestprotocol 
 
Calamiteiten 
In geval van brand of andere calamiteiten heeft 

elke school een vluchtplan. Ontruiming volgens dit 
plan wordt twee keer per jaar geoefend. 
Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere 
risico’s in de omgeving van de school wordt zo 

nodig een calamiteitenplan gemaakt. 
 

Seksuele intimidatie 
Stichting Proceon gaat alle vormen van agressie, 
geweld en seksuele intimidatie binnen of in de 
directe omgeving van de school tegen. Alle 
medewerkers van de stichting hebben hiertoe een 
intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven zij 
aan dit beleid te kennen, zich te gedragen en te 

handelen naar de gedragsregels en -protocollen in 
het betreffende beleidsstuk. Er zijn bovendien 
gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen 
van pesten, discriminatie en ander ongewenst 
gedrag 

(http://www.proceon.nl/Nieuws/Beleidsstukken). 
 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing en verwijdering komen gelukkig 
sporadisch voor in het basisonderwijs. In onze 
veranderende maatschappij worden ouders en 

leerlingen echter mondiger en kritischer. Dit kan 
leiden tot agressief gedrag van zowel ouders als 
leerlingen.  
 
Het bestuur van Stichting Proceon hecht grote 
waarde aan een gezond en veilig schoolklimaat 

voor onderwijsgevenden en leerlingen. Om die 

veiligheid te waarborgen hebben we de 
beleidsnotitie ‘Schorsing en Verwijdering’ 
gemaakt. Uitgangspunt in deze notitie is dat een 
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kind niet zomaar geschorst of verwijderd kan 

worden. 

Schorsing is opgenomen in de WPO hierdoor heeft 
de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht 
te houden op de naleving ervan. Schorsing van 
langer dan één dag worden bij de inspectie 
gemeld. Schorsing wordt daarnaast aan het RBL 

en aan swv Unita gemeld. 
Leerlingen kunnen voor maximaal een week 
worden geschorst. Het schorsingsbesluit moet 
schriftelijk aan de ouders worden meegedeeld.  
 
Aan schorsing en verwijdering gaat een hele 
procedure vooraf. We maken hiertoe onderscheid 

tussen: 
 Het onvermogen om de leerling de 

noodzakelijke onderwijszorg aan te bieden, 
belemmering van het onderwijs aan overige 
leerlingen, en gevaar voor overige leerlingen; 

 Gedrag dat in strijd is met de grondslag van 
onze stichting; 

 Het plaatsvinden van een ernstig incident: 
o Voortdurend storend agressief gedrag 

van de leerling; 
o Bedreigend of agressief gedrag van de 

ouders/verzorgers van de leerling; 
 

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn 
dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde 
vrees bestaan voor de veiligheid van personeel of 

(andere) leerlingen, of voor ongestoorde 
voortgang van het onderwijs.  
 
Het volledige protocol schorsing en verwijdering 

staat op de site van Stichting Proceon: 
(http://www.proceon.nl/Nieuws/Beleidsstukken). 
 
Op het niveau van de school worden ook 
protocollen vastgesteld die vaak afgeleid zijn van 
het Proceonbeleid en concreet de afspraken van 
de school weergeven. Zo beschikken de meeste 

scholen over een omgangs- of antipestprotocol en 
een protocol internetgebruik. U kunt de informatie 
over deze specifieke schoolprotocollen elders in 

deze schoolgids vinden 
In de maand december houden we vanaf groep 5 
een enquête, waarin we de kinderen vragen naar 

hun veiligheidsbeleving op school en het 
pestgedrag van henzelf en anderen. Ook vragen 
we naar de rol van de leerkracht hierin. 
 

Klachten 

Stichting Proceon heeft een klachtenregeling. Deze 
regeling is alleen van toepassing als iemand met 
zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit 
de meeste klachten over de dagelijkse gang van 
zaken in de school kunnen namelijk in onderling 

overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 

schoolleiding op een goede manier worden 
afgehandeld. 
 

Soms komen de betrokkenen er niet samen uit en 

wil iemand een klacht indienen. Die mogelijkheid 

is er. Het doel van de behandeling van de klacht is 
dat de klager maar ook de school daar beter van 
wordt, en de klacht als belangrijk signaal opvat en 
ervan leert. 
 

Procedure 
Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de 
volgende stappen, nadat u uw klacht eerst, in alle 
openheid, met de persoon in kwestie of de 
schoolleiding heeft besproken: 
1. Maak een afspraak met de interne 

contactpersoon van de school: Yvonne 

Corbeek.  
2. Deze contactpersoon kan u doorverwijzen naar 

een vertrouwenspersoon of het college van 
bestuur van de stichting; 

3. U kunt, eventueel samen met de 
vertrouwenspersoon, besluiten om naar de 

klachtencommissie te gaan. Een 
vertrouwenspersoon werkt anoniem en heeft 
geheimhoudingsplicht. 

 
De vertrouwenspersonen voor Stichting Proceon 
zijn: 

Mevr. Anja Dröge en de heer Ed Olijkan 

CED Groep  
Postbus 8639 

3009 AP ROTTERDAM  
Tel. 010 – 4071599 

E-mail: evp@cedgroep.nl  
 
Als dit ook geen bevredigende oplossing biedt, 
kunt u uw klacht ook indienen bij:  
Geschillen commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

www.gcbo.nl 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: 070 3861697 
Fax: 070 3020836 

E-mail: info@gcbo.nl 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. 
 
Naast de taak van klachtenafhandeling heeft de 
intern contactpersoon klachtrecht (ICP) m.i. van 
schooljaar 2011-2012 ook de taak van 
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Deze 
taak komt voort uit een wetsvoorstel in 2008 
waarin organisaties en zelfstandige 
beroepsbeoefenaren, in het kader van 
kwaliteitszorg, de plicht wordt opgelegd om een 
meldcode te gaan hanteren voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze overheidsverplichting 

(Wet huiselijk geweld) geldt ook voor het 

onderwijs. De verplichting om een meldcode te 
hanteren heeft tot doel beroepskrachten te 

mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.gcbo.nl/
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ondersteunen in de omgang met signalen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Seksuele intimidatie, misbruik, geweld, 

discriminatie, enzovoort 
Beroepskrachten, die met ouders en kinderen 
werken, zijn verplicht om de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling te gebruiken bij 
signalen van geweld. De school beschikt over 
iemand die u kunt consulteren over 
kindermishandeling. Deze functioneert als 
aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. 
De taak van aandacht functionaris 
kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van 

de interne contact persoon (ICP’er).  

Op onze school is dat Yvonne Corbeek. 

 
U kunt ook de vertrouwenspersoon van de 
stichting of het landelijke meldpunt van de 
onderwijsinspectie bellen: 0900 111 3 111. 
Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt 
behandelen uw klacht vertrouwelijk. 

Meer informatie op: 
http://www.protocolkindermishandeling.nl en 
www.meldcode.nl 
 
Vragen over onderwijs in het algemeen of over de 
onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen 
aan Postbus 51. Bel (gratis) 0800 80 51, e-mail 

info@owinsp.nl of kijk op 
www.onderwijsinspectie.nl.  
 

Het dagelijks leven op 
alfabet 

A 
Antipestprotocol 

In het antipestprotocol staat een aantal 
elementaire regels over de gewenste omgang met 
elkaar. Deze staat integraal op onze website 
(www.warinschool.nl) Daarnaast maken leerlingen 
in iedere klas met hun leerkracht afspraken 

hierover. Regelmatig refereert de leerkracht 

hieraan. Dit hoeft niet alleen te zijn naar 
aanleiding van een concreet voorval, maar is 
onderdeel van het onderwijsaanbod.  
We maken de leerlingen duidelijk dat als zij 
geconfronteerd worden met gedrag dat niet 
conform de afspraken is, en zij dat als zeer 
onaangenaam ervaren, dit kunnen melden bij de 

groepsleerkracht of de contactpersoon. Ook 
leerlingen die getuige zijn van dit gedrag moeten 
dit melden. 
 
Indien er sprake is van pestgedrag dat meer dan 
eens voorkomt, zal de leerkracht minimaal het 

volgende doen: 

• een gesprek houden met de gepeste; 
• een gesprek houden met de pester; 

• afspraken maken ter voorkoming van verder 

pesten; deze noteren we op het ondertekende 

antipestprotocol. 
 
Bij ernstig en/of steeds terugkerend pestgedrag 
informeert de leerkracht de directeur, die het 
voorval in zijn incidentenregistratie opneemt. 

Tevens stellen we de ouders van het pestende kind 
hiervan op de hoogte. De wijze waarop en de 
snelheid waarmee ouders ingelicht worden, maakt 
deel uit van het plan van aanpak.  
Als we vermoeden of ervaren dat er sprake is van 
meer dan incidenteel pesten van een kind, 
informeert de leerkracht de ouders van het 

gepeste kind hierover. Gekeken wordt of het 
vanuit de thuissituatie, aangevuld met de 

schoolsituatie, de juiste steun aan het gepeste 
kind kan worden aangeboden.  
U kunt het protocol nalezen op 
www.warinschool.nl/index.php/anti-pestprotocol 
 

B 
Bedrijfshulpverlening 

Net als een bedrijf moet onze school beschikken 
over bedrijfshulpverleners. Enkele medewerkers 
hebben de opleiding met succes gevolgd; zij 
weten het nodige over alarmering, communicatie, 

brandbestrijding en EHBO. Wij hebben al een 

groot aantal jaren een vluchtplan, dat we 
regelmatig uitproberen.  
Gevaarlijke situaties zullen nooit volledig 
uitgesloten kunnen worden, maar u ziet: wij doen 
ons best de veiligheid zo goed mogelijk te 
waarborgen.  

 

Bordspelmiddag 

Twee keer mogen de kinderen van groep 5, 6, 7 
en 8 een bordspel meenemen om op de middag 

voor een vakantie spelletjes met hun klasgenoten 
te spelen. 
 

E 
Eerste hulp 

Mocht er op school met uw kind een ongelukje 

gebeuren, dan handelen we als volgt: 
1. Als het niet ernstig is, behandelt een van de 

leerkrachten het kind. Vijf leerkrachten en de 
conciërge zijn in het bezit van een certificaat 
bedrijfshulpverlening; 

2. Als het ernstiger is, doen wij het meest 
noodzakelijke. Wij bellen dan onmiddellijk de 

ouders met de vraag om te komen. Als u niet 
bereikbaar bent, gaan wij met uw kind naar de 
huisarts, zo nodig naar het ziekenhuis.  

3. Als u komt, handelt u zelf verder alles af, zo 

nodig met hulp van een van de leerkrachten 
(bijv. vervoer); 

4. Als u voorkeur hebt voor een bepaald 

ziekenhuis, kunt u dit bij voorbaat kenbaar 

http://www.protocolkindermishandeling.nl/
http://www.meldcode.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.warinschool.nl/index.php/anti-pestprotocol
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maken, zodat we dit op de leerlingenkaart 

kunnen verwerken; 

5. Als het zeer ernstig is, bellen wij onmiddellijk 
112 en natuurlijk de ouders. 

 

Entreetoets 

De CITO-Entreetoets onderzoekt de kennis en het 
inzicht van de leerlingen aan het eind van groep 7 
op het gebied van lezen, taal, rekenen en 
studievaardigheden.  
De bedoeling ervan is onder andere om meer 

duidelijkheid te krijgen over de vorm van 
voortgezet onderwijs dat het meest geschikt is. 
Onafhankelijk van het schooladvies geeft de 
Entreetoets een aanwijzing over de te maken 

schoolkeuze. Bovenal laat deze toets zien aan 
welke vakgebieden de groep of de individuele 
leerling nog extra aandacht moet geven. De 

Entreetoets wordt afgenomen in de maanden april 
en mei. We verwachten de uitslag tegen het einde 
van het schooljaar. Ouders kunnen een gesprek 
aanvragen naar aanleiding van de uitslag. 
 

 
 

Eet- en drinkmoment 

Tussen tien uur en de pauze van half elf mogen de 
kinderen iets eten en drinken. Hiermee wordt het 
bloedsuikergehalte en daarmee het 
concentratievermogen op peil gebracht. De 

leerkrachten zorgen ervoor dat deze tijd ook in 

onderwijskundig opzicht goed wordt benut. 

 

Engels 

Engels is d wereldtaal bij uitstek. Nederlanders 

staan er om bekend, dat ze de Engels taal goed 
beheersen. We hebben ervoor gekozen om de 
kinderen vanaf groep 1 deze taal aan te leren. 
 

F 
Fietsenstalling 

Kinderen die een plaats in de fietsenstalling 
hebben, mogen met de fiets naar school komen.  
 

G 
Geld voor goed doel  

Elke twee à drie maanden kiest het team een 
project uit en informeert de kinderen en de ouders 

daarover. Soms wordt een project ook door 
anderen aangedragen. We leren de kinderen op 
deze manier zorg te dragen voor de 
minderbedeelden in deze wereld. De wereld 
waarin we wonen is een wereld die ons allen, dus 
ook de kinderen, aangaat. 

 

Gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat de kinderen allerlei 
voorwerpen vergeten of verliezen, zoals tassen, 

gymkleding, horloges, sieraden, jassen en laarzen. 
We raden u aan de spullen van uw kind te merken. 
We geven de gevonden voorwerpen af bij onze 
conciërge. 
 

Groepsouders 

De groepsmoeders ondersteunen de 
groepsleerkrachten met de uitvoering van 
projecten, uitstapjes en dergelijke. Op de website 
kunt u lezen, wie dit zijn. 
 

Gymnastiek 

De groepen 1 en 2 hebben gymlessen 
(lichamelijke ontwikkeling) in ons speellokaal.  
De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag- en 

donderdagochtend gymnastiek in sporthal De 
Blijk. 
Kinderen die in de sporthal gymmen, hebben een 
sportbroek en een T-shirt nodig en eventueel een 
handdoek om te kunnen douchen. U helpt ons 
enorm wanneer u eraan denkt uw kind 
gemakkelijke kleding mee te geven, zodat het 

zichzelf kan uit- en aankleden.  
Met het oog op het voorkomen van voetwratten 
verdient het de aanbeveling gymschoenen (met 

witte zool) te dragen. Een kind dat op blote voeten 
gymt, is verplicht na afloop de voeten te wassen.  
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H 
Hoofdluiscontrole 

Hoofdluizen kunnen veel overlast veroorzaken, 
ook op school. Daarom besteden we veel aandacht 
aan de bestrijding ervan. De eerste week na elke 
vakantie onderzoeken controleouders alle kinderen 
op hoofdluis en neten. Wanneer deze worden 

aangetroffen, lichten we alle ouders in. We 
verzoeken daarbij de ouders hun kind hiertegen te 
behandelen. Ondanks de behandeling kunnen er 
nog steeds (half)levende luizen in de haren 
aanwezig zijn. Meld uw kind in dat geval wel even 
af. 
 

J 
Jaarlijkse kosten 

De kosten voor de jaarlijkse schoolreis bedragen 
doorgaans 30 tot 35 euro per kind. Het 
schoolkamp voor de kinderen van groep 8 kan 
oplopen tot 70 euro per kind. Mochten de kosten 

voor ouders bezwaarlijk zijn, dan kan men zich tot 
de directie wenden die een oplossing helpt zoeken.  
In de Sinterklaastijd maken de kinderen van groep 
5 en hoger voor een klasgenoot een surprise, 
waarin een cadeautje verpakt is. Als richtprijs 
geven we vier euro aan.  
Voor dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 

30,00 per kind. U ontvangt aan het begin van het 
schooljaar een brief, waarin u verzocht wordt dit 
bedrag over te maken op rekeningnummer 
3882.32.110, t.n.v. ouderraad Warinschool, o.v.v. 
ouderbijdrage. U kunt ook in vier termijnen 
betalen. 
 

Jaarplanning 

Voor het nieuwe schooljaar hebben we de 
volgende activiteiten gepland. We breiden de lijst 
in de loop van het jaar uit. We houden u hiervan 

op de hoogte. 
 7 september 2016: vertellen de ouders aan de 

leerkrachten over hun kind. 

 13 september 2016: kiezen de leerlingen de 
leerlingenraad. 

 14 september 2016: vergadert de MR. 

 20 september 2016: informatieavond voor de 
ouders van groep 1, 5-6 (aanvang om 19,30 
uur) en groep 2 (aanvang om 20,30 uur). 

 27 september 2016: informatieavond voor de 
ouders van groep 3-4 en 7-8. Aanvang 20,00 
uur. 

 5  t/m 7 oktober 2016 gaat groep 8 op 

schoolkamp. 
 13 oktober 2016 houden we de Science Fair. 
 14 oktober 2016 houden we de boekenmarkt. 
 7 november voeren we gesprekken met de 

ouders van groep 8 over hun mogelijkheden 
voor het voortgezet onderwijs. 

 9 november 2016: Nationaal schoolontbijt. 

 5 december 2016 vieren we het 

Sinterklaasfeest. 

 22 december 2016 vieren we het kerstfeest. 
 20 januari 2017 krijgen de kinderen hun 

rapport. 
 5 februari 2017: school-gezinsdienst. 
 16 februari: tienminutengesprekken. 

 6 april 2017 maken de kinderen 
palmpaasstokken. 

 13 april 2017 vieren we het paasfeest. 
 21 april 2017 houden we de Koningsspelen. 
 8 juni 2017 gaan groep 3 t/m 7 op schoolreis. 
 4 juli: tienminutengesprekken. 
 13 juli 2017 kunnen de schoolverlaters 

basisschoolcertificaat behalen. 
 18 juli 2017 maken de kinderen kennis met 

hun nieuwe leerkracht. 
 19 juli 2017 voert groep 8 de afscheidsmusical 

op. Aanvang 19,30 uur. 
 20 juli 2017: krijgen de kinderen hun rapport. 
 21 juli 2017 houden we de vossenjacht en 

zwaaien we de kinderen van groep 8 uit. 
 
 

Jeroenboom 

In dezelfde nacht als Lady Diana, overleed onze 
leerling Jeroen Deben aan een 
hersenvliesontsteking. Jeroen werd op enkele 
weken na tien jaar oud. We wilden de herinnering 

aan hem levend houden. Na de paasviering in het 
erop volgende voorjaar hebben we daarom een 

stilteplek ingericht in de vorm van een boom met 
twee bankjes eromheen, waarop kinderen aan 
hem konden terugdenken. Onze huidige leerlingen 
zijn na die rampzalige dag geboren. Vandaar deze 
uitleg. 
 

 
 

K 
Klassenverdeling 

Groep 1-2: Marja Vlaanderen en Suzanne Staring; 
Groep 3-4: Yvonne Corbeek en Therese de Boer; 
Groep 5-6: Desirée van Eunen en Dagmar 
Streumer; 
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Groep 7-8: Marius Smink en Peter van den Doel. 

Birgit van der Wardt blijft onze ib’er. Ze zal deze 

taak op woensdag uitvoeren. 
Conciërge: Frederik Smit. 
Juf Desirée is Intern Coördinator Opleidingen 
(ICO), wat inhoudt dat zij de supervisie heeft over 
de begeleiding van stagiaires.  

 

Kidswereld 

Gelegen naast de sportvelden ligt het pand van 
Kidswereld Nederhorst waar kinderen van 0 tot 4 

jaar op de kinderdagverblijfgroepen worden 
opgevangen en van 4 tot 12 jaar op de 
Buitenschoolse opvang. 
De buitenschoolse opvang bestaat uit twee 

groepen: de sportgroep en de 7-min groep. Er 
bestaat altijd de mogelijkheid om in de andere 
groep mee te doen. Dus ben je vijf jaar en heel 

goed in sporten, dan mag je gerust meedoen in de 
sportgroep. Of ben je een grote dame van negen 
jaar en je wilt een middag met de kleine kinderen 
helpen, dan mag en kan dat allemaal. 
Na schooltijd worden de kinderen opgehaald met 
de stint of met de bus. De stint is een elektrische 
bakfiets die aan alle veiligheidseisen voldoet. Deze 

manier van vervoer sluit naadloos aan bij hun 
doelstelling om veel buiten te zijn. De kinderen 
zitten, mits het droog is, in de open lucht, met 
respect voor de natuur aangezien de stint op een 

accu werkt.  
Eenmaal aangekomen op de buitenschoolse 

opvang is er ruimte om te spelen, te sporten, om 
je verhalen over de dag kwijt te kunnen, 
eventueel huiswerk te maken en contact te maken 
met andere kinderen. Ze eten altijd fruit en 
krijgen drinken en een cracker of een koekje. 
Na het eten gaan ze naar buiten met de kinderen, 
werken ze aan hun seizoensgebonden projecten 

zoals een moestuin, spelen in de tuin of gaan 
knutselen. Regelmatig bieden ze naschoolse 
activiteiten aan. Deze worden per blok 
aangeboden. De kinderen gaan dan een aantal 
weken achter elkaar een danscursus volgen, doen 

aan zelfverdediging, bouwen hutten, gaan klussen 
of bezoeken een boerderij. 

Tevens is er een pianolerares aanwezig op 
afspraak, zodat de kinderen naar de muziekles 
kunnen. Ook brengen en halen ze kinderen naar 
en van de sportclub, of waar een kind een les of 
cursus volgt. 
In de vakanties bieden ze leuke en afwisselende 

programma’s aan. Ze zijn aanwezig op de 
vestiging met waterspelen, houden een sportdag 
en bakken brood en pizza, maar ze zijn ook 
regelmatig op pad met de bussen of de stint. Ze 
gaan naar speeltuin de Eekhoorn, kijken 
vliegtuigen op Schiphol, voetballen en picknicken 

in de Soesterduinen of maken een speurtocht door 

de bossen. 
 

Kinderopvang 

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het primair 
onderwijs (WPO) is bepaald dat “het bevoegd 
gezag van een basisschool zorg draagt voor de 
organisatie van kinderopvang, voor leerlingen, op 

doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde 
algemeen erkende feestdagen en op schooldagen 
gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 
07.30 uur en 18.30 uur, indien een of meer ouders 
daarom verzoeken.” 
Voor de Warinschool is een convenant afgesloten 

met Kidswereld (tel. 252400, 
info@kinderopvangkidswereld.nl). Ook kunt u 
Gastouderbureau Gooi en Eemland te Hilversum 
(035 6281381, info@gastouderbureau.net) of 

Gastouderopvang De Klimboom benaderen (0346-
260404, www.deklimboom.nl). 
 

L 
Leerlingenraad 

De Warinschool heeft een leerlingenraad die 
bestaat uit leerlingen van de groep 5 t/m 8. De 
kinderen kiezen twee klasgenoten die hen in de 
raad vertegenwoordigen. De leden kiezen uit hun 

midden een voorzitter en een secretaris. Een 
leerkracht begeleidt de raad door bij de 
vergaderingen aanwezig te zijn. De raad bepaalt 
haar eigen agenda. Het kan gebeuren, dat het 

team of de AC de leerlingenraad om advies vraagt. 
 

 
 

Leerlingvolgsystemen 

In groep 1 en 2 gebruiken we naast een 
observatiesysteem de toetsen Taal voor Kleuters 
en Rekenen voor Kleuters van CITO. De kinderen 
vanaf groep 3 maken toetsen van het 

leerlingvolgsysteem van CITO (begrijpend lezen, 
spelling, rekenen, leeswoordenschat, 
drieminutentest en studievaardigheden). De 
kinderen van groep 7 maken ook de Cito-

entreetoets. We maken dagelijks aantekeningen 
van het werk. Op deze manier houden we de 
vorderingen van de kinderen goed in de gaten. 

mailto:info@kinderopvangkidswereld.nl
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Jaarlijks evalueren we de leerlingenzorg en 

trekken hier lering uit. 

In de herfst van groep 3 en in het voorjaar nemen 
we eveneens methodeonafhankelijke toetsen af 
om de leesontwikkeling van de kinderen goed in 
beeld te krijgen. In groep 7 krijgen de ouders van 
de kinderen bij de spreekavond na het tweede 

rapport een advies voor het voortgezet onderwijs. 
Dit advies is voornamelijk gebaseerd op het 
leerlingvolgsysteem en onze eigen indrukken. 
 

Leerplicht en extra verlof 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school 
moet bezoeken, als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school 

wegblijven. In een aantal gevallen is echter een 
uitzondering mogelijk. 
1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die 

voortvloeien uit godsdienst of 
levensbeschouwing bestaat er recht op verlof. 

2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen 
uitzondering op de hoofdregel worden 
gemaakt, als uw kind tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan 
door de specifieke aard van het beroep van 

een van de ouders. Het betreft dan de enige 
gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een 
werkgeversverklaring moet blijken dat dit de 
enige mogelijke verlofperiode voor het gezin 

is.  
3. Onder andere gewichtige omstandigheden 

vallen situaties die buiten de wil van ouders 
en/of leerlingen liggen. Voor bepaalde 
omstandigheden kan vrij worden gevraagd. 
Hierbij moet gedacht worden aan: 

 Verhuizing van het gezin. 
 Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of 

aanverwanten. 

 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. 
 Overlijden van bloed- of aanverwanten. 
 Viering van een ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-

, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van 
bloed- of aanverwanten. 

 
De leerplichtambtenaar stelt nadrukkelijk, dat de 

volgende omstandigheden niet gewichtig zijn: 
 Familiebezoek in het buitenland 
 Vakantie in een goedkopere periode of 

aanbiedingen. 
 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband 

met verkeersdrukte. 

 Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij. 
 Deelname aan televisieopnames of 

sportevenementen. 
 
Een aanvraagformulier voor extra verlof is te 
verkrijgen bij de directeur. U levert deze aanvraag, 

inclusief de relevante verklaringen ruim van te 

voren in (indien mogelijk 8 weken voor de 
gewenste verlofperiode).  

De directeur neemt zelf een besluit over de 

verlofaanvraag voor een periode van maximaal 

tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof 
vanwege andere gewichtige omstandigheden meer 
dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze 
neemt na overleg met de directeur een besluit 

hierover. Tegen het besluit kunt u schriftelijk 
bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar.  
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming 
van de directeur of leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De 
directeur is verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er 

proces-verbaal wordt opgemaakt.  
Voor verdere informatie over de leerplicht kunt u 

terecht bij Regionaal Bureau Leerlingenzaken, 
Burgemeester De Bordesstraat 80, 1404 GZ 
Bussum, postbus 251, 1400 AG Bussum. Telefoon: 
035-6926620. E-mail: centraal@rblgv.nl. Zie ook: 
www.rblgv.nl  

 

M 
Mediatoren 

In het kader van de Vreedzame School hebben we 
de kinderen geleerd met conflicten om te gaan. 
Mochten ze er zelf niet uitkomen, dan kunnen 

leerling-mediatoren inspringen. Deze kinderen zijn 

hiertoe opgeleid. De dienstdoende mediatoren 
dragen een hesje, zodat de anderen kunnen zien, 
aan wie ze hulp kunnen vragen. 
 

 
 

Methoden 

We hebben moderne methoden hoog in het 
vaandel staan. Het onderwijs is in ontwikkeling en 
dus is een methode na een tijdje weer verouderd. 
Wanneer een methode zo'n tien jaar in gebruik is, 
vervangen wij deze door een nieuwe. Zo werken 

wij steeds met eigentijds materiaal. 
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Voorbereidend taal/lezen Kleuterplein 

Fonemisch 
bewustzijn 
Lezen moet je 
doen 

Voorbereidend schrijven Schrijven in de 
basisschool 

Voorbereidend rekenen Rekenrijk 

Schrijven Schrijftaal van 

groep 3 t/m 8 

Aanvankelijk technisch 
lezen 

Veilig leren lezen. 

Voortgezet technisch lezen Timboektoe 

Nederlandse taal Taal op maat 

Begrijpend/studerend 

lezen 

Goed gelezen! 

Spellen Taal op Maat 

Rekenen & wiskunde De Wereld in 
Getallen 

Geschiedenis Bij de tijd 2 

Aardrijkskunde Meander 

Natuuronderwijs NatuNiek 

Studievaardigheden Blits 

Godsdienstige vorming Trefwoord 

Verkeer/sociale 
redzaamheid 

Klaar over 

Engels Take it easy 

Muziek Muziek in de 
Basisschool 

Tekenen/handvaardigheid Diverse bronnen 

Sociaal-emotionele 
vorming 

De vreedzame 
school 

 

Mobieltjes 

Veel kinderen hebben tegenwoordig een mobieltje 

of een smartphone. Daar is niets mis mee, maar 
ze doen er ook dingen mee die we niet willen. 
Daarom levert ieder kind zijn apparaat aan het 
begin van de les in bij de leerkracht. Aan het eind 
van de dag deelt zij de mobieltjes weer uit. 
 

N 
Namen en adressen 

Directie  
Peter van den Doel, Uiterdijksehof 27, 
p.vandendoel@proceon.nl 
Ronald de Moor, Hondsdraf 41, 5336 RH ’s-
Hertogenbosch, r.demoor@proceon.nl  

 
Leerkrachten 
Marja Vlaanderen - van Ee, H.W. Mesdaglaan 23, 
m.vlaanderen@proceon.nl 
Yvonne Corbeek - Siebbeles, Jan Steenhof 19, 
y.corbeek@proceon.nl 
Desirée van Eunen-Leegwater, Speksnijdersweg 

44, Landsmeer, d.vaneunen@proceon.nl 
Suzanne Staring, Van Hogendorplaan, Hilversum, 
s.staring@proceon.nl.  

Dagmar Streumer, Boomstede 125, Maarssen, 

d.streumer@proceon.nl 

Joke Lagerweij, Van Blarcumlaan 4B, Ankeveen. 
j.lagerweij@proceon.nl 
Marius Smink, Teylingen 3, 1275CX Huizen, 
m.smink@proceon.nl 
Therese de Boer, Karel Doormanlaan 232, 

Hilversum, t.deboer@proceon.nl 
 
Bijzondere taken 
Intern begeleiders: Birgit van der Wardt, 
b.vanderwardt@proceon.nl  
Conciërge: Frederik Smit, Aelbert Cuypstraat 7, 
f.smit@proceon.nl  

Bedrijfshulpverleners: Birgit van der Wardt, 
Suzanne Staring, Frederik Smit en Peter van den 

Doel. 
 
Peuteropvang 
Thera Krijnen 
Telefoonnummer: 06 53560337 

 
Interne contactpersoon klachtenregeling 
Yvonne Corbeek, tel. 254362 
 
Externe vertrouwenspersoon 

Mevr. Anja Dröge en de heer Ed Olijkan, CED 

Groep, postbus 8639, 3009 AP Rotterdam, tel. 010 

– 4071599, e-mail: evp@cedgroep.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs voor klachten 
over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 

ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900 1113111 
(lokaal tarief). 
 
Bestuur 
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met 
de heer drs. N.M.C. de kruif MA, Voorzitter College 

van Bestuur en Algemeen Directeur Stichting 
Proceon, 
Nieuwe Havenweg 53, postbus 352, 1200 AJ 
Hilversum, te. 035-6852320. 
Voorzitter College van Bestuur: de heer De Groot. 
 

Samenstelling van de activiteitencommissie 

Mirjam Borstlap: voorzitter tel. 255378 / 
0625022624 
Sandra Gorter: secretaris, tel.0638928707 
Sabine van Sligtenhorst-Bouwer, tel. 252105 / 
0640324618 
Wendy Wortel, tel. 255667 
Dinda Schippers 
Karin Vernooij (287321 

Pascal van Deursen 
 
Samenstelling van de 
medezeggenschapsraad 

Anton Cruysheer (06-22371894) 

Miranda Reimus (254334) 
De samenstelling van zowel de 
activiteitencommissie als de MR verandert begin 

mailto:p.vandendoel@proceon.nl
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oktober. De nieuwe samenstelling staat op de 

website (www.warinschool.nl/ac-mr). 

 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl, 
tel. 0800 8051 (gratis). 
 

Nascholing 

Het afgelopen jaar hebben de leerkrachten de 
volgende cursussen gevolgd en 
informatiebijeenkomsten bijgewoond: Engels, 

Schoolpositionering en Marketing, Boeiende 
Vragen, werken met kleuters, beginners-, en de 
herhalingscursus BHV. Daarnaast heeft het team 
het schoolverbetertraject voortgezet. 

 

 
 

Nieuwsbrief 

De directie stelt wekelijks een nieuwsbrief samen, 
die per e-mail wordt verzonden. 
 

O 
Ouderportaal 

Ouders krijgen een inlognaam en wachtwoord 
toegewezen, waarmee ze het dossier van hun kind 
online in kunnen zien. Het gaat onder meer om 

toetsresultaten, verslagen van oudergesprekken, 
maar ook om hulpplannen. Als we een hulpplan 
opstellen, stellen we de ouders ervan op de 
hoogte. Ouders kunnen inloggen op 

https://ouders.parnassys.net.  
 

Overblijven 

Nu we zijn overgestapt op het continurooster, 

blijven alle kinderen op school over. De kinderen 
krijgen de gelegenheid om hun eten op te eten en 
spelen daarna een kwartier buiten, voordat we 
verder gaan met de lessen. 
 

Peuteropvang 

De peuteropvang wordt verzorgd door Kidswereld. 
De leidsters beschikken over een eigen lokaal en 

speelruimte waar in een uitdagende omgeving 

veel te beleven is voor de peuters. De kinderen 

worden begeleid door professionele pedagogisch 
medewerkers, in een huiselijke sfeer waar de 
focus ligt op de ontwikkeling en 
schoolvoorbereiding van de kinderen. Naast spelen 
en omgaan met andere leeftijdsgenootjes, leren 

kinderen ook te luisteren naar elkaar en naar de 
pedagogisch medewerkster. Door deze nauwe 
samenwerking met de basisschool maakt uw 
peuter moeiteloos de sprong naar de basisschool. 
 

PR-commissie 

We vinden PR heel belangrijk. Daarom hebben we 
een PR-commissie ingesteld. De commissie heeft 

een nieuwe huisstijl en een flyer ontworpen, 
bouwde een totaal nieuwe website, is betrokken 
bij de organisatie van ouderavonden en werpt een 

toeziend oog op de nieuwsbrief. 
 

R 
Relatie school - kerk 

Met enige regelmaat organiseren wij samen met 
de predikant van de protestantse gemeente 

Nederhorst den Berg een school-gezinsdienst. U 
ontvangt hierover tijdig informatie.  
 

Rookvrije school 

In onze school wordt niet gerookt en ook niet op 

het plein. In ons lesprogramma behandelen we de 
gevolgen van het roken voor de gezondheid. 
Hiermee hopen we te bereiken dat de kinderen zo 
verstandig blijven om niet te gaan roken. 
 

S 
Schoolarts 

Alle kinderen van groep 2 krijgen een uitnodiging 
voor een onderzoek door de jeugdarts. Deze werkt 
samen met een doktersassistente. Zij kijken naar 
de groei, ontwikkeling van spraak, taal, motoriek, 

de gezondheid en het functioneren van het kind 
thuis en op school. 

Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien 
door de doktersassistente. Zij weegt en meet het 
kind. Ook onderzoekt zij de ogen en oren als er 
twijfels zijn over het zien of horen. Naar 
aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of 
een kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. 

Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is 
mogelijk het gevolg. Dit onderzoek vindt plaats 
zonder de ouder. 
Naar aanleiding van deze onderzoeken kan de 
afdeling Jeugdgezondheidszorg van de JGGV uw 
kind uitnodigen voor een extra onderzoek. Ook de 

school kan, na uw instemming, om extra 

onderzoek vragen. U kunt bij vragen of problemen 
met uw kind ook zelf contact opnemen, waarna 
een extra onderzoek of gesprek kan plaatsvinden. 

mailto:info@owinsp.nl
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In het jaar dat uw kind 9 wordt, ontvangt u een 

oproep voor twee inentingen: de dtp- en de bmr-

prik. Daarnaast ontvangen meisjes, in het 
kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, oproepen 
voor de inenting tegen baarmoederhalskanker 
(HPV). Deze inenting bestaat uit drie prikken.  
Als er vragen zijn over de lichamelijke, geestelijke 

of sociale ontwikkeling, kunnen kinderen en 
ouders contact opnemen met de JGZ. Bijvoorbeeld 
bij vragen over taal/spraak, voeding, 
leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, 
sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. 
In de meeste gevallen kan de arts of 
verpleegkundige hierbij voorlichting of advies 

geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. 
Ook voor vragen over de opvoeding kunnen 

ouders terecht bij de JGZ. De verpleegkundigen en 
artsen kunnen tips en hulp bieden om het 
opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat 
volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). 
Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden 

& Zo (3-11 jaar) en ‘Beter omgaan met pubers’ 
(12-18 jaar) aan. Wanneer uw kind onvolledig 
ingeënt is, kunt u hiervoor bij de JGZ terecht. De 
contactgegevens zijn: Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum, 035–
6926350, e-mail info@jggv.nl, website 

www.jggv.nl. 
 

Schoolkamp 

Groep 8 gaat dit jaar op 5, 6 en7oktober met 

kamp naar het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. 
We gaan in het najaar om de groepsvorming te 
bevorderen. 
 

Schoolkeuze na groep 8 

Als het goed is, verlaat uw kind na acht jaar de 
basisschool. Maar wat dan? Veel hangt af van de 
mogelijkheden van uw kind. Al na het tweede 
rapport in groep 7 krijgen de ouders een voorlopig 
advies, dat gebaseerd is op de resultaten van het 
leerlingvolgsysteem.  

Aan het begin van groep 8 informeren we u over 
de structuur van het voortgezet onderwijs en de 
procedure van aanmelding en toelating.  
In het najaar van groep 8 ontvangt u een 
uitnodiging voor een schoolkeuzegesprek. Hierin 
zal de leerkracht van uw kind een advies geven en 
toelichten. We bepalen het advies op grond van de 

resultaten van het gewone werk, de werkhouding, 
het leerlingvolgsysteem en de Cito-entreetoets. 
 

Schoolplein 

Voor schooltijd en in de pauze mogen de kinderen 
op het schoolplein spelen. Het schoolplein aan de 
voorkant is voor groep 5 t/m 8; aan de achterkant 

spelen de peuters en groep 1 t/m 4.  
 
Er zijn een aantal dingen die niet zijn toegestaan: 
 fietsen op het plein; 

 vechten en ruzie maken; 

 spelen tussen de beplanting. 

 
Tijdens de pauzes is er toezicht op het voor- en 
achterplein. 
De kinderen mogen 's ochtends voor schooltijd al 
naar hun lokaal gaan om alvast aan hun werk te 

beginnen. Enkele minuten voor half negen gaat de 
bel. De kinderen moeten dan naar binnen. 
 

Schoolreis 

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een jaarlijks 
schoolreisje. De groepen 3 t/m 7 gaan met de bus 
eropuit. Groep 8 gaat op schoolkamp. 
 

Schooltijden 

Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden: 
08.30 uur - 12.00 uur 
12.30 uur - 14.15 uur 
Woensdagochtend: 08.30 uur - 12.30 uur 
De kinderen zijn ’s ochtends welkom vanaf 8.20 
uur. Wijzigingen in de schooltijden geven we door. 

 

Speelgoedochtenden 

De laatste vrijdag voor enkele vakanties mogen de 
kinderen van groep 1 t/m 4 speelgoed meenemen 

om hier tijdens de ochtend mee te spelen. We 
verzoeken u om geen groot speelgoed mee te 

geven, vanwege de beperkte ruimte in de klas. 
 

Stagiaires 

Dit jaar begeleiden we stagiaires van de Marnix 
Academie te Utrecht.  
 

Studiemiddagen 

Het rooster bestaat uit meer uren dan 
noodzakelijk. Dit wordt gecompenseerd door een 
aantal ‘studiemiddagen’. De kinderen zijn dan vrij; 
het team benut deze tijd om te vergaderen, 
nieuwe ontwikkelingen te bestuderen en 
dergelijke. Deze middagen staan tijdig vermeld in 

de nieuwsbrief. Zie ook onder vakantierooster. 
Omdat we dit jaar op het continurooster invoeren, 
zal het aantal studiemiddagen tot een minimum 
worden beperkt. 
 

T 
Tevredenheidspeilingen 

We voeren iedere twee jaar enquêtes onder 
ouders en onder leerlingen uit. Bestuur en directie 
willen ouders en kinderen op deze wijze in staat 
stellen ons te informeren over hetgeen u 
belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze 
school èn op welke punten in uw visie verbetering 

plaats zou moeten vinden. 
 

mailto:info@jggv.nl
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We hebben voor een concept gekozen, waarbij we 

de peilingen met behulp van Integraal verzorgen. 

Integraal is een kwaliteitsinstrument en tevens 
een verlengstuk van Parnassys. De voordelen die 
bestuur en directie hierin zien zijn de volgende: 
1. De resultaten worden vergeleken met andere 

scholen en geven ons de kans onze positie ten 

opzichte van andere scholen te bepalen. 
2. Door te kiezen voor een specifiek instrument 

voor onderzoek van de oudertevredenheid, 
kunnen wij de resultaten van meerdere jaren 
onderzoek naast elkaar leggen en zo een 
vergelijking over de jaren tot stand brengen.  

De scholen zijn vrij een schoolspecifieke 

vragenlijst samen te stellen, waarvan de 
antwoorden intern verwerkt worden. Een 

dergelijke aanvulling kan de mogelijkheid bieden 
uw eigen opmerkingen kwijt te kunnen.  
De scholen brengen de ouders op de hoogte van 
de resultaten. 
 

Themasluiting 

De lesstof van onze methode levensbeschouwing 
is in thema’s verdeeld. Deze sluiten we met de 
hele school af. Eén groep verzorgt een afsluiting, 

waarbij we met elkaar terugkijken op wat we de 
afgelopen periode hierover hebben behandeld.  
 

 
 

Tropenrooster 

Als het in de zomer zo heet wordt dat lesgeven 
niet meer mogelijk is, dan stappen we over op het 
tropenrooster. Hierbij hebben de kinderen les 
van8.00 uur tot 13.45 uur. De tijden hangen af 

van hoeveel dagen we het tropenrooster hanteren.  
Mocht het zover komen, dan raadplegen we de 
MR. Ook informeren we u over de precieze tijden. 
 

U 
Uitstroomgegevens 

Hieronder kunt u aflezen naar welke scholen onze 
oud-leerlingen per 1 augustus zijn gegaan. 
 

Schooljaar 2015-2016 
Alberdingk Thijm College: 2 
Casparus College: 2 
Comenius College: 4 

Hilfertsheem: 1 
Vechtstede College: 7 
Wellant College: 2 
 

Schooljaar 2014-2015 
Aloysius College: 1 

Alberdingk Thijm College: 1 
Comenius College: 2 
Roland Holst College: 4 

Savornin Lohmanschool: 1 
Vechtstede College: 6 
Wellant College: 1 
 

Schooljaar 2013-2015 
Casparus College: 3 
Comenius College: 3 
Gemeentelijk Gymnasium: 1 
Hilfertsheem Beatrix: 1 
Laar en Berg: 2 
Vechtstede College: 2 

Wellant College: 1 
 
 

De kinderen van groep 8 behaalden dit jaar een 
gemiddelde eindscore van 530.2. In 2015 was dat 
539.4 en het jaar ervoor was dat 532.8. 

 

Urenverdeling van de lessen 

Uren voor Kleuters 

Bewegingsonderwijs 7.45 

Kunstzinnige oriëntatie 1.00 

Bevordering van het taalgebruik 2.45 

Rekenkundige ontwikkeling 2.00 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 3.00 

Godsdienstige vorming 1.00 

Werken met ontwikkelingsmaterialen 5.45 

Engels 0.30 

Pauze 1.15 
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Uren voor Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 

Bewegingsonderwijs 2.30 2.30 2.00 

Engels 0.45 0.45 0.50 

Kunstzinnige oriëntatie 2.30 2.30 1.45 

Nederlands 8.45 9.45 8.45 

Oriëntatie op jezelf en de 
wereld 

2.30 2.30 3.45 

Godsdienstige vorming 1.15 1.15 1.55 

Pauze 1.15 1.15 1.15 

Rekenen/wiskunde 5.30 4.30 4.45 

 

Uren voor Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

Bewegingsonderwijs 2.00 2.30 2.30 

Engels 0.50 0.30 0.30 

Kunstzinnige oriëntatie 1.45 1.30 1.30 

Nederlands 8.45 8.15 8.15 

Oriëntatie op jezelf en de 

wereld 

1.55 4.00 4.00 

Godsdienstige vorming 3.45 1.30 1.30 

Pauze 1.15 1.15 1.15 

Rekenen/wiskunde 4.45 5.30 5.30 

Dit schooljaar werken alle groepen 962.75 uur per 
jaar. 
 

V 
Vakantierooster 

Het volgende schooljaar hebben de kinderen 
opnieuw twee weken meivakantie. Daarin vallen 
de koningsdag,  
Herfstvakantie - 17 t/m 21 oktober 
Kerstvakantie - 26/12 t/m 06 januari 
Voorjaarsvakantie - 20 t/m 24 februari 

Paasdagen - 14 t/m 17 mrt 
Meivakantie - 24 apr t/m 5 mei 
Hemelvaart 25 en 26 mei 
Pinksteren 5 t/m 7 juni 
Vrije middag: 21 juli 
 Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 
 

Verjaardag 

Wanneer uw kind jarig is, vieren we dit ook op 
school. U bent in groep 1, 2, 3 en 4van harte 
welkom tijdens de viering. Neem uw fototoestel 

mee! De kinderen vanaf groep 5 trakteren ’s 
middags, behalve op woensdag.  
Volgens traditie gaan de jarige kinderen met een 
grote kaart langs de leerkrachten, die er een wens 
op schrijven. We stellen de kinderen – ook de 
kleintjes – hiertoe ’s middags in de gelegenheid. 
Het is bij deze rondgang door de klassen niet de 

bedoeling dat er in die klassen getrakteerd wordt 
aan vriendjes. We willen ‘scheve ogen’ bij andere 
kinderen graag voorkomen.  

Wat de traktaties betreft hopen we dat u het met 
ons eens bent: wees zuinig op tanden, kiezen en 
lichaamsgewicht. Dat geldt overigens ook voor de 
leerkrachten. 

 

Verzekeringen 

Het bestuur van Stichting Proceon heeft een 
ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers 

verzekerd.  
 
Ongevallenverzekering 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering wanneer een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover uw eigen 
ziektekostenverzekering geen dekking biedt, 
bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële 

schade als een kapotte bril of schade aan een 
fiets, valt niet onder de dekking. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, 
bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. 
De school is niet zonder meer aansprakelijk voor 
alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse 

activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van 
een verwijtbare fout, dus als de school is 
tekortgeschoten in haar rechtsplicht. Als 

bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal 
tegen een bril komt, valt die schade niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering, en wordt die dus 
niet vergoed. 
 
De school is evenmin aansprakelijk voor schade 
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen, of beter gezegd: hun ouders, zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een 

leerling die tijdens schooluren of door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste 
plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af. 

 

Vragen 

Ouders met vragen over onderwijs (zoals 
overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, 
schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de 
ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en 

alle overige onderwijsvragen) kunnen terecht bij 
de landelijke informatie- en adviesdienst 5010, 
voor ouders over onderwijs. De 5010-
medewerkers zijn elke schooldag tussen 10.00 en 
15.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 
0800 5010 (gratis nummer). Ouders kunnen hun 

vraag tevens per mail stellen, en ontvangen 
binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar 

www.ouders-5010.nl en stel uw vraag over 
onderwijs. 
 

http://www.ouders-5010.nl/
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De Vreedzame School 

Het team heeft ons manifest voor de Vreedzame 
School vastgesteld: Wij beschouwen de klas en de 
school als een leefgemeenschap waarin kinderen 
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen 

en waarin kinderen leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen 
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor 
de gemeenschap en staan open voor de 
verschillen tussen mensen. 
Zie ook onder Mediatoren op pag. 25. 

Zie ook 
www.warinschool.nl/index.php/vreedzame-school 
 

W 
Website 

We hebben een eigen website: 
www.warinschool.nl.  

Ook de nieuwsbrief en het eerste deel van de 
schoolkrant zijn hierop te vinden, evenals het 
huiswerk. Bovendien staat er veel informatie over 
daltononderwijs op onze site.  
Zoals u misschien wel hebt gemerkt staan er 
regelmatig fotoreportages op onze website. Deze 

reportages zijn alleen in te zien door 
geregistreerde bezoekers. Mocht u er bezwaar 
tegen hebben dat er een foto op de website komt 

te staan met uw kind er op, dan kunt u ons dat 
schriftelijk meedelen. 
 

Z 
Ziekmelding 

Indien uw kind thuis moet blijven in verband met 
ziekte, wilt u ons dan voor schooltijd daarover 
bellen? Ons nummer is: 0294-251351.  
Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij 
u op.  
Bij langdurige ziekte van uw kind kan gebruik 

worden gemaakt van een gespecialiseerde 
consulent van CED, die als taak heeft zowel de 

leerkracht als de leerling te begeleiden in het 
veranderde leerproces. Aanmelding voor 
begeleiding van uw kind gaat via de leerkracht. 
Aanmeldingsformulieren zijn op school aanwezig. 

 

Ziekte van leerkrachten 

Als een leerkracht ziek is, doet de directie haar 
uiterste best om een invalkracht te vinden. Mocht 

dit onverhoopt niet lukken, dan zoeken we binnen 
de formatie naar ruimte om de groep op te 
vangen. Zo nodig verdelen we de kinderen van de 
zieke leerkracht over de overige groepen. In het 
uiterste geval moeten we de kinderen naar huis 

sturen.  

http://www.warinschool.nl/index.php/vreedzame-school
http://www.warinschool.nl/

