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Een woord vooraf
Gaat uw kind over een tijdje naar de basisschool?
Gaat u verhuizen en zoekt u een school voor uw
kinderen in uw nieuwe omgeving?
Wilt u een school die goed bij uw kind past?
In deze schoolgids vindt u informatie voor de ouders
van al onze (toekomstige) leerlingen en voor een ieder
die in onze school geïnteresseerd is. Deze informatie
kan u helpen uw keuze te bepalen.
Wij willen u in deze schoolgids een indruk geven van De
Regenboog door u te informeren over:
• onze werkwijze,
• onze doelstellingen,
• onze omgang met de kinderen,
• onze contacten en samenwerking met de
ouders,
• de ontwikkeling van het onderwijs binnen onze
school en
• de resultaten van ons onderwijs.
Wilt u nog andere informatie over onze school, surf dan
naar www.obsderegenboog.nl.
Wilt u kennismaken met het verslag van het
kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie kijkt u
dan naar www.owinsp.nl.
Natuurlijk bent u van harte welkom om persoonlijk
kennis te komen maken en de sfeer op onze school te
proeven. Eventuele vragen kunt u altijd kwijt bij onze
directeur Joop Kouters, de plaatsvervangend directeur
Paul van Poucke of één van de leerkrachten.
Hebt u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Wij
horen ze graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Joop Kouters & Paul van Poucke

Oudenbosch, juli 2019
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AFKORTINGEN
BSO

buitenschoolse opvang

CITO

centraal instituut voor toetsontwikkeling

CJG

centrum voor jeugd en gezin

CLZ

commissie leerlingenzorg

GGD

gewestelijke gezondheidsdienst West-Brabant

GGZ

geestelijke gezondheidszorg westelijk Noord-Brabant

GMR

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

HAVO

hoger algemeen vormend onderwijs

IB

integraal kindcentrum

LIO

leraar in opleiding

MBO

leerweg ondersteund onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs

MR

Medezeggenschapsraad

NIO

Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau

NPU

niet plaatsgebonden uren/duurzame inzetbaarheid

OV

oudervereniging

PABO

pedagogische academie basisonderwijs

PCL

permanente commissie leerlingenzorg

PDO

pedagogisch didactisch onderzoeker

RDO

register directeur onderwijs

RT

remedial teaching

SBO

speciale school voor basisonderwijs

SEN

special educational needs

SOVA
TSO
TVWO
VO
VMBO
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intern begeleider

IKC

LWOO

vaak gebruikt
in het onderwijs

sociale vaardigheden
tussenschoolse opvang
tweetalig voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
voortgezet onderwijs
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VSO

voortgezet speciaal onderwijs

VWO

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WMO

wet maatschappelijke ondersteuning
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STATEMENTS
De Regenboog is een school:
• waar de kinderen het vertrouwen van de leerkrachten mogen genieten
• waar kinderen met vrijheid (in gebondenheid) leren omgaan
• waar samenwerkend leren hoog in het vaandel staat
• die veel aandacht besteedt aan zelfstandigheid
• waar kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid
• die open staat voor alle levensovertuigingen
• waar kinderen zich prettig en veilig kunnen voelen
• waar de kleuters, kleuters mogen zijn
• met een pedagogisch klimaat, waarin principieel gekozen wordt voor een positieve benadering
• die vooruitstrevend is, maar niet met alle winden meewaait
• die veel belang hecht aan de onderwijsopbrengsten
• die leerlinggericht werkt, maar wel eisen stelt aan de leerlingen
• waar het team dagelijks tegemoet komt aan de verschillen tussen de kinderen
• die effectief optreedt tegen pestgedrag o.a. met behulp van de Kanjermethode
• die veel waarde hecht aan respectvol omgaan met elkaar
De Regenboog wil een eﬀectieve school zijn,
een school die wordt gekenmerkt door:
• dagelijks adaptief onderwijs, waarbinnen professioneel ingespeeld wordt op verschillen tussen kinderen en
waarmee we passend onderwijs vormgeven
• een helder en uitdagend lesprogramma, dat aansluit bij de verschillende interesses en leefwerelden van de
kinderen
• lessen waarin kinderen zelf gaan zoeken naar oplossingen van problemen en die oplossingen ook aan elkaar
leren presenteren
• lessen waarin kinderen actief zijn en waarin hun leerkracht de rol van coach of gespreksleider op zich neemt
• het hanteren van een ruim scala aan didactische werkvormen, waarvan coöperatieve werkvormen deel uitmaken
• het bevorderen van zelfstandigheid bij alle leerlingen en het wijzen op eigen verantwoordelijkheid
• het efficiënt gebruik maken van de lestijd
• vakbekwaamheid van het onderwijsgevend personeel, waarbij leerkrachten samenwerken en elkaar
ondersteunen
• een duidelijke leiding, die de professionele ontwikkeling bevordert
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VAKANTIES 2019 / 2020 &
GEPLANDE STUDIEDAGEN
Schoolvakanties

Vakantie

Data

Herfstvakantie

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Krokusvakantie

24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

2e paasdag

13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020 t/m 1 mei 2020

Hemelvaart

21 & 22 mei 2020

2e pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen
De geplande studiedagen zijn komend schooljaar op:
Eerste studiedag: woensdag 13 november 2019 (OBO-studiedag)
Tweede studiedag: vrijdag 6 december 2019
Derde studiedag: maandag 3 februari 2020
Vierde studiedag: vrijdag 12 juni 2020
Bij alle studiedagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.
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DE REGENBOOG
De school
De volledige naam van onze school is
Kindcentrum De Regenboog
Het adres van het hoofdgebouw is:
Ruige Hoek 10
4731 VW Oudenbosch
tel.: 0165-330170
Website: www.obsderegenboog.nl
E-mail: info@obsderegenboog.nl
In dit gebouw zijn de onderbouw en de middenbouw
gehuisvest. Tevens zijn op deze locatie de
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en onze
buitenschoolse opvang te vinden.
Het adres van onze dependance is:
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch
tel.: 0165-314200
In dit gebouw is de bovenbouw ondergebracht.
Onze school telt circa 240 leerlingen onderverdeeld in
11 groepen. De hoofdlocatie van de school ligt in de
wijk Albano en wordt bezocht door zo’n 160 kinderen.
Onze dependance vindt u in de wijk Pagnevaart. De
dependance wordt dagelijks bezocht door plusminus
80 kinderen. Onze leerlingen komen echter uit alle
wijken. De Regenboog wordt ook bezocht door
kinderen uit de nabij gelegen dorpen.
Over de samenstelling van het team en het
onderwijsondersteunend personeel informeren
wij u uitgebreid onder het kopje “Het team van De
Regenboog” in deze schoolgids.
Het hoofdgebouw van onze school heeft in de wijk
nog een extra functie. De wijkvereniging heeft er ook
haar onderkomen en organiseert er onder andere
vergaderingen en verschillende jeugdactiviteiten. Het
hoofdgebouw wordt ook gebruikt door onze partners
van de educatieve organisatie: de peuterspeelzaal
en het kinderdagverblijf. Zowel het hoofdgebouw als
de dependance worden gebruikt als locatie waar de
verlengde schooldag wordt georganiseerd.
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Het bestuur
Per 1 augustus 2004 is onze school ondergebracht bij de stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Vijfhuizenberg 157, 4708 AJ Roosendaal. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met het secretariaat op eerder genoemd adres op telefoonnummer: 0165548260. Het bestuur heeft een eigen website: www.obo-wbr.nl.
Directeur-bestuurder:
Op het moment dat deze schoolgids gedrukt wordt, is de naam van de nieuwe directeur-bestuurder nog niet bekend.

Onder het bestuur vallen de volgende scholen:

Gemeente Rucphen
Gemeente Moerdijk

Het Palet (Rucphen)

De Boemerang (Zevenbergen)
De Cocon (Klundert)
De Springplank (Fijnaart)
Willem de Zwijger (Willemstad)

Gemeente Roosendaal
De Baayaert (Wouw)
De Singel (Roosendaal)
De Rietgoor (Roosendaal)
De Wingerd (Roosendaal)
De Gezellehoek (Roosendaal)
De Klimroos (Roosendaal)
Montessorischool ZieZo (Roosendaal)
De Wending (Roosendaal)

Gemeente Halderberge
De Linde (Oud Gastel)
De Regenboog (Oudenbosch)

Gemeente Drimmelen
De Windhoek (Terheijden)

De hoofdlocatie
Ons hoofdgebouw dateert uit 1980. Door
meerdere renovaties beschikken wij ook nu over
een hoofdgebouw dat voldoet aan de eisen van de
moderne tijd.
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De verbouwingen waren gericht op:
• meer licht in het schoolgebouw
• verbeterde ventilatiemogelijkheden
• nieuwe ruimtes creëren (onder andere kantoor
ib’er, stilteruimte met computereilanden)
• vernieuwing van het dak en alle beglazing (HR++
glas)
• nieuwe toiletgroepen
• uitbreiding en vernieuwing van de inrichting van
het schoolplein
• plaatsing omheining
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De dependance

Buitenschoolse opvang (BSO)

In oktober 2001 betrokken wij onze huidige
dependance aan de Eikenlaan 13 in de wijk Pagnevaart.
Door verbouwing is dit gebouw volledig aangepast
aan de eisen van deze tijd. We beschikken nu niet
alleen over een fraai gebouw met vier leslokalen,
maar we hebben ook nog extra functionele ruimtes,
zoals een overblijflokaal, een personeelskamer en
een multifunctionele ruimte, waarin o.a. kinderen
zelfstandig aan een taak kunnen werken of waarin
onderzoeken verricht kunnen worden.
In het schooljaar 2018 – 2019 is het schoolplein
van de dependance in navolging van het plein bij
het hoofdgebouw voorzien van een aantal nieuwe
speeltoestellen.
We hebben besloten om de oudste jaargroepen op de
dependance te plaatsen. Het saamhorigheidsgevoel
met het hoofdgebouw houden we in stand door
bezoeken aan deze locatie, bijvoorbeeld voor de
carnavalsfestiviteiten.

Met ingang van het schooljaar 2007 - 2008 is
het bestuur van OBO West-Brabant verplicht
om kinderopvang te regelen voor de leerlingen
van de 16 OBO-scholen, die onder dit bestuur
vallen. Bij De Regenboog is gekozen voor een
samenwerkingsverband met kinderopvang Dikkie
Dik. De kinderopvang wordt gerealiseerd in het
hoofdgebouw van De Regenboog aan de Ruige Hoek.
De buitenschoolse opvang omvat voor- en naschoolse
opvang en de opvang tijdens studiedagen en vakantie.
De Stichting Kinderopvang behoudt zich het recht voor
om in vakanties en op roostervrije dagen, kinderen op
een andere locatie op te vangen.

Overblijven (tussenschoolse opvang)
Op onze school is, in beide gebouwen, gelegenheid tot
overblijven voor de kinderen. Er zijn overblijfkrachten
die goed toezicht op de kinderen houden. Om de
kosten van het overblijven te kunnen betalen, wordt
hiervoor aan de ouders een bijdrage gevraagd. Wilt u
meer weten over de overblijfregeling, dan vindt u deze
informatie in onze jaarlijkse schoolkalender.
De werkgroep TSO (tussenschoolse opvang) heeft een
overblijfreglement en een overzicht van huisregels
opgesteld. Beide zijn op de school verkrijgbaar.
Op De Regenboog verzorgt de Stichting Kinderopvang
Oudenbosch (SKO) de tussenschoolse opvang.
Voor meer praktische informatie en eventuele klachten
kunt u terecht bij deze organisatie. Aanspreekpunt is
mevrouw Judith van Dael. (tel.: 0165 – 320021)

Het aanbod buitenschoolse opvang voldoet aan de
kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregels
kwaliteit Wet kinderopvang. Stichting Kinderopvang
Oudenbosch zorgt voor een actief en uitdagend
programma voor de bso-kinderen.
De aanvraag voor kinderopvang en de daaruit
voortvloeiende kosten zijn de verantwoordelijkheid
van de ouder(s)/verzorger(s). U sluit een
opvangovereenkomst voor uw kind(eren) rechtstreeks
met de Stichting Kinderopvang Oudenbosch. De
openingstijden van de bso zijn van 07.15 uur tot 18.30
uur.
Ten aanzien van de aansprakelijkheid aanvaardt de
Stichting Kinderopvang Oudenbosch de algemeen
geldende aansprakelijkheid voor de kinderen en
medewerkers tijdens de openings-/ opvangtijden en
eventueel vervoer, nadat de kinderen overgedragen
zijn aan Dikkie Dik. De Stichting Kinderopvang
Oudenbosch heeft een collectieve ongevallen- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor
de kinderen en de medewerkers van Dikkie Dik. Dit
betekent dat risico’s, die wegens opvang en activiteiten
worden gelopen, gedekt zijn.

De Regenboog als kernpartner
van het integraal kindcentrum De
Regenboog
Met ingang van het schooljaar 2009 - 2010 is De
Regenboog van start gegaan als een zogenaamde
integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een vorm van
een nauwe samenwerking tussen basisonderwijs,
peuteropvang en kinderopvang met als belangrijkste
uitgangspunt dat er een doorgaande lijn mogelijk
gemaakt wordt voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
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De voordelen van het IKC zijn het vergemakkelijken
van het overleg tussen de deelnemende partners,
gebruik maken van elkaars materialen, voorzieningen
en expertise, opname van de peuters in het
leerlingvolgsysteem en de realisatie van de al eerder
genoemde doorgaande ontwikkelingslijn. Bovendien
wordt de situatie voor de ouders/verzorgers beduidend
overzichtelijker wanneer zij hun kinderen naar één
gebouw kunnen brengen. In de praktijk houdt dit in dat
op één locatie kinderopvang mogelijk is van 0 tot en
met 12 jaar, peuteropvang voor 9 dagdelen per week
en basisonderwijs voor 4- tot 12-jarigen.
Het IKC is gehuisvest op de hoofdlocatie van De
Regenboog. Op het schoolplein zijn in maart 2010
de extra units geplaatst om het IKC onderdak te
kunnen bieden. In deze units is onze kernpartner van
de IKC gehuisvest, te weten Stichting Kinderopvang
Oudenbosch. Deze stichting staat binnen het IKC
garant voor kinder- en peuteropvang. Samen met de
kinder- en peuteropvang vormen wij kindcentrum De
Regenboog.
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WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
Niet apart, maar samen
De Regenboog is een openbare school. Wij willen
met onze school een ontmoetingsplaats vormen voor
alle kinderen, ongeacht hun geestelijke en culturele
achtergronden. Onze overtuiging is dat wij met elkaar
en voor elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de
wereld waarin we leven. Een prachtige ideologie, maar
hoe vertalen we dat?

21st Century Skills.
We realiseren ons dat de samenleving waarin onze
kinderen in de toekomst gaan functioneren een
hele andere samenleving zal zijn dan de huidige. De
vaardigheden die de toekomstige samenleving van
onze kinderen vraagt, trachten we hen bij te brengen
met behulp van de zogenaamde 21st Century Skills.
Als team oriënteren we ons op de 21st Century Skills
en passen onze werkwijze in de klas er zoveel mogelijk
op aan. Bij de aanschaf van nieuwe methodes gaan we
na in hoeverre de 21st Century Skills een rol spelen in
de methode. De wereldoriëntatievakken hebben wij
uitgekozen als invalshoek om het werken met de 21st
Century Skills bij onze kinderen te introduceren.

Meer- en hoogbegaafde kinderen

De praktijk
Geen kind is hetzelfde.
Om rekening te kunnen houden met die onderlinge
verschillen, werken wij vaak in kleine groepjes. Terwijl
de leerkracht zijn of haar onverdeelde aandacht
richt op een groepje kinderen, spelen of werken de
anderen zonder de directe aandacht van de leerkracht.
Wij noemen dit werken volgens het model directe
instructie. Momenteel werkt de school aan de overstap
naar het edi-model (expliciete directe instructie). Door
die combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds
en het beroep op de zelfstandigheid anderzijds,
benutten we optimaal de talenten van kinderen.
We staan open voor de leerlingen, ze kunnen hun
verhaal en ideeën kwijt én ze leren zelf oplossingen
te vinden. De kinderen ontwikkelen een gezonde
dosis zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid om
opdrachten te kunnen uitvoeren.
Ons devies is:
Met zorg en kwaliteit samen bouwen aan de
ontwikkeling van ieders talenten.
Ons leerstofaanbod is daarom ambitieus: we hebben
hoge verwachtingen van kinderen.

Een van de onderwijskundige ontwikkelingen
waaraan we op De Regenboog werken, is het
lesaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen
uit de groepen 5 tot en met 8. Onder leiding van
de “plusklasleerkracht” krijgen deze kinderen in de
plusklas leerstof aangeboden, die aansluit op hun
hogere ontwikkelingsniveau. Door deze werkwijze
eisen wij dus veel van onze meer- en hoogbegaafde
leerlingen, hetgeen hun resultaten ten goede komt.
Tevens zorgt dit speciale leerstofaanbod ervoor dat ook
het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen
uitdagend is.
In eerste instantie vonden deze plusklassen uitsluitend
plaats in het speciaal hiervoor ingerichte pluslokaal
van ons hoofdgebouw. Eind 2015 zijn wij echter gaan
samenwerken met onderwijsinstituut Sine (www.
sinelab.nl). Het onderwijs van Sine is gestoeld op leren
door ontdekken en onderzoeken aan de hand van
wetenschappelijke en technologische thema’s.
Om tot een goed resultaat te komen, worden de
kinderen allerlei vaardigheden bijgebracht op het
gebied van Science, Technology, Engeneering, Arts en
Math (afgekort: STEAM).
Ook in de onderbouwgroepen besteden we steeds
meer aandacht aan de meer- en hoogbegaafde
leerlingen. Zo heeft de OBO-studiedag over meeren hoogbegaafdheid ertoe geleid dat we in onze
kleutergroepen werken met activiteiten uit de map
Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters.
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De leerkrachten van de onderbouw hebben in het
schooljaar 2017 – 2018 een cursus gevolgd bij Sine
en de aangeboden werkwijzen passen zij toe in hun
dagelijks programma.
Welbevinden
Het is belangrijk dat een kind met plezier naar
school gaat; welbevinden wordt als een pijler van
het schoolbeleid gezien. We besteden daarom veel
aandacht aan het pedagogisch-didactische klimaat op
school. Dit lijkt een hele mondvol. Het betekent in de
dagelijkse omgang dat de leerkrachten de kinderen op
een positieve manier stimuleren. Wij zeggen in plaats
van “2 fout” liever “8 goed”. Beide zijn waar, maar het
laatste geeft toch een veel beter gevoel. De fouten
aangeven is logisch. Maar waarom zou je ze bij het
nakijken nog eens extra benadrukken door het gebruik
van zo’n indringende rode pen? Het is niet onze stijl.
Wij belonen liever het positieve gedrag of belichten
extra de capaciteiten van het kind. Het zal hierdoor een
positief beeld over zichzelf vormen en zich ernaar gaan
gedragen.
In het laatste rapport van de inspectie van onderwijs
(2013) stelt de inspecteur dat De Regenboog binnen
het basisarrangement valt. Op de site van de Inspectie
van Onderwijs staat onze school ook vermeld. Indien u
deze site wilt bekijken, surf dan naar www.owinsp.nl

en een groeiend zelfvertrouwen. Dit doen wij uiteraard
in samenwerking met u. Voor nadere informatie kunt
u terecht bij meneer Johan (e-mailadres: j.mannien@
obsderegenboog.nl). Ook is er informatie te vinden op
de website www.kanjertraining.nl.
In verband met de vele nieuwe ontwikkelingen op
Kanjergebied heeft het hele team tijdens het schooljaar
2014 - 2015 een Kanjercursus gevolgd, zodat alle
teamleden weer helemaal op de hoogte zijn van de
laatste inzichten van Kanjer en deze ook in de groep
toepassen. Om de Kanjerlicentie te behouden, volgt
het team van de school het daarvoor bestemde
nascholingsprogramma. Ons laatste certificaat (licentie
c) hebben we behaald in het schooljaar 2018 – 2019.
Kortom:
Dit is onze manier om kinderen vanaf twee jaar
een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten
doormaken. Daarmee leggen we niet alleen de
basis voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor
een succesvolle deelname aan een voortdurend
veranderende samenleving. We vertrouwen erop dat
dit proces leidt tot meer dan alleen de beheersing van
de primaire leerstof.
Het resultaat moet zijn: Niet slimmer voor de
volgende keer, maar wijzer voor altijd!

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft op onze
school een zogenaamde interne audit plaatsgevonden,
waarbij met name het primair proces onder de loep is
genomen. Sterke en minder sterke punten zijn door
middel van deze audit in beeld gebracht. Met behulp
van de aanbevelingen die uit de audit naar voren
gekomen zijn, werken we nu gericht aan verbetering
van ons onderwijsproces.
Een kind moet zich veilig kunnen voelen op school
Op De Regenboog streven we ernaar dat kinderen zich
geaccepteerd en veilig voelen. Ze ervaren dat hun juf
of meneer vertrouwen heeft in hun goede wil en in
hun kunnen. Ze worden uitgedaagd om te presteren
naar beste vermogen. Ze ontvangen van ons die
ondersteuning waaraan ze behoefte hebben.
De Regenboog treedt op tegen pesten
Ons team heeft in het schooljaar 2004-2005 de
trainingscursus “Kanjer” met goed gevolg afgerond.
De Kanjermethode is na de training van het team
op school ingevoerd. “Kanjer” is een methode die
gericht is op positief gedrag van kinderen. Ze leren
o.a. omgaan met verlegenheid, plagen en pesten,
agressiviteit. We streven naar sociaal wenselijk gedrag
14
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HET TEAM VAN DE REGENBOOG
De bouwcoördinator

Het team bestaat uit ca. 25 mensen. Binnen het team
zijn de volgende functies/taken vertegenwoordigd:
directeur, plaatsvervangend directeur,
bouwcoördinator, leerkracht en intern begeleider. De
school kent coördinatoren en/of specialisten op het
gebied van taal, rekenen, cultuur, techniek, gedrag,
kanjer, het jonge kind, het meer- en hoogbegaafde kind,
Kurzweil, Arbo en ict. Het team wordt gecompleteerd
door het onderwijsondersteunend personeel. Op onze
school hebben we 3 conciërges.

Leerkrachten
Alle groepen vallen onder de hoede van één of twee
leerkrachten. Een aantal leerkrachten neemt verlof
op in verband met duurzame inzetbaarheid. Op die
dagen zorgen andere leerkrachten ervoor dat alles
op rolletjes blijft lopen in de klas. Bij ziekte van een
leerkracht kunnen wij een beroep doen op een vaste
vervangingspoule. Bij tevergeefs beroep doen op de
invallerspoule spannen wij ons in om te voorkomen dat
een groep naar huis gestuurd moet worden. Dit doen
we op basis van de stappen, die beschreven zijn in
onze “leidraad bij vervangingsproblematiek”.

De intern begeleider
Op onze school is juf Mandi de intern begeleider. Zij is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met
betrekking tot de zorgverbreding. Dat betekent in de
praktijk, dat de intern begeleider de hulpvragen van de
groepsleerkrachten nader onderzoekt om zodoende
de leerling, de leerkracht en de ouders te adviseren,
wanneer er specifieke onderwijsbehoeften zouden zijn.
Juffrouw Mandi is ook het aanspreekpunt voor al uw
vragen over passend onderwijs.

Per bouw van de school heeft één leerkracht de taak
van bouwcoördinator op zich genomen.
De school kent 3 bouwen. De onderbouw wordt
gevormd door de groepen 1 & 2, de middenbouw
bestaat uit de groepen 3, 4 & 5. De bovenbouw wordt
gevormd door de groepen 6, 7 & 8.
De bouwcoördinator is de centrale persoon binnen de
bouw, die ervoor zorgt dat allerlei klassenoverstijgende
zaken binnen zijn of haar bouw goed geregeld
worden. De bouwcoördinator stuurt zijn of haar deel
van de school aan als vertegenwoordiger vanuit het
managementteam, dat op zijn beurt aangestuurd wordt
door de directie van de school.
Door te kiezen voor deze manier van leidinggeven aan
de school zijn de lijntjes vanuit het management naar
de werkvloer kort. Het management en de collega’s
die dagelijks werkzaam zijn in de groepen zijn goed op
de hoogte van elkaars werkzaamheden en voelen ook
een sterke onderlinge betrokkenheid. Dit maakt het
mogelijk om van de schoolorganisatie een organisatie
te maken die in ontwikkeling is: een zgn. lerende
organisatie, waarin ieders inbreng op prijs gesteld
wordt.

Stagiaires
De leerkrachten van De Regenboog begeleiden ieder
jaar een aantal stagiaires van de PABO uit Rotterdam/
Dordrecht. Oud-leerlingen, die op zoek zijn naar
een stageplaats en geen student zijn van de eerder
genoemde PABO zijn ook op De Regenboog van harte
welkom. Tijdens de aanwezigheid van de stagiaire blijft
de verantwoordelijkheid voor de groep in handen van
de vaste leerkracht. Wij bieden ook stageplaatsten
aan studenten die opgeleid worden tot o.a. klassen- of
onderwijsassistent. Deze studenten doen een MBOstudie op het Vitalis College in Breda of het Kellebeek
College in Roosendaal.

Leraren volgen ook onderwijs
Vastroesten is wel het laatste wat het team van De
Regenboog wil. De leerkrachten blijven bij de les
door het volgen van diverse nascholingscursussen.
Zo hebben de leerkrachten de afgelopen jaren
de cursussen over het directe instructiemodel/
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coöperatieve werkvormen en Kanjertraining gevolgd.
Ook heeft het team de cursus “Echt wel!” gevolgd,
waarbij de focus ligt op het omgaan met kinderen met
gedrags-, concentratie- en werkhoudingsproblemen.
Momenteel verdiept het team zich in de
onderwijstechnieken behorende bij de methode “Teach
like a champion”, waarbij we gericht werken aan het
verhogen van de actieve houding van de leerling tijdens
de lessen.
Het is vanzelfsprekend dat het onderwijskundig
beleid van De Regenboog ook voor een groot deel
bepaalt welke cursussen er binnen het team gevolgd
worden. Omgaan met hoogbegaafdheid, professioneel
communiceren, het hanteren van het model directe
instructie, het inzetten van coöperatieve werkvormen
en het verbeteren van de vaardigheden op ICT-gebied
zijn daar onder andere voorbeelden van.

gespecialiseerd in het diagnosticeren en instrueren
van leerlingen en zijn daardoor beter in staat tegemoet
te komen aan de gevarieerde hulpvraag van de
kinderen. Het spreekt voor zich dat het hele team van
de school een beroep kan doen op de expertise van
onze gespecialiseerde leerkrachten. Vier leerkrachten
hebben de zogenaamde LB-opleiding gevolgd en met
succes afgerond. Eén leerkracht heeft de opleiding
ict-coach met goed gevolg doorlopen en één leerkracht
heeft de opleiding middenmanagement succesvol
afgerond.
In het volgende overzicht zijn de opleidingen,
cursussen, studiebijeenkomsten en conferenties
opgenomen, die door leerkrachten van De Regenboog
de afgelopen schooljaren bezocht zijn:

Voor meer individueel gerichte cursussen leggen we
de nadruk op het verbeteren van de competenties
van de leerkrachten. In het kader van het landelijke
stimuleringsbeleid van de overheid om leraren meer
nascholing te laten volgen, hebben 4 leerkrachten
van De Regenboog een zgn. SEN-opleiding (post HBO
masteropleiding) gevolgd. Deze leerkrachten zijn

Schooljaar 2017 - 2018:
• Oriëntatie 21st Century Skills
• OBO-inspiratiedag: meer- en
hoogbegaafdheid
• Teach like a champion
• Herhalingscursus preventiemedewerker
• Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV)
• Inleiding ouderbetrokkenheid
• Cursus STEAM (Science – Technology –
Engeneering – Arts – Math)
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Schooljaar 2018 - 2019:
• Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV)
• Kanjertraining (licentie C)
• Effectief rekenonderwijs in de klas
• Lead like a champion
• Snappet
• STEAM
• Werken in hoeken
• Parnassys (leerlijnen)
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OUDERPARTICIPATIE
De ouders
Wij hechten eraan om de ouders te betrekken bij het
reilen en zeilen van de school. Daar werken we ook
bewust aan. We houden de ouders met mondelinge
en schriftelijke informatie op de hoogte. We vragen
hen een handje toe te steken. En we vinden het fijn als
ouders mee willen denken en beslissen over de opzet,
de inhoud en de organisatie van het onderwijs, als lid
van de medezeggenschapsraad of de oudervereniging.
Het contact met de ouders vinden wij van groot belang,
zodat de drempel om eventuele problemen met elkaar
te bespreken zo laag mogelijk is.

Informatie aan de ouders
Aan het begin van ieder schooljaar maken de ouders
op informele wijze kennis met de nieuwe leerkracht, de
leerstof, de regels en gebruiken in de klas.
Wekelijks informeert de directie van de school door
middel van een e-mailbericht via Parro alle gezinnen
over zaken die de gehele school aangaan. Parro is
het digitale informatiesysteem, waarmee de school
de ouders van allerlei schoolse zaken op de hoogte
brengt.
Groepsgebonden informatie wordt ook via Parro
door de groepsleerkracht aan de ouders van de
desbetreffende klas verzonden. Elk schooljaar kent
een aantal momenten waarop de leerkrachten de
voortgang van de kinderen, al dan niet aan de hand
van een rapport, met de ouders bespreken. Vindt u als
ouder/verzorger dat de periode die verstrijkt tussen
de geplande besprekingen te lang duurt, dan kunt u
natuurlijk contact opnemen met de groepsleerkracht
om tussentijds een gesprek over uw kind te voeren. Het
initiatief voor een tussentijds gesprek kan ook uitgaan
van de groepsleerkracht.

Beleid informatieverstrekking aan
(gescheiden) ouders
Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Kinderen hebben recht op ouders, die samen een
gesprek met de groepsleerkracht voeren over zijn of
haar ontwikkeling. Dit geldt ook voor kinderen van
ouders die gescheiden zijn.
We gaan er van uit dat ouders elkaar op de hoogte

houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder
die belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de
andere ouder op de hoogte houden van gewichtige
aangelegenheden die het kind betreffen
(artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek).
Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten
dus aan de met het gezag belaste ouder doorgegeven
worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als
school voor te zorgen dat beide ouders voorzien
worden van informatie over hun kind, bestaat de
mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een
dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan
het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een
scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school
om afspraken te maken over de informatieverstrekking.
De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden.
Op de website van onze school is natuurlijk veel
informatie te vinden (activiteiten, schoolgids, data
oudergesprekken e.d.)
Daar waar het gaat om rapportgesprekken of
gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het
kind, gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt
met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op
deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie
op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen
we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel
bij zwaarwegende omstandigheden van afgeweken
worden om objectiviteit van informatie te kunnen
waarborgen. De gesprekken op school zullen dan
gevoerd worden in het bijzijn van een lid van de directie
om zo te voorkomen dat de groepsleerkracht in het
conflict van de ouders betrokken wordt. Tijdstip van het
gesprek is dan ook altijd kort na afloop van de lessen.
Informatie die door de school gegeven moet worden
betreft belangrijke feiten en omstandigheden die
betrekking hebben op het kind of zijn verzorging
en opvoeding. Het gaat dan om informatie over
schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische
ontwikkelingen op school.
Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij
geen enkel recht op wat voor informatie dan ook (wel
staat dan de weg van artikel 8 EVRM open).
Een verzoek om informatie kan ook geweigerd worden.
Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft gezegd. En ook als
de informatie in het belang van het kind niet aan de
ouder die met het gezag is belast, gegeven zou worden.
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Daar waar de school gegevens over het kind door moet
geven aan derden, bijvoorbeeld het aanvragen van
nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan
van het kind, wordt aan beide ouders toestemming
gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het
verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende
ouder voor de bemoeienis van een derde. Mocht
wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de
school beide ouders een brief.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven
van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake
is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling,
informatieverstrekking of contact- en adresgegevens.
Zij moeten de school hiervan dus uit zichzelf op de
hoogte stellen.
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder
bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind
niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag
indienen met schriftelijke toestemming van de andere
ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat
de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor
de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in
huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof
aangevraagd worden met schriftelijke toestemming
van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag
hebben kunnen geen verlof aanvragen. Elders in deze
schoolgids vindt u de namen van de contactpersoon
van de school, als ook van de vertrouwensinspecteur
van de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een
klacht heeft over de informatieverstrekking door de
school.
In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, doen
we als school een beroep op het document “Hoe gaat
de school om met gescheiden ouders?”, gepubliceerd
op 30 oktober 2017 door drs. Martin van den Bogaerdt.
Dit document is als bijlage toegevoegd aan het
schoolplan.

Assistentie van ouders

De medezeggenschapsraad
Op De Regenboog functioneert sinds 1985 een
medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit
leerkrachten en gekozen ouders, die steeds voor drie
jaar lid zijn. Hebben ze nog zin en tijd, dan kunnen ze
zich na deze termijn herkiesbaar stellen. De taken en
bevoegdheden zijn terug te vinden in het reglement.
De MR bepaalt mede het beleid van de school. Op
een aantal terreinen heeft de MR instemmingsrecht.
Openheid en openbaarheid staan hierbij hoog in het
vaandel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is:
info.mr@obsderegenboog.nl. In de school hangt op de
infoborden bij de ingangen een overzicht met foto’s van
de MR-leden.

De oudervereniging
Een feestje op zijn tijd gaat er bij ieder kind wel in. Onze
zeer actieve oudervereniging (OV) organiseert dan
ook een indrukwekkende reeks speciale evenementen
gedurende het schooljaar. We vieren o.a. Kerstmis
en carnaval, er is een sportdag en er zijn “laatsteweek-activiteiten”. De kinderboekenweek en het
schoolkamp komen elk jaar aan de orde. De film van de
schoolverlaters is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt.
Het zal u niet verbazen dat al die evenementen geld
kosten. We kloppen dan ook één keer per jaar bij u aan
voor de vrijwillige ouderbijdrage. De nadruk ligt op het
woord vrijwillig. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat al deze feestelijke gebeurtenissen, al die momenten
van ontspanning gedurende het inspannende
schooljaar, zonder uw bijdrage niet van de grond
kunnen komen. Voor de ouderbijdrage ontvangt u aan
het begin van het schooljaar een acceptgirokaart. De
oudervereniging geeft aan deze vorm van betaling de
voorkeur. Voor elk kind vraagt de OV en bijdrage van
€22,50 per schooljaar. Komt uw kind pas na december
op school dan kunt u in onderstaand overzicht zien
welke bijdrage de OV dan vraagt.

Er zijn gelegenheden waarbij één paar ogen, oren en
handen van de leerkracht niet voldoende is. Een paar
Overzicht ouderbijdrage t/m schooljaar 2021-2022,
voorbeeldjes. Je kunt onmogelijk twintig kinderen of
bedragen zijn per kind:
meer tegelijk helpen bij het uitvoeren van een aantal
techniekopdrachten. Maar ook bij evenementen
zoals de jaarlijkse sportdag, het atletiek- en
instroom in de maand 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
schoolvoetbaltoernooi en de avondvierdaagse is
september t/m december
€ 20,€ 22,50
€ 25,€ 27,50
de hulp van ouders onontbeerlijk. Uw hulp wordt
januari
€ 12,€ 14,50
€ 17,€ 19,50
zeer op prijs gesteld.
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februari

€ 10,-

€ 12,50

€ 15,-

€ 17,50

maart

€ 8,-

€ 10,50

€ 13,-

€ 15,50

april

€ 6,-

€ 8,50

€ 11,-

€ 13,50

mei

€ 4,-

€ 6,50

€ 9,-

€ 11,50
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Jaarlijks zijn er in principe verkiezingen voor de
oudervereniging. Iedere ouder kan zich hiervoor
opgeven. In de school hangt op de infoborden bij de
ingangen een overzicht met foto’s van de OV-leden.

Klachtenregeling
Het schoolbestuur heeft een klachtenregeling, conform
de geldende landelijke richtlijnen.
Soms zijn ouders en school het niet eens met elkaar.
Dit kan gaan over de begeleiding van leerlingen,
beoordeling van leerlingen, de organisatie op school,
toepassing van maatregelen, seksuele intimidatie,
discriminerend gedrag, pesten, agressie en geweld.
Op school is een schriftelijke weergave van een
klachtenprocedure aanwezig. Indien gewenst kunt u dit
document bij de school opvragen.
De klachtenregeling is bedoeld voor een (ex-)leerling,
dan wel zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid van
het personeel, een lid van de (algemene) directie of
het bevoegd gezag, een vrijwilliger die werkzaamheden
verricht voor de school alsmede een persoon, die
anderszins deel uitmaakt van de school. Voor de
geldende termijnen bij een klachtenprocedure
verwijzen wij u naar het bovenschools document
“klachtenregeling”, dat bij de directie van de school
opgevraagd kan worden.
De leerkracht
Meestal betreft de klacht een kind of een situatie
binnen de groep. De klacht wordt dan met de
betreffende leerkracht besproken en hopelijk wordt de
klacht naar tevredenheid opgelost.
De directeur
Mocht het gesprek met de leerkracht niet tot een
oplossing leiden dan kan ook gesproken worden met
de directeur. De directeur past hoor en wederhoor
toe en stelt de ouders op de hoogte van de uitslag
van het gesprek. Indien beide partijen niet tot
overeenstemming komen, kan de directeur verwijzen
naar de Stichting Onderwijsgeschillen. Het reglement
van de Stichting Onderwijsgeschillen kunt u vinden op
de website: www.onderwijsgeschillen.nl.
Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie
Gelijke Behandeling (CGB). Voor nadere informatie zie
de website: www.cgb.nl
Indien de klager een klacht indient bij één van beide
commissies of beide commissies dan dient de klacht
eerst ontvankelijk verklaard te worden. Daarna worden

klager en verweerder gehoord. Tot slot wordt door
de commissie een oordeel uitgesproken over de
gegrondheid van de klacht en indien nodig een advies
uitgebracht. Het bevoegd gezag dient aan te geven op
welke wijze het advies uitgevoerd wordt.
De directeur-bestuurder (bevoegd gezag)
Het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheid om een klacht bij de directeurbestuurder neer te leggen, die optreedt namens het
bevoegd gezag. Wederom zullen klager en verweerder
gehoord worden en zal de directeur-bestuurder
trachten tot een oplossing te komen. Indien gewenst
kan men zich rechtstreeks tot het bevoegd gezag
richten.
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Vijfhuizenberg 157
4708 AJ Roosendaal (tel.: 0165 - 548260)
Soms heeft iemand er behoefte aan in vertrouwen
met een ander te spreken. Hiervoor zijn zowel interne
contactpersonen als een externe vertrouwenspersoon
aangesteld. Een klacht kunt u (schriftelijk) indienen bij
een van de contactpersonen van de school:
• de heer Theo Tousain (0165 - 318627)
• mevrouw Houriah Mekkaoui (06 - 18605075)
Een contactpersoon neemt kennis van de klacht en
gaat in eerste instantie na of de klager getracht heeft
de problemen op te lossen met de aangeklaagde of
de directeur. Voor die klachten waarbij betrokken
partijen niet tot een bevredigende oplossing zijn
gekomen, verwijst de contactpersoon uiteindelijk de
klager naar de vertrouwensinspecteur of de Stichting
Onderwijsgeschillen.
Ons bevoegd gezag van de Stichting beschikt over een
onafhankelijke vertrouwensinspecteur:
Johan van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden
T. 076-5933894
M. 06-57988095
j_v_gils@ziggo.nl
De vertrouwensinspecteur gaat na of door bemiddeling
een oplossing kan worden bereikt. Hij begeleidt de
klager desgewenst bij de verdere procedure, biedt
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie,
verwijzing naar andere instanties gespecialiseerd in
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opvang en nazorg of het verwijzen naar de Stichting
Onderwijsgeschillen. Lukt de bemiddeling niet, dan
schakelt de vertrouwenspersoon de klachtencommissie
in. Dagtekening en alle adresgegevens worden
omschreven. De klachtencommissie doet binnen
vijf werkdagen na ontvangst van de klacht hierover
mededeling aan:
• de klager
• de aangeklaagde
• het bevoegd gezag
De klachtencommissie belegt binnen vier weken
na ontvangst van de klacht een hoorzitting. De
klachtencommissie brengt binnen vier weken na de
hoorzitting advies uit aan het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen. Het
bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst
van het advies een besluit en geeft voor dit besluit de
aangeklaagde de mogelijkheid om te reageren. Het
bevoegd gezag deelt dit besluit schriftelijk mede aan:
• de klager
• de aangeklaagde
• de klachtencommissie
• de directie van de school
Seksuele intimidatie
Voor zaken met betrekking tot seksuele intimidatie kunt
u terecht bij de GGD West-Brabant.
Vestiging Roosendaal
Langdonk 5
4707 TG Roosendaal
Tel: 0165-586444
Bezoek uitsluitend op afspraak
Vestiging Breda
Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
Tel.: 076 - 5282000
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Vestiging Bergen op Zoom
Zuidoostsingel 21
4611 BB Bergen op Zoom
Tel: 0164-287444
Fax: 0164-256464
Bezoek uitsluitend op afspraak
Met vragen of op- en aanmerkingen betreffende de
leerplicht kunt u terecht bij Regionaal Bureau Leerplicht
West-Brabant team west. Postadres: postbus 90156,
4800 RH Breda. Contactgegevens: info@rblwestbrabant.nl, telefoon: 076 - 5298110
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Gedrags- en kledingcode
Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk
onderwijs. Daarnaast biedt onze Stichting
Openbaar Basisonderwijs West-Brabant aan zijn
werknemers en leerlingen ontplooiingskansen en een
schoolwerkklimaat dat gebaseerd is op respect en
waardering.
Het is voor ons van essentieel belang dat Nederlands
de voertaal is binnen de school. Dit houdt in dat
leerkrachten, kinderen onderling en ouders met hun
kinderen binnen de school Nederlands praten.
Gedrag en kleding van leerlingen, medewerkers,
stagiaires en andere aanwezigen tijdens de school-/
werktijden dienen te passen binnen de waarden
en normen van het openbaar basisonderwijs WestBrabant.
Kleding welke een belemmering is voor de onderlinge
communicatie, wanordelijkheden veroorzaakt, het
onmogelijk maakt de identiteit van de aanwezige
personen vast te stellen en de veiligheid of hygiëne van
betrokkene in gevaar brengt, is in het schoolgebouw
niet toegestaan. Kleding, inclusief sieraden en
accessoires, die de grenzen van het fatsoen raken,
aanstootgevend zijn en/of niet representatief zijn, zijn
eveneens niet toegestaan.
Uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne hebben wij
op school de afspraak dat vanaf groep 3 de kinderen
deelnemen aan de gymlessen gekleed in een T-shirtje,
een korte broek en sportschoenen. Na de gymles is
het verplicht om andere kleding aan te trekken dan de
kleding waarmee gegymd is.

Sociale integratie en actief
burgerschap
De Regenboog staat midden in de maatschappij en is
een afspiegeling daarvan; een mini-samenleving. Op De
Regenboog bereiden we kinderen voor op een goed
functioneren in onze democratische samenleving. In
een democratie hebben mensen recht op een eigen
identiteit. De ontwikkeling van onze samenleving
kenmerkt zich door een steeds grotere diversiteit.
Zowel op school als thuis en op straat moeten we
samen de samenleving vormgeven; daarbij valt te
denken aan aspecten als: respect en waardering
tonen voor verschillen, samenwerken met mensen
die anders zijn, zich verplaatsen in anderen, tolerant
zijn en conflicten op een vreedzame manier oplossen.
Kinderen moet geleerd worden dat ze verantwoordelijk
zijn voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de ander.
Vanuit maatschappelijk algemeen aanvaarde normen
en waarden wordt hier dagelijks aandacht aan besteed.
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De volgende aspecten uit ons onderwijs spelen hierbij
onder andere een rol:
• Er heerst een goed pedagogisch schoolklimaat op
basis van onderling vertrouwen en respect.
• Er wordt gewerkt met taken die o.a. keuzewerk
en samenwerkingsopdrachten bevatten en
een beroep doen op de probleemoplossende
vaardigheden.
• Er wordt gewerkt aan en er is aandacht voor de
sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
• Onze school staat midden in de Oudenbossche
samenleving. We hebben oog voor de belangen
van de ons omringende partijen binnen deze
samenleving en werken vanuit samenspraak met
ouders.
Onze school is een openbare school en onderschrijft
de beginselen van het openbaar onderwijs in het
algemeen en de uitgangspunten en visie van de
Stichting Openbaar Basis Onderwijs in het bijzonder.
Visie en missie zijn verwoord in het schoolplan 20192013 (hoofdstuk 1). Om het pedagogisch klimaat te
kunnen scheppen dat voort dient te vloeien uit onze
visie en missie, zijn de volgende maatregelen genomen:
• Het team van De Regenboog is geschoold in de
Kanjermethode
• Leerkrachten, ouders en kinderen zijn op de
hoogte van de uitgangspunten en doelstellingen
van de Kanjermethode. In alle leerjaren wordt de
kanjertraining methodisch aangeboden
• Het team van De Regenboog is geschoold in de
methode “Echt wel!”
• Methodes en materialen worden getoetst aan onze
visie en missie
• Er is een gedragsprotocol en pestprotocol
• Er is een veiligheidsprotocol (de Veilige School)
• Er is een gedrags- en kledingcode
• De Regenboog heeft twee opgeleide SOVA-trainers
(Train de Trainer)

Het godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden
gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet
onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze
lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij
als school besteden aan geestelijke stromingen en
burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie
kwartier worden verzorgd door een bevoegde
vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke
richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch,
hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of
protestants-christelijk vormingsonderwijs.
Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse
hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze
lessen aanvragen bij de organisatie die het
vormingsonderwijs op de openbare basisscholen
verzorgt.
Er zijn voor u of onze school geen kosten aan
verbonden.
Ga voor meer informatie naar de website
www.vormingsonderwijs.nl

Sponsoring
In principe staat de school niet afwijzend ten opzichte
van sponsoring, maar ons uitgangspunt is dat dat het
onderwijs niet mag beïnvloeden. De continuïteit van de
school mag niet afhankelijk zijn van sponsors. Hebt u
nog vragen over sponsoring, dan verwijzen wij u graag
naar het convenant sponsoring, dat op school ter
inzage ligt.

Op de naleving van deze maatregelen wordt door het
team van de school toegezien.
De activiteiten die op De Regenboog in de verschillende
jaargroepen ondernomen worden ten aanzien van
sociale integratie en actief burgerschap zijn vastgelegd
in een document, dat als bijlage is toegevoegd aan het
schoolplan.

Aanbod vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat
dat op onze school lessen vormingsonderwijs
kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen.
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DE ORGANISATIE VAN HET
ONDERWIJS
Groepering
De meeste groepen op onze school zijn jaargroepen;
kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. De
groepen 1 en 2 zijn daarentegen altijd gecombineerd.
Bij de instroom van nieuwe vierjarige leerlingen zorgen
we ervoor dat de grootte van de groepen gelijk is. In
totaal hebben we 11 groepen op onze school en een
plusklas. De groepen van de onder- en middenbouw
zijn gehuisvest op de hoofdlocatie. Op één dag per
week is er ’s ochtends en ‘s middags een plusklas.
Deze is ook gehuisvest op onze hoofdlocatie. De
kinderen van de bovenbouw hebben hun klas op de
dependance.
De schakelklas
Met de schakelklas beogen we een geleidelijke
overgang te realiseren van de kinderopvang of de
peuterspeelzaal naar groep 1 van de basisschool. Bijna
alle 3-jarige peuters komen bij toerbeurt in een groepje
samen met een pedagogisch medewerker naar de
kleutergroep. Deze “schakelgroep” is viermaal per week
bij elkaar voor bijeenkomsten van een uur. De drie- en
vierjarigen doen samen mee met een kringactiviteit en
spelen samen in de kleutergroep.
Alle betrokkenen; kinderen, ouders, medewerkers van
de school en de kinderopvang zijn enthousiast over de
schakelklas en zien de meerwaarde van deze werkwijze.

De activiteiten voor de kinderen
Basisvaardigheden
In de onderbouw, de groepen 1 en 2, wordt
spelenderwijs de basis gelegd voor de vaardigheden,
die kinderen tijdens hun schoolloopbaan nodig hebben
om goed te kunnen functioneren. Er wordt niet alleen
voorbereidend werk verricht voor het leerstofgericht
onderwijs. Minstens zo belangrijk is het aanbrengen
van structuur in het kleuterleven, het wennen aan het
ritme en de regelmaat van de school. Zelfredzaamheid
wordt gestimuleerd, er is volop gelegenheid tot het
ontwikkelen van sociaal gedrag en het omgaan met
normen en waarden. Zoals reeds aangegeven zijn de
groepen 1 en 2 op De Regenboog altijd gecombineerd.
Onze theorie daarachter is dat de kleintjes leren van
de groten en dat omgekeerd de oudste kleuters de
jongste kleuters helpen.
Onze school is een gecertificeerde Piramideschool.
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Piramide staat voor onderwijs aan kinderen van 3 tot 6
jaar. Piramide is dus al op de peuterspeelzaal gestart.
De leerlingen zijn al vertrouwd met bekende thema’s,
symbolen en activiteiten. De methode heeft een sterke
pedagogische basis en geeft een stevige stimulering
van de ontwikkeling van kinderen. Er ligt een sterke
nadruk op taalstimulering. Kinderen krijgen gerichte
individuele hulp, waar dat in hun ontwikkeling nodig is.
Ouders, leidsters en leerkrachten werken samen om
opvoedings- en taalproblemen aan te pakken.
Wij zijn er van overtuigd dat deze methode een
preventieve werking heeft, die zijn weerslag heeft op de
totale ontwikkeling van leerlingen. Meer informatie kunt
u vinden op de website www.obsderegenboog.nl.

Lezen
In groep 3 gebruiken we de nieuwste versie van de
methode “Veilig Leren Lezen”. Echt leren lezen is een
gebeurtenis die op alle kinderen grote indruk maakt. Ze
zijn vaak heel trots en enthousiast dat ze eindelijk gaan
lezen.
In de groepen 4 en 5 worden de kinderen steeds
vaardiger in het lezen. Aan het einde van groep 6 moet
het kind in principe alles technisch kunnen lezen. Het
gaat echter niet alleen om de woorden, maar ook om
de inhoud. Daarom besteden we naast het technisch
lezen aandacht aan het begrijpend lezen en aan de
leesbeleving van een kind. Zo kan een kind bijvoorbeeld
genieten van een prentenboek, maar ook leren dat uit
boeken informatie gehaald kan worden.
Voor het voortgezet technisch lezen maken de
kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gebruik van de
methode “Estafette”. Voor kinderen in de onderbouw,
die moeite hebben met hun lees- en taalontwikkeling
maken wij gebruik van BOUW als extra ondersteuning.
Schrijven
Op De Regenboog leren de kinderen schrijven met
behulp van de methode “Pennenstreken”. In de
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groepen 1 t/m 3 vindt het aanvankelijk schrijfonderwijs
plaats, waarbij de kinderen in groep 3 alle letters en
cijfers leren schrijven volgens de schrijfmethode.
In de groepen 4 tot en met 8 spreken we van
voortgezet schrijven. In de groepen 4 en 5 komen de
hoofdletters met verbindingen aan bod. In de groepen
6, 7 en 8 besteden we aandacht aan het methodisch
schrijven, het temposchrijven, het blok- en sierschrift.
Het schrijven met een goed verzorgd en leesbaar
handschrift is en blijft het uitgangspunt.

kinderen met de begrippen die ze geleerd hebben aan
de slag op papier. Veel kleuters kennen aan het einde
van groep 2 de cijfers. Bij rekenen in groep 1 - 2 maken
wij gebruik van de methode “Gecijferd bewustzijn”.
Tijdens de zelfstandige verwerking van de leerstof
in de andere groepen werken de kinderen op hun
eigen niveau, dat wil zeggen met of zonder concreet
materiaal, modellen of schema’s, met uitgebreide of
verkorte oplossingsmanieren, langzaam of snel. Als
de resultaten van de toetsen erom vragen, geven wij
herhalings- of verrijkingsstof. Vanaf groep 3 werken
onze kinderen met de methode “Getal en Ruimte”.
Deze methode zal de komende schooljaren stapsgewijs
ingevoerd worden ter vervanging van onze oude
methode “Pluspunt”.
Net als bij veel andere vakken maken we bij
het rekenonderwijs gebruik van specifieke
onderwijsprogramma’s op de computer. De computer
wordt ingezet om geleerde stof te herhalen, te
automatiseren en waar mogelijk te verdiepen.

Taal
Kinderen leren foutloos te schrijven. Maar het begrip
taal gaat wat ons betreft veel verder. Luisteren, spreken
en uitbreiden van de woordenschat zijn belangrijke
facetten. Kinderen kunnen ervaren dat communicatie
verschillende vormen kan aannemen zoals amuseren,
overtuigen, beschrijven, aankondigen, uitleggen,
vragen en informeren. Daarnaast merken ze dat taal
een expressiemiddel is en een manier om begrepen
te worden. Het persoonlijke, het doorleefde en het
creatieve staan hierbij centraal. We werken aan een
goede woordenschat, zodat kinderen taalkundig
grip krijgen op de wereld om hen heen. Voor het
taalonderwijs maken we op De Regenboog gebruik van
de methode “Taal op Maat”.

Rekenen
De kleuters gaan, zoals met alle onderwerpen, ook met
rekenen op een speelse manier om. Ze leren begrippen
onderscheiden, vaak door middel van natuurlijke
materialen. Zo leren ze in de onderbouw bijvoorbeeld
het verschil tussen meer en minder, tussen vooraan en
achteraan en tussen zwaar en licht. In groep 2 gaan de

Thematische wereldoriëntatie
We stimuleren het begrip van de kleuters
voor de wereld om hen heen, door
middel van projecten over seizoenen en
hoogtijdagen. Alles waar we verder in de
klas over “struikelen”, kan aangewend
worden om er een thema van te maken. Zo
komen regelmatig thema’s over de dokter, de winkel
of beroepen langs. Dit alles is ook verweven in de
methode Piramide.
We willen dat alle kinderen zich gaan verwonderen
over en interesseren in aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis, geestelijke stromingen
en maatschappelijke verhoudingen, milieu,
gezondheid en techniek. We vertrouwen erop dat de
nieuwsgierigheid leidt tot het stellen van vragen, dat
ze op zoek gaan naar en zich een beeld vormen van
een bepaald onderwerp. We sluiten aan bij de leef- en
belevingswereld van het kind. We maken gebruik van
boeken, foto’s, kaarten, internet, computerprogramma’s
en levend materiaal. We nodigen gastsprekers uit,
we gaan op pad in de schoolomgeving, we maken
excursies en natuurwandelingen. In de groepen 5
t/m 8 maken we voor aardrijkskunde gebruik van
de methode “De Blauwe Planeet”. Bij geschiedenis
werken onze kinderen met de methode “Speurtocht”.
Qua werkwijze sluit deze methode mooi aan op onze
aardrijkskundemethode “De Blauwe Planeet”. Bij
natuuronderwijs werken we met “Natuur & Techniek”.
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Techniekonderwijs en expressie-activiteiten
Er is geen fase in het schoolleven van een kind waarin
zo veel aandacht wordt geschonken aan expressie
als in de onderbouw. Het is slechts een greep uit
het geheel, maar kleuters dansen, zingen, maken
muziek, spelen poppenkast, schilderen en tekenen.
Tekenen, techniek, muziek maken en toneelspelen zijn
activiteiten die in midden- en bovenbouw voortgezet
worden. De gehele school beschikt over de rijk gevulde
“Techniektorens”, die ingezet worden bij de lessen
techniek.
In het bewegingsonderwijs voor alle groepen is het
voor ons niet alleen belangrijk dat kinderen op een
juiste manier bewegen. We willen ook dat ze beseffen
dat ze elkaar nodig hebben om een spel te spelen. Ze
moeten tevens leren omgaan met winnen en verliezen.
Sinds het schooljaar 2012 - 2013 verzorgt een
vakleerkracht gymnastiek de gymlessen in enkele
groepen van onze school.
Zowel bij handvaardigheid als bij tekenen, muziek en
drama gaat het er ons om dat kinderen zich durven
te uiten. Niet het product is doorslaggevend (als het
kind zelf het eindresultaat maar mooi vindt!), maar
het proces. Daarbij staan vragen als “Hoe is het
gemaakt?”, “Hoe is er geoefend?” en “Kan het kind al
samenwerken?” centraal.

Het aantal uren onderwijs
In de schooltijdenwet wordt bepaald dat de kinderen
van de groepen 1 t/m 8 minimaal 7520 uren de school
bezoeken tijdens hun hele basisschoolperiode. Iedere
school kan naar eigen inzicht invullen hoe deze uren
over de groepen 1 t/m 8 verdeeld worden.
De schooltijden van de groepen 1 t/m 8 zijn ’s morgens
van 08.45 uur tot 12.00 uur.
’s Middags zijn de schooltijden voor alle groepen van
13.15 uur tot 15.30 uur.
Op woensdag gaan de kinderen van groep 2 t/m 8 naar
school van 08.45 uur tot 12.00 uur.
Op woensdag zijn de kinderen van groep 1 vrij.
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Na aftrek van de vakantie-uren blijven er nog
voldoende uren over die de school op eigen initiatief
kan indelen. De Regenboog geeft de kinderen na
bijvoorbeeld Sinterklaas graag een dag vrijaf, zodat
ze van hun cadeautjes kunnen genieten. Ook worden
de uren die teveel gemaakt worden, gebruikt om
studiedagen voor het team in te plannen. Tijdens zulke
studiedagen krijgen de kinderen van de school vrijaf.
De Wet op de Schooltijden beperkt de basisscholen
wel in het vrijaf geven van de leerlingen. De school mag
per schooljaar maximaal 7 lesweken creëren waarin de
kinderen slechts 4 dagen de school bezoeken.
In de schoolgids en in de schoolkalender staan de
studiedagen vermeld. Daarnaast ontvangt u een
herinnering via Parro.

Maatregelen ter voorkoming van
verlies van onderwijstijd
De gymlessen van groep 1 en 2 worden tweemaal per
week gegeven in de spelzaal van het hoofdgebouw.
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden in
principe gegeven in de gymzaal aan de Beukenlaan.
Met het lopen naar deze sporthal gaat helaas nogal
wat tijd verloren. Daarom hebben we een aantal
maatregelen genomen om lesuitval zoveel mogelijk
te beperken. De twee gymlessen van groep 5 t/m 8
worden aansluitend gegeven met een korte pauze
ertussen. De gymlessen van de groepen 3 en 4 worden
beperkt tot éénmaal per week. Indien mogelijk wordt
de resterende gymtijd voor laatstgenoemde groepen
besteed aan een extra speelmoment buiten. Om tijdig
met de lessen te kunnen beginnen, wordt om 08.30
uur de eerste schoolbel geluid op het schoolplein.
Om 08.40 uur gaat de tweede bel, zodat ouders en
leerlingen weten dat de les weldra begint. Wij vragen
hiervoor uw begrip en medewerking.
Tijdens de ochtendpauze eten en drinken de kinderen
fruit en melk. In de klas starten ze hiermee. Wat
niet op tijd op is, wordt buiten verder opgegeten of
opgedronken.

Verlofregeling en ziekmelding
De leerlingen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat
betekent, dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar
thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u
dus verlof aan moeten vragen. U kunt hiervoor een
formulier krijgen bij de groepsleerkracht van uw kind.
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de school hiervan
op de hoogte te brengen voor aanvang van de lessen.
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Leuke dingen
Als je met oud-leerlingen in gesprek komt, dan komt de
vraag boven water: “Wat zijn nou de leukste dingen van
De Regenboog?” Steevast krijgen we dan als antwoord
de vieringen van bijvoorbeeld Sinterklaas en carnaval,
de film en het schoolkamp. Ook de projectweken,
waaraan vaak een cultureel of creatief tintje zit, worden
niet snel vergeten.
Om onze activiteiten op het gebied van cultuureducatie
te versterken ontvangen wij jaarlijks een subsidie van
de gemeente Halderberge. De cultuurcoördinator heeft
en cultuurbeleidsplan samengesteld voor de komende
jaren.
De Regenboog participeert in Marktplaats Halderberge.
Dit is een ontmoetingsplaats waar onderwijs en
culturele instellingen elkaar treffen. Marktplaats
speelt in op de vraag naar cultuureducatie bij scholen
en stimuleert culturele instellingen om nieuwe,
verrassende producten te blijven ontwikkelen.

ONTWIKKELING VOLGEN VAN DE
KINDEREN IN SCHOOL
De opvang van nieuwe leerlingen

de schoolloopbaan van het kind een goed overzicht van
de prestaties.

Kinderen vanaf vier jaar mogen naar school. Ongeveer
drie weken voor hun verjaardag mogen ze, op
uitnodiging van hun toekomstige leerkracht, komen
proefdraaien. Ook oudere leerlingen die op onze
school komen, mogen vooraf kennis komen maken met
hun nieuwe leerkracht en klasgenootjes. De manier
waarop de aanpassing aan de nieuwe situatie verloopt,
overleggen we regelmatig met de ouders.
Voor de aanmelding van kinderen op onze school
hanteren wij ons aannamebeleid. Dit ligt ter inzage bij
de directie.

Iedere leerling heeft op school een eigen dossier.
Daarin staat alle relevante informatie over het
kind zoals gezinssituatie, leerlingbesprekingen,
oudergesprekken, speciale onderzoeken,
handelingsplannen, toetsresultaten, rapportcijfers
en afspraken. Deze gegevens worden uiteraard
vertrouwelijk behandeld en beheerd door de intern
begeleider van de school. In overleg met de ib’er
kunnen ouders/verzorgers het dossier van hun kind
inzien.

Leerlingvolgsysteem
Wij willen iedere leerling zo goed mogelijk begeleiden
in zijn ontwikkeling. Om een goed beeld van de
vorderingen te hebben, maken de kinderen vanaf
groep 2 gedurende het schooljaar een aantal
toetsen. De gegevens worden bijgehouden in het
zogenaamde leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat tijdens

Rapportage
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen per
schooljaar een of meerdere rapporten mee naar huis.
Ieder rapport bespreekt de leerkracht met de ouders.
Kleuters krijgen nog geen rapport. De ouders worden
echter wel uitgenodigd voor een mondeling verslag
van de vorderingen van hun kinderen. Dit doen de

25

leerkrachten met behulp van KIJK. Mogelijk worden
de oudergesprekken in groep 1 – 2 in het schooljaar
2019 – 2020 gevoerd op basis van de leerlijnen van
Parnassys. De resultaten van de toetsen worden
eveneens met de ouders besproken. Als het nodig
is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een
gesprek. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Hebben
ouders zelf behoefte aan een gesprek, dan zijn ze altijd
welkom.

Onderwijs en jeugdzorg
Enkele jaren geleden hebben 2 belangrijke
veranderingen plaatsgevonden op gebied van
onderwijs en jeugdzorg:
• Op 01-08-2014 is de wet op Passend Onderwijs
in werking getreden. Passend onderwijs
betekent het onderwijs en de ondersteuning
zo aan de leerlingen aanbieden dat ze het
onderwijsprogramma zo goed mogelijk kunnen
doorlopen. Een goed doorlopen schoolloopbaan is
een van de belangrijkste succesfactoren om naar
vermogen in onze maatschappij te participeren.
• Op 01-01-2015 is het nieuwe jeugdstelsel “de
Transitie Jeugdzorg” in werking gegaan. De gehele
jeugdzorg valt nu onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenten.
Door deze nieuwe regels/wetten wordt het
zorgsysteem op school ingrijpend veranderd, want
Passend Onderwijs kan niet zonder passende zorg.
Oorzaken van leerbelemmeringen van kinderen zijn
vaak niet eenduidig aanwijsbaar. Veelal hebben de
problemen meerdere dimensies, meerdere oorzaken
en verschillende uitingsvormen: gedragsproblemen
thuis, chronisch zieke kinderen, huiselijk geweld,
enzovoort. Een oplossing vergt multidisciplinaire
samenwerking van o.a. zorg en onderwijs.
Ondersteuning die door zorgverleners (bijvoorbeeld:
jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke
gezondheidszorg) geboden wordt dient:
• aanvullend te zijn aan de basis- en extra
ondersteuning die het onderwijs zelf kan bieden;
• op maat van de wensen en behoefte van de
betreffende school te zijn.
Concreet betekent dit het volgende:
Circa 5 tot 6 keer per jaar vindt er een ZAT-overleg
(Zorg en Advies Team) plaats tussen de intern
begeleider van de school, de jeugdprofessional(*)
en de schoolverpleegkundige (GGD). Ook de ouders
van kinderen, die in het ZAT-overleg besproken
worden, kunnen worden gevraagd aan te schuiven.
Ongeacht of ouders al dan niet aanwezig zijn bij
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dit overleg wordt met hen vooraf de reden van de
bespreking doorgenomen en wordt er toestemming
gevraagd. Het doel is om opgroeiproblemen die
een optimale ontwikkeling van kinderen in de weg
staan vroegtijdig te signaleren en/of te voorkomen.
Door het relatief kleine team kan direct tot actie
worden gekomen bij vroegsignalering van betrekkelijk
eenvoudige problematiek. Indien nodig zoeken de
schoolverpleegkundige en jeugdprofessional naar
gepaste hulpverlening.
(*) jeugdprofessional: De jeugdprofessional geeft informatie
aan ouders, leerlingen en leerkrachten, draagt bij aan een
vroegtijdige signalering en biedt een laagdrempelige vorm
van hulpverlening, die dicht bij school en huis geboden
kan worden. Dit alles om problemen in de ontwikkeling
van kinderen te voorkomen en om ouders hulp te bieden
wanneer zij problemen ondervinden bij de opvoeding.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De GGD houdt samen met de school een oogje in het
zeil ten aanzien van de gezondheid van onze leerlingen.
De leerlingen worden op de volgende manier
systematisch onderzocht:
• het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt.
Alle kinderen worden door de verpleegkundige op
school gescreend op het gebied van zicht, gehoor,
lengte en gewicht. Op basis van de informatie uit
de vragenlijst van de ouders over de gezondheid
van hun kind wordt de mogelijkheid aangeboden
een aanvullend onderzoek aan te vragen bij de
jeugdarts.
• het kalenderjaar waarin het kind 11 jaar wordt.
De verpleegkundige kijkt naar de onverwachte
veranderingen in de gezondheidstoestand en
het algemeen welbevinden van het kind. Ook dan
vullen ouders weer een vragenlijst in en wordt de
mogelijkheid geboden een aanvullend onderzoek
aan te vragen bij de jeugdarts.
Andere niet-systematische onderzoeken moeten door
ouders of door leerkrachten, met medeweten van
ouders, worden aangemeld. De GGD let tevens op de
hygiëne in en om het schoolgebouw en ondersteunt
de gezondheidseducatie op de school met behulp van
materialen, cursussen en ondersteuning.

Zorg voor Jeugd
Onze school wordt elke14 dagen bezocht door
een medewerkster van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJ&G). Zij houdt dan voor schooltijd een open
spreekuur voor ouders/verzorgers, die met allerlei
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vragen betreffende de opvoeding en het opgroeien van
de kinderen bij haar terecht kunnen. Ook kinderen die
vragen hebben, kunnen bij de medewerkster van het
CJ&G terecht. Vaak is een eenmalig gesprek voldoende,
maar als er vervolgafspraken gemaakt moeten worden,
dan gebeurt dat ook. Op onze school worden de
spreekuren georganiseerd door mevrouw Marianne
Onnink.
Indien de school en/of de ouders zich zorgen maken
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een
leerling, wordt de leerling met toestemming van de
ouders besproken in het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT
bestaat uit een jeugdprofessional van de gemeente,
een GGD-verpleegkundige en de intern begeleider van
de school. Het ZAT komt zes keer per jaar bij elkaar.
Zorgprofessionals, school en ouders werken zo samen
om problemen van een leerling helder in beeld te
krijgen en een begeleidingstraject uit te zetten.

Als er problemen zijn met uw kind
Met de zorgverbreding op onze school spelen we in
op de specifieke behoeften van uw kind. Het kan zijn
dat er ergens tussen groep 1 en groep 8 een sociaal,
emotioneel of leerprobleem om de hoek komt kijken
of een leerachterstand ontstaat. Aan de andere
kant besteden we door middel van een programma
met verrijkingsstof ook extra aandacht aan de meer
begaafde leerling.
De leerkracht overlegt samen met de intern begeleider
waaruit de behoefte aan zorgverbreding bestaat.
Als er speciale begeleiding nodig is, wordt dat in alle
gevallen met de ouders besproken. Er wordt een plan
van aanpak opgesteld dat in de klas, of deels thuis,
gevolgd kan worden. Dit plan wordt om de 6 à 8 weken
geëvalueerd met de ouders en zo nodig bijgesteld.
In de meeste gevallen zullen de extra
onderwijsbehoeften echter beschreven worden in het
leerlingvolgsysteem.
Op basis van het directe instructiemodel zijn leerlingen
verdeeld in 3 groepen:
• kinderen die weinig instructie nodig hebben;
• kinderen die gemiddeld instructie behoeven;
• kinderen die verlengde/extra instructie nodig
hebben.
Een kind waarbij leerachterstand dreigt te ontstaan,
krijgt dan verlengde/extra instructie in de klas van de
leerkracht. Deze extra instructie kan aansluitend aan de
les gegeven worden, wanneer andere kinderen aan hun
verwerkingsstof werken of tijdens een ander moment
van zelfstandig werken.
Indien een leerling buiten de klas individuele hulp/

aandacht krijgt, dan is dat vaak voor een nader
onderzoek of toets om hem of haar weer verder op
weg te kunnen helpen.
De school heeft een management-/zorgteam, dat
bestaat uit: de directie, de intern begeleider en de
coördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw.
Om de 5 weken bespreken zij de zorgleerlingen,
problemen in de klas en het beleid ten aanzien van de
zorg.
Als het probleem daartoe aanleiding geeft, schakelen
we onze orthopedagoog in. Sinds september 2013
heeft onze stichting een orthopedagoog in dienst. Deze
is betrokken bij consultaties, observaties in groepen
en waar nodig bij (individueel) onderzoek. Wanneer
uw kind besproken wordt met de orthopedagoog
wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De ouders zijn
doorgaans aanwezig bij deze besprekingen.
De orthopedagoog stelt dan een aanvullend onderzoek
in en brengt advies uit aan de ouders en de school. In
een enkel geval verwijst de school naar hulpverlenende
instanties zoals GGZ, maatschappelijk werk of een
school voor speciaal onderwijs. De ouders spelen bij
een dergelijke verwijzing een belangrijke rol. Iedere
stap wordt in overleg en met hun toestemming gedaan.
Zittenblijven is nooit leuk. Toch is het soms de beste
oplossing. Het kan immers zijn dat een kind een te
grote leerachterstand heeft of qua ontwikkeling nog
niet toe is aan een volgende groep. In het document
“Protocol begeleiding en voortgang op De Regenboog”
staat beschreven welke stappen we nemen om tot een
besluit te komen of een kind wel of niet doubleert.
Bij uitzondering kan het ook voorkomen dat het
overslaan van een groep de beste oplossing is. Op
basis van het document “Protocol voor meer- en
hoogbegaafden” kunnen wij weloverwogen besluiten
een leerling al dan niet versneld door te laten stromen
naar een hogere groep.
Ouders kunnen ervan uitgaan dat in beide gevallen
(doubleren/versneld doorstromen) tijdig met
hen wordt overlegd. In het “protocol voor meeren hoogbegaafden” zijn ook de voorwaarden
voor plaatsing in de plusklas opgenomen. Beide
documenten zijn opgenomen als bijlage van ons
schoolplan. Dit kunt u ter inzage opvragen bij de
directie van de school.
Op grond van art. 29 WPO (wet primair onderwijs)
beslist de directeur onder eindverantwoordelijkheid
van het bevoegd gezag over de organisatie van
het onderwijs en van de school en zo ook over de
groepsindeling.
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Meldcode Kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 is het voor scholen verplicht om
een meldcode kindermishandeling te hebben. Per 1
januari 2019 is er een vernieuwde meldcode ingevoerd
in het onderwijs. Stap 4 en 5 van de oorspronkelijke
meldcode zijn hierbij aangepast met een wegingskader.
Nadere informatie omtrent de meldcode kunt u
inwinnen bij onze ib’er.

Schorsing en verwijdering
Iedere school kent een grote variatie binnen de
leerlingenpopulatie. Voor onze school geldt dat zeker.
Al die verschillen vragen een grote diversiteit in het
handelen van de leerkrachten. Bij de ene leerling slaat
een bepaalde benadering wel aan, terwijl een volgende
leerling om een heel andere aanpak vraagt.
Op het gebied van de sociale omgang werken wij met
de Kanjermethode. Hiermee proberen we de niet zo
mondige leerlingen assertiever te maken, zodat de
invloed van de overheersende leerlingen beperkt kan
worden.
Voor kinderen met een zeer laag functioneringsniveau
op het gebied van gedrag werken wij volgens de
methode “Echt wel“. Met behulp van deze methode
houdt de leerkracht de regie in handen in gevallen
waarbij het gedrag van de leerling erg tekort schiet.
Krijgen we op school herhaaldelijk te maken met
excessief gedrag, waarop wij naar ons idee te
weinig invloed kunnen uitoefenen en is er voor alle
betrokkenen geen winst meer te behalen, dan laten
wij het protocol “schorsing en verwijdering“ in werking
treden. Dit document is opvraagbaar bij de directie van
de school.

Het beleid ten aanzien van dyslexie
en dyscalculie
De school heeft een dyslexiebeleid. In dit beleid
is vastgelegd welke doelstellingen kinderen
dienen te behalen voor lezen en spelling, de
signaleringsinstrumenten die we gebruiken om het
niveau te bepalen en welke interventies we plegen om
de zwakkere leerlingen te helpen.
Het dyslexiebeleid wordt steeds waar nodig bijgesteld
en verder ontwikkeld. De resultaten van alle kinderen
op taalgebied worden nauwlettend gevolgd. In groep 1
en 2 zijn de mondelinge taalvaardigheid en een goed
ontwikkeld taalbewustzijn een duidelijke indicatie voor
het verloop van het aanvankelijk en voortgezet leesen spellingproces in de groepen 3 t/m 8. Als ondanks
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de extra hulp de vooruitgang onvoldoende is en er
een vermoeden van dyslexie is, vraagt de school, met
toestemming van de ouders, een positief advies voor
vergoeding van het onderzoek aan de multidisciplinaire
commissie (MDC) van het samenwerkingsverband
PO Roosendaal-Moerdijk. Deze bestudeert het door
de school aangeleverde dossier en bepaalt of de
aanvrager in aanmerking komt voor vergoeding van het
onderzoek.
Kinderen waarbij een ernstige vorm van dyslexie
is vastgesteld, komen in aanmerking voor allerlei
faciliteiten, zoals ondersteuning door Kurzweil
(een computerprogramma dat geschreven teksten
voorleest), meer tijd voor en het voorlezen van
proefwerken en citotoetsen en aangepaste
normeringen voor lees- en spellingtoetsen. Een
beleid ten aanzien van dyscalculie (rekenprobleem)
staat landelijk nog in de kinderschoenen en zal in de
komende jaren vastere vormen krijgen.

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is ook onze school, zoals
de meeste OBO-scholen, aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV
PO 30-02) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit
het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven
aan een passende plek voor iedere leerling. Er is een
ondersteuningsplan geschreven waarin het beleid is
vormgegeven. Dit plan is te raadplegen op de site van
het samenwerkingsverband.
OBO heeft als bestuur een zorgplicht, wat betekent
dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat
naar een passende plaats om onderwijs te volgen.
Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.po3002.nl.
Net zoals alle andere scholen in Nederland beschikt
De Regenboog over een schoolondersteuningsprofiel
(SOP) sinds de invoer van het Passend Onderwijs. In
dit profiel geven wij aan welke extra zorg wij kunnen
aanbieden aan kinderen die terugkeren uit het speciaal
onderwijs of wellicht op de nominatie staan hiernaar
verwezen te worden. Omdat wij de enige openbare
school in Oudenbosch zijn, hebben wij gekozen voor
een breed ondersteuningsprofiel, zodat op onze school
veel kinderen met een extra zorgvraag terecht kunnen.
Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u inzien bij
de intern begeleider van de school of op de website
“scholen in kaart”.
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Voor de terugplaatsing van kinderen uit het speciaal
onderwijs hanteren we op De Regenboog het protocol
“aannamebeleid en weigering”.

De overgang naar het voortgezet
onderwijs
Na groep acht van de basisschool zijn er verschillende
vervolgmogelijkheden in het voortgezet onderwijs.
Wij helpen kinderen en ouders bij het maken van een
keuze.
We proberen, met behulp de NIO-toets en de
Centrale Eindtoets PO (IEP-toets) respectievelijk de
capaciteiten en het prestatieniveau van het kind vast
te stellen. In het overleg tussen het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs (BOVO) in de regio is
afgesproken dat bij alle leerlingen de NIO-toets wordt
afgenomen. Dit is een klassikale intelligentietest. Op
grond van deze uitslag, in combinatie met de uitslag
van de Centrale Eindtoets PO en de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem wordt een schoolkeuze-advies
geformuleerd. Zowel het NIO-onderzoek als de
Centrale Eindtoets PO zijn momentopnames. Daarom
combineren we deze gegevens met de toetsresultaten
die we over het kind in alle groepen verzameld hebben.
De toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem worden
in groep 6, 7 en 8 verwerkt in een zogenaamde
plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is voor de
leerkrachten een belangrijk hulpmiddel bij het
uitbrengen van het basisschooladvies. We voegen
daarbij de indrukken van de verschillende leerkrachten
over het kind. Door het naast elkaar leggen van al deze
adviezen wordt het mogelijk om een weloverwogen
keuze te maken. De verwijzingscommissie die het
definitieve basisschooladvies formuleert, bestaat uit
de leerkrachten van groep 7 en 8, de directeur van de
school en de ib’er.

Natuurlijk spelen de ouders een belangrijke rol bij de
verwijzingsprocedure. Voordat zij hun keuze maken,
worden ze uitvoerig ingelicht over de mogelijkheden.
Reeds tijdens een informatieavond aan het begin van
het schooljaar van groep 8 worden de ouders ingelicht
over de verschillende brugklassen en de daarbij
behorende verwijzingsprocedure.
In groep 7 geven we de kinderen en hun ouders/
verzorgers al een indicatie van het eindadvies van
de basisschool. Bij het eerste persoonlijke gesprek
in groep 8 (oktober/november) krijgen de kinderen
en hun ouders/verzorgers een voorlopig advies van
de leerkracht van groep 8 en kunnen de ouders/
verzorgers hun wensen wat vervolgonderwijs betreft
kenbaar maken.
Wij gaan met de aspirant-brugklassers op bezoek
bij verschillende scholen, waarbij we ons zo breed
mogelijk gaan oriënteren. We gaan dus een kijkje
nemen bij zoveel mogelijk stromingen, van de
basisberoepsgerichte leerweg tot voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. Verder zijn er open dagen
op de scholen voor het voortgezet onderwijs. Tevens
organiseren de scholen voor middelbaar onderwijs in
Oudenbosch een speciale ouderavond voor ouders van
toekomstige brugklassers. Via de basisschool worden
de ouders voor deze avond uitgenodigd.
Na het maken van een keuze worden de
schoolverlaters door hun ouders/verzorgers
aangemeld op hun nieuwe school. De leerkrachten
van groep 8 zorgen ervoor dat het dossier, waarmee
de nieuwe brugklassers aangemeld moeten worden,
op tijd in orde is. De ouders/verzorgers nemen het
inschrijfformulier en het leerlingprofiel mee naar de
aanmeldingsdagen voor het voortgezet onderwijs. Het
uitgebreide leerlingdossier wordt digitaal overgedragen
aan de middelbare scholen door de basisschool.

Het definitieve advies wordt door de basisschool voor
1 maart uitgebracht. De Centrale Eindtoets wordt pas
in april afgenomen. In het geval dat het advies van
de Centrale Eindtoets hoger is dan het definitieve
eindadvies van de basisschool zijn wij verplicht om
ons eindadvies te heroverwegen. Heroverweging leidt
niet automatisch tot herziening van het schooladvies.
De groepsleerkracht treedt op als spreekbuis van de
verwijzingscommissie en zal de ouders/verzorgers met
argumenten aangeven of de verwijzingscommissie het
eindadvies wel of niet aangepast heeft.
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ONTWIKKELINGEN VAN HET
ONDERWIJS IN DE SCHOOL
Vernieuwingen van het onderwijspakket
In deze schoolgids wordt u her en der over de vernieuwing van onderwijsmethodes geïnformeerd. Dat komt doordat
de vernieuwing van het onderwijspakket als een rode draad door de schooljaren loopt. Hier volgt een overzicht van
de vernieuwing van ons totale onderwijsleerpakket:
Schooljaar
2013 - 2014

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

2017-2018

2018-2019
2019-2020

Groep
1-2
6-7-8
5-6-7-8
1-2
4-5
3
6
6
1-2
7
7
8
8
1 t/m 8
1 t/m 6

Methode
Piramide (nieuwste versie)
Take it easy (Engels)
Wijzer door natuur en techniek (natuuronderwijs)
CPS Gecijferd bewustzijn
Taal op Maat / Spelling op Maat
Veilig Leren Lezen; laatste versie
Taal op Maat
Spelling op Maat
CPS begrijpend luisteren en woordenschat
Taal op Maat
Spelling op Maat
Taal op Maat
Spelling op Maat
Pennenstreken
Getal en Ruimte Junior

Studiedagen
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De studiedagen van het team zijn er onder andere
op gericht om acties en afspraken op het gebied van
het adaptief onderwijs op elkaar af te stemmen, te
evalueren en vast te leggen. Adaptief onderwijs is van
groot belang in samenhang met passend onderwijs.
Deze beleidsmaatregel moet leiden tot:
• Betere samenwerking tussen basisscholen (BAO)
en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO &
SO) in de regio
• Door betere begeleiding op De Regenboog minder
doorverwijzing naar het speciaal basisonderwijs
(SBO & SO)

krijgen de extra begeleiding die ze nodig hebben.
Hierna volgt nog een individuele begeleiding van de
kinderen, die zich nog niet zeker genoeg voelen om
alleen met de nieuwe leerstof aan de slag te gaan. De
begeleiding vindt plaats aan de “instructietafel”, die in
elke groep terug te vinden is. Om de tempoverschillen
bij de eerder genoemde instructiemomenten in de
groep op te kunnen vangen, loopt het zelfstandig
werken parallel aan de instructiemomenten. Kinderen,
die klaar zijn met hun nieuwe leerstof kunnen tijdens
het zelfstandig werken verder werken aan herhalingsen verdiepingsstof.

Adaptief betekent letterlijk: aangepast aan de
veranderende omstandigheden.
Adaptief onderwijs is onderwijs op maat.
Adaptief onderwijs is ook onderwijs dat ervan uitgaat
dat er verschillen zijn tussen kinderen. De leerkracht
houdt vooraf al rekening met die verschillen.
Er zijn kinderen die aan een korte, eventueel
mondelinge instructie voldoende hebben. Deze
kinderen kunnen direct aan het werk en hoeven niet
meer te wachten. Er zijn ook kinderen die iets “meer”
nodig hebben dan alleen woorden. Deze kinderen

De programma’s die we volgen tijdens studiedagen zijn
zeer divers. Zo zijn er studiedagen, waaraan met het
hele team gewerkt is aan het behalen en behouden van
de diverse licenties van de Kanjertraining. Ook heeft
het team een scholing gevolgd, waarin nader kennis
gemaakt is met de methode “Echt wel”. Deze methode
biedt de leerkracht instrumenten, die ingezet kunnen
worden op het moment dat de leerling een zeer laag
functioneringsniveau vertoont; een leerlinggedrag
waarbij de leerkracht bepaalde interventies uitvoert om
de regie in handen te blijven houden.
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Momenteel besteedt het team veel aandacht aan de
methode “Teach like a champion”. In deze methode
zijn vele technieken opgenomen, waarvan bewezen is
dat zij de leeropbrengsten van de kinderen verhogen.
De rekenspecialisten helpen het team om zich verder
te ontwikkelen in het geven van nog effectievere
rekenlessen.

De Regenboog en het Brabants
(Verkeers)VeiligheidsLabel; het BVL

topografie, rekenen, werkwoordspelling en technisch
en begrijpend lezen. De moderne lesmethodes worden
ook voor een steeds groter deel via de computer aan
de kinderen aangeboden.
In de groepen 7 en 8 leren de kinderen hoe ze
informatie op internet kunnen opzoeken. Ook leren
onze oudste leerlingen hoe ze de computer als
tekstverwerker kunnen gebruiken. In de laatste twee
jaren van de basisschool maken de kinderen elk jaar
een werkstuk op de computer.

Het Brabants (Verkeers)Veiligheidslabel, het BVL
genoemd, is een hulpproject om scholen en de
gemeenten de helpende hand te bieden om
verkeerseducatie te koppelen aan de praktijk van
alledag.

In iedere klas staan meerdere computers. Op het
hoofdgebouw staan bovendien meerdere computers
in een apart lokaal, de “stilteruimte”. De dependance
beschikt over een groot aantal laptops en i-pads, die in
alle groepen ingezet worden.

Door deelname aan het BVL-project hopen we de
verkeerssituatie voor de kinderen en hun begeleiders
van onze school zo veilig mogelijk te maken. Het label
staat dus voor een uiterlijke waardering voor een
geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de
verkeersveiligheid. Al 2 jaar na de oprichting van het
project (1997) heeft De Regenboog het felbegeerde
label weten te behalen.

Ons netwerk voldoet aan de eisen die het hedendaags
onderwijs aan ICT stelt. De lokalen van alle groepen
zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Deze borden
bieden haast onbeperkte mogelijkheden en zijn zeer
goed bruikbaar voor de software, die een essentieel
aandeel vormt bij veel moderne onderwijsmethodes.

Met de verkeerswerkgroep van onze school streven we
ernaar om te voldoen aan de hoge eisen die het BVLlabel aan ons stelt.
Zo worden er bv. fietsoefeningen op het plein of op
straat gehouden of is er een verlichtingsactie voor de
bovenbouwgroepen. Ook wordt er actie ondernomen
om de verkeerssituatie rond onze gebouwen zo veilig
mogelijk te maken. Uiteraard is er overleg met de
wijkagent om de voortgang hiervan te bespreken. Ook
wordt er gekeken naar de uitvoering en de evaluatie
van de verkeerslessen in de groepen 1 t/m 8.
Om de 3 jaar komt een adviseur van het BVL De
Regenboog bezoeken om te bekijken of we nog aan
het kwaliteitslabel voldoen. Tot nu toe steeds met
succes; zoveel succes dat we op beide locaties het label
behouden hebben.

Aan het einde van het schooljaar 2015 – 2016 heeft
de school de overstap gemaakt naar Office 365. Dit
is hoofdzakelijk een belangrijke overstap voor het
personeel van de school.
Om de hoeveelheid werkstations voor de kinderen uit
te breiden is een aantal laptops aangeschaft, waarmee
de kinderen ook op hun eigen plaats kunnen werken.
Met name voor Kurzweil, maar ook voor tal van andere
additionele computerprogramma’s worden de laptops
ingezet.
Onze ict-coördinator geeft momenteel leiding aan het
planmatig implementeren van tablets in de gehele
school. Een goed functionerend wifi-netwerk maakt het
mogelijk om overal in de school gebruik te maken van
deze devices.

De computer
Dagelijks wordt de computer ingezet tijdens de
momenten van zelfstandig werken of op andere
momenten waarop de leerling niet de aandacht bij
een mondelinge les hoeft te hebben. Er wordt gebruik
gemaakt van een gevarieerd aanbod van tal van
onderwijsprogramma’s. Dit zijn programma’s die bij
verschillende schoolvakken aansluiting vinden, zoals
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Continue verbetering van kwaliteit;
het beleid met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs
Kwaliteitsverbetering door een
leerlingvolgsysteem
Een manier om de kwaliteit van het onderwijs te
bewaken, is het werken met toetsen. Om onze
leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen
volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik
van het Cito-leerlingvolgsysteem. De Cito-toetsen
worden afgenomen bij een grote groep leerlingen
verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk
de vorderingen van elk kind te vergelijken met
leeftijdsgenoten in ons land. Tevens hebben we zicht
op de persoonlijke ontwikkeling van het kind door
de behaalde resultaten te vergelijken met al eerder
behaalde scores. Als het resultaat van de toetsen niet
volgens verwachting is, volgen er acties op initiatief van
de intern begeleider in samenspraak met de leerkracht.
Let wel: Naast Cito worden ook analyses van de
methodegebonden toetsen gemaakt en geëvalueerd.
Ook deze worden gebruikt om de vorderingen van de
leerlingen te borgen.
Kwaliteitsverbetering door het continue proces
van het beschrijven van kwaliteitskaarten
Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 werkt onze school
met het systeem WMK (Werken Met Kwaliteit). Met
behulp van de vele kaarten die dit kwaliteitssysteem
herbergt, monitoren wij onze kwaliteiten op vele
gebieden. Wat goed is, willen we goed houden. Wat
beter kan, willen we verbeteren.

Het onderwijskundig beleid
Bij de lessen wordt ingespeeld op de aanwezige
voorkennis bij de kinderen, op hun leefomgeving
of op de actualiteit. Uitleg wordt gegeven in kleine
overzichtelijke stapjes en de stof wordt geregeld
samengevat. Het onderwijsleerproces wordt getypeerd
door veel ondersteuning van het zelfvertrouwen van de
leerlingen (competentie). Er wordt bewust op positieve
wijze teruggekoppeld naar de leerlingen, waardoor de
kinderen succeservaringen opdoen.
De Regenboog richt zich op samenwerkend leren
(relatie) en kinderen krijgen meer de gelegenheid
hun eigen activiteiten te plannen, waarbij een beroep
gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van
de leerling voor zijn/haar eigen onderwijsleerproces
(autonomie).
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Het personeelsbeleid
Ontwikkeling en professionalisering van het personeel
vindt plaats in de vorm van teamtrainingen en
individuele begeleiding van leerkrachten door een
externe schoolbegeleider of op basis van persoonlijke
wensen van de leerkracht. Alle personeelsleden
hebben een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en een
PAP (persoonlijk actieplan).
Goed personeelsbeleid betekent dat het de doelen van
de school ondersteunt, inspeelt op de competenties
van haar medewerkers en ontwikkelingskansen en
-wensen van haar medewerkers serieus neemt.
Personeelsbeleid wordt op deze manier ingezet om
kwaliteit in de school te waarborgen.

Opbrengsten
Op basis van de uitslag van de Centrale Eindtoets PO
en de tussentijdse opbrengsten kan de directie van
De Regenboog aangeven dat de opbrengsten van
ons onderwijs over het algemeen voldoen aan de
verwachtingen, die de onderwijsinspectie van onze
schoolpopulatie heeft.
Het afgelopen schooljaar scoorden onze
schoolverlaters bij de Centrale Eindtoets PO ruim
boven het landelijk gemiddelde. Een score waarop we
trots zijn!
Op de website van de onderwijsinspectie (www.
owinsp.nl) kunt u zien dat onze school onder het zgn.
basistoezicht valt. Dit betekent dat De Regenboog het
vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs.
De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke
tekortkomingen zijn in de kwaliteit van ons onderwijs.
Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u het rapport
kwaliteitsonderzoek downloaden.

Overzicht van de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs
Aan het einde van het schooljaar 2018 - 2019 kende
De Regenboog 34 schoolverlaters. In nevenstaand
overzicht vindt u een analyse van deze kinderen. In
welke brugklas vervolgen zij hun onderwijscarrière?
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Schoolverlaters
3 leerlingen

Nieuwe brugklas
kaderberoepsgerichte leerweg/basisberoepsgerichte leerweg

School
Markland College (2)
Prinsentuin College (1)

8 leerlingen

kaderberoepsgerichte leerweg/
MAVO

Da Vinci College (1)
Markland College (5)
Prinsentuin College (2)

8 leerlingen

HAVO/MAVO

Markland College (8)

11 leerlingen

Atheneum/HAVO

Markland College (8)
Michaël College (1)
Norbertus-Gertrudis Lyceum (2)

4 leerlingen

Gymnasium/Atheneum (VWO)

Markland College (3)
Norbertus-Gertrudis Lyceum (1)
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VEILIGHEID IN EN OM DE
SCHOOL
Sinds het schooljaar 2005 - 2006 beschikken alle OBOscholen over een zogenaamde preventiemedewerker.
Op De Regenboog is dat de heer Paul van Poucke. De
preventiemedewerker is belast met de veiligheid op
school.
In een door de Arbodienst opgestelde Risico
Inventarisatie & Evaluatie is vastgelegd welke
maatregelen De Regenboog al wel of nog niet getroffen
heeft ten aanzien van de veiligheid in en rond de
school. Zaken die nog voor verbetering vatbaar zijn,
zijn opgenomen in een Plan van Aanpak. Binnen
afgesproken termijnen dient de preventiemedewerker
ervoor te zorgen dat verbeteringen ook daadwerkelijk
gerealiseerd worden.
Enkele praktische voorbeelden zijn:
• Het opstellen van een procedure voor de melding
van ernstige ongevallen aan de Arbeidsinspectie
• Eenmaal per jaar aan de hand van checklists
een veiligheidscontrole uitvoeren in en om
het schoolgebouw. Concrete maatregelen
die hieruit voortgekomen zijn, zijn onder
andere het verwijderen van de doppen van
de warmwaterkranen in de ruimtes waar
kinderen zijn en de ombouwen die we rond de
verwarmingsradiatoren hebben gemaakt, zodat
kinderen zich niet kunnen bezeren aan de scherpe
punten van deze radiatoren
• Er is een lijst gemaakt van de gevaarlijke stoffen
die op school aanwezig zijn. Alle gevaarlijke stoffen
worden op school achter slot en grendel bewaard,
zodat kinderen er niet bij kunnen komen
• Een deel van het team van de school heeft
de cursus Bedrijfshulpverlener gevolgd
en is op de hoogte van de beginselen van
E.H.B.O. en brandbestrijding. Elk jaar volgen
deze bedrijfshulpverleners een zogenaamde
“opfriscursus”
• In de school is een AED aanwezig. De BHV’ers zijn
opgeleid om met dit apparaat te werken
• •Eenmaal per schooljaar worden de speeltoestellen
op het schoolplein en in de spelzaal door een
gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd en waar
nodig hersteld. Van alle gekeurde elementen wordt
een digitaal logboek bijgehouden.
Minstens tweemaal per schooljaar vindt er op het
hoofdgebouw en de dependance een ontruimings-
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en/of inruimingsoefening plaats. Deze oefeningen
vinden plaats aan de hand van een ontruimings- en
inruimingsprotocol. Uit de evaluatie van de oefeningen
komen eventuele verbeterpunten naar voren. Deze
verbeterpunten worden opgenomen in een nieuw
ontruimings- en inruimingsplan. Een inruimingsplan
wordt ingezet om personen zo snel en veilig mogelijk
in een gebouw onder te brengen bij bijvoorbeeld een
gifwolk.
Op school worden we natuurlijk regelmatig
geconfronteerd met zieke kinderen. De afspraken over
het afmelden van zieke kinderen zijn vermeld in onze
schoolkalender. Voor allerlei andere aspecten die te
maken hebben met zieke kinderen doet onze school
een beroep op de GGD-map “GGD: wijzer met kinderen
4 tot 12 jaar”.
Enkele afspraken uit dit naslagwerk zijn bijvoorbeeld:
In geval van ziekte bepalen de ouders wat er moet
gebeuren. Alleen als er acuut gevaar dreigt schakelt de
school direct medische hulp in.
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:
• Een kind dat het plotseling benauwd krijgt
• Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer
reageert
• Een kind dat plotseling ernstig ziek blijkt
• Ernstige ongevallen
De school neemt in eerste instantie contact op met de
huisarts. Lukt dit niet dan wordt in noodgevallen een
ambulance gebeld.
Wat wordt er gedaan als er sprake is van een
besmettelijke ziekte?
De ouders melden de besmettelijke ziekte van hun kind
bij de school.
De directie overlegt zo nodig met de GGD, afdeling
infectieziekten. De GGD wint met toestemming van de
ouders eventueel nadere informatie in bij de huisarts.
De GGD adviseert zo nodig de volgende maatregelen te
nemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
• Het zieke kind niet toegelaten tot de school
vanwege het risico voor de overige kinderen
• Het zieke kind behandelen om verspreiding van de
ziekte tegen te gaan
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• De overige kinderen vaccineren of uit voorzorg
medicijnen geven
• Extra aandacht besteden aan de hygiëne
• De ouders van de andere kinderen informeren,
zodat zij extra alert zijn op ziekteverschijnselen
Bij de intake op onze school vullen de (nieuwe) ouders
het inschrijfformulier in. Op dit formulier wordt ook
gevraagd naar bijzondere gezondheidskenmerken
van het kind of allergieën. Heeft uw kind bijvoorbeeld
suikerziekte of zijn er problemen met het hart of
de longen dan zijn wij daarvan op de hoogte vanaf
het moment van de intake. Deze gegevens worden
overgenomen in het leerlingadministratiesysteem en
ze worden vastgelegd op de leerlingkaart die uw kind
meeneemt tot het moment dat het De Regenboog
verlaat. Iedere leerkracht leest de leerlingkaart van zijn
of haar nieuwe leerlingen en is zodoende op de hoogte
van eventuele gezondheidsproblemen in de klas. Ook
wanneer leerkrachten hun groep overdragen aan een
volgende leerkracht worden de bijzonderheden van de
kinderen besproken.
Met de ouders worden afspraken gemaakt hoe er
op school gehandeld dient te worden in het geval
er zich calamiteiten voordoen bij een kind met
gezondheidsproblemen. Deze afspraken worden
schriftelijk vastgelegd in een medische verklaring.
Omdat het natuurlijk kan voorkomen dat de school in
geval van ernstige ziekteverschijnselen onmiddellijk
contact moet opnemen met de ouders, wordt ouders
gevraagd om hun contactgegevens in Ouderportaal
up-to-date te houden. Zo wordt de kans dat wij in geval
van nood u kunnen bereiken geoptimaliseerd.
De ervaring leert dat ouders vaak voor een
kerstmaaltijd of een schoolkamp contact opnemen met
de klassenleerkracht om nog eens even te herinneren
aan eventuele voedselallergieën en hoe er gehandeld
dient te worden in het geval er zich problemen
voordoen. Dit contact waarderen wij ten zeerste.
Samen met u dragen we dan de verantwoordelijkheid
over de goede zorg voor uw kind.
Ook het halen en brengen naar en van de school heeft
te maken met veiligheid.
Bij voorkeur zien wij dat uw kind te voet of op de fiets
naar school gebracht wordt, maar dat zal zeker niet
altijd mogelijk zijn.
Komt u met de auto naar school dan verwachten
wij dat de auto’s in de daarvoor bestemde vakken
geparkeerd worden. Laat de uitgangen van de school
vrij. Zo bevordert u het uitzicht van onze kinderen bij
het oversteken van de straten rondom onze school.

Daar het onderwijs steeds vaker te maken krijgt met
excessief gedrag van derden heeft het bovenschools
management van OBO West-Brabant voor haar scholen
het protocol “de Veilige School” opgesteld.
In dit protocol wordt scholen een algemeen
stappenplan aangeboden, dat hen meer structuur
biedt bij het consequent en adequaat reageren
op verboden gedragingen. Naast het stappenplan
wordt in het protocol de school een richtlijn geboden
met betrekking tot de inschakeling van politie,
vertrouwensinspecteur, de afdeling leerplicht of andere
externe instanties. Het protocol is opgesteld met
betrekking tot de volgende gedragingen:
• Fysieke agressie
• Verbale agressie
• Drugsbezit, -gebruik en -handel
• Vernieling
• Wapenbezit en -gebruik
• Diefstal
• Vuurwerkbezit en -handel
• Seksuele intimidatie en seksueel geweld
• Schoolverzuim
Op De Regenboog werken we tevens met een medisch
protocol. Het komt regelmatig voor dat een kind
op school ziek wordt of zich bezeert, óf een kind
moet tijdens schooluren voorgeschreven medicijnen
innemen waarbij leerkrachten gevraagd wordt deze
middelen te verstrekken, óf er wordt ons gevraagd een
medische handeling te verrichten.
Bovenstaande geeft ons, als school, een grote
verantwoordelijkheid.
Om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen
tijdens schooltijd hebben we een medisch protocol
opgesteld met daarin richtlijnen “hoe te handelen,
indien…”.
Enkele belangrijke punten voor u als ouder zijn:
• In geval van structurele medicijnverstrekking of
medische handeling op school door leerkrachten
dient een schriftelijke overeenkomst opgesteld te
worden tussen u en school
• Bij incidentele medicijnverstrekking geeft u een
ondertekend verzoek af
• De school laat kinderen tijdens schooltijd
niet alleen naar huis gaan bij ziekte. Ook
als kinderen onder schooltijd bij de dokter,
de logopedist moeten zijn of een andere
afspraak hebben, mogen zij alleen onder
begeleiding van een volwassene de school
verlaten. Dat geldt zowel voor het ophalen bij
school als bij het terugbrengen. Zolang het
kind niet op schoolterrein is, valt het onder de
verantwoordelijkheid van de volwassen begeleider
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Beide genoemde protocollen liggen ter inzage in de
directiekamer.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle
bedrijven en dus ook scholen, moeten aangeven hoe
ze op een veilige manier met uw persoonlijke gegevens
omgaan. Op onze website kunt u in het privacy
statement lezen hoe wij dit in de praktijk geregeld
hebben. Op school is een dataregister ter inzage
aanwezig. In dit dataregister staat precies beschreven
met welke externe partijen er gegevens uitgewisseld
worden.
Jaarlijks vragen wij u toestemming om foto’s of
filmopnames te gebruiken voor de schoolgids, de
schoolkalender, de nieuwsbrief, de website of socialmedia accounts. Naast het vragen van toestemming,
zorgen wij er ook voor dat de foto’s en filmopnames
beveiligd zijn door deze niet openbaar te plaatsen,
maar in een afgeschermde omgeving.
Ook kan het voorkomen dat op school filmopnames
gemaakt worden in het lokaal van uw kind. Deze
opnames worden alleen binnen de school gebruikt
en dienen om beter zicht op bepaalde problemen
te krijgen of om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Voordat er een filmopname gemaakt
wordt, vragen wij u om uw schriftelijke toestemming
hiervoor.
Bij bepaalde activiteiten zijn ook ouders aanwezig, bijv.
bij een excursie, een schoolreisje of bij de opnamedag
van de eindfilm. Ouders beschikken over een mobiele
telefoon, waarmee ook foto’s en filmopnames gemaakt
kunnen worden. Voor deze foto’s en filmopnames zijn
de ouders persoonlijk verantwoordelijk. Als op deze
foto’s of filmopnames niet alleen het eigen kind, maar
ook andere kinderen te zien zijn, dient de ouder die
de foto of film maakt toestemming te vragen aan de
andere ouders om deze foto’s te delen met anderen.
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Tenslotte
Wij veronderstellen dat wij u met deze
schoolgids voldoende geïnformeerd
hebben.
Wij wensen uw kind en u een plezierige tijd
toe op onze school.
Heeft u vragen? Stel ze ons gerust.

Vragen over onderwijs?
Heeft u vragen over onderwijs dan kunt u
contact opnemen met de informatie- en
advieslijn voor ouders over onderwijs.
Telefoon: 0800 - 5010 (gratis)
U kunt bellen op schooldagen tussen
10.00 uur en 15.00 uur.
Ook kunt u terecht op www.50tien.nl
Op deze site vindt u honderden
antwoorden op reeds veelgestelde vragen.
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KINDCENTRUM DE REGENBOOG
Hoofdgebouw
Ruige Hoek 10
4731 VW Oudenbosch
Tel. 0165 - 330170
Dependance
Eikenlaan 13
4731 CP Oudenbosch
Tel. 0165 - 314200
Website
www.obsderegenboog.nl
E-mail
info@obsderegenboog.nl

