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Inleiding         

 

Voor u ligt de schoolgids van de Airborneschool.  In deze gids wordt uitgelegd hoe 

wij ons onderwijs inrichten. Het is daarom aan te raden de gids goed door te lezen 

en te bewaren. Bij deze gids hoort een jaarkalender, die aan het begin van het 

schooljaar wordt verspreid. Hierin is met name praktische informatie opgenomen. 

Deze kunt u gebruiken om op te zoeken welke activiteiten er zijn, wanneer uw kind 

gym heeft, of hoe laat de school uitgaat. Deze schoolgids wordt elk jaar 

aangepast. De meest actuele schoolgids is steeds op onze website te vinden. 

 

Door het jaar heen vragen gezinnen van buiten de school deze schoolgids aan. In 

de meeste gevallen staan ze voor belangrijke beslissing om een school te kiezen 

voor hun kind(eren). 

We hopen dat deze gids u helpt een beeld te vormen van waar we op de 

Airborneschool voor staan. Daarnaast hopen we dat u bij het lezen iets zult 

proeven van het positieve klimaat waarin wij kinderen willen begeleiden. Ook op 

de website kunt u wellicht iets van de sfeer op school ervaren in de actuele 

bijdragen en foto’s. Het spreekt vanzelf dat u altijd welkom bent voor een 

kennismakingsgesprek en een bezichtiging van de school. 

 

We verwelkomen alle ouders die dit schooljaar voor het eerst hun kind naar onze 

school brengen. We vinden de relatie met ouders erg belangrijk. Een deel van de 

opvoeding vertrouwt u toe aan de mensen die op onze school werken. U verwacht 

daar veel van. Wij kunnen uw kind goed begeleiden als we ook met u een goede 

band kunnen opbouwen. We hopen dat deze schoolgids daar iets aan kan 

bijdragen. 

 

 

We hopen dat u en uw kinderen een goede tijd hebben op onze school! 

Ook namens het team, 

 

Arjanne van Leeuwen 

Directeur Airborneschool 

Juli 2017 

 

http://www.airborneschool.nl/
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Door hun vleugels uit te 
slaan mogen zij telkens 
hun grenzen verleggen 
om uiteindelijk uit te 
vliegen 

 

1.1 Algemeen 

Onze school staat op de grens tussen Renkum en Heelsum. Dagelijks komen er 

ongeveer 190 kinderen uit beide dorpen met plezier naar onze school. Ze hebben 

ieder een eigen plek in de leefgemeenschap die gezelligheid en warmte uitstraalt. 

Er wordt door het team dan ook veel zorg besteed aan het klimaat zodat kinderen, 

ouders, en leerkrachten zich welkom voelen en trots kunnen zijn op hun school. 

Kenmerkend voor de school zijn verder: 

 de goede organisatiestructuur en heldere transparante communicatie met 

ouders; 

 ons pedagogisch beleid met een pestprotocol en wekelijks les in sociale 

vaardigheden;  

 de aandacht voor creatieve vakken: minitheater, creatieve opdrachten bij de 

thema’s, uitgebreid cultureel aanbod i.s.m. kunstenaars en docenten uit de 

regio;  

 effectieve en gedifferentieerde instructie voor rekenen, lezen en taal;  

 een flexibele start van het lezen  in groep 2 en 3;  

 Ontwikkelingsgericht onderwijs: speel- en ontdekhoeken, werken in thema’s 

 De school als leer- en leefgemeenschap: betrokken ouders, vieringen,  

samenwerkend leren, groepsoverstijgende werkvormen, veel aandacht voor 

wereldoriëntatie; 

 de Christelijke identiteit: vanuit de verhalen uit de bijbel willen wij de 

leerlingen de liefde van God leren kennen. Tevens willen wij hen vanuit onze 

christelijke achtergrond leren respect en zorg voor elkaar en de wereld om hen 

heen te hebben. 

Onze school blijft zich voortdurend ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs  

hoog te houden. Het team steekt veel tijd in scholing en het doorvoeren van 

vernieuwingen, en mag zich met recht een lerende organisatie noemen.  

1.2 Historie en logo 

De Airborneschool dankt zijn naam aan de alom bekende operatie ‘Market Garden’ 

die in september 1944 plaatsvond in de omgeving van onze school. De ruiter 

Bellerophon zittend op het vliegende paard Pegasus, werd gebruikt als embleem 

van de ‘Airborne division’ en staat symbool voor de vrijheid. Al sinds de oprichting 

van de school herdenken onze leerlingen deze vrijheid tijdens de jaarlijkse 

plechtigheid bij het monument in Heelsum en op de 

Airbornebegraafplaats in Oosterbeek. Ook op school 

hechten wij aan vrijheid. We willen kinderen grond 

onder hun voeten geven zodat zij zich veilig voelen. 

En hen helpen zich vrij te kunnen bewegen in de 

groep! Door hun vleugels uit te slaan mogen zij 

telkens de grenzen van hun mogelijkheden en talenten verleggen, om 

uiteindelijk uit te vliegen………..  In het schoollogo wordt een brug geslagen 

van verleden (de herinnering aan de generaties die vochten voor onze vrijheid) 

naar de toekomst (een jong, speels veulen, dat symbool staat voor groei en 

ontwikkeling en de generaties die gaan komen). 
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1.3 Gebouw 

De Airborneschool heeft in juli 2015 een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. 

Het heeft een frisse en warme uitstraling. Opvallend in het gebouw is de grote trap 

met tribune. Deze tribune wordt gebruikt bij ons minitheater en vieringen. Het 

gebouw is voorzien van een frisse lucht installatie. Dit betekent dat de lucht steeds 

ververst wordt in de lokalen. Hierdoor kunnen de kinderen zich beter 

concentreren. Het gebouw is ook energiezuinig. Door de hele school is led-

verlichting aangebracht. Alle lokalen zijn voorzien van computers en op de gang 

zijn enkele leerpleinen ingericht. In het gebouw is WIFI aanwezig. 

Om het gebouw ligt een “gezond en duurzaam” schoolplein. In samenwerking met 

Jantje Beton is een schoolplein ontworpen dat kinderen stimuleert om te bewegen 

en te genieten van het groen. Het schoolplein is zo ingericht dat we ook 

buitenlessen kunnen geven. 

 

1.4 Bestuur 

Onze school valt onder het 

bestuur van Trivium, een jonge 

Protestants Christelijke 

onderwijsorganisatie voor 

Primair Onderwijs. Vanaf 1 

augustus 2004 beheert Trivium 

nu 14 scholen in de gemeenten 

Neder-Betuwe, Overbetuwe, 

Renkum, Wageningen, en West-

Maas en Waal. De organisatie 

verzorgt onderwijs voor ongeveer 2600 leerlingen en telt bijna 240 

personeelsleden. Het Algemeen Bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse 

leiding is in handen van de algemeen directeur, dhr. Henk van Dorp.   

De basisscholen die behoren bij Trivium zijn divers van aard. De eigenheid van de 

scholen willen we binnen Triviumverband graag zo behouden. Het bestuurscentrum 

van Trivium bevindt zich in Zetten. Het is de werkplek van de algemeen directeur, 

de stafleden en de secretariële ondersteuning. De 14 basisscholen hebben ieder 

een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en beheer 

van hun school. Er is nauw overleg en een goede samenwerking tussen de 

directeuren onderling. Directeur van de Airborneschool is mevr. A van Leeuwen. U 

kunt bij haar terecht voor al uw vragen rondom beleid, beheer en de dagelijkse 

gang van zaken in de groepen. 

 

1.5 Onze identiteit   

 

1.5.1 School in ontwikkeling 

Wie de school al wat langer kent, zal het zeker gemerkt hebben: de Airborneschool 

is volop in ontwikkeling. Als team hebben we geconcludeerd dat de 

maatschappelijke ontwikkelingen ons uitdagen tot een andere vorm van onderwijs. 

Onze huidige samenleving vraagt om flexibele en zelfstandige mensen die 

initiatieven nemen, een onderzoekende houding hebben en creatief zijn; die zich 

verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van anderen en zichzelf, die 

beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen; die een 

tolerante, maar ook kritische houding hebben ten opzichte van waarden en 

normen. De gesprekken hierover hebben ons enthousiast gemaakt om ons 

onderwijs zo in te richten dat we hieraan kunnen bijdragen. Om dit mogelijk te 

maken veranderde ons onderwijsconcept: klassikaal onderwijs maakte plaats voor  

http://www.airborneschool.nl/
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De school moet een plek zijn 
waar leerkrachten, kinderen en 
ouders met plezier naar toe 
gaan. Het is belangrijk dat zij 
allemaal trots zijn op hun 
school. Daar zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor.
 

 

adaptief onderwijs, een model waar verschillen tussen kinderen de wijze van 

werken bepalen. De rol van de leerkracht is nu uitgebreid met begeleiding van de 

leerprocessen. Het onderwijsaanbod is nu gericht op de ontwikkelingsbehoeften 

van het kind. In de lessen zijn de volgende werkvormen zichtbaar: samenwerken, 

zelfstandig werken, onderzoeken, presenteren en vieren.  

 

1.5.2 Missie  

We willen kinderen grond onder hun voeten geven zodat 

zij zich veilig voelen. En hen helpen zich vrij te kunnen 

bewegen in de groep! Door hun vleugels uit te slaan 

mogen zij telkens de grenzen verleggen van hun 

mogelijkheden en talenten, om uiteindelijk uit te 

vliegen……….. 

 

 

1.5.3 Pedagogisch beleid 

 

Veilig klimaat: ‘De pest aan Pesten’ 

Onze school wil veiligheid bieden aan alle betrokkenen: kinderen, ouders en 

leerkrachten. We zien een veilig klimaat als onmisbare voorwaarde voor de andere 

te bereiken doelen. De leerkracht investeert in een vertrouwensrelatie met ieder 

kind waardoor het zich gehoord en gezien voelt. We willen dat kinderen genieten 

van de gezelligheid in de groep en de school. (Zie ook het hoofdstuk over sociale 

veiligheid.) We streven steeds opnieuw naar een doorgaande lijn in onze werkwijze 

en aanpak zodat het schoolleven voor kinderen overzichtelijk wordt. 

In de praktijk betekent dit dat er duidelijke regels en afspraken zijn zodat er 

voldoende rust is om te werken, te leren en te spelen. Deze regels zijn in alle 

groepen gelijk. Om sociale veiligheid te kunnen bewaken gebruiken we ons 

Pestprotocol (zie onze website: downloads) dat in heldere stappen aangeeft hoe 

we handelen wanneer er gepest wordt in een groep. Hier praten we als team 

regelmatig met elkaar over. In alle groepen hangt een Pestcontract dat is 

ondertekend door alle kinderen. Het onderwerp komt ook regelmatig terug in de 

lessen in alle groepen. Afgelopen jaren hebben meerdere kinderen met een 

pestverleden bij ons op school met succes een nieuwe start kunnen maken! 

http://www.airborneschool.nl/
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De school vormt een leefgemeen- 
schap waar kinderen, leerkrachten 
én ouders met elkaar 
samenwerken. 

Omgaan met jezelf en de groep 

Voor een goede voorbereiding op de maatschappij is het leren omgaan met elkaar en 

jezelf zeker zo belangrijk. We zien de groep als een team met een eigen groepsproces. 

Om gezonde en evenwichtige groepen te krijgen weten onze leerkrachten hoe je dit 

groepsproces kunt beïnvloeden en je een groep kunt begeleiden naar effectief 

samenwerken. We doen dit vanuit het gedachtegoed ‘Teamcoachen’. We stimuleren de 

contacten tussen de kinderen onderling, ook wanneer het kinderen van andere groepen 

betreft.  

In de praktijk betekent dit dat we elke schooldag beginnen met een gesprek in de 

kring. Met elkaar bedenken we de groepsafspraken en richten we de ruimte in. 

Kinderen krijgen vaste taken om  deze ruimte netjes te houden en te zorgen dat 

het leren en leven in rust kan verlopen. Conflicten tussen kinderen worden bij ons 

altijd serieus genomen en goed uitgepraat. Dit zijn immers belangrijke 

leermomenten.  We werken met groepsprofielen en waar nodig met pedagogische 

groepshandelingsplannen. In de groepen is veel tijd voor het leren omgaan met eigen en 

andermans emoties.  We gebruiken hiervoor sinds 2008 in alle groepen de methode Goed 

Gedaan. Voor alle kinderen wordt twee maal per jaar de observatielijst SCOL ingevuld om 

de ontwikkeling op dit gebied te kunnen volgen. Ook op het rapport vindt u dit onderwerp 

uitgebreid terug.  

 

 

 
 

 

Leefgemeenschap 

We zien onze school als een samenleving in het klein. 

Hier leer je vreugde en verdriet te delen, en voor 

anderen en je omgeving te zorgen. In de relatie met 

de ander ontwikkelt een kind zijn of haar eigen 

identiteit. De school vormt een leefgemeenschap waar kinderen, leerkrachten én 

ouders met elkaar samenwerken. 

Meestal werken kinderen in de eigen groep, maar door het jaar heen zien we veel 

activiteiten waarbij oudere kinderen met jongere kinderen samenwerken. We 

stimuleren hiermee de zorg voor elkaar. 

Bij een leefgemeenschap hoort ook dat we in vieringen met elkaar stil staan bij 

bijzondere gebeurtenissen.  

In de praktijk zien we kinderen van verschillende groepen met elkaar 

samenwerken (bv. jaarfeest, kerst, voorlezen). Naast religieuze en themavieringen 

kennen we bv. de nieuwjaarsviering en het inluiden van de zomervakantie met 

http://www.airborneschool.nl/
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Iedereen die zich thuis 
voelt bij onze manier van 
leven en werken is 
welkom!  
 

Leerlingen voelen zich bij ons 
beter thuis als hun ouders een 
goed contact hebben met de 
school. 

‘champagne’. In een speciale afscheidsviering in juli bereiden alle kinderen van de 

school iets voor om afscheid te nemen van onze groep 8-leerlingen. Dit is jaarlijks 

een emotioneel moment. Uit alles blijkt: we zijn met elkaar verbonden. 

 

Betrokken ouders 

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en een open communicatie 

met de ouders, omdat dit in het belang is van het kind. Leerlingen voelen zich 

beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. 

Daarom is het belangrijk dat ouders en school met elkaar praten over onderwijs en 

opvoeding en wat zij van elkaar verwachten. We informeren elkaar over 

gebeurtenissen die voor het kind belangrijk zijn, en over de leeractiviteiten en de 

ontwikkeling van het kind. We vinden het dan ook fijn als ouders meedenken en 

meehelpen. Sterker nog: wij kunnen inmiddels niet meer zonder deze extra 

handen in de groep. 

 

In de praktijk betekent dit dat we de schoolloopbaan van elke kind beginnen met 

een intakegesprek en een huisbezoek. In deze 

gesprekken wordt de basis van onderlinge 

samenwerking gelegd. Er zijn structurele 

contactmomenten gepland waarop ouders en 

leerkrachten elkaar ontmoeten. Opvallend aan onze 

school is dat de eerste contactavond reeds in september is. We vinden het prettig 

om op deze avond juist van ouders te horen hoe zij hun kind zien. Ook na 

schooltijd kunnen kinderen altijd met hun ouders terecht voor een praatje met de 

leerkracht of om iets te laten zien. Verder zijn er dagelijks ouders in de school te 

vinden om mee te helpen bij lessen en activiteiten.  Ook is een grote groep ouders 

actief in het meedenken over schoolzaken  (OC/MR). In groep 8 sluiten we de 

schooltijd af met een exitgesprek waarbij we terugblikken op de afgelopen jaren. 

 

1.5.4 Levensbeschouwelijke identiteit 

Christelijk 

De Airborneschool is een Christelijke school. Dit betekent dat wij bewust leven en 

werken vanuit ons geloof in de God van de bijbel. We vinden het belangrijk dat 

kinderen deze verhalen uit de bijbel horen. Ze geven richting aan de manier 

waarop wij leven en naar de toekomst kijken. We leren kinderen dat de Bijbelse 

leefregels essentieel zijn om het samen goed te hebben. Wij hopen dat kinderen 

hierdoor veiligheid en geborgenheid ervaren. 

In de praktijk betekent dit dat twee tot drie maal per week een Bijbelverhaal wordt 

verteld. Afhankelijk van de leeftijd wordt in de groep doorgepraat over de 

betekenis van dit verhaal voor ons dagelijks leven. Vanaf groep 6 krijgt elk kind 

een eigen bijbel. We verwachten dat ieder kind hier zorgvuldig en respectvol mee 

omgaat.  

 

Open  

De Airborneschool is een open school. Daarmee willen we aangeven dat wij niet 

verbonden zijn aan één vaste kerk of geloofsrichting, maar 

open staan voor gezinnen van allerlei kerkelijke richtingen 

èn voor gezinnen zonder  geloofsovertuiging. Iedereen die 

zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is 

welkom! In de praktijk betekent dit dat wij nieuwe 

gezinnen vragen onze identiteit te respecteren en zullen wij ook die van hen 

respecteren. 

http://www.airborneschool.nl/
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Kinderen 
kunnen bij ons 
flexibel starten 
met het leren 
lezen!! 

We willen graag een basis leggen 
voor een positief kritische houding 
om later zelf te kunnen bepalen hoe 
zij staan tegenover het christelijk 
geloof 

 

Ervaringsgericht 

Ons godsdienstonderwijs heeft een ervaringsgericht karakter: we willen samen 

met de kinderen het geloof in God beleven door te bidden, te zingen en te vieren.       

In de praktijk betekent dit dat wij de dag beginnen met het aansteken van een 

kaars en het zingen van het daarbij horende kaarsenlied. Elke schooldag wordt 

gestart en afgesloten met een gebed, in welke vorm dan ook. We vieren met 

elkaar het kerstfeest en het paasfeest. Twee maal per jaar wordt een Kerk- en 

schooldienst georganiseerd op zondagmorgen in samenwerking met één van de 

plaatselijke Protestantse kerken. Tevens woont groep 6 de kerkdienst tijdens de  

Airborneherdenking bij. 

 

Respectvol 

Het christelijke karakter van de Airborneschool is tastbaar aanwezig in de positieve 

sfeer die er heerst op school. We leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en 

de ander. Immers: we verschillen van elkaar, in wie we zijn en vanuit welke 

overtuiging we ook leven. Het zou mooi zijn als we kunnen bijdragen aan het 

ontwikkelen van de eigen levensbeschouwelijke 

persoonsvorming. Hiermee wordt een basis gelegd 

voor een positief kritische houding bij kinderen om 

later zelf te kunnen bepalen hoe zij staan tegenover 

het christelijk geloof. 

In de praktijk betekent dit dat wij vanuit de 

christelijke identiteit aandacht vragen voor andere meningen en godsdiensten en 

deze ook respecteren. In de bovenbouw wordt in lessen aandacht besteed aan 

andere geestelijke stromingen. 

 

Zorgzaam 

We willen dat kinderen leren omzien naar de Schepping en zorgen voor de natuur 

en de mensen om hen heen. In hun directe omgeving, maar ook in de andere 

landen van de wereld. 

In de praktijk betekent dit dat wij jaarlijks meedoen aan een actie ten behoeve 

van een liefdadigheidsbestemming (Actie Schoenmaatjes, Jantje Beton, enz).  

Wekelijks kunnen kinderen geld meenemen voor een goed doel. Ook in andere 

activiteiten benadrukken we de zorg voor de naaste (bv. kerstbakjes brengen bij 

buurtbewoners, bloemen leggen op het Airborne-kerkhof) en de natuur (bv 

excursies van Staatsbosbeheer). 

 

1.5.5 Onderwijskundige visie  

Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO): in de onderbouw: groep 1 en 2 

Kinderen zijn van nature op leren ingesteld. In de regel hebben zij daarvoor 

nauwelijks aansporing nodig. Een belangrijke voorwaarde om te leren is 

betrokkenheid. Betrokkenheid ontstaat wanneer de leeractiviteiten betekenis en 

zin krijgen. In de groepen 1 en 2 werken we vanuit deze OGO-

visie. Spel is de leidende activiteit om te leren. We zien dat 

kinderen dan erg betrokken zijn en veel nieuwe vaardigheden 

ontwikkelen. De leerkracht koppelt de te leren doelen aan de 

ideeën waarmee de kinderen komen.  Zo ontwerpen zij met 

elkaar hun eigen lesaanbod. Daarbij wordt een kind steeds 
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uitgedaagd met de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling. Dat kan betekenen 

dat een jonge kleuter al erg ver is met lezen, of een 7-jarige nog wat extra tijd 

krijgt om te spelen. Bepaald geen klassikale benadering dus….  

In de praktijk betekent dit dat wij in groep 1 t/m 3 werken met thema’s die 

aansluiten bij de beleving van kinderen. De overgang van kleuter naar het meer 

echte leren gaat zeer geleidelijk en onopvallend. Net zoals in groep 1 en 2 zijn er 

ook in groep 3   speelhoeken en veel keuzemomenten. Door de wekelijkse 

zelfbedachte groepstekst krijgen kinderen vanaf groep 2 letters en woorden 

aangeboden die zij verwerken in hun spelactiviteiten. Ook veel eigen geschreven 

teksten worden hiervoor gebruikt. Wij gebruiken geen bestaande leesmethode in 

groep 2 en 3. Lezen leren de kinderen met eigen groepsteksten. Kinderen worden 

zeer nauwkeurig gevolgd door toetsen en observaties. Zij moeten immers wel de 

(minimale) doelen behaald hebben. In de praktijk blijkt dat de meeste leerlingen 

hier ruimschoots aan voldoen!  De kinderen kunnen een flexibele start maken in 

groep 2. Kinderen in groep 2, die aan lezen toe zijn, krijgen al letters en woorden 

aangeboden en mogen al tekstjes schrijven.  Vanaf groep 4 vindt er een 

geleidelijke overgang plaats van taal en spel naar onderzoeksactiviteiten op het 

gebied van WO, ook weer gekoppeld aan thema’s. Voor taal en lezen wordt dan 

gebruik gemaakt van methodes. Maar ook dan blijven eigen teksten, groepsteksten 

en andere betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten een belangrijk hulpmiddel om 

de betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden. 

 

Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) in demidden/ bovenbouw:  

De uitgangspunten van het OGO-onderwijs vinden we terug in het vak 

wereldoriëntatie (WO) en cultuureducatie. Dit wordt thematisch aangeboden. De 

eigen leervragen van de kinderen zelf zijn mede bepalend voor het 

onderwijsaanbod. Dit motiveert kinderen tot leren. De buitenwereld wordt naar 

binnen gehaald en kinderen gaan naar buiten om de wereld te bekijken, te 

onderzoeken en te ervaren. Kinderen krijgen de ruimte en de gelegenheid om de 

wereld te ontdekken door zélf te handelen. Zo leren zij al jong problemen te 

onderzoeken en leren van elkaars ontdekkingen. Kinderen kunnen daarbij gebruik 

maken van veelsoortig materiaal: ICT, mediatheek, bibliotheek, methodes, 

ontdekdozen, leskisten, thematafels, excursies, gastlessen. Wij bieden hen een 

leeromgeving die prikkelt en uitdaagt.   

In de praktijk betekent dit dat wij  wereldoriëntatie thematisch aanbieden. Hierbij 

worden de  verschillende WO-vakken geïntegreerd. Ook de creatieve vakken en 

techniek worden in deze thematische projecten verwerkt. Dit gebeurt zelfstandig, 

in groepen, met de klas, of met de hele school. Steeds staat centraal: wat weet ik 

al over dit onderwerp? Wat wil ik gaan leren en ontdekken? Hoe werkt iets? Hoe 

kan dat? Kan ik dat ook? In alle groepen staat Wereld Oriëntatie op het rooster. 

Ook is een doorgaande lijn ontwikkeld in het leren verzamelen en opzoeken van 

kennis en het maken van verslagen en presentaties. Al in de onderbouw wordt 

gestart met het houden van spreekbeurten. In de bovenbouw kunnen kinderen een 

eigen power point-presentatie geven. In de bovenbouw krijgen de eigen teksten en 

verhalen, immers verworven vaardigheden vanuit de onderbouw, meer aandacht. 

Deze vaardigheden worden gebruikt bij de verwerkingen binnen de WO-thema’s, 

zoals werkstukken, muurkranten, enz. 

 

Het huidige schooljaar zijn we op zoek naar een methode die ons in deze manier 

van lesgeven kan ondersteunen. 
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Om kinderen gelijk te 
behandelen moet je 
hen verschillend 
benaderen. 

 

Directe expliciete instructie in niveaugroepen : denken in mogelijkheden 

Adaptief werken betekent niet dat leren vrijblijvend is.  Maar 

de instructie kan wel verschillen per kind. We gebruiken het 

model voor expliciete directe Instructie wat uitgaat van 

effectieve instructie op meerdere niveaus binnen een klas. 

Kinderen die weinig uitleg nodig hebben kunnen gauw aan de 

slag. Kinderen die baat hebben bij herhaling schuiven aan bij de verlengde 

instructie. In alle groepen zijn ook leerlingen die een eigen instructieprogramma 

volgen. De instructie is directief, dat wil zeggen dat de leerkracht hierbij sturend 

leiding neemt en zo de kinderen aan de hand meeneemt in het ontdekken van de 

leerstof. We denken in mogelijkheden. Wat kan een kind al wel? En wat is dan de 

volgende stap? (Dat noemen we de zone van de naaste ontwikkeling.)    

In de praktijk betekent dit dat wij zoveel mogelijk willen aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van het kind. Onze  reken- en leesmethodes beschikken over 

een systeem waarbij kinderen n.a.v. de toets worden verdeeld in verschillende 

niveaugroepen die  herhalings- dan wel verrijking nodig hebben. De aanpak en 

lesinhoud van de verschillende niveaugroepen wordt vastgelegd in groepsplannen. 

Bepalend hiervoor zijn niet alleen de toetsresultaten; ook goed observeren vertelt 

hoe kinderen leren. Er zijn kinderen die een intensiever individueel programma  

volgen op hun eigen niveau. 

 

 

 

 

 

 

Zelfverantwoordelijk leren 

Kinderen verschillen niet alleen in niveau of tempo, maar ook in leerstijl of 

interesse. We willen kinderen ruimte geven om te kiezen voor de wijze waarop zij 

willen werken aan hun taak, zodat zij beter gemotiveerd zijn om te leren. Jonge 

kinderen werken via het planbord en de dagtaak toe naar de weektaak in de 

bovenbouw. We hebben op schoolniveau afspraken gemaakt die een duidelijk 

kader bieden waarbinnen kinderen kunnen leren omgaan met vrijheid. 

In de praktijk betekent dit dat wij werken met blokuren waarin de kinderen werken 

aan hun eigen taken, op hun eigen niveau. Kinderen met nog weinig taak-

verantwoordelijkheid krijgen extra ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van 

werk. Tijdens het blokuur begeleidt de leerkracht kinderen met een individueel of 

groepsplan. Het is dan ook belangrijk dat het rustig is in de groep.  

We gebruiken hiervoor de 100% stilte-momenten waarbij het werkblokje verplicht 

op rood staat en er niet gepraat of gelopen mag worden. 

 

Samenwerkend leren 

Kinderen buigen zich in groepjes over een opdracht. Zo leren zij van elkaar. 

Bovendien leren zij op deze wijze belangrijke vaardigheden als: je verplaatsen in 

een ander, overleggen, onderhandelen, respect tonen, betrouwbaar zijn, meegaan 

in ideeën van anderen. We oefenen met elkaar deze samenwerkingsvaardigheden. 

We merken dat dit onderlinge relaties en betrokkenheid sterker maakt, en 

ordeproblemen doet afnemen.  

In de praktijk betekent dit dat we in alle groepen regelmatig coöperatief leren 

inzetten om samen te werken in groepjes van 2-4 kinderen.   
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Veelzijdig leren 

Kinderen worden op de Airborneschool niet alleen op hun leerprestaties 

beoordeeld. We gaan er van uit dat kwaliteiten van kinderen op heel verschillende 

terreinen liggen, en geven kinderen de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. 

Activiteiten die hun voorkeur hebben, kunnen hierbij extra aandacht krijgen. In 

het rooster is gezocht naar een balans tussen activiteiten waar hoofd (denken), 

hart (ervaren) en handen (doen) centraal staan.  In de praktijk betekent dit dat 

we veel waarde hechten aan expressievakken en sport/spel. De groepen 3 t/m 8 

krijgen les van een vakdocent beweging. Ieder jaar worden voor een aantal 

creatieve vakken op projectbasis specialisten gevraagd. Op woensdag hebben we 

ons (bijna) wekelijkse minitheater.  

We sluiten het schooljaar af met een talentenjacht. Door het jaar heen zijn er 

excursies of extra activiteiten. 

 

1.6 Werkwijze 

  

1.6.1 Onderbouw 

Voor een 4-jarige ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is 

veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Hoe leren we hen overzicht te 

krijgen over de dag en de ruimte zodat zij zich thuis voelen en het groepsleven 

voorspelbaar wordt. Het is belangrijk dat het kind de tijd 

krijgt om een band op te bouwen met de leerkracht en de 

klasgenoten. Wanneer een kind zich beter durft te uiten in 

de groep, wordt het schoolleven minder intensief. Bij de 

oudste kleuters heeft de leerkracht een meer sturende rol 

en worden de activiteiten langzaam aan meer verplicht.  

We werken aan vaardigheden die voorbereiden op en 

uitdagen tot lees-, reken- en schrijfactiviteiten. In groep 

3 en 4 gaan we verder met de basis die gelegd is: lezen, 

rekenen en schrijven. Bewegingsonderwijs en expressie zijn dagelijkse activiteiten 

op het rooster.   

 

1.6.2 Bovenbouw: groep 5 t/m 8 

Met de basisvaardigheden grotendeels onder de knie komen kinderen in de 

bovenbouw. Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op de zelfstandigheid 

van de kinderen. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid en meer taken. Er vindt 

m.n. vanaf groep 6 een verschuiving plaats van tijd voor de basisvakken naar 

meer tijd voor wereldoriëntatie en onderzoeksvaardigheden. Kinderen in deze 

leeftijdsgroep zijn daar in hun ontwikkeling ook aan toe. 

Hun blik verruimt, hun interesse vergroot zich. We 

merken dat bovenbouwkinderen ook steeds beter 

kunnen reflecteren en daardoor in de groei van hun 

groepsproces ook een sprong maken naar zelfstandig 

kunnen samenwerken. Daarnaast blijft de aandacht voor 

verdieping van de basisvaardigheden in deze groepen. 
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1.6.3 Vakgebieden en methoden 

We onderscheiden in ons onderwijs een aantal categorieën van wettelijk verplichte 

vakken: 

- Nederlandse taal 

- Engelse taal 

- Rekenen en wiskunde 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

maar ook: lessen sociale redzaamheid, gezond gedrag, geestelijke 

stromingen, en burgerschapsvorming) 

- Kunstzinnige oriëntatie (dans, drama, muziek, tekenen, 

handvaardigheid) 

- Bewegingsonderwijs (spel, gymnastiek, zwemmen, zintuiglijke 

vaardigheden) 

Voor deze vakken zijn landelijk kerndoelen beschreven. Dit zijn streefdoelen voor 

wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. Op de 

website is te lezen welke methoden we gebruiken om onze doelen te bereiken. We 

werken aan de hand van een meerjarenplanning aan de vervanging van de 

methoden. Uitgangspunt daarbij is dat de methoden moeten voldoen aan de 

kerndoelen, aansluiten bij onze visie, voldoende extra ondersteuning geven en 

aantrekkelijk zijn om mee te werken. Nieuwe methoden worden ingevoerd met 

ondersteuning van een extern invoeringstraject. Wij werken bij alle vakken met 

eigentijds materiaal.  

 

1.6.4 ICT:  touchscreens en computers  

Alle groepen werken met touchscreens i.p.v. digiborden. De borden geven ons 

zóveel meer mogelijkheden om ons onderwijs vorm te geven. Onze hedendaagse 

methoden bevatten digitaal lesmateriaal. De touchscreens gebruiken we bij de 

dagelijkse instructie.  

In elke groep zijn 4 computers en tevens zijn er enkele computers in de gang 

waaraan de leerlingen kunnen werken. De organisatie van de lessen is zodanig dat 

de computers bijna de hele dag in gebruik zijn. Iedere leerling heeft een eigen 

inlogpicto en een bewaarmap voor de eigen documenten.  Al onze ICT-hardware is 

gekoppeld aan een centraal netwerk. 

 

1.6.5 Actief burgerschap en Sociale integratie, Sociale veiligheid 

Ook onderwijs in burgerschap en sociale integratie vormt een onderdeel van deze 

kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een apart vak, maar als een 

wijze van lesgeven waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over 

hun rol als burger in de Nederlandse Samenleving. Bij burgerschap gaat het om de 

bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en om 

daar actief een bijdrage aan te leveren. Als “kleine burger” moet je je betrokken 

voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. Wij geven dit handen en 

voeten door: 

- Staatsinrichting is in de bovenbouw opgenomen in de themaplanning. 

Wij maken o.a. gebruik van materiaal van de Derde Kamer. 

- Groepen te begeleiden vanuit het gedachtegoed ‘teamcoaching’  

(groepsprocessen volgen en ontwikkelen, samenwerkingsvaardigheden 

aanleren, verdelen van de huishoudelijke klussen).   

- Onze methode ‘Goed Gedaan’: sociaal emotionele vorming in groep 1 

t/m 8. Pestprotocol, groepscontract tegen Pesten. 
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- De lessen in onze methoden: Kind op Maandag, Geestelijke stromingen, 

Wereldoriëntatie, Staatsinrichting (met aandacht voor Democratie, 

Politiek, enz.)  

- Ondersteunende excursies (Afvalstation),  TV-programma’s (TV-

weekjournaal, Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur) 

- Jaarlijks terugkerende activiteiten als: Airborneherdenking, adoptie van 

Heelsums monument, kerstattenties rondbrengen, Actie Schoenmaatje of 

Jantje Beton.   

- Ons spaarproject: wekelijks geld meenemen voor een goed doel. 

 

Pesten wordt op school niet getolereerd. Door middel van ons programma Goed 

Gedaan en onze pedagogische aanpak werken we preventief en hopen zo dit 

probleem te voorkomen. De interne begeleider is bij ons de persoon die de aanpak 

tegen het pesten coördineert.  

Jaarlijks nemen we bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 sociale 

veiligheidsvragenlijst af om voor de leerkracht eventueel verborgen problemen te 

signaleren. 

 

Op het gebied van Sociale veiligheid is op bestuursniveau  veiligheidsbeleid 

opgesteld. Dit is op de scholen verder uitgewerkt in een Veiligheidsprotocol. 

  

1.7 Kwaliteitszorg 

Visie op Kwaliteit 

We hebben met elkaar afgesproken dat we consequent gericht willen zijn op het 

verbeteren van onze kwaliteit. Daarom zijn we steeds op zoek naar wat we 

belangrijk vinden en hoe we dit kunnen verbeteren. Op onderstaande wijze werken 

wij aan het bewaken van deze kwaliteit. 

 

Visiedocument 

Als team praten we samen veel over waar we voor staan en wat we onze kinderen 

willen meegeven in de jaren dat zij onderwijs volgen bij ons op school. Er is een 

visiedocument op drie gebieden: levensbeschouwing, onderwijskunde, en 

pedagogiek. We vinden het belangrijk dat alle te maken keuzes in de jaren daarna 

voortkomen uit deze visie en zullen dit met elkaar bewaken. Ten minste één keer 

per jaar nemen we in een visievergadering het visiedocument door en toetsen we 

dit aan de praktijk. 

 

Inspectie 

De inspectie maakt jaarlijks van elke school een risicoanalyse. Hierbij wordt 

allereerst gekeken naar de resultaten en de kengetallen. Ook wordt een analyse 

gemaakt van de jaarstukken. Eens per vier jaar wordt de school bezocht en vindt 

een intensief  

onderzoek plaats door één of twee inspecteurs die in de klassen komen kijken. 

Naar aanleiding van ons laatste bezoek bleek dat er op onze school geen enkele 

reden tot zorg is.  De Airborneschool is een basisarrangement toegekend.  Dat 

betekent dat er voldoende vertrouwen is en er geen aanwijzingen zijn voor 

belangrijke tekortkomingen.   

Tips en adviezen van de inspectie nemen wij mee in de beleidsvoornemens. 

Rapportages van onze inspectiebezoeken zijn te vinden op 

www.onderwijsinspectie.nl 
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Leerkrachten met kwaliteit  

Wij zijn een enthousiast en betrokken team. We investeren in onderlinge 

afstemming en ontmoeting. Een goed klimaat op school begint naar ons idee bij 

onze eigen onderlinge verbondenheid en samenwerking. We besteden veel tijd aan 

nascholing en coaching. Immers, als leraren zich ontwikkelen, ontwikkelt de 

school. Per jaar wordt bekeken voor welke onderdelen externe begeleiding wordt 

ingeschakeld. Iedere leraar houdt een bekwaamheidsdossier bij. Hierin staan de 

aanwezige kwaliteit en de gewenste ontwikkelpunten centraal.  

 

Zelfevaluatie/kwaliteitszorg. 

We realiseren ons dat veranderingsprocessen niet eenvoudig zijn. Om een 

verandering door te voeren is het onontkoombaar dat er in het handelen van 

leerkrachten veranderingen optreden.  

Om de kwaliteit van onze school goed te bewaken en te verbeteren nemen wij elk 

jaar enkele kwaliteitskaarten af uit het kwaliteitsinstrument WMK. Tevens nemen 

we elk half jaar bij de kinderen toetsen af uit ons Cito leerlingvolgsysteem. We 

maken elk jaar een trendanalyse, zodat we steeds goed in kunnen spelen op de 

nieuwe ontwikkelingen. 

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met SCOL. 

Elke 2 jaar vullen leerlingen uit de bovenbouw een leerlingvragenlijst in. Voor de 

ouders is er een vragenlijst voor ouders, die ook elke twee jaar wordt ingevuld. 

Op deze manier willen we er voor zorgen dat ons onderwijs van goede kwaliteit 

blijft. Resultaten leggen we per domein vast in een kwaliteitsprofiel met sterke 

punten en verbeterpunten van de school.    

 

Kwaliteitsonderzoek en exitgesprekken 

Eens per vier jaar vullen alle leerkrachten een evaluatieonderzoek in waarbij we 

ons eigen onderwijs kritisch onder de loep nemen. Eens per twee jaar nemen wij 

een enquête af onder ouders en bovenbouwleerlingen, om op deze wijze 

structureel de tevredenheid te peilen. De uitslag hiervan maken we bij ouders 

bekend en aandachtspunten nemen we mee in de beleidsvoornemens. De uitslag 

van de meest recente ouderenquête is te lezen op onze website. Met ouders 

waarvan hun kind afscheid neemt van school houden wij een exitgesprek ter 

evaluatie van de schoolloopbaan.   

 

Systematische evaluatie en verantwoording van de opbrengsten 

Ons Leerling Volg Systeem levert ons zicht op de opbrengsten van ons werk. Het 

gaat hier om landelijk genormeerde toetsen. Van iedere toets wordt door de eigen 

leerkracht een analyse gemaakt. Twee maal per jaar maken we een document 

CITO-schoolzelfevaluatie met trendanalyse van de scores op groeps- en 

schoolniveau. In groepsbespreking bespreken we of we de uitkomsten kunnen 

verklaren en wat vervolgacties zijn die hieruit voortkomen om ons 

onderwijsaanbod te verbeteren. Dit wordt opgenomen in het groepsplan. Een 

samenvatting van de conclusies nemen we op in ons jaarverslag.  

 

Strategisch beleidsplan: jaarlijks werkplan 

Elke vier jaar wordt met het team een strategisch beleidsplan (schoolplan) 

opgesteld. Middels de zelfevaluatie-instrumenten wordt de startsituatie in kaart 

gebracht. We maken een SWOT-analyse om te bekijken wat kansen en 

bedreigingen zijn. Het strategisch beleidsplan bevat de beleidsvoornemens voor de 
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komende jaren. Deze voornemens zijn voorzien van een prijskaartje om de 

financiële keuzes te verantwoorden. Het huidige vierjarenplan loopt van 2015-

2019. Het nieuwe schoolplan komt er al weer aan. Jaarlijks worden concrete 

doelen uit het strategisch beleidsplan vastgesteld in een jaarplan. Om deze 

geformuleerde resultaten te bereiken worden jaarlijks werkgroepen van teamleden 

geformeerd. We sluiten ieder schooljaar af met een jaarverslag waarin we 

terugblikken en onze kwaliteit evalueren.  

 

Veiligheid 

Op onze school is het vereiste aantal gediplomeerde Bedrijfs Hulp Verleners 

aanwezig. Jaarlijks gaan zij op nascholing. Zij bewaken samen met de directeur de 

fysieke veiligheid op school. De brandweer heeft ons gebouw goedgekeurd. D.w.z.: 

de school beschikt over een gebruikersvergunning, brandmeldinstallatie, 

nooduitgangen en voldoende brandblusapparatuur. Jaarlijks wordt de ontruiming 

geoefend. We betrekken hier soms ook de plaatselijke brandweer bij.  

Brandblusapparatuur en EHBO-doos worden ieder jaar aangevuld en gekeurd.  

Rondom het hele schoolplein is een hek. Eens per vier jaar doen we een Risico- en 

Evaluatieonderzoek. Wanneer er gevaarlijke situaties worden aangetroffen in de 

school, dan worden deze snel verholpen.  

 

 
 

1.8 Resultaten van ons onderwijs 

Het doel van ons onderwijs is de leerling zo te begeleiden dat ieder met zijn/haar eigen 

individuele mogelijkheden maximale ontplooiingskansen krijgt. Dit vraagt differentiatie 

en begeleiding, zodat iedere leerling datgene wat hij/zij aan mogelijkheden in zich heeft, 

gaat leren beheersen en/of weet te exploreren. Hierbij streven we naar zoveel mogelijk 

zelfstandigheid/zelfredzaamheid. 

 

Ons onderwijs is er op gericht de kinderen te ondersteunen in: 

- de basis gedragsnormen. (d.w.z. handelingen en gedragingen aanleren die passen bij 

de christelijke identiteit van de school.) Dit betekent aandacht voor de ander in de 

omgang met elkaar,  hulpvaardig zijn, eerlijk zijn, oprechtheid en geduld betrachten, 

begrip opbrengen voor een ander, de ander respecteren in zijn mens-zijn. . 

 

- sociale vaardigheden. Dit bereiken we door gebruik te maken van de methode “Goed 

gedaan” en de pedagogische aanpak van de leerkracht.  

 

- kennis en vaardigheden. Dit bereiken we door het aanbieden van leerstof zoals 

omschreven in de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerstof wordt onderwezen 

vanuit de methodes die op onze school worden gebruikt. Ook de motorische 

vaardigheden vallen onder deze noemer. 
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- expressieactiviteiten en kunstbeschouwing. Dit bereiken we door een aantal lesuren 

per week te besteden aan handvaardigheid, muziek, tekenen en schilderen en aan 

projecten op het gebied van culturele vorming. Door mee te doen met het project 

Cultuur met Kwaliteit worden deze lessen kwalitatief nog beter. 

 

Evaluatie en planning van het onderwijs 

Elk schooljaar wordt geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bekeken 

waar het onderwijs bijstelling behoeft. In het team worden de mogelijkheden van 

bijstelling bekeken. Dit kan bijv. door het aanpassen van de leerstof of door de aanschaf 

van een nieuwe methode. Tijdens de planningsvergadering worden de plannen voor het 

komend schooljaar gemaakt.  

 

De resultaten. 

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen o.a. met het Cito-leerlingvolgsysteem. In 

januari en in juni nemen wij diverse toetsen af in alle groepen. Groep 8 doet elk jaar mee 

met de Cito-eindtoets. De resultaten op de eindtoets liggen rond het landelijk gemiddelde 

(535). Dit zijn de scores van de afgelopen 4 jaren: 

 

schooljaar schoolscore  
 

2016-2017 531,9 

2015-2016 531,9 

2014-2015 533 

 

 

Uitstroom naar het vervolgonderwijs 

Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs 

gaat, wisselt per jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep. We stellen 

ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het 

kind in de meest geschikte vorm van voorgezet onderwijs terecht komt die bij het kind 

past, zodat de leerling op de gekozen school goed mee kan komen. 

 

De gemiddelde uitstroom van de afgelopen 4 jaar is: 

 

Schoolsoort Percentage 

2013 

Percentage 

2014 

Percentage 

2015 

Percentage 

2016 

Percentage 

gemiddeld 

VWO 26 % 19 % 17 % 15% 19,2 % 

HAVO 18 % 19 % 17 % 15% 17,2 % 

VMBO TL 39 % 31 % 37 % 22 % 32,3 % 

VMBO 

GL/KBL/BBL 

13 % 27 % 23 % 48% 27,7 % 

Praktijk 

onderwijs 

4 % 4 % 6 % 0% 3,5 % 

Spec. 

Voortgezet 

Onderwijs. 

0% 0% 0% 0% 0 % 

 

Door middel van evaluatiegesprekken en het uitwisselen van gegevens door het VO 

kunnen wij leerlingen, die naar het vervolgonderwijs gegaan zijn, volgen. Op deze wijze 

kunnen wij nagaan of ons schoolkeuze advies juist is geweest. Na 3 jaar voortgezet 

onderwijs blijkt meer dan 90 % van de kinderen nog het niveau te volgen dat is 

geadviseerd. 
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De tussenopbrengsten 

In de groepen 3 t/m 8 worden er zowel methode gebonden toetsen als CITO toetsen 

afgenomen. Deze CITO toetsen worden 2x per jaar afgenomen en geven ons een beeld 

van het niveau en hoe de school, de groep en de individuele leerling zich ontwikkeld. De 

toetsen worden geanalyseerd en zo ontstaan er actiepunten op school en groepsniveau.  

Als normering van het niveau gebruiken we de indeling  I,II, III, VI en V waarbij  I het 

hoogste niveau is en V het laagste.  

Als school hebben wij als doel om bij de CITO LOVS toetsen per vak en per afname 

moment minimaal 40% van de groep in de I en II score te hebben en maximaal 40% in 

de IV en V score te hebben.  

Schoolbreed zien we dat dit doel bij de meeste groepen gehaald is bij de M toetsen, voor 

de groepen waar dat niet het geval was zijn tijdens de analysegesprekken actiepunten 

afgesproken.  

Tijdens de E toetsen is gebleken dat de meeste actiepunten het gewenste resultaat 

hebben gehad, in een enkel geval is er wel groei maar haalt de groep het doel nog niet.  

  

 

 

Schoolbreed is er een groei te zien op de verschillende vakgebieden, tijdens gesprekken 

geven de leerkrachten aan dat dit mede komt door de cursus die we als team dit jaar 

hebben gevolgd op het gebied van expliciete directe instructie.  

Aandachtspunten voor het komende schooljaar zijn spelling en het tempolezen.  

 

Dit schooljaar zullen we minimum doelen en streefdoelen vaststellen. De inspectie geeft 

voor deze toetsen geen minimumnorm meer op. Deze doelen zullen worden gebaseerd 

op de voortgang van de groep en de geschiedenis van het leerjaar.  

   

 

1.9 Activiteiten 

Alle bijzondere activiteiten zijn terug te vinden op de jaarkalender die wordt 

uitgereikt in de eerste schoolweek. We noemen er enkele: 

 

 

 

Schoolproject 

Tenminste één keer per jaar houden we een gezamenlijk project. We werken dan 

een aantal weken in alle groepen rond hetzelfde thema. Zoveel mogelijk vakken 

worden bij het onderwerp betrokken.  Als we de gelegenheid hebben, organiseren 

we excursies of nodigen we deskundigen uit zodat de leerlingen zich  zo volledig 

mogelijk kunnen verdiepen in het onderwerp. Meestal wordt het project afgesloten 

met een inloopuur voor ouders en belangstellenden. We vinden het fijn dat hier 

altijd veel belangstelling voor is. 

 

Airborneherdenking 

Met een grote groep leerlingen uit groep 7 en 8 bezoeken we traditiegetrouw de 

dodenherdenking op  het Airbornekerkhof in Oosterbeek. Dit is jaarlijks een 

indrukwekkend moment. Leerlingen van groep 6 verzorgen ter voorbereiding 

hierop het herdenkingsmonument in Heelsum, wat de school geadopteerd heeft, en 

nemen deel aan de herdenking op 17 september.  

 

http://www.airborneschool.nl/


 
                Schoolgids  17-18 

Airborneschool Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 312567  www.airborneschool.nl                      

20 
 

 

 
 

Sportactiviteiten 

Door de gemeente worden sportevenementen georganiseerd voor de kinderen van 

het dorp. Per jaar bekijken we aan welke sportactiviteiten we deelnemen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met verschillende sporten. 

Daarom maken we graag gebruik van de aangeboden kennismakingslessen. 

Op Goede Vrijdag doen wij mee met het jaarlijkse schoolvoetbal- en 

korfbaltoernooi.  

 

Schoolreis/ Sport- en spelletjesdag 

Eens per twee jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. Het is altijd weer een 

feest om met de bus op stap te gaan. Een werkgroep van ouders en leerkrachten 

zoekt in de bestemming het evenwicht  tussen een educatieve en een ontspannen 

schoolreis. Het tussenliggende jaar houden we een sport- en speldag waarbij 

creativiteit, fantasie en beweging centraal staan.  

 

Kerst 

In de week voor kerst maken alle kinderen van de bovenbouw een kerstattentie. 

Samen met een kind uit de onderbouw brengen zij dit als kerstgroet naar onze 

bejaarde buren in de directe omgeving van de school. Samen met ouders wordt 

het kerstfeest gevierd. We leven hier naar toe met de kinderen door het 

instuderen van liederen en kerstspel. 

 

Paasfeest 

We zijn gewend om op de donderdag voor Pasen met de kinderen op school te 

eten. Rondom deze paaslunch wordt aandacht besteed aan het feest van Pasen 

met een viering in de groepen.  

 

Cultuureducatie 

Wij maken gebruik van het kunstmenu van ‘t Venster. Voor elke groep wordt 

jaarlijks een activiteit gekozen om ervaring op te doen met één van de 

kunstdisciplines: dans, muziek, toneel, cultureel erfgoed, fotografie. Tevens 

proberen we cultuuractiviteiten in onze thema te verwerken. Onze school heeft een 

cultuurcoördinator die dit voor de school coördineert.  

 

Oog voor de wereld 

Elke maandag staat in iedere groep het spaarpotje op tafel. Elk schooljaar kiezen 

we een goed doel dat we gaan ondersteunen. Dit noemen we het spaarproject. 
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We besteden veel tijd aan onderlinge 
afstemming en ontmoeting omdat 
we ons realiseren dat een goed 
klimaat begint bij onze  eigen 
onderlinge verbondenheid en 
samenwerking 

Ook door acties zoals Schoenmaatjes, Jantje Beton en andere acties willen we 

kinderen meegeven dat niet ieder kind op de wereld opgroeit in dezelfde 

omstandigheden als wij en dat wij daar in alle bescheidenheid een steentje aan 

kunnen bijdragen.  

 

Minitheater 

Op woensdag verandert het speellokaal in een theater. Iedere week is er een 

groep aan de beurt om te presenteren wat zij de afgelopen weken in de klas 

hebben gedaan. En natuurlijk is er publiek: de ouders van de groep kinderen, en 

kinderen van andere groepen in school zijn uitgenodigd. 

 

 

Sinterklaas 

Dit is jaarlijks een grote happening. Zowel kinderen als 

ouders zijn rond half negen paraat op het plein. Elke keer is 

het spannend hoe de goedheiligman en zijn knechten 

arriveren. Er gaat namelijk nog wel eens het nodige mis. Met 

name onze jonge kinderen leven intensief toe naar deze dag. 

De kinderen van de onderbouw hopen natuurlijk op een 

cadeau. Vanaf groep 5 maken kinderen surprises en 

gedichten.  

 

Jaarfeest 

In de laatste schoolweek hebben we altijd feest. Het plein 

hangt vol vlaggetjes. En overal klinkt muziek. Vaste 

onderdelen zijn: de talentenjacht, het picknickbuffet en de 

afscheidsviering voor groep 8. Ouders helpen mee met het 

maken van lekkere hapjes  

of ondersteunen bij de jongste kinderen. 

 

2. Het team 

2.1 Taken en functies 

Op de Airborneschool werken zo’n 17 groepsleerkrachten. Een aantal van hen 

heeft naast het lesgeven nog een andere taak of functie. 

- Interne begeleider (Margreeth Honkoop): coördineert de leerlingenzorg, en 

onderhoudt de contacten met externe hulpverleningsinstanties. Zij is ook de 

vertrouwenspersoon en anti pestcoördinator op school. 

- Bouwcoördinator (Jack Sabandar, gr. 5 t/m 8):  

verantwoordelijk voor het doorvoeren en bewaken van het  beleid in het 

bouwteam, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de bouw, leiden van 

de bouwvergadering, klankbord voor de directeur, lid van het MT.  

- Remedial Teacher (Lia Bouter) geven extra les aan groepjes (plus)kinderen 

buiten de klas. 

- De Interne Coach Opleider (Jack Sabandar): 

onderhoudt de contacten met de beroeps-

opleidingen en begeleidt de  studenten 

tijdens  

     hun stage op de Airborneschool.  

- Vakleerkracht gymnastiek (Kitty v.d. Vrede): geeft 

één keer per week bewegingsonderwijs aan de 

groepen 3 t/m 8.  
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- De directeur (Arjanne van Leeuwen): houdt over alle bovenstaande 

werkzaamheden het overzicht. Arjanne is eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit, het (personeels)beleid, en het beheer van de school.  

Arjanne is grotendeels vrijgesteld van lesgevende taken en heeft zo zijn 

handen vrij om de school en het onderwijs aan te sturen. Bij afwezigheid van 

Arjanne is Jack Sabandar waarnemend en aanspreekpunt voor directiezaken. 

 

 

2.2 Ondersteuning 

Het schoonhouden van het gebouw gebeurt door schoonmaakbedrijf van Drost. 

Vakleerkrachten voor drama, dans, muziek en beeldende vorming komen op 

projectbasis lesgeven in clusters van ongeveer 5 lessen per jaar.  Ziet u een 

vreemd gezicht in de school? Het is goed mogelijk dat collega’s van andere 

Triviumscholen ons ondersteunen in bv. ICT, conciërgetaken, administratie. Zo 

zullen Airborne-collega’s ook wel eens op een collega-school te vinden zijn. 

 

2.3 Erkend Leerbedrijf 

Het hele jaar door zijn er stagiaires te vinden bij ons 

op school. Deze volgen een pabo-opleiding aan één 

van de hogescholen. Ook hebben we jaarlijks 

stagiaires uit het MBO die een opleiding volgen voor 

onderwijsassistent. Leerkrachten-in-Opleiding 

(L.I.O’er) komen in hun laatste jaar 50 dagen zelfstandig lesgeven op onze school. 

We vinden het fijn om wederzijds van elkaar te leren, en hebben op deze manier  

ook meer handen in de klas. In alle gevallen is de eigen leerkracht 

verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt. Sinds 2009 zijn we een 

gecertificeerd Erkend Leerbedrijf. Daar zijn we trots op, want de eisen hiervoor 

zijn hoog. Het bordje prijkt op de gevel. Het is een teken dat we het Werkplek-

leren goed geregeld hebben bij ons op school.  

 

2.4 Externe contacten 

Samenwerkingsverband PassendWijs  

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Dit is een 

groot samenwerkingsverband van (speciale) basisscholen en speciaal onderwijs in 

de regio Arnhem. Wij maken deel uit van subregio Renkum. Dit zijn alle 

basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de gemeente Renkum. Met 

elkaar proberen we voor elk kind een passend onderwijsaanbod te creëren. Waar 

nodig maken we gebruik van diensten uit het grote samenwerkingsverband. 

Er is een nauwe samenwerking met de diverse (ambulante) begeleiders. Dit 

netwerk van specialisten, orthopedagogen en psychologen is voor ons onmisbaar 

in de begeleiding van kinderen met een specifieke hulpvraag. De contacten met 

deze extern deskundigen verlopen via de interne begeleider. 

Zie voor meer informatie over ons SWV: www.PassendWijs.nl 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - schoolarts 

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Het is daarom in de 

wet geregeld dat alle kinderen in Nederland regelmatig onderzocht worden. Op 

onze school onderzoekt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Hulpverlening 

Gelderland Midden alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. Dit 

onderzoek start met een screening door de doktersassistent. Voorafgaand aan 

deze screening krijgt u thuis bericht en zal u gevraagd worden een vragenlijst in te 
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vullen. Na het onderzoek krijgt uw kind een envelop met daarin de bevindingen 

mee naar huis. Op dit formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het 

spreekuur van de verpleegkundige of de arts.  Ook is het mogelijk om telefonisch 

advies in te winnen of een afspraak te maken via een dagelijks spreekuur.  

 

Logopedie 

Kinderen, waarbij twijfels bestaan op logopedisch gebied, kunnen door ons worden 

aangemeld voor een logopedisch onderzoek op school. Ouders moeten hier wel 

toestemming voor geven. Wij doen dit wanneer wij opvallendheden signaleren in 

woordenschat, zinsbouw, luistervaardigheid, uitspraak, enz. Wij zullen u hiervan 

altijd op de hoogte brengen. Wanneer blijkt dat uw kind logopedische behandeling 

nodig heeft, wordt het kind via de huisarts verwezen naar een logopedist.  

 

 

Sociaal Loket 

De gemeente Renkum heeft het sociaal loket ingericht voor alle 

hulpverleningsvragen. Hier kunt u terecht met al uw opvoedingsvragen, vragen 

over dyslexie, PGB, enz.. Indien nodig verwijzen wij hier ook naar toe. 

Wanneer dit in het belang is van een kind zullen wij contacten onderhouden met 

hulpverlening die in gezinnen aanwezig is. Dit doen we natuurlijk in overleg met 

de ouders. Onze school doet mee in het multi disciplinair overleg van het 

samenwerkingsverband PassendWijs en het sociaal loket van de gemeente 

Renkum, waar diverse hulpverleners de krachten bundelen.   
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3. De kinderen 

 

3.1 Aanmelding en start op school 

Graag hebben wij met geïnteresseerde ouders een oriëntatiegesprek. Ouders 

kunnen dan hun vragen stellen en krijgen meer informatie over de school. We 

lopen even een rondje door de school, zodat ouders een beeld krijgen van de sfeer 

en manier van werken op de Airborneschool. Ouders kunnen hiervoor een afspraak 

met de directeur maken. Voor de aanmelding van een leerling wordt een 

aanmeldingsformulier gebruikt, dit formulier krijgen ouders mee na het 

oriëntatiegesprek. Het formulier is ook te downloaden van onze website. 

Wij stellen het op prijs als ouders hun kind aanmelden rond de 3e verjaardag van 

hun  peuter of eerder. Wij kunnen dan ruimschoots van 

tevoren een inschatting maken van ons instromersaantal.  

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats waarin de 

informatie wordt uitgewisseld die nodig is om het kind zo 

goed mogelijk te kunnen laten starten. Hieronder leest u 

de aanmeldingsprocedure zoals dat in ons samenwerkingsverband PassendWijs is 

vastgesteld. 

 

 
 

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de 

school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al 

eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De 

schriftelijke aanmelding moet minimaal tien weken voordat het kind  4 jaar wordt. 

Ouders hebben informatieplicht. Dit betekent dat ouders een intakevragenlijst 

ontvangen. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling 

van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen 

bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra 

nodig heeft en of wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst 

van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school.  

Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, of andere instantie die met uw kind werken, 

zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra 

ondersteuning nodig heeft.  

 

Kleuters starten op school op 
de dag van hun 4

e
 verjaardag. 

Twwe weken daarvoor komen 
zij wennen. 
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Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

a. Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?  

b. Welke mogelijkheden ziet de school?  

c. Is de school in staat de begeleiding te bieden?  

 

In de meeste gevallen zal er tot plaatsing worden overgegaan. Maar voordat de school 

overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 

zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de 

school kan bieden. 

 

De school kent ook haar grenzen in het begeleiden van kinderen:  

 

 Zo is het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte per groep 

afhankelijk van de zwaarte van de ondersteuningsbehoefte en samenstelling van de 

groep.  

 In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het 

onderwijs te prevaleren. 

 Leerlingen, die structureel de rust en de veiligheid binnen de groep verstoren, vragen 

meer specialistische begeleiding dan wij kunnen bieden. 

 

Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuninsprofiel, deze kunt u vinden op de 

website van de school  www.airborneschool.nl. 

 

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen 

bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden 

door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.  

Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het  SWV PassendWijs de volgende 

stappen toe:  

 

1. Aanmelding 

- Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school door het invullen 

van  

  het aanmeldformulier 

- Intake vragenlijst invullen 

- Uitnodiging voor een gesprek 

- Toelichting op de procedure 

- Mogelijke inschrijving  

 

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:   

 

a. Informatie verzamelen 

- Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. 

  Ouders hebben informatieplicht. 

- De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn  

  kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.  

- Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. 
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b. Afweging  

Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of  vindt een bespreking 

in het multidisciplinaire team plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht 

en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden.   

 

De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de 

begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.   

 

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en 

vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te 

beantwoorden.   

Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen 

die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team.  

 

Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen 

ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden 

wordt dan ook genoemd.  

 

Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan 

schrijft de school tijdelijk in.  

 

2. Besluitvorming 

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating 

genomen. Dit besluit wordt door de directeur in overleg met het Zorgteam genomen.  

Het zorgteam bestaat uit de directeur en de intern begeleider van de school, wordt 

waarnodig aangevuld met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband en/of 

andere deskundigen.  

Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in) 

Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra   

                         ondersteuning in.  

Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.   

 

3.Vervolg bij niet plaatsen. 

Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een 

passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, 

een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk 

is dat een goede balans wordt gevonden tussen  de extra ondersteuning die het kind 

nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.  

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs 

of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een 

toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, 

gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.  

 

Ouders zijn het niet eens met de genomen beslissing. 

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de landelijke 

geschillencommissie passend onderwijs. Zie voor adresgegevens achter in de schoolgids. 
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Het rapport heeft een  portfolio 
karakter en bevat naast bevindingen 
van de leerkracht ook werk, foto’s en 
eigen reflectie van kinderen. 

 

Waar kunt u verder informatie vinden? 

Alle afspraken over  extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een 

toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2014-

2015 van het Samenwerkingsverband PassendWijs  http://www.swv-passendwijs.nl  

 

 Soms willen ouders hun kind van school laten wisselen binnen Renkum. Vaak is 

dit omdat er iets naars is gebeurd en er geen vertrouwen meer is in de school. Het 

kan ook gebeuren dat de school zelf geen mogelijkheid meer ziet, en een collega-

school om raad vraagt.  Als scholen hebben we hierover onderling afspraken 

gemaakt. We willen niet dat ouders deze keus zomaar maken waardoor kinderen 

hiervan de dupe zouden kunnen worden. Er zal daarom altijd contact zijn tussen 

beide scholen om in te schatten of wisselen van school in het belang van het kind 

is. Intakegesprek en observatieperiode voor oudere kinderen gaat in overleg. Ook 

bij deze kinderen kijken we of de school aan de onderwijsbehoefte van het kind 

kan voldoen. 

 

3.2 Volgen van leerlingen 

Via ons Leerling Volg Systeem (LVS) volgen we de ontwikkelingen van de kinderen 

van groep 1 t/m groep 8. Op vaste momenten in het jaar worden toetsen 

afgenomen: zowel methodegebonden als landelijk genormeerde toetsen. Deze 

gegevens worden via de computer verwerkt en 

door ons 

geanalyseerd. Ook gebruiken wij voor alle 

leerlingen  observatielijsten op het gebied van 

sociale ontwikkeling en taak/werkhouding. Wij 

gebruiken hiervoor SCOL. Toetsen meten immers vaak maar eenzijdig.  Alle 

uitslagen worden bekeken door de interne begeleider en de directeur.  Zo kunnen 

we met elkaar kijken of elk kind zich voldoende ontwikkelt. Op de contactavond 

worden de toetsgegevens van uw kind met u besproken. Er is voor elke leerling 

een leerlingdossier ontwikkeld.  Het bewaren van gegevens gebeurt zorgvuldig 

vanwege de privacy van elk kind. We hebben afspraken gemaakt over het 

bijhouden en het beheren van de dossiers. Dossiers mogen alleen worden ingezien 

door directeur, interne begeleider en de leerkrachten. Wij vragen u schriftelijk 

toestemming als wij gegevens van uw kind willen verstrekken aan derden. 

Wanneer u het dossier van uw kind wilt inzien, moet u hiervoor een afspraak 

maken met de directeur of de interne begeleider. Onze leerlingen krijgen twee 

maal per jaar een rapportagemap mee naar huis. Deze map heeft een portfolio-

karakter en bevat naast de bevindingen van de leerkracht ook werk en eigen 

reflectie van kinderen.  

 

3.3 Vertragen of versnellen: herfstkinderen 

Kleuters die geboren zijn in oktober t/m december noemen we ‘herfstkinderen’. 

Het is niet vanzelfsprekend dat deze kinderen 2 ½ jaar in de kleutergroep zitten. 

Toch is 1 ½ jaar voor een aantal kinderen vaak te kort. Door extra 

observatiemomenten en besprekingen bekijken we per ‘herfstkind’ wat voor hem 

of haar de beste oplossing is.  Ook in andere groepen, en bij kinderen die elders in 

het jaar geboren zijn, kan het soms beter zijn om een jaar te vertragen of 

versneld door te gaan. We zullen ouders hier uiteraard altijd in betrekken. We 

proberen samen tot een besluit te komen.  
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3.4 Zorgniveaus van begeleiden  

In onze zorgstructuur kennen we 5 zorgniveaus: 

- Niveau 1: Algemene zorg in de basisschool 

Onze leerkrachten geven adaptief les, d.w.z. dat zij de lessen zo inrichten 

dat aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet 

wordt gekomen. 

- Niveau 2: Extra zorg op groepsniveau 

De leerkracht geeft extra zorg en begeleiding aan kinderen die dat nodig 

hebben, bv. meer individuele instructie, extra positieve feedback, andere 

didactische hulpmiddelen, enz. Dit staat beschreven in het groepsplan. 

Wanneer uw kind zorg krijgt op dit niveau, hoort u dit bij de 

spreekavonden. 

- Niveau 3: Speciale zorg op groepsniveau 

Deze zorg richt zich op het aanpassen van de doelen. Voor een 

vaststaande periode wordt met dit plan gewerkt. Dit kan zowel in als 

buiten de groep. Wanneer het kind een handelingsplan krijgt of speciale 

zorg binnen het groepsplan, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. 

Wanneer u dat wilt, kunt u het plan op school inzien. Op vaste momenten 

in het jaar evalueren leerkrachten hun plannen met de IB’er. Afhankelijk 

van deze bespreking stroomt een kind terug naar niveau 2, dan wel verder 

naar niveau 4.   

- Niveau 4: Bespreking zorgteam en nader onderzoek 

Als de speciale zorg te weinig effect heeft gehad, of de school meer 

deskundigheid nodig heeft, dan wordt dit besproken in het zorgteam (IB-

er, directeur en indien nodig de orthopedagoog van het SWV) van de 

school. Ouders worden hierover geïnformeerd. In het zorgteam kan ook 

besloten worden om nader onderzoek te doen.  De uitslag van het 

diagnostisch onderzoek, of het advies van specialisten nemen wij mee in 

het groepsplan of  handelingsplan. U krijgt hierover bericht. De 

onderwijsbehoeften van uw kind en de ondersteuning van uw kind worden 

vastgelegd in een “groeidocument”. 

- Niveau 5: Bovenschoolse zorg: een beschikking 

Als blijkt dat de zorg die een kind nodig heeft te specifiek is, dan wordt dit 

besproken in het uitgebreide zorgteam. Dit zijn de deelnemers uit het 

bovengenoemde zorgteam en deskundigen uit het zorgnetwerk van ons 

samenwerkingsverband. Indien nodig kunnen deskundigen nader 

onderzoek  verrichten.  

Wanneer deze kinderen meer ondersteuning nodig hebben dan wij in de 

basisondersteuning kunnen bieden, zullen wij een ondersteunings-

arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. De school 

ontvangt dan extra middelen om het kind die extra ondersteuning te 

bieden. Voor deze leerlingen wordt teven een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. Jaarlijks worden meerdere kinderen met 

ondersteuningsarrangementen op onze school begeleid. 

Als blijkt dat wij de ondersteuning niet kunnen bieden die de leerling nodig 

heeft, dan gaan wij een passende onderwijsplek op een andere school voor 

deze leerling zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor 

speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is 

dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die 

het kind nodig heeft, de wensen van de ouders en de mogelijkheden van 
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scholen.  

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor 

basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het 

bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). 

Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek 

naar een andere passende plek voor het kind.  

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school 

of de geschillencommissie van de school. 

Dit intensieve traject wordt gecoördineerd door de IB’er. Vanzelfsprekend 

zal zij u daar nauw bij betrekken en de benodigde formulieren aanleveren. 

 

 
3.6 Meer begaafde kinderen. 

De school heeft een protocol voor meer begaafde kinderen. Hierin wordt beschreven op 

welke wijze de school deze leerlingen diagnosticeert en begeleidt. Binnen ons 

ontwikkelingsgericht onderwijsconcept kunnen wij de leerlingen op eigen niveau een 

uitdagend onderwijsaanbod geven in de eigen groep. 

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de meer begaafde leerling, hanteren we de 

werkvorm compacten van de leerstof. Voor het vak waarop de leerling (ver) voorloopt 

geldt dat alleen essentiële leerstof wordt aangeboden en “overbodige oefenstof” wordt 

weggelaten. Dit wordt gecombineerd met het aanbieden van extra verrijkende leerstof. 

Ook een meer begaafde leerling heeft instructie nodig. In ons onderwijs plannen wij tijd 

in om de begaafde leerling te begeleiden bij zijn of haar leerproces. Dit gebeurt meestal 

in de eigen groep, maar indien mogelijk kan dit ook in een “plusgroep” gebeuren. We 

hebben een leerkracht , Lia Bouter, die in de bovenbouw deze plusgroepen begeleidt.  

 

3.7 Naar het voortgezet onderwijs 

Kiezen voor een school na het basisonderwijs is niet zomaar iets. Het is een 

belangrijke stap op weg naar de toekomst van elk kind. Ouders, leerkrachten en 

kinderen denken gedurende het laatste schooljaar met elkaar na over welk 

schooltype het beste past bij de persoonlijkheid en mogelijkheden van de leerling. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat dit voor veel ouders een moeilijke keus is. We 

doorlopen in dit proces de volgende stappen: 

- Aan het eind van groep 7 geeft de uitslag van de Drempeltest een 

voorzichtige indicatie over de leercapaciteiten. U krijgt deze schriftelijke 

mee naar huis. Dit profiel leggen wij naast het CITO-Leerling Volg-

Systeem waarin we onze kinderen tijdens hun schoolloopbaan hebben 

gevolgd. In een werkgroep met bovenbouwleerkrachten, interne 

begeleider en directeur  kijken we na een paar maanden groep 8 of het 

klopt met de indruk die wij van de leerling hebben. We stellen voor iedere 

leerling een voorlopig advies op. 
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Dagelijks zijn veel ouders actief 
in onze school. We realiseren 
ons heel goed dat we hiermee 
bevoorrecht zijn. De hulp van 
ouders is in veel gevallen 
onmisbaar geworden. 

- In het najaar beleggen wij een ouderavond waarop de procedure van 

verwijzing wordt uitgelegd. Het is belangrijk dat ouders van groep 8 

leerlingen hierbij aanwezig zijn.  

- Bij de 2e spreekavond in groep 8 geven wij een voorlopig schooladvies.  

Met dit voorlopig advies kunnen ouders zich  

- oriënteren tijdens de open dagen in het 

voortgezet onderwijs. 

- Gedurende het jaar krijgen kinderen informatie  

over scholen in de omgeving. Open dagen worden  

aan u doorgegeven. We raden u aan deze samen met uw kind te 

bezoeken. In de groep praten we over de te nemen beslissing. Ook 

bezoeken we één van de middelbare scholen in de buurt. U bent vrij in het 

kiezen van een school die het door ons geadviseerde niveau biedt. 

Uiteraard willen we met u meedenken wanneer u daar behoefte aan heeft. 

- In januari nemen we de laatste toetsen van ons leerlingvolgsysteem af. 

Met deze laatste gegevens en de gegevens uit voorgaande jaren stellen 

wij een definitief advies op. Dit bespreken wij met u in februari. 

- Wanneer u uw keus voor een VO-school heeft gemaakt, vult u het 

aanmeldingsformulier in. Dit verzamelen we op school. Samen met het 

onderwijskundig rapport sturen we dit naar de betreffende scholen.  

- In april wordt de landelijke Cito-eindtoets afgenomen. Ook onze school 

doet aan deze 3-daagse toets mee.  We bekijken per jaar of er kinderen 

zijn die beter af zijn met een aangepaste toets. We brengen u in dat geval 

van deze aanpassing op de hoogte. 

- De uitslag van de toets wordt schriftelijk aan u meegedeeld. En waar 

nodig kunnen we met elkaar hierover nog in gesprek gaan. 

- De uitslag van de landelijke Cito-eindtoets wordt ook naar de school 

gestuurd waar u uw kind heeft aangemeld. 

 

Of een kind kan worden geplaatst, bepaalt de school voor voortgezet onderwijs. 

Deze zal zich baseren op het schooladvies. In steeds meer gevallen worden extra 

toelatingstesten gedaan. We dragen al onze kinderen over in een persoonlijk 

gesprek met de nieuwe mentor of docent. Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk 

dat een leerling aan het eind van groep 7 naar het vervolgonderwijs gaat. Deze 

leerling moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De interne begeleider kan 

hierover meer vertellen. 

 

4.Ouders 

 

4.1 Ouderbetrokkenheid 

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun 

kinderen dagelijks beleven, er thuis met de kinderen over praten en er rekening 

mee houden. De schoolloopbaan van de leerling verloopt 

dan vaak beter en met minder problemen. Daarom is 

het belangrijk dat ouders en school met elkaar praten 

over onderwijs en opvoeding en wat zij wat dat betreft 

van elkaar verwachten. We ervaren het als plezierig en 

belangrijk, wanneer ouders betrokken zijn bij de school. 

Ook de hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden 

voor de school. Er zijn verschillende manieren van ouderbetrokkenheid op onze 

school: 

De keus voor 
vervolgonderwijs is een 
belangrijke stap op weg naar 
de toekomst en moet 
zorgvuldig gemaakt worden. 
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- Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten: lezen, crea-circuit, 

vervoer/begeleiding bij excursies. Deze activiteiten worden gecoördineerd 

door de leerkrachten en/of klassenouder. 

- Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten:  schoolreis, 

sinterklaasfeest, spelletjesdag, kerstfeest, instuderen van een kerstspel, 

afscheid groep 8, enz. Deze activiteiten worden gecoördineerd door 

werkgroepen die bestaan uit ouders, oudercommissieleden en 

leerkrachten. 

- Meedraaien in werkgroepen: schoolkrant, bibliotheekgroep, luizencontrole, 

enz. Deze ouders zijn gedurende het schooljaar beschikbaar om 

ondersteuning te geven. De werkgroepen worden gecoördineerd door 

teamleden. 

- Deelname aan bestuur of medezeggenschapsraad. Deze ouders denken 

beleidsmatig mee met de school. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u kunt invullen 

voor welke taken en activiteiten u beschikbaar kunt zijn. Voor alle duidelijkheid 

wijzen wij u erop, dat de hulp altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 

school moet worden verleend. 

 

 
 

 

4.2 Oudercontacten 

Ouders mogen van de school verwachten, dat zij op de hoogte worden gehouden 

van de vorderingen en het gedrag van hun kind, zeker als er problemen zijn. 

Daarnaast verwacht de school van de ouders, dat informatie die de ontwikkeling 

van het kind kan beïnvloeden, gemeld wordt, eventueel vertrouwelijk. Hoe houden 

wij contact met de ouders? Hiervoor zijn vaste momenten en verschillende 

mogelijkheden: 

- Oriëntatiegesprek: Wij hebben de gewoonte om met nieuwe ouders een 

kennismakingsgesprek te hebben. Zij krijgen meer informatie over de visie 

en de werkwijze van de school en kunnen hun vragen stellen.   

- Intakegesprek: Wanneer een nieuwe leerling op school wordt aangemeld 

worden ouders of verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek met de 

Intern begeleider. Dit gesprek is bedoeld om onderling vertrouwen op te 

bouwen en de beginsituatie van het kind in kaart te brengen. (Zie hiervoor 

blz. 22 en verder over de aanmeldingsprocedure van de school.) 

- Eerste contactavond van het jaar: Aan het begin van het schooljaar willen 

de groepsleerkrachten kennis maken met ouders en de kinderen uit hun klas en 
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De oudercommissie is een groep 
betrokken en enthousiaste 
ouders die het team ondersteunt 
bij het bedenken en uitvoeren 
van  activiteiten op school. 

even kort met hen spreken. Kinderen en ouders kunnen dan de leerkrachten 

vertellen wat zij van belang vinden dat de groepsleerkracht moet weten. 

- Contactavonden: Driemaal per jaar ontvangen ouders een uitnodiging 

voor een contactavond. Voorafgaand aan het gesprek kunt u het werk van 

uw kind bekijken. Twee maal per jaar (februari en juni) krijgen de 

kinderen een rapportagemap mee naar huis. Op de contactavond hieraan 

voorafgaand zullen wij de rapportmap toelichten. Soms is 10 minuten te 

kort. Wanneer er zorgen zijn om uw kind willen we graag meer tijd 

uittrekken en zullen we een aparte afspraak maken.  

- Gesprek op afspraak: Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met 

een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. U kunt hen hierover 

aanschieten of bellen. Wanneer u een afspraak maakt weet u zeker dat wij 

tijd voor u hebben. 

- Huisbezoek: Alle nieuwe leerlingen worden bezocht in de eerste  

 maanden dat zij op school zitten. Voor andere leerlingen geldt:  

 wanneer de ouders hier om vragen of wanneer de leerkracht dit  

 noodzakelijk vindt, komen wij bij u thuis langs. 

- Exit-gesprek: Wanneer een leerling de school verlaat, kijken wij met 

ouders terug op de schoolloopbaan. We vinden het belangrijk dat kinderen 

en ouders een goede herinnering aan de Airborneschool bewaren, en 

willen graag  horen waar en wanneer dit wel of niet gelukt is.  

We organiseren meerdere ouderavonden per jaar: een inloopavond, een 

informatieavond, een thema-avond. Deze zijn bedoeld om u een indruk te geven 

van wat onze visie en werkwijze is. 

 

4.3 Oudercommissie 

De oudercommissie is een groep betrokken en enthousiaste ouders die het team 

ondersteunt bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten op school (schoolreisje, 

project, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasontbijt etc.).  De oudercommissie int 

namens de school de ouderbijdrage.  De 

oudercommissie stelt in overleg met de directeur 

jaarlijks een begroting op en legt deze voor aan de 

MR. Jaarlijks in september legt de oudercommissie 

schriftelijk verantwoording af aan ouders over de 

besteding van het geld. Als u het leuk vindt om ook 

iets te betekenen in de organisatie van activiteiten 

op school, kunt u zich beschikbaar stellen voor de oudercommissie.  Op de 

jaarlijkse kalender leest u welke ouders momenteel in de oudercommissie 

meedraaien. 

 

 

4.4 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en 

medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang 

zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit gekozen  

ouders en leerkrachten. Er is regelmatig overleg tussen MR en de directeur en 

indien nodig kan ook met een afgevaardigde van het bestuur van Trivium overlegd 

worden. Zaken die aan de orde komen in de MR zijn bijvoorbeeld de benoeming 

van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, het vakantierooster, de 

visie van de school, ouderparticipatie, overblijven, het financieringstelsel van de 

school, etc. De agenda en het verslag van de MR-vergaderingen zijn openbaar en 
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in te zien op school. U bent ook welkom om een vergadering van de MR bij te 

wonen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directeur of 

bij één van de leden van de MR. 

Een afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen 

vertegenwoordigd. In dit overleg worden zaken besproken die niet alleen voor de 

Airborneschool van belang zijn, maar ook voor de andere scholen. Op onze 

jaarlijkse kalender leest u welke ouders uw belangen vertegenwoordigen in de MR. 

U kunt hen ook mailen: mr@airborneschool.nl 

 

4.5 Klachtenregeling 

Natuurlijk kan het gebeuren dat er op school iets gebeurt waarmee u het niet eens 

bent. Wij horen dit graag van u, want wij zien een klacht als een gratis advies om 

het beter te doen.  Uw vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit 

van het onderwijs continu te verbeteren. Schroomt u daarom niet om de leerkracht 

of de schoolleiding te benaderen, als u zorgen heeft over de kwaliteit van het 

onderwijs of zorgen heeft over uw kind. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met 

de direct betrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of 

opgelost wordt. 

 

Als ouder/verzorger bent u altijd vrij om, afhankelijk van de situatie, te kiezen met wie u 

uw zorg of klacht bespreekt. Hoewel wij als organisatie de voorkeur geven aan het 

bespreken van de klacht met de direct betrokkenen, vaak is dat de leerkracht en/of de 

schoolleiding, staat het u als ouder altijd vrij om direct een klacht in te dienen bij het 

bevoegd gezag (de bestuurder van Trivium), dan wel bij de landelijke klachtencommissie.  

 

Als u een klacht heeft, is het belangrijk om te weten bij wie u daarmee het beste 

kunt aankloppen. We kennen een interne en een externe klachtenregeling, 

weergegeven in onderstaand stappenplan: 

1.  In de meeste gevallen is het beter om te praten met degene om wie het gaat. 

Meestal zal dat de leerkracht van uw kind zijn. Het is verstandig om een 

afspraak te maken voor een gesprek zodat u weet dat de leerkracht tijd voor 

u heeft. Wacht hier niet te lang mee. Vaak kan een gesprek al veel oplossen. 

2. Als dit gesprek onbevredigend is verlopen, of als u een beleidsmatige klacht 

hebt, dan kunt u het probleem aankaarten bij de directeur. Naast de 

directeur is ook één van de leerkrachten (Margreeth Honkoop) 

contactpersoon voor de interne klachtenregeling. Afhankelijk van het 

probleem zullen zij uw probleem met de betreffende mensen bespreken of u 

doorverwijzen. Indien nodig zullen zij bemiddelend optreden in een gesprek 

met de verschillende betrokkenen.  

3. Wordt het probleem op deze manier nog niet opgelost, dan kunt u zich 

wenden tot de externe klachtenregeling. Bij Trivium zijn hiervoor 

bovenschools twee onafhankelijke vertrouwens personen aangesteld. Deze 

kunt u bellen of schrijven:  

 mevr. E. Burger, Platenmakersstraat 123, 6661 HM Elst. Telefoon: 

0481-372620 

 dhr. J v. der Spek, Prinsenhof 6, 6666 CB Heteren. Telefoon: 026-

4723588 

Deze vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van 

een formele klacht. 
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4. Indien een klacht binnen- of bovenschools niet naar tevredenheid is of kan worden 

opgelost, kunt u een formele klacht indien bij de landelijke klachtencommissie. Elk 

schoolbestuur  is verplicht om een klachtencommissie in te stellen of aan te 

sluiten bij een landelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de landelijke 

klachtencommissie. Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is terug 

te vinden achterin de schoolgids. 

 

Heeft u een klacht, maar twijfelt u of een onderzoek door de klachtencommissie een 

geëigende weg is, dan kunt u bij de vertrouwenspersonen terecht voor informatie en 

advies.  

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de secretaris van de klachtencommissie. Zie 

hiervoor de richtlijnen en contactadressen in de klachtenregeling. De klachtencommissie 

onderzoekt een klacht, doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht en kan 

in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het schoolbestuur te treffen 

maatregelen. Het onderzoek door de klachtencommissie verloopt volgens een vast 

omschreven klachtenprocedure. Betrokken partijen worden (afzonderlijk) gehoord en 

binnen twee maanden kunt u een uitspraak verwachten. Wendt u zich tot de 

klachtencommissie, dan kunt u zich laten adviseren door (één van de) 

vertrouwenspersonen.  

 

Vertrouwensinspecteur 

Ieder schoolbestuur is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik 

contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.  

Onderwijsinstellingen en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de 

vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben 

voorgedaan. De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt 

vertrouwensinspecteurs via telefoonnummer: 0900-11131 

 

Termijnen 

De klachtenregeling geeft termijnen aan waarbinnen klachten behandeld dienen te 

worden. Hiervoor verwijzen wij u naar deze regeling, die op school ter inzage ligt.  

 

4.6 Ouderbijdrage 

De kosten van het onderwijs worden door de overheid betaald met belastinggeld. 

Toch vragen wij, net als de meeste andere scholen, onze ouders om een vrijwillige 

ouderbijdrage. Van dit geld betalen we extra’s waarvoor ons schoolbudget niet 

toereikend is. Denk hierbij aan: feesten (sinterklaascadeautjes, kerst, paaslunch), 

sportactiviteiten, excursies, schoolreis en kunstzinnige activiteiten. De hoogte van 

dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de MR en bedraagt dit jaar €35,- per 

leerling. In vergelijking met andere scholen is onze ouderbijdrage niet hoog. U 

wordt dan ook van harte uitgenodigd een hoger bedrag over te maken wanneer u 

dat kunt missen. De ouderbijdrage wordt in de maand oktober geïnd door de 

penningmeester van de ouderraad. U krijgt hierover bericht. Van nieuwe kinderen 

die na de meivakantie komen, wordt voor dat schooljaar geen bijdrage meer 

gevraagd. In september vindt een verantwoording plaats van de uitgave van dit 

budget. U krijgt dit als bijlage bij de nieuwsbrief. Het rekeningnummer is: 

NL73RABO0150957610 t.n.v. St. Trivium, Oudercommissie Airborneschool, o.v.v. 

voor- /achternaam en groep van uw kind. 

 

4.7 Oudertevredenheid  

Iedere twee jaar onderzoeken we wat ouders vinden van de Airborneschool.  Door 

dit regelmatig te meten, kunnen we beter inspelen op wat ouders en kinderen 

wensen.  We zijn blij met de resultaten van de meting in het voorjaar van 2015. 
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Als gemiddeld algemeen rapportcijfer geven ouders de school een 7,7. Het was 

bemoedigend om de complimenten te lezen. De uitslag maakt natuurlijk ook 

duidelijk waar ouders minder tevreden mee zijn. Gelukkig zijn de meeste 

verbeterpunten voor ons herkenbaar. De totale uitslag staat op de website.  

In het schooljaar 2016/2017 wordt opnieuw een tevredenheidsonderzoek 

gehouden. 

5. Even praktisch 

 

5.1 Groepssamenstelling 

Binnen de school zijn doorgaans 8 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 

leerlingen. Per schooljaar wordt gekeken naar een gunstige verdeling van 

leerlingen over de groepen. Tot nu toe is daarbij zoveel mogelijk gekozen voor 

homogene groepen waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in één groep 

zitten: een leerstofjaarklassensysteem.  

 

5.2 De schooltijden. 

De schooltijden zijn als volgt: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van  8.30 u. - 14.30 u.   

Woensdag      8.30 u. - 12.15 u. 

Groep 2 t/m 4 is vrijdag om 12.00 uit.  

Groep 1 is op vrijdag vrij. 

 

5.2.1 Continurooster 

Sinds vorig jaar hebben we een continurooster op school. Dit betekent dat de 

kinderen om 12.00 u. met de leerkracht in de klas eten en om 12.15 u. een kwartier 

pauze hebben.  

 

5.3 Verdeling van lesuren 

Volgens de wet moeten kinderen 7520 uren onderwijs aangeboden krijgen tijdens 

de basisschoolperiode. Wij hebben dit op school als volgt verdeeld:  

Groep 1 :   per week: 20:15 uur 

   per jaar: 785 uren (na aftrek van vakanties en vrije dagen) 

Groep 2 t/m 4:  per week: 23,45 uren 

   per jaar: 918 uren (na aftrek van vakanties en vrije dagen) 

   na 4 jaar: 3539 uren (periode gr. 1 t/m 4) 

Groep 5 t/m 8:  per week: 25,45 uren 

   per jaar: 1003 uren (na aftrek van vakanties en vrije dagen) 

   na 4 jaar: 4012 uren (periode gr. 5 t/m 8) 

   na 8 jaar: 7551 uren (periode gr. 1 t/m 8) 

 

5.4 Regels en afspraken 

Om goed met elkaar te kunnen samenleven hanteren wij schoolregels.  

We vinden deze regels nodig om rust en veiligheid te kunnen garanderen.  

Het betreft hier algemene normen en waarden die gelden voor  

alle kinderen en volwassenen (teamleden, ouders, stagiaires)  

in de school. 

Regels zijn nodig om 
rust en veiligheid te 
kunnen garanderen 
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Leefregels: 

Op de Airborneschool 

-      zijn we op tijd 

-      begroeten we elkaar bij binnenkomst 

-      gedragen we ons rustig in de school 

-      houden we samen de school, materialen en omgeving netjes 

-      spreken we conflicten zijn uit, wanneer ze er zijn 

-      spreken we elkaar rustig en vriendelijk aan en 

       letten we daarbij ons op taalgebruik 

 

Per groep worden klassenafspraken met de kinderen opgesteld die deze algemene 

leefregels ondersteunen. 

School- en groepsregels worden met de kinderen besproken en worden 

opgehangen in het klaslokaal. 

 

Overige gewoonten: 

- Leerkrachten worden aangesproken met meester of juf gevolgd door hun 

voornaam. 

- Op het plein loop je met de fiets. 

- Parkeer je fiets alleen op de daarvoor aangewezen plek. 

- Afval gooi je in de prullenbak. 

- Dagelijkse pauze: Wel: brood/koek, fruit, zuivel of sap. Niet: 

priklimonade, chips, snoep! Op woensdag hebben we een fruitdag. Dan 

mogen de kinderen alleen fruit meenemen voor de pauze. 

- Mobiele telefoons blijven thuis. Wanneer meenemen nodig is geef je de 

telefoon in bewaring bij de leerkracht. 

- Zakmessen, lucifers en aanstekers zijn verboden. 

- Skeelers en rolschaatsen: wel voor onderweg van en naar school, niet om 

te skaten op het speelplein. We doen ze uit op de deurmat. 

- Schietspelletjes of ander agressie uitlokkend speelgoed laat je thuis. 

- We letten op onze kleding: niet aanstootgevend. Hoofddeksels en jassen 

blijven aan de kapstok. 

- Tijdens de schooluren mogen kinderen niet zonder begeleiding over straat. 

 (bv. om iets thuis op te halen, of voor een afspraak met de dokter) 

-  Laarzen blijven op de gang. Neem warme sloffen mee voor  in de klas! 

 

Computerafspraken 

Je mag: 

- vanaf gr. 4 op internet, maar alleen op de geselecteerde sites die op het 

bureaublad staan. 

- pas printen na toestemming van de leerkracht. 

- (moet!) het aan de leerkracht doorgeven wanneer je iets tegenkomt wat je 

niet prettig vindt. 

Je mag niet: 

- downloaden, facebook, of chatten op school. 

- namen, adressen, telefoonnummers van wie dan ook doorgeven zonder 

toestemming. 

- foto’s versturen zonder toestemming. 

- een spel spelen dat gewelddadigheid uitlokt. 

We vragen ouders om deze regels ook thuis met de kinderen door te nemen en 

hen te wijzen op de eventuele verschillen met de afspraken thuis. 
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5.5 Stappen bij ongeoorloofd gedrag 

Door te werken aan een goed klimaat in school en kinderen 

medeverantwoordelijkheid te leren, willen we preventief werken aan ongeoorloofd 

gedrag. Desondanks is sanctioneren soms nodig. We doen dat op onderstaande 

wijze. 

1.  De leerkracht spiegelt het gedrag van de leerling en vraagt hierover 

verantwoording. (‘Ik zie dat je steeds ……, ik hoor je nu voor de 2e keer……., 

vertel mij eens wat je aan het doen bent’)  

2. De leerling krijgt een waarschuwing met een afspraak. De leerkracht vraagt 

hierop reactie van het kind. Bij uitzonderlijk gedrag (bv. uitschelden 

leerkracht, of ernstig pijnigen gelijk naar stap 5. (‘Ik merk dat je gewoon 

doorgaat met wat we net hebben besproken. We spreken het volgende 

af……..Heb je dat begrepen?’) 

3. Voor korte tijd een time-out binnen de groep: apart zetten, extra werk, niet 

meedoen met een bepaalde activiteit, nablijven. Wanneer kinderen langer dan 

10 minuten moeten nablijven wordt u hierover door de leerkracht gebeld. 

4.  De leerling krijgt voor korte tijd een time-out buiten de groep: bij de interne 

begeleider of  in een andere groep. Kinderen worden niet zonder toezicht op 

de gang gezet of in een andere ruimte in school. Kinderen worden niet zonder 

toezicht in de pauze binnen gehouden. 

5. De leerling wordt naar de directeur gestuurd of door de directeur opgehaald. 

Deze heeft een gesprek met de leerling en onderzoekt de situatie. Er zullen 

maatregelen getroffen worden om het gedrag van de leerling bij te sturen.  

Afhankelijk van frequentie en aard van het gedrag kan ook gelijk worden 

overgegaan naar stap 5.  

Op onze website (zie downloads) vindt u de stappen die wij nemen bij herhaald 

ongeoorloofd gedrag. We zullen u dan uitnodigen voor een gesprek met de 

leerkracht en de directeur. Het gebeurt ook af en toe dat we voor het kind een 

afsprakencontract opstellen wat door de ouders moet worden ondertekend. Op 

bestuursniveau beschikken we over een protocol voor schorsing of verwijdering. 

Hoewel wij blij zijn dat dit eigenlijk nooit hoeft te worden gebruikt.  

 

5.6 Verlof aanvragen 

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dagel ijks naar school. 

Controle op naleving van de leerplichtwet wordt uitgevoerd door de directeur en de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Renkum. In geval van bijzondere 

omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Wettelijk is bepaald dat zo’n verzoek 

schriftelijk moet worden ingediend met opgaaf van reden. Een aanvraagformulier 

hiervoor kunt u downloaden van onze website of vragen bij de leerkracht van uw 

kind. Dit verzoek wordt in overweging genomen, waarna u schriftelijk een 

bevestiging of afwijzing van de verlofaanvraag kunt verwachten.  Indien 

regelmatig ongeoorloofd verzuim voorkomt zal dit doorgegeven worden aan de 

leerplichtambtenaar. 

- Verlof voor bijzondere omstandigheden 

Bijzondere omstandigheden kunnen zijn: verhuizing, huwelijk, ernstige 

ziekte, overlijden of jubilea van bloed - of aanverwanten. Voor bedoeld 

verlof krijgt u altijd toestemming met een maximum van tien schooldagen 

per jaar.  
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- Verlof voor vakantie 

In principe wordt geen vrij gegeven voor extra vakantie. U kunt alleen een 

verlofaanvraag indienen wanneer het gevraagde verlof bedoeld is als uw 

enige  vakantie  van het hele jaar. Uw  werkgever moet een verklaring 

afgeven waaruit blijkt dat een vakantie in de reguliere weken onmogelijk 

is. Er is geen vakantieverlof  mogelijk in de eerste twee weken van het 

schooljaar. Dit om te voorkomen dat een kind bij de start van een 

schooljaar de aansluiting bij de groep mist.  

- Verlof voor uitzonderlijke gevallen 

Het betreft hier langdurig verlof van meer dan 10 dagen. Hiervoor moet u 

altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente 

Renkum die dan beslist. De directeur kan u hiervoor de adresgegevens 

geven. 

 

Voor verlof i.v.m. een bezoek aan tandarts of dokter: dit kunt u doorgeven aan de 

leerkracht. U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen. We vragen u wel om 

dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. 

 

5.7 Huishoudelijke mededelingen 

Zieke leerling 

Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd 

horen.  Als wij niets horen terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, zullen wij 

contact met de ouders opnemen om zodoende te achterhalen of er niets gebeurd is 

onderweg van huis naar school. Als een kind langer ziek is of in het ziekenhuis 

moet blijven, zoeken wij samen met de ouders naar een oplossing om te zorgen 

dat het kind zo min mogelijk leerachterstand oploopt. Kinderen met besmettelijke 

kinderziekten laten we niet toe op school. Indien uw kind verschijnselen van deze 

ziekte heeft, raadpleeg dan de huisarts en licht de school in. Wilt u allergieën van 

uw kind altijd aan ons doorgeven? 

 

Zieke leerkracht 

Als een leerkracht ziek is zoeken wij zo spoedig mogelijk naar vervanging. Dit kan 

een bekende leerkracht zijn die extra wil werken, maar het kan ook iemand zijn 

van onze invalpool IPPON. Mochten wij voor een groep geen invaller kunnen 

vinden (bijv. omdat meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn), zullen wij een 

groep opsplitsen en verdelen over de andere groepen. Pas in het uiterste geval 

sturen wij leerlingen naar huis. Maar nooit zonder u dit vooraf schriftelijk gemeld 

te hebben. Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar de oplossing die in het belang 

van de kinderen de meeste rust en continuïteit geeft. Dit kan betekenen dat intern 

moet worden geschoven met personeel. 

 

Adresgegevens 

Na iedere zomer ontvangt u een formulier waarop contactgegevens kunnen worden 

ingevuld. In de praktijk blijkt dat wijzigingen in adresgegevens, (mobiele) 

telefoonnummers, gezinssituatie (huwelijk, scheiding), en gegevens van huisarts 

of tandarts door het jaar heen niet altijd goed worden doorgegeven. Wilt u dit aan 

ons doorgeven? Wij willen graag dat onze leerlingenadministratie up-to-date blijft 

en willen u of een ander kunnen bereiken wanneer er iets (ernstigs) is met uw 

kind.  
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Verzekeringen  

Kinderen zijn via school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en de 

gevolgen van lichamelijk letsel voor de tijd dat zij op school aanwezig zijn en voor 

de tijd die nodig is om naar school en naar huis te gaan. Bovendien zijn kinderen 

verzekerd tijdens door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten. 

Onkosten in verband met schade worden echter alleen uitgekeerd wanneer kan 

worden aangetoond dat de school in gebreke is gebleven in verband met de 

veiligheid. 

 

Een jarig kind 

Wanneer uw kind jarig is mag  hij of zij uiteraard trakteren.  Dat vinden we erg 

gezellig en lekker. Wilt u uw kind een gezonde traktatie 

meegeven?  Aan het eind van de dag mag uw jarig kind de 

andere leerkrachten trakteren. Zij hebben het liefst dezelfde 

traktatie als de kinderen!! Verder  zou het fijn zijn als u van 

tevoren even contact wilt opnemen met de leerkracht om te 

informeren of er ook kinderen zijn die een bepaalde traktatie 

niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet.  

 

Een jarige leerkracht 

De verjaardag van de juf of meester wordt natuurlijk groots 

gevierd. Vaak mogen kinderen verkleed komen of is er een 

feestdag in een bepaald thema. Duo-leerkachten vieren hun 

verjaardag op een gezamenlijk geplande dag. U krijgt hierover 

een brief van een collega-leerkracht die het feest organiseert.  

 

Hoofdluis 

In de week na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 

Hiervoor is een grote groep ouders beschikbaar waarvan steeds twee mensen aan 

een vaste groep gekoppeld zijn. Mocht behandeling nodig blijken, dan krijgt u 

hierover bericht van de leerkracht. Wilt u uw kind ook regelmatig zelf controleren 

en eventuele hoofdluis melden op school? Bij twee of meer meldingen van 

hoofdluis in een groep doen wij een schriftelijk bericht en een her controle. Zie ons 

protocol op de website (downloads). 

 

Huiswerk 

Om kinderen taakverantwoordelijkheid bij te brengen geven we 

bovenbouwleerlingen huiswerk mee. Kinderen kunnen op deze manier extra 

oefenen. Bovendien krijgen ouders meer inzicht in wat hun kind leert. Samen bezig 

zijn met het huiswerk geeft onderlinge betrokkenheid op het schoolwerk. We 

hebben hierover de volgende afspraken gemaakt: 

- Groep 5 tweede helft van het jaar: eenmaal per week 

- Groep 6 één of tweemaal per week 

- Groep 7 en 8 driemaal per week 

Het huiswerk wordt een week van te voren opgegeven. We geven geen huiswerk 

mee voor de maandag en voor de week na een vakantie. Er zullen individuele 

kinderen zijn die in overleg met de interne begeleider en u als ouder vaker werk 

mee naar huis krijgen. In groep 7 en 8 leren we de kinderen te werken met een 

agenda.  Wilt u uw kind helpen om zuinig om te gaan met werk van school. Het 

aanschaffen van een huiswerkmap helpt hierbij. Ook hebben kinderen baat bij een 

vaste plek waar zij hun huiswerk bewaren. 
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Spaarproject 

Op maandag staat in elke groep het spaarpotje op tafel. Kinderen kunnen die dag 

geld meenemen voor een goed doel. Elke jaar wisselen we van bestemming. We 

willen onze leerlingen op deze wijze laten ervaren dat onze rijkdom en gezondheid 

niet vanzelfsprekend zijn. Het nieuwe doel wordt in september bekend gemaakt. 

 

Sponsorbeleid 

Incidenteel maken we op school gebruik van sponsors. Dit om materialen en 

activiteiten te bekostigen die niet direct met het onderwijs te maken hebben, 

bijvoorbeeld de schoolkrant of een feest. Wij willen niet dat ons onderwijsaanbod 

afhankelijk wordt van sponsorgelden en er mogen geen tegenprestaties voor een 

bedrijf van de leerlingen worden verwacht. Op onze website is ons sponsorprotocol 

in te zien (zie: downloads). 

 

Informatieplicht gescheiden ouders 

Het aantal kinderen dat uit een gebroken en/of gescheiden gezin komt groeit 

helaas ook bij ons op school. De wet geeft aan dat beide ouders geïnformeerd 

moeten worden over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Dit doen wij via de 

website. Hierop staat de schoolgids, de kalender en onze  nieuwsbrief. Voor de 

nieuwsbrief kunnen beide ouders zich aanmelden via de website. De ‘papieren 

informatie’ gaat in eerste instantie naar de ouder die de dagelijkse verzorging voor 

het kind heeft. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat belangrijke 

informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder. Spreekavonden en andere 

gesprekken dienen dan ook zoveel mogelijk gezamenlijk te worden bezocht. Dit 

komt uw kind alleen maar ten goede. Alléén wanneer u hier samen niet uitkomt, 

informeren wij de niet-verzorgende ouder op diens verzoek, mits dit niet ingaat 

tegen het belang van het kind. U kunt hierom vragen bij de directeur of de 

leerkracht. Ook als u een extra exemplaar van de papieren schoolgids of kalender 

wilt. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de school staat een mand voor de gevonden voorwerpen.  Uw kind kan hier 

altijd even in kijken als het iets kwijt is. Tijdens de spreekavonden worden de 

gevonden voorwerpen uitgestald.   

 

Bewegingsonderwijs 

Kleuters hebben gymschoentjes (graag met klittenband), een sportbroekje (géén 

ingewikkelde balletpakjes) en T-shirt nodig voor de lessen. Deze blijven op school. 

Vanaf groep 3 moeten kinderen een gym- of zwemtas meenemen op de dag dat zij 

bewegingsonderwijs hebben. Deze tas blijft niet op school. Voor de gymles vanaf 

groep 3 is nodig: gympakje, of gymbroek met hemdje/shirt, en gymschoenen 

(deze mogen niet buiten gedragen worden en het mogen geen balletschoentjes 

zijn). Voor de zwemles is nodig: zwemkleding, handdoek. Wilt u de kleding, 

schoenen en tas voorzien van een naam? Tijdens de gymles dragen we lang haar 

in een staart. Sieraden kunnen gevaarlijk zijn en moeten daarom bij de gymles 

afgedaan worden (met uitzondering van kleine oorknopjes). 
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5.8 Buiten Schoolse Opvang (BSO) 

 

5.8.1 Voor- en naschoolse opvang/buitenschoolse opvang (BSO) 

Sinds 1 september 2015 werken wij nauw samen met kinderopvang Willemijn. Zij 

verzorgen de BSO in de dependancelokalen op ons schoolplein. Wij hebben de 

pedagogisch aanpak op elkaar afgestemd en willen ook inhoudelijk goed op elkaar 

aansluiten. Op deze manier vormen we samen een brede school. 

 

Als ouder bent u niet verplicht om van Willemijn gebruik te maken. U bent altijd 

vrij om voor een andere kinderopvangorganisatie te kiezen.  
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6. Contactgegevens 

 

School: 

Christelijke Airborneschool, Bram Streeflandweg 53, 6871 HV Renkum. tel 0317 

312567/ 06 48963016 

 

Directeur: 

Mevr. A van Leeuwen (Arjanne), directie@airborneschool.nl 

 

Interne Begeleider: 

Mw. M.C.H. Honkoop (Margreeth), mhonkoop@airborneschool.nl 

 

Anti pestcoördinator 

Mw. M.C.H. Honkoop (Margreeth), mhonkoop@airborneschool.nl 

 

Bestuurscentrum 

Trivium,    Postadres: 

Beatrixstraat 13 Postbus 16 

6671 AC Zetten 6670 AA Zetten 

0488-420612 www.trivium-onderwijs.nl 

Bovenschools directeur: Henk v Dorp 

 

Klachtenregeling (zie H 4.5) 

Interne contactpersonen op school:  

Mevr. A van Leeuwen, (directeur) en/of mw. MCH Honkoop (interne begeleider) 

Externe vertrouwenspersonen:  

mevr. E. Burger, Platenmakersstraat 123, 6661 HM Elst. Telefoon: 0481-372620 

dhr. J v. der Spek, Prinsenhof 6, 6666 CB Heteren. Telefoon: 026-4723588 

 

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs: 

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

Tel: 070-3861697 

Web:  http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  

Mail:  info@gcbo.nl  

 

Landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, tel. 030-2809590.  

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl.  

 

Informatie 

Inspectie van het onderwijs: www.owinsp.nl, 0800-8051 

Meldpunt Vertrouwensinspectie:0900-1113111 

Algemene vraagbaak voor onderwijsinformatie: www.50tien.nl,  0800-5010 
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