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Voorwoord
Het team van De Regenboog hecht veel waarde aan een goede communicatie tussen ouders en school.
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor uw kind. In deze schoolgids nemen we u mee in de
organisatie van onze school. Een organisatie die gericht is op het goede voor het kind.
Ieder kind in beeld
Wij zijn de school waar kinderen betekenisvol leren en werken. Door het bieden van thematisch
onderwijs sluiten we aan op de belevingswereld van de leerlingen waardoor leren betekenis krijgt. Wij
stimuleren met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van de leerlingen. We nodigen leerlingen uit tot
onderzoeken, vragen stellen, samenwerken en bieden ruimte aan eigen talenten.
Wij hebben ieder kind in beeld.
Dit doen we door het volgen van de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling. Op basis van
deze resultaten sluiten wij met ons onderwijs goed aan op de ontwikkeling van het kind. Hiermee
bieden wij een veilige omgeving voor kinderen waarin kinderen ervaren dat ze 'gezien worden'.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Regenboog,
Ellen van Bindsbergen
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Regenboog
Amundsenstraat 51
5665VS Geldrop
 0402801790
 http://www.regenbooggeldrop.nl
 regenboog@nutgeldrop.nl
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Schoolbestuur
Stichting Nutsscholen Geldrop
Aantal scholen: 3
Aantal leerlingen: 661
 http://www.nutgeldrop.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Ellen van Bindsbergen

e.vanbindsbergen@geldrophetnut.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

145

2020-2021

De Regenboog is een kleinschalige, multiculturele school. Onze leerlingen wonen in de wijk 'De
Coevering' en de ouders kiezen de school vanwege de rust en kleinschaligheid. De daling van het aantal
leerlingen wordt veroorzaakt door krimpen van de wijk en relatief veel uitstroom door verhuizingen
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen besteden wij veel aandacht aan:
•
•
•
•

1.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief als sociaal/emotioneel.
Taalstimulering met het accent op woordenschat, begrijpend lezen en leesplezier
Een betekenisvol onderwijsaanbod
Een veilig en positief werkklimaat

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Multicultureel

Eigenaarschap/autonomie

Positief

Betrokkenheid

Deskundig

Missie en visie
Men kan een kind in acht seconden voor het leven onzeker maken. Het kost acht jaren hard werken
om kinderen met een goed gevulde rugzak de basisschool te laten verlaten.
Wij streven ernaar dat onze leerlingen na 8 jaren de school verlaten met een goed gevulde rugzak
waarmee ze vol zelfvertrouwen de maatschappij tegemoet treden.
In ons schoolplan is te lezen hoe wij hier invulling aan geven.

Identiteit
Algemeen neutraal bijzonder onderwijs
De Regenboog is een multiculturele school en onze kinderen hebben diverse culturele/religieuze
achtergronden. Vanuit respect voor elkaar besteden we veel aandacht aan de diverse achtergronden
van de kinderen. Het werken met De Vreedzame School biedt handreikingen om verschillen en
overeenkomsten bespreekbaar te maken. Om nieuwsgierig te zijn naar elkaar en te leren van elkaar.
Samen vormen wij De Regenboog! We leren kinderen hun verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen
zodat we samen een fijne school vormen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Met ons onderwijs willen we zo goed mogelijk aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De groepsverdeling wordt afgestemd op deze onderwijsvisie en op het aantal leerlingen. Dit betekent
dat er zowel homogene als heterogene groepen zijn. Daarnaast wordt er groep doorbrekend gewerkt
waarbij kinderen op eigen niveau een vak kunnen volgen en /of worden kinderen in kleine
niveaugroepen begeleid.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1

Leerjaar 2

10 uur

10 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

Kunstzinnige en
creatieve vorming

5 uur

5 uur

Burgerschap en sociale
competenties

2 uur

2 uur

Vak
Taalontwikkeling
Voorbereidend rekenen
Bewegingsonderwijs

Betekenisvol/thematisch onderwijs
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Ook in de onderbouw wordt betekenisvol/thematisch onderwijs geboden. Het gaat hierbij om
activiteiten die betekenis hebben voor de kinderen en uitnodigen tot spel en onderzoek. Kinderen
ervaren het belang van het leren lezen, rekenen en schrijven tijdens hun onderzoek.Thematisch
onderwijs biedt structuur en verhoogt de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerlingen.
Samenwerken en samen leren staan hierbij centraal.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

7 u 55 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

1 u 40 min

1 u 15 min

2 u 30 min

5 u 50 min

5 u 50 min

5 u 50 min

5 u 50 min

5 u 50 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

25 min

25 min

25 min

25 min

25 min

50 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Thematisch
betekenisvol onderwijs

3 u 20 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

Burgerschap en sociale
competentie

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

Begrijpend lezen

Betekenisvol/thematisch onderwijs
Het onderwijs op De Regenboog heeft een ontwikkeling doorgemaakt naar thematisch/betekenisvol
onderwijs. Betekenisvol onderwijs werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van
kinderen zodat zij vanuit de eigen basiskennis nieuwe perspectieven en kennis ontwikkelen.
Thematisch onderwijs stimuleert leerlingen in de uitbreiding van hun woordenschat en lees-en
rekenvaardigheden. Kinderen ervaren dat de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven het
mogelijk maken om zelf onderzoek te doen naar nieuwe informatie.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Speellokaal
Handvaardigheidslokaal

Het team
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Het onderwijs op De Regenboog wordt verzorgd door een enthousiast en deskundig team. De
leerkrachten en onderwijsassistenten worden hierbij ondersteunt door de intern begeleider die de extra
zorg voor leerlingen coördineert. Het team van De Regenboog kenmerkt zich door de voortdurende
ontwikkeling, zowel in individuele opleidingen als in teamtrainingen. Dit heeft geleid tot een nieuw
onderwijsconcept (Betekenisvol/ thematisch onderwijs) en de aanwezigheid van de volgende
specialisten:
- Een taalspecialist
- Een rekenspecialist
- Motorisch remedial teacher
- Specialist jonge kind
De directeur vormt samen met twee bouwcoördinatoren het MT. Samen geven zij invulling aan het
beleid van de school
De creatieve vakken en de muzieklessen worden wekelijks verzorgd door vakleerkrachten.
U mag natuurlijk altijd zelf komen kijken. Onze conciërge zal u gastvrij ontvangen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Vervanging bij afwezigheid leerkrachten
Bij afwezigheid van een leerkracht vraagt school vervanging aan bij de invalpoule van Driessen HRM.
Indien vervanging niet beschikbaar is hanteert de school het volgende stappenplan:
- Parttime collega's worden benaderd voor de vervanging
- Onderwijs assistenten verzorgen de vervanging onder toezicht van een collega leerkracht
- De leerlingen worden verdeeld over de overig groepen. Zij krijgen een werkboekje mee voor die dag
- Indien dit alles niet mogelijk is dan krijgen de ouders een bericht dat de kinderen die dag niet op
school kunnen komen.
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2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kinderopvang Potje Knor.
Basisschool De Regenboog en Kinderopvang Potje Knor bevinden zich in één gebouw. Er is sprake van
een steeds meer intensieve samenwerking tussen beide organisaties.
Kinderen die Potje Knor bezoeken bij het peuterwerk of de dagopvang komen vanaf het derde
levensjaar af en toe kennismaken met de basisschool. Zij komen op bezoek in groep 1 en kunnen op
deze manier al kennismaken met het reilen en zeilen op de basisschool. De interne begeleider heeft
regelmatig overleg met de leiding van de opvang zodat zorg vroegtijdig gesignaleerd kan worden en
het aanbod afgestemd.
De goede samenwerking is ook terug te zien in de afstemming van de organisatorische aspecten
waarbij we streven naar een goede afstemming zodat de opvang van de kinderen voor ouders goed
geregeld is. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen beide organisaties tijdens de lock
down waar we in goed overleg de opvang voor de kinderen hebben geregeld.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Doelen vanuit het schoolplan
- Op De Regenboog werkt een professioneel team dat van en met elkaar leert om zo de ambitieuze
doelen te bereiken.
- Wij bieden de leerlingen structuur en veiligheid en doen dit mede met de methode 'De Vreedzame
School'.
- De leerkrachten hanteren het model directe instructie en maken gebruik van coöperatieve
werkvormen.
- De leerkrachten bieden in de onderbouw een beredeneerd aanbod.
- De leerkrachten bieden in de onderbouw een betekenisvol/thematisch aanbod dat aansluit bij de
belevingswereld van kinderen.
- De school werkt met de nieuwe lees- en rekenmethode.
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- De school biedt een gedifferentieerd aanbod dat is weergeven in de groepsplannen.
- De school leert kinderen 21 eeuwse vaardigheden door het bieden van betekenisvol/thematisch
onderwijs in alle groepen.
- Kinderen worden begeleid in het gebruiken van digitale middelen en omgaan met sociale media.

Hoe bereiken we deze doelen?
Doelen bereiken
Ambitieuze doelen nastreven vraagt een intensieve aanpak en samenwerking.
Op De Regenboog:
- Volgen we teamscholing gericht op de ontwikkeling van de professionele organisatie,
leerkrachtvaardigheden, ICT, MR en het onderwijsconcept.
- Werken specialisten op het gebied van taal, rekenen, motoriek en gedrag.
- Werken we in werkgroepen die een bepaald vakgebied aansturen en volgen.
- Werken we met de nieuwste lesmethoden.
- Werken we vanuit een jaarplanning om kennis te borgen.
- Volgen we de HGW cyclus.
- Krijgt iedere medewerker de gelegenheid zijn/haar talent in te zetten voor de school.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Het onderwijs op onze school is gericht op het in beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van het kind
om zo ons onderwijs af te stemmen op deze onderwijsbehoefte.
Differentiatie vindt plaats op basis van de toetsresultaten van de leerlingen en wordt verwerkt in de
groepsplannen. Hierin staat voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling voor
meerdere niveaus de lesstof gepland.
De inzet van onderwijsassistenten maakt extra ondersteuning aan kleine groepen leerlingen mogelijk.
Daarnaast wordt voor bepaalde vakken groep doorbrekend gewerkt waarbij kinderen op eigen niveau
kunnen werken.
Voor meer-en hoogbegaafde leerlingen werken we samen met Nutsscholen De Beneden Beekloop en
De Ganzebloem. Wekelijks werken gespecialiseerde leerkrachten met deze groep meer-en
hoogbegaafde kinderen. Dit is de zogeheten Plusklas
Binnen de groepen wordt didactische en pedagogische ondersteuning gegeven door de Intern
Begeleiders en het managementteam.
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Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

1

Intern begeleider

6

Klassenassistent

5

Onderwijsassistent

4

Rekenspecialist

1

Taalspecialist

1

Motorisch remedial teacher

1

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat we onder ogen zien en
op onze school serieus aanpakken.
Wij werken wekelijks met het programma 'De Vreedzame School'. Dit is een programma dat veel
aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden van de kinderen door:
- kinderen een stem te geven
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- leren samen beslissingen te nemen
- leren samen conflicten samen op te lossen
- leren om te gaan met ongewenst gedrag
Het programma werkt met leerlingenmeditatie. Leerlingen uit groep 7 worden opgeleid tot mediator
en vervullen deze rol tijdens het buitenspel.
Wij werken ook met het Oeps-blad. Hiermee maken we kinderen bewust van hen gedrag, her effect
ervan op anderen en de keuze die ze kunnen maken om problemen te voorkomen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
De school hecht grote waarde aan de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. Om deze te
monitoren wordt gebruik gemaakt van de WMK vragenlijsten Veiligheid Leerlingen. De school gebruikt
de analyse van de vragenlijsten om het onderwijs en de onderwijsomgeving nog beter af te stemmen
op de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Aanvullend op de vragenlijsten WMK wordt in de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt van het observatieen registratiedocument KIJK! en in de groepen 3 t/m 8 wordt van het observatieinstrument ZIEN. Deze
instrumenten bieden nog aanvullende informatie die van belang is voor een goede afstemming van ons
onderwijs en op het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Limburg

m.limburg@geldrophetnut.nl

vertrouwenspersoon

F. Verhagen

f.verhagen@geldrophetnut.nl

vertrouwenspersoon

D. van Gemert

d.vangemert@geldrophetnut.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op De Regenboog hechten wij veel waarde aan een goed contact met de ouders. Samen dragen we
zorg voor onze leerlingen. Ouders zijn voor ons een belangrijke partner waar het gaat om de
ontwikkeling van de leerlingen. Er vindt regelmatig overleg plaats over de ontwikkelingen van de
kinderen zodat school en de thuissituatie goed op elkaar aansluiten.
Wij zijn ook trots op de grote betrokkenheid van onze ouders bij de school en het onderwijs. Ouders
participeren op onze school in de medezeggenschapsraad, ouderraad en allerlei werkgroepen. Ouders
zijn op De Regenboog niet alleen betrokken bij vieringen en activiteiten, maar ook bij de
visieontwikkeling. Wij vinden de mening van ouders hierbij erg belangrijk. Samen vormen we de
school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Om ouders goed en regelmatig te informeren maken we gebruik van diverse communicatiemiddelen.
Algemene informatie naar ouders verloopt via informatieavonden, oudergesprekken, de schoolgids,
kalender en overige documenten.
Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden via Social Schools, e-mails, de website, facebook en
een informatiescherm dat in onze school hangt.

Klachtenregeling
Intern contactpersoon
Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen. Dit geldt
uiteraard ook ouders/verzorgers. Dit betekent dat we elkaar op school met respect behandelen en
geen opmerkingen maken of gedrag vertonen waar anderen last van hebben. Samen moeten we
zorgen voor een school waar een goede sfeer is en waar iedereen zich veilig voelt. Dit vragen wij van
onszelf, van de kinderen en van ouders. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij dit niet zo is. Wij
vragen ouders hiermee niet te blijven rondlopen maar in gesprek te gaan. Dit kan in eerste instantie
natuurlijk met de leerkracht van het kind, maar dit kan ook de intern contactpersoon zijn. Zij zoekt
samen met u naar een mogelijke oplossing en indien nodig, verwijst zij naar de onafhankelijke
vertrouwenspersoon van de Stichting NUT. Bij ons op school zijn de interne contactpersonen:
Fleur Verhagen, leerkracht groep 3/4, Werkdagen maandag: t/m vrijdag
Debbie van Gemert, Leerkracht groep 1, Werkdagen dinsdag: t/m vrijdag
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Klachtenprocedure
De Nutsscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Onderwijsgeschillen. Het reglement van
Onderwijsgeschillen is beschikbaar via www.onderwijsgeschillen.nl.
Het postadres van Onderwijsgeschillen is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030 -2809590 –
mail: info@onderwijsgeschillen.nl
De Vertouwenspersoon voor de Stichting Nutscholen is Annelies de Waal
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl / 06-33646887

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Tevredenheidsvragenlijsten
Koffie-uurtjes

•
•
•
•

Ouders ondersteunen op De Regenboog bij alle voorkomende festiviteiten zoals de Sinterklaasviering,
kerstviering, carnavalsfeest, schoolreisje. Daarnaast ondersteunen ouders bij groepsactiviteiten in de
klassen zoals de opening van het nieuwe thema bij het thematisch onderwijs.
In de ouderraad zijn betrokken ouders, samen met het team, verantwoordelijk voor ondersteunende
taken m.b.t. de feesten, vieringen enz.
In de medezeggenschapsraad zijn ouders vertegenwoordigd. Zij zijn betrokken zijn bij beleidsmatige
zaken van de school.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 29,00
Daarvan bekostigen we:
•

Activiteiten Kinderboekenweek

•

Carnaval, sportdag, Nationaal Schoolontbijt
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•

Culturele week

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het schoolkamp in groep 8 betalen ouders, naast de algemene ouderbijdrage, een bijdrage van €
45,-

Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen betrokken zijn bij de activiteiten en vieringen. Om dit
mogelijk te maken vragen wij aan ouders een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Deze
bijdrage is echter nodig om de activiteiten mogelijk te maken. Om betaling makkelijker te maken is het
mogelijk om het bedrag van € 29,- in termijnen te voldoen. Op deze manier willen wij het voor iedereen
mogelijk maken om de bijdrage te voldoen.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
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Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
De ouders dienen op de betreffende dag dat het kind ziek is dit tussen 08.00-08.15 kenbaar te maken
bij de school via het ouderportal Social Schools.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Indien ouders verlof willen aanvragen kunnen zij hiervoor gebruik maken van de verlofaanvraag in het
ouderportal Social Schools. Deze aanvraag dient 10 dagen voor het op te nemen verlof bij de directie
bekend te zijn.
Directie zal bepalen of de verlofaanvraag binnen de wettelijke regelingen valt en het besluit tot al dan
niet toekennen communiceren naar ouders.

4.4

AVG

De school hanteert het AVG beleid van de stichting Nutsscholen Geldrop. Het document is op te vragen
bij het bestuurskantoor.
Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een AVG-formulier waarin ouders kenbaar maken
welke informatie/beeldmateriaal de school waar of met wie mag delen. Hierbij valt te denken aan
afbeelding van kinderen in de nieuwsbrief. De school documenteert deze gegevens.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Handelingsgerichte aanpak
De Regenboog werkt vanuit de HGW cyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende stappen:
•
•
•
•
•
•

Afname van methode gebonden toetsen en Cito toetsen
Het analyseren van toetsen
Op basis van de analyse wordt een groepsplan opgesteld waarbij kinderen op drie leerniveaus
worden ingedeeld
De leerkracht stemt de leerstof af op de drie leerniveaus
Mogelijk wordt er voor leerlingen een individueel plan opgesteld
De groepsplannen worden na 10 weken geëvalueerd en bijgesteld

De interne begeleider coördineert de HGW cyclus en ondersteunt de leerkrachten in dit proces.
De HGW cyclus zorgt ervoor dat;
•
•

5.2

we de leerlingenzorg afstemmen en continueren en ons onderwijsaanbod voortdurend volgen.
op schoolniveau vanuit de tussenresultaten kunnen opmaken of het onderwijsbeleid nog
afgestemd is op de leerlingen of dat interventies gewenst zijn.

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
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Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De school kijkt positief naar de score van de Cito eindtoets 2021. Hoewel de groep twee
achtereenvolgende jaren te maken heeft gehad met een lockdown, zijn de scores naar verwachting.
Een planmatige, gedifferentieerde aanpak ligt hieraan ten grondslag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
91,5%

Basisschool De Regenboog

91,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
49,1%

Basisschool De Regenboog

48,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (35,7%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Wij baseren ons schooladvies op de ontwikkeling die leerlingen gedurende de schoolloopbaan hebben
doorgemaakt. Hierbij kijken we zowel naar de cognitieve ontwikkeling als ook de sociaal emotionele
ontwikkeling. De Eindtoets zien wij als een instrument van bevestiging van dit beeld.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

4,5%

vmbo-b

4,5%

vmbo-b / vmbo-k

4,5%

vmbo-k

18,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t

9,1%

vmbo-(g)t

31,8%

havo

9,1%

havo / vwo

9,1%

vwo

9,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ieder mag er zijn!

Afspraken bieden veiligheid

We gaan uit van het positieve!

Op onze school zitten kinderen met veel verschillende achtergronden. Dit betreft cultuur, geloof en
milieu. Dit betekent dat we bewust inzetten op actief burgerschap. Kinderen leren elkaar kennen, zien
de verschillen en krijgen zo respect voor elkaar.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Kinderen leren met o.a. met het programma De Vreedzame School, klassengesprekken en dramalessen
om met respect met elkaar om te gaan. Het vertrouwen in jezelf en de ander is hierbij erg belangrijk.
Vanuit een positieve houding werken we samen aan een goed pedagogisch klimaat. De leerkrachten
begeleiden kinderen in de sociale ontwikkeling. Als kinderen zich niet veilig voelen, om wat voor reden
dan ook, dan wordt er aandacht aan geschonken.
De school beschikt over een pestprotocol en heeft een veiligheidsbeleid.
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6

Schooltijden en opvang

De Regenboog hanteert het vijf gelijke dagenmodel. Elke schooldag volgen zij les van 8.30 uur tot 14.00
uur. Tijdens de middagpauze eten de leerlingen met de klasgenoten en de leerkracht in het eigen
lokaal.
Naast de school in Kinderopvang Potje Knor gehuisvest in hetzelfde gebouw. Ze leveren buitenschoolse
kinderopvang (BSO voor en na schooltijd), passend bij de wensen en behoeften van onze kinderen,
ouders en scholen.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 11:45

12:15 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Potje Knor, in en buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Potje Knor, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

23 oktober 2021

31 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Offerfeest

11 juli 2022

11 juli 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

04 september 2022

Studiedagen
Naast de vastgestelde vakanties plant de school studiedagen verspreid over het schooljaar. Deze
worden voor de zomervakantie vastgesteld en gecommuniceerd naar ouders.
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

S. van den Heuvel

Dag(en)

Tijd(en)

maandag t/m vrijdag

7.30 - 15.00 uur
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