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Welkom! 
 
Het team van de Franciscus is trots om u deze 
nieuwe schoolgids aan te bieden. De gids is 
voor ouders die kinderen op de Franciscus 
hebben, maar is ook voor de ouders die 
misschien wel op het punt staan om voor onze 
school te kiezen! 
Voor het eerst naar de basisschool is een grote 
stap in het leven van een kind en zijn of haar 
ouder. Als ouder wil je je kind zo goed mogelijk 
begeleiden. Je wilt er zeker van zijn dat de 
school die je kiest je kind de beste kansen tot 
ontwikkeling geeft. 
We proberen in deze gids een beeld te geven 
van onze school. Naast schoolinformatie zijn er 
ook een aantal bij wet verplichte teksten 
opgenomen. Die teksten zijn wat officiëler van 
toon. Om de gids voor u leesbaar te houden 
hebben wij die teksten in hoofdstuk 13 "overige 
informatie vanuit ons bestuur” gebundeld. 
Heeft u nog vragen of suggesties? Uw reacties 
kunnen er voor zorgen dat we deze gids nog 
beter kunnen maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, ouderraad, 
medezeggenschapsraad en bestuur van de 
KBS Franciscus, 
 
Esther van der Werf 
Anneke van der Waal 
Directie KBS Franciscus 
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1. Ons team 
Directie 
De directie van de Franciscusschool bestaat uit 
Esther van der Werf (locatiedirecteur) en 
Anneke van der Waal (meerscholendirecteur). 
Esther is het aanspreekpunt van de school 
voor ouders, kinderen en externen en heeft de 
dagelijkse leiding over de school.  
Anneke is directeur van drie scholen, te weten 
de Molenwiek, de Wegwijzer en de Franciscus. 
Zij houdt zich met name bezig met 
(bovenschools) beleid en de samenwerking 
tussen de drie scholen. 
Esther werkt op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Anneke werkt op donderdag op de 
Franciscus. 
 
Groepsleerkrachten 
De leerkrachten hebben als primaire taak het 
lesgeven aan de leerlingen. Iedere leerkracht 
is verantwoordelijk voor de gang van zaken in 
zijn of haar eigen klas, met inachtneming van 
het beleid van de school. De leerkracht is voor 
u een eerste aanspreekpunt, wanneer u 
vragen of opmerkingen heeft. Op onze website 
kunt u zien welke leerkrachten er dit schooljaar 
zijn en welke groep zij hebben. 
 
Onderwijsassistenten 
De onderwijsassistent heeft als primaire taak 
het – onder eindverantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht – verzorgen van lessen aan 
de leerlingen. Op onze website kunt u zien 
welke onderwijsassistenten er dit schooljaar 
zijn en bij welke groepen zij staan. 

 
Intern begeleider 
Hermien Baltes is onze intern begeleider. De 
intern begeleider is verantwoordelijk voor de 
zorg van de leerlingen en begeleidt 
leerkrachten, ouders en leerlingen hierbij. Zij 
heeft regelmatig besprekingen met alle 
leerkrachten over de voortgang van alle 
kinderen. Zij coacht en ondersteunt de 
groepsleerkracht om het onderwijs voor alle 
kinderen zo passend mogelijk aan te bieden. 
Zij is, samen met de groepsleerkracht, 
gesprekspartner voor ouders van kinderen met 
extra onderwijsbehoeften. In een enkel geval 
zal zij rechtstreeks met leerlingen werken, die 
dit vanwege hun specifieke onderwijsbehoefte 
nodig hebben. 
 
Specialisten 
Yvonne van der Willik is rekencoördinator. Zij 
is de centrale persoon bij het doorvoeren van 
vernieuwingen en verbeteringen op het gebied 
van het rekenonderwijs.  
Linda Slinkman is coördinator Kanjer. Zij is 
verantwoordelijk voor het opzetten van ons 
Kanjerbeleid en het ondersteunen van de 
leerkrachten bij de uitvoering daarvan. 
Tessy Jansen is dramadocente en verzorgt 
voor alle groepen wekelijks dramalessen, de 
Plusklas en sociale vaardigheidstrainingen.  
 
Onderwijs ondersteunend personeel 
Marion Dupont is twee ochtenden per week 
aanwezig voor administratieve zaken.  
Nico Verheul werkt vier ochtenden per week 
als onze conciërge. Hans van der Willik werkt 
drie uur per week voor onze school als ICT-er. 

De technische ICT ondersteuning wordt 
verzorgd door Cloudwise. 
 
Stagiaires 
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende 
stagiaires op school aanwezig van de PABO, 
SPW 3 (klassenassistent) en SPW 4 
(onderwijsassistent). De leerkracht van de 
groep waar stage wordt gelopen is 
verantwoordelijk voor de begeleiding. 
Ook zijn er soms korte stages, ook wel 
snuffelstage of maatschappelijke stage van het 
VO genoemd. 
 
Ziekte en/of afwezigheid leerkracht 
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten 
proberen wij om de lessen voor de leerlingen 
door te laten gaan door parttimers te vragen 
extra te komen werken. Daarnaast probeert de 
school vervangers uit een externe 
vervangerspool te werven. We zullen met de 
uiterste zorg steeds voor een zo passend 
mogelijke oplossing voor vervanging kiezen. 
Voor een nadere uitwerking hiervan verwijzen 
wij u naar hoofdstuk 13 van deze gids.  
 
Vragen aan de groepsleerkracht?  
Bij mededelingen en korte vragen kunt u, liefst 
na schooltijd, terecht bij de groepsleerkracht. U 
kunt ook een gesprek aanvragen. De 
leerkracht heeft dan meer tijd beschikbaar om 
u van dienst te zijn. Wanneer uw vraag niet 
beantwoord kan worden door de leerkracht, 
dan kunt u terecht bij de directie. We staan te 
allen tijde open voor uw vragen en 
opmerkingen. Komt het vanwege reeds 
geplande werkzaamheden niet gelegen, dan 
zal er een afspraak met u gemaakt worden. 
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2. Ons bestuur 
Het bevoegd gezag van onze school is Kalisto 
Boeiend Basisonderwijs.  
Deze stichting is in 1999 ontstaan na een 
besturenfusie waarbij de Katholieke 
schoolbesturen uit het westelijk deel van de 
provincie Utrecht zijn samengegaan. Sinds  
01-05-2015 heeft de stichting de oude naam 
SKSWW gewijzigd in Kalisto Boeiend 
Basisonderwijs.  
 
Kalisto komt uit het Oudgrieks en is de 
overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit 
verwoordt treffend onze ambitie om het beste 
uit onszelf te halen en om het beste in de 
kinderen naar boven te brengen. Op onze 
scholen werken mensen vol passie aan het 
ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en 
betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen.  
 
Kalisto is het bevoegd gezag van 16 
basisscholen met ongeveer 375 
personeelsleden, waar onderwijs op katholieke 
en oecumenische grondslag wordt gegeven 
aan ongeveer 3800 leerlingen. 
Op de 16 scholen van Kalisto voeren de 
directeuren van de scholen integraal 
management uit.  
Naast een Raad van Toezicht en een College 
van Bestuur (CvB) kent Kalisto drie 
adviescommissies, waaraan bestuursleden, 
schooldirecteuren, Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR)-leden en 
ouders met specifieke deskundigheid 
deelnemen: 

 Personeel, Organisatie en 
Communicatie  

 Onderwijs, Weer Samen Naar School 
& Identiteit  

 Financiën & Facilitaire zaken  
 
Sinds 01-01-2015 werkt Kalisto met een 
eenhoofdig College van Bestuur, te weten: 
Marlies van der Starre, voorzitter CvB. 
Op het stafbureau zijn werkzaam:  

 Theo Edelbroek, algemeen 
beleidsmedewerker en 
kwaliteitscoördinator 

 Gerard Couprie, beleidsmedewerker 
HR  

 Martin Metselaar, Manager 
bedrijfsvoering  

 Jacqueline Burger, secretariaat 
burger@kalisto-basisonderwijs.nl 
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3. Onze koers 
Op weg naar toekomstbestendig modern 
onderwijs! 
Ons onderwijs is momenteel volop in 
ontwikkeling. Daarbij zijn enkele van onze 
kernwaarden uitgangspunt: 

 Verantwoordelijkheid: eigen keuzes maken. 
 Samenwerken: leren van en met elkaar. 
 Enthousiasme: omgeving; inspirerend & 

stimulerend. 
 Uitdagingen: aandurven vernieuwingen. 

 
Het doel van ons onderwijs is ‘onderwijs op 
maat waarbij hoge betrokkenheid van uw kind 
centraal staat’.  
Dit doen we door: 

 Ieder kind te erkennen in zijn eigenheid 
Je mag zijn wie je bent, wij passen het 
onderwijs zoveel mogelijk aan je aan.  

 Van ieder kind de unieke talenten te 
ontwikkelen 
Door dramalessen en het werken vanuit 
doelen leren de kinderen hun talenten 
kennen en ontwikkelen. 

 21e eeuwse vaardigheden te integreren in 
het onderwijs 
We besteden daarbij extra aandacht aan 
het ontwikkelen van reflectievaardigheden 
en eigenaarschap. 

 Kinderen samen te laten werken 
We zetten tijdens de lessen onder andere 
coöperatieve werkvormen in. 

 Leerkrachten samen te laten werken 
Bij de kleuterbouw zijn 2 leerkrachten en 1 
onderwijsassistent samen verantwoordelijk 

voor het onderwijs aan deze kinderen. Bij 
groep 3-8 werken leerkrachten nauw 
samen, bereiden samen lessen voor en 
plegen overleg over het aanbod voor de 
kinderen. 

 Werken vanuit leerlijnen en lesdoelen 
Niet de lesmethode maar het lesdoel staat 
centraal. Dit houdt in dat niet altijd de 
geijkte weg gevolgd wordt om het doel te 
bereiken. Ook wordt uw kind meer 
betrokken bij de persoonlijk te bereiken 
doelen en hoe dat het beste kan gebeuren. 

 
Kleuterunit  
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we bij de 
kleuters met één kleuterunit. De dag verloopt 
volgens een vaste en herkenbare structuur. De 
kinderen starten en eindigen de dag bij hun 
vaste leerkracht. Na de dagopening 
verspreiden de kinderen zich over de 
kleuterunit. Er wordt in verschillende hoeken 
en kleine kringen gewerkt onder leiding van 
een leerkracht. Deze activiteiten en hoeken 
worden aangepast aan de voor de leerlingen 
gestelde doelen. Deze doelen komen uit ons 
observatie en registratiesysteem KIJK! Door 
deze manier van werken zien en observeren 
meerdere leerkrachten uw kind. Dagelijks 
worden deze observaties verwerkt en 
besproken. Naar aanleiding van deze 
observaties werken de kinderen altijd op hun 
eigen ontwikkelingsniveau.  
 
Overgang naar groep 3 
Wij doen er op school alles aan om de 
overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein 
mogelijk te maken. Daarbij borduren we voort 
op alle ervaringen die kinderen in de 
kleuterunit hebben opgedaan en nemen we 

ook de structuur van de kleuterunit voor een 
deel over. Denk aan de inzet van een kiesbord 
en het werken vanuit een thema. 
 
Een hele belangrijke inzet daarbij is onze 
nieuwe taal-leesmethode: Lijn 3. 
Deze methode is verdeeld in 12 thema's die de 
rode draad gaan vormen voor het thematisch 
werken in groep 3. De leerdomeinen lezen, 
spelling, woordenschat, mondelinge 
communicatie, begrijpend luisteren, spellen, 
leesbevordering en wereldoriëntatie komen 
standaard in Lijn 3 aan bod. Wij gaan het 
rekenen daarin meenemen. De kinderen 
krijgen zo een geheel thematisch aanbod. 
 
Aan de hand van de overdracht van groep 2 
wordt bepaald aan welke rekendoelen de 
kinderen gaan werken. Voor alle doelen zijn 
opdrachten bedacht die in een “kieskast” zijn 
verzameld. 
De kinderen kiezen een activiteit van het 
kiesbord (zoals ze gewend waren bij de 
kleuters) en pakken de materialen uit de 
kieskast. Er worden ook rekenopdrachten in 
een schrift of op een Chromebook gemaakt. 
De kinderen worden daarbij zoveel mogelijk 
gestimuleerd om opdrachten te kiezen die 
passen bij de doelen die zij nog moeten leren 
of verder moeten oefenen. Om het 
eigenaarschap te vergroten leren we de 
kinderen om zelf bij te houden welke doelen ze 
al beheersen, welke ze al een beetje kennen 
en welke ze nog gaan leren. 
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Groep 3-8 
Ons onderwijs wordt meer en meer gebaseerd 
op de leerlijnen. Dit betekent dat we vanuit de 
leerlijn van een vak onze leerdoelen en ons 
lesaanbod bepalen. Deze leerdoelen zijn 
zichtbaar in de klassen. Dit houdt ook in dat 
kinderen weten waarom ze iets gaan leren en 
invloed hebben op wat en hoe ze leren. 
Het eigenaarschap en de betrokkenheid van 
de kinderen wordt vergroot door middel van het 
voortoetsen van kennis. Kinderen krijgen zo 
inzicht in hun eigen kunnen en maken keuzes 
om al dan niet aan te sluiten bij de instructie. 
Leerkrachten begeleiden de kinderen naar 
aanleiding van de resultaten van deze 
voortoets bij hun keuzes door het voeren van 
kindgesprekken. 

Daarnaast zal de les ook meer aansluiten bij 
de beleving van de kinderen. Waar het kan zijn 
we zoveel mogelijk handelend bezig i.p.v. 
bijvoorbeeld verwerking in een schrift.  
Kinderen zien zo waar ze het geleerde in de 
praktijk kunnen toepassen. We zijn vorig jaar 
gestart met het vakgebied rekenen. Dit 
schooljaar komen er andere vakken bij. 
 
We gaan dit schooljaar onderzoeken welke 
organisatievorm het meest passend is bij deze 
manier van lesgeven. Op termijn zullen de 
kinderen niet meer in hun vaste groep met 
eigen leerkracht zitten zoals we dat nu kennen. 
 
 
 
 

Waarden 
Wij baseren ons onderwijs en ons gedrag op 
een aantal waarden. In deze mindmap ziet u 
onze waarden uitgewerkt. 
 

 
 
Katholieke identiteit 
Op onze school is iedereen welkom, ongeacht 
zijn of haar achtergrond. Wij zijn een katholieke 
basisschool, een school waar veel aandacht is 
voor samen leven, leren en werken. Daarmee 
leggen wij een fundament voor een 
samenleving waarin burgers bij elkaar 
betrokken zijn. Wederzijds respect is daarbij 
erg belangrijk. 
Inspiratiebron voor onze activiteiten is de 
katholieke levensovertuiging. Hierdoor worden 
onze opvattingen over mens, maatschappij en 
wereld gevormd.  
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4. Ons onderwijs 
Methodes 
Op de groepspagina’s van onze website vindt 
u van elke groep een beschrijving van de 
reguliere vakken rekenen, taal, spelling, 
dramatische vorming, geschiedenis e.d. 
Regelmatig worden er methoden vervangen. 
Zo blijft het aanbod actueel en komen de 
nieuwe inzichten aan bod.  
 
Directe instructiemodel  
Wij geven op 3 niveaus instructie aan de 
kinderen. Daarbij maken we gebruik van het 
’directe instructiemodel‘. Dit model bestaat uit 5 
stappen:  
Stap 1: terugblik naar de vorige les. 
Stap 2: doel van de les “Wat gaan we vandaag 
leren?”  
Stap 3: begeleid inoefenen van de stof. 
Stap 4: zelfstandige verwerking door het 
grootste deel van de groep. De leerkracht gaat 
aan de slag met de leerlingen die extra 
instructie nodig hebben.  
Stap 5: evaluatie van de les. 
 
Coöperatieve werkvormen  
Coöperatieve werkvormen stimuleren het 
samenwerken. Vaardigheden die hierbij aan de 
orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, 
overleggen en aanmoedigen. Coöperatieve 
werkvormen zijn speels van opzet en zorgen 
voor hoge betrokkenheid van kinderen bij het 
lesonderdeel. De werkvormen kunnen op 
verschillende momenten in de les ingezet 

worden en worden van groep 1 t/m groep 8 
toegepast.  
 
ICT 
Alle groepen werken met een digibord. Dit 
digitale schoolbord wordt niet alleen gebruikt 
om op te schrijven, maar biedt ook visuele 
ondersteuning bij alle instructies. 
 
Reeds vanaf groep 1 leren de kinderen 
omgaan met de computer. Met diverse 
programma’s oefenen de kleuters ruimtelijke 
oriëntatie, voorbereidend rekenen, 
woordenschat en voorbereidend lezen.  
 
Vanaf groep 3 biedt het werken met de 
computer ons de mogelijkheid om de kinderen 
(extra) te laten oefenen met bijvoorbeeld 
rekenen, spelling, taal en topografie. Ieder op 
zijn/haar eigen niveau. De kinderen werken 
met programma’s die horen bij de methodes en 
sites van het internet. In principe staan de 
computers de hele dag aan, waardoor de 
kinderen vaak aan de beurt kunnen komen.   
 
We hebben op school nog computers, deze 
worden vervangen door Chromebooks. 
Daarvan zijn er dit schooljaar minimaal 30 
beschikbaar. 
 
 
 

Kanjertraining 
Wij willen als school met ouders een 
gemeenschappelijke taal spreken die 
gebaseerd is op respect, vertrouwen en elkaar 
recht doen. Daarom zijn wij een gecertificeerde 
Kanjerschool. 
De doelen die door Kanjer worden 
nagestreefd, zijn:  

 Het bevorderen van vertrouwen en 
veiligheid in de klas.  

 Het versterken van de sociale 
vaardigheden bij leerlingen.  

 Beheersing van verschillende 
oplossingsstrategieën bij pesten en andere 
conflicten.  

 Bewustwording van de eigenheid bij 
leerlingen.  

 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  
 Het bevorderen van actief burgerschap en 

sociale integratie.  
 

Om dit te bereiken wordt er Kanjertraining 
gehouden, een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen om de sfeer in de klas te 
verbeteren.  
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Studievaardigheden  
Het aanleren van studievaardigheden zit 
verweven in de verschillende methodes. Het 
kunnen lezen van informatie uit allerlei 
informatiebronnen, het interpreteren van 
gegevens en kaartlezen krijgen specifiek de 
aandacht bij de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, verkeer, projecten, werkstukken 
en spreekbeurten. 
 
Huiswerk 
In het Voortgezet Onderwijs worden 
vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en 
taakgerichtheid gevraagd. Huiswerk draagt bij 
aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. 
Op de basisschool zitten kinderen met 
verschillende leerniveaus. De beleving van 
huiswerk kan hierdoor verschillend zijn voor elk 
kind. 
 
 
 

Op school besteden we vooral aandacht aan 
het leren leren: hoe pak je de 
huiswerkopdracht effectief aan, hoe zorg je 
ervoor dat je tijdig begint en een goede 
planning maakt, wat is daarin de rol van de 
agenda? 
Ouders kunnen hierin een belangrijke 
aanvullende rol spelen. U kunt samen met uw 
kind kijken wat het huiswerk inhoudt, wanneer 
het af moet zijn en wat een handige planning 
voor die week kan zijn.  
 
Het huiswerk wordt zoveel mogelijk op vaste 
dagen opgegeven. De leerkracht schrijft het 
huiswerk op het bord, waar het de rest van de 
week op blijft staan.  
 
Het kan ook zijn dat leerlingen huiswerk 
meekrijgen om extra te oefenen voor een 
bepaald vakgebied. U kunt hier denken aan het 
oefenen van de tafels, lezen, etc. Dit gaat altijd 
in overleg en met toestemming van ouders.  
 

Schoolmaterialen 
De school verzorgt de volgende 
verbruiksmaterialen voor de kinderen vanaf 
groep 3:  

 gum  
 schrijfpotlood 
 kleurpotloden 
 kladblok 
 lijm 
 pen 
 stiften 
 liniaal (eenmalig) 
 puntenslijper (eenmalig) 
 schaar (eenmalig) 
 vragenblokje (eenmalig) 

 
Spullen van thuis zoals etuis, stiften, e.d. 
mogen alleen op vraag van de leerkracht mee 
voor bijvoorbeeld een creatieve les. Vanaf 
groep 3 nemen de kinderen uit hygiënische 
overwegingen hun eigen oordopjes mee. Die 
gebruiken zij bij het werken op de computer of 
de Chromebook. 
Vanaf groep 6 schaffen de kinderen voor  
€ 1,00 een HEMA agenda aan. Deze agenda is 
overzichtelijk en vrij van plaatjes en 
versieringen. Zo kunnen de kinderen zich goed 
focussen op het leren werken met een agenda 
en het plannen van hun werk. 
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Plusklas 
Leerlingen die aanzienlijk meer uitdaging nodig 
hebben gaan 1 keer per week naar de 
Plusklas. Daar krijgen zij instructie en 
begeleiding bij hun opdrachten. De leerlingen 
krijgen deze opdrachten mee naar hun eigen 
groep. Voor deze leerlingen wordt de 
hoeveelheid werk in de klas ingeperkt. Dit kan 
voor elk kind anders zijn.  
Plaatsing in de Plusklas is gebonden aan een 
aantal voorwaarden en gebeurt uitsluitend in 
overleg met de intern begeleider, de 
Plusklasleerkracht en de ouders. 
 
Bewegingsonderwijs  
Kleuterunit 
Kleuters krijgen gymles in de speelzaal. De 
kinderen van groep 1-2 gymmen in ondergoed 
en op blote voeten in de speelzaal.  
 
Gymnastieklessen 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in 
Sportzaal ’Bulwijk’ aan de Stromenlaan. De 
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 gaan per eigen 
fiets naar de gymzaal. De andere groepen 
gaan lopend.  
Niet iedere leerkracht is bevoegd om gymles te 
geven. Daardoor kan het voorkomen dat een 
groep van een andere leerkracht les krijgt.  
 
Voor de gymles moeten de kinderen geschikte 
gymkleding bij zich hebben. Zonder 
gymkleding kan uw kind niet mee naar de 
gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat in de 
gymkleding en gymschoenen van uw kind 
duidelijk de naam staat.  
 
 

Voor de gymlessen in Sportzaal ‘Bulwijk’ is het 
voorgeschreven dat uw kind schone 
gymschoenen draagt. Op blote voeten 
meedoen is om hygiënische redenen niet 
toegestaan. Het dragen van sierraden tijdens 
de gymles kan ernstig letsel veroorzaken en is 
daarom verboden.    
 
 
Dag  Tijd in de zaal Bulwijk I 
Maandag  8.30 - 9.15 uur Groep 8 
Maandag  9.15 - 10.00 uur Groep 7 
Maandag  10.00 - 10.45 uur Groep 6 
Maandag  10.45 - 11.30 uur Groep 5 
   
Donderdag  8.30 - 9.15 uur Groep 8 
Donderdag  9.15 - 10.00 uur Groep 7 
Donderdag 10.00 - 10.45 uur Groep 6 
Donderdag 10.45 - 11.30 uur Groep 5 
   
Vrijdag  8.45 - 10.15 uur Groep 3 
Vrijdag 10.15 - 11.45 uur Groep 4 
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5. Belangrijke 
informatie 

Schooltijden   
Maandag:    8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur 
Dinsdag:    8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur  
Woensdag:    8.30 - 12.00 uur  
Donderdag:    8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur  
Vrijdag:    8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur  
  
Regels voor aanvang en einde schooltijd  
Om 8.20 uur gaat de eerste bel, de 
leerlingen kunnen dan naar binnen. 
Bij de tweede bel, om 08.30 uur, starten de 
lessen. ’s Middags mogen de leerlingen vanaf 
12.50 uur op het plein (niet eerder i.v.m. de 
leerlingen die naar de TSO gaan). Om 12.55 
uur gaat de bel en mogen de leerlingen naar 
binnen.  
Wij verzoeken u dringend om hieraan mee te 
werken.  

 
 
 
 
 
 
Kinderen brengen en halen 
Wij hanteren onderstaande afspraak met 
betrekking tot het brengen van uw kind. 
Ouders van kinderen in groep 1-2 (hele 
schooljaar) en groep 3 (tot de herfstvakantie) 
zijn welkom om hun kind tot de klas te 
brengen. Vanaf groep 4 (en groep 3 na de 
herfstvakantie) zien we graag dat de kinderen 
zelfstandig de school binnen komen.  
Verder vragen wij de ouder, die zijn of haar 
kind(eren) uit school op komt halen, om op het 
schoolplein te blijven staan. Voor de kleuterunit 
geldt dat het kind naar buiten mag zodra de 
leerkracht ziet dat de ouder aanwezig is. 
 
 
 

Schoolplein  
We willen het plein zo veilig mogelijk houden 
voor uw kinderen en vragen daarom uw 
medewerking:  

 Er wordt door ouders en kinderen niet 
gefietst op het plein, ook niet vlak voor en 
vlak na schooltijd. 

 Er mogen geen honden op het schoolplein 
lopen. 

 Er mag ’s morgens voor schooltijd niet 
gevoetbald worden. 

Fietsen die na schooltijd niet mee naar huis 
genomen worden blijven op het plein staan.  
Mocht uw kind een lekke band hebben of een 
sleuteltje zijn verloren dan kunt u de fiets van 
uw kind na overleg met de directie eventueel 
binnen zetten. 
 
Te laat komen 
De lessen beginnen om 8.30 en om 13.00 uur. 
Is uw kind dan niet in de klas dan is hij/zij te 
laat. Komt uw kind regelmatig te laat op school 
dan wordt u daar door de leerkracht of de 
directie op aangesproken. Het is heel 
vervelend als uw kind te laat is: het verstoort 
de les en bovendien mist uw kind 
instructies/lesstof. 
 
Studiedagen  
In het schooljaar staan een aantal studiedagen 
gepland. De kinderen zijn dan vrij en het team 
werkt aan verdere professionalisering.  
Dit schooljaar worden de studiemomenten met 
name besteed aan de teamontwikkeling voor 
het werken vanuit de leerlijnen. 
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Schoolregels 
De school hecht waarde aan een rustige en 
ordelijke werkomgeving. Daarom zijn de 
volgende regels van kracht binnen onze 
gebouwen: 

 Iedereen loopt rustig door de school. 
 De kinderen zijn bij toerbeurt in de klas 

aan de beurt om te helpen bij het opruimen 
en vegen van het lokaal. Zo dragen zij ook 
verantwoordelijkheid voor een eigen nette 
omgeving. 

 Er zijn duidelijke en vaste afspraken over 
het gebruik van de toiletten. 

 Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor 
alle leerlingen in de school. 

 
Leerlinggegevens 
Het is noodzakelijk dat de school op de hoogte 
is van de volledige contactgegevens en 
bepaalde medische gegevens van uw kind. 
Wij vragen u om wijzigingen direct door te 
geven aan de administratief medewerkster, de 
groepsleerkracht of de directie. 
 
 
 

Deelname activiteiten en festiviteiten 
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meedoen 
aan de activiteiten en festiviteiten van de 
school. Hieronder vallen ook Sinterklaas, 
Kerstviering, Paasviering en het schoolkamp 
van groep 8. 
 
Hoofdluis 
Na elke vakantie van minimaal een week vindt 
er een luizencontrole op school plaats.  
Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt 
geconstateerd wordt u daarover geïnformeerd. 
Op de website kunt u het hoofdluisprotocol en 
de behandelwijze terug vinden. 
 
Gevonden voorwerpen 
In de conciërgeruimte bij de grote hal in het 
hoofdgebouw staat een bak met gevonden 
voorwerpen.  
 
Traktaties  
In de klas wordt de verjaardag van uw kind 
gevierd. Ook mag uw kind langs de 
leerkrachten om zich te laten feliciteren. Een 
traktatie voor leerkrachten is niet nodig, in 

plaats daarvan vragen we een vrijwillige 
bijdrage voor de stichting ’Jarige Job’ 
(www.stichtingjarigejob.nl).  
Wij bevorderen bij onze kinderen een gezonde 
levensstijl. Daarom hanteren wij regels met 
betrekking tot traktaties. Deze regels zijn te 
vinden in het voedingsbeleid te vinden op onze 
website.  
 
Mobiele telefoons 
Wij vinden het niet wenselijk dat uw kind een 
mobiele telefoon gebruikt onder schooltijd. Als 
uw kind een mobiel bij zich heeft moet deze 
tijdens schooltijd bij de leerkracht in beheer. 
 
Kostbare apparatuur 
Omdat verlies van persoonlijke eigendommen 
niet wordt gedekt door onze schoolverzekering, 
verzoeken wij u om uw kind geen dure 
sieraden, mobiele telefoon en dergelijke mee 
naar school te geven. Doet u dit wel, dan is dat 
op eigen risico. 
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Vakantierooster  

2018-2019    
Herfstvakantie 22-10 2018 t/m 26-10-2018 
Koeienmarkt 24-10-2018  (in vakantie) 
Studiedag* 29-10-2018   
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019 
Studiedag* 22-2-2019   
Voorjaars 
vakantie 

25-2-2019 t/m 1-3-2019 

Studiedag* 13-3-2019   
Paasweekend 19-4-2019 t/m 22-4-2019 
Meivakantie 23-4-2019 t/m 3-5-2019 
Studiedag* 29-5-2019   
Hemelvaart 30-5-2019 t/m 31-5-2019 
Pinksteren 10-6-2019   
Zomer 
vakantie 

22-7-2019  
 

t/m 30-8-2019 

 
*alle kinderen vrij  
 
 
 

Groep 3 & 4 zijn extra vrij: 
7 juni 2019 
 
De kleuterunit heeft extra vrij: 
24 t/m 25 januari 2019 
5 t/m 7 juni 2019 
 
Aanvraag extra verlof 
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig 
volgens de wet, maar wij adviseren u wel om 
uw kind elke dag naar school te laten komen. 
In de groepen 1-2 wordt ook heel hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van uw kind, een 
voorwaarde voor het latere leren. Vanaf 5 jaar 
zijn kinderen leerplichtig. Wij verwachten uw 
kind elke dag op school. Verlof aanvragen kan 
alleen voor bijzondere omstandigheden. Kijkt u 
voor de omschrijving van de verlofregels in 
hoofdstuk 11. Op onze website kunt u het 
aanvraagformulier vinden. Voor vragen 
hierover kunt u altijd bij de directie terecht. 
 
 

Afwezigheid leerling door ziekte 
Ziekte is natuurlijk een reden om uw kind thuis 
te houden. Wanneer uw kind een pijntje heeft 
kan hij/zij echter gewoon naar school komen. 
Wij verwachten dat ouders aan de school laten 
weten als hun kind niet naar school kan 
komen. U kunt dit vanaf 8.00 uur ’s morgens 
telefonisch aan de school doorgeven. 
 
Foto’s, filmpjes en privacy 
De school is te allen tijde verantwoordelijk voor 
de door ouders gemaakte filmpjes en foto’s 
van schoolactiviteiten in en buiten de school. 
Het is dan ook niet de bedoeling dat door 
ouders, al dan niet op verzoek van school, 
gemaakte foto’s of filmpjes van andere 
kinderen op Facebook of internet komen. 
De gedragsregels omtrent het gebruik van 
sociale media, foto’s, filmpjes en privacy vindt 
u in hoofdstuk 11. 
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6. Activiteiten 
Afscheid groep 8 
Aan het eind van het schooljaar studeren de 
leerlingen van groep 8 een afscheidsmusical 
in. Die wordt in de laatste week opgevoerd 
voor zowel opa’s en oma’s als voor alle 
kinderen van de school. ‘s Avonds worden de 
gezinnen van de leerlingen van groep 8 
uitgenodigd om de musical te zien en is er een 
afscheidsfeest. 
  
Avondvierdaagse  
Jaarlijks worden er in Woerden een 
jeugdavondvierdaagse en een 
avondvierdaagse gehouden. Dit zijn 
wandeltochten van 5 en 10 kilometer per 
avond. De jeugdavondvierdaagse is bestemd 
voor kinderen van groep 1 t/m groep 6. De 
avondvierdaagse is voor kinderen vanaf groep 
5. Kinderen in groep 5 en 6 kunnen dus kiezen 
aan welke vierdaagse ze mee willen doen. 
Deelnemer moet capabel zijn om op alle dagen 
de complete afstand te kunnen volbrengen. 
Deelname is op vrijwillige basis. Inschrijvingen 
en deelname aan de jeugdavondvierdaagse 
ligt in handen van een groep enthousiaste 
ouders. Deelname aan de avondvierdaagse is 
op eigen initiatief van kinderen en/of ouders.  
  
Carnaval  
Rond de voorjaarsvakantie vieren we carnaval. 
Die dag vinden er allerlei activiteiten voor alle 
kinderen plaats. En natuurlijk mogen de 
kinderen dan verkleed naar school komen.  
 

Excursies 
Alle groepen gaan zo nu en dan op excursie. 
Deze excursies vinden buiten school plaats en 
daarbij wordt een beroep op ouders gedaan 
voor het vervoer en de begeleiding. Dit gebeurt 
via de groepsouder of leerkracht. 
 
Familiedag  
Elk jaar vieren we aan het begin van het 
schooljaar een groots familiefeest. Dit feest is 
bestemd voor alle leerlingen van de 
Franciscusschool, met hun familie. Er kunnen 
spelletjes worden gedaan en er is eten en 
drinken te koop. De familiedag wordt door de 
ouderraad (OR) en het team voorbereid. De 
opbrengst is bestemd voor de ouderraad. 
 
Kamp groep 8 
Tegen het eind van het schooljaar gaan de 
kinderen van groep 8 drie dagen op kamp. Ze 
hebben een programma van spel en excursies. 
Daarvoor wordt een aparte ouderbijdrage 
gevraagd. De bijdrage voor het kamp bedraagt 
€ 45,-. 
 
Kerstmis  
Kerstmis wordt ieder jaar op school gevierd. Er 
wordt een musical opgevoerd, onder 
begeleiding van de groepsleerkracht en de 
dramadocent. Ook wordt er een maaltijd op 
school genuttigd.   
 
Kleuterfeest  
Op de dag dat de andere groepen op 
schoolreis gaan, is het feest voor de leerlingen 
van de kleuterunit. Dit kleuterfeest heeft elk 
jaar een ander thema. Vele ouders helpen die 
dag met het begeleiden van spelletjes en 

assisteren bij het eten. In een jubileumjaar van 
de school gaan de kleuters mee op schoolreis.  
 
Leerlingenraad  
Op school werken we met een 
leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 
en 8 bespreken samen met de directie de 
ideeën die alle leerlingen kunnen 
inbrengen. Hierna vindt een terugkoppeling in 
de groepen en in de weekbrief plaats. 
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Oud papier/batterijen  
Eén keer per maand wordt er oud papier 
ingezameld. Op dinsdagavond en 
woensdagochtend staat de container bij de 
kleuteringang. Met de opbrengst van het oud 
papier worden er nieuwe leesboeken voor de 
leerlingen aangeschaft. De inzameling ligt in 
handen van een oud papiercommissie.  
Bij diverse ingangen staat een grote bus, waar 
batterijen in verzameld worden. De opbrengst 
komt ten goede aan de school. 
 
Pasen  
In de Goede Week wordt aandacht besteed 
aan de Vastenactie. Op school wordt er met de 
hele school gezamenlijk een Paasviering 
gehouden.  
  
Projecten bovenbouw  
In groep 8 wordt extra aandacht besteed aan 
gezond gedrag en de gevaren van alcohol, 
roken en drugs door een gastspreker van de 

GGD. Bureau HALT verzorgt in groep 8 een 
serie van 4 lessen over onder meer 
vandalisme en het gebruik van vuurwerk. In 
groep 7 en 8 wordt er seksuele voorlichting en 
voorlichting over de puberteit gegeven.  
 
Schoolfotograaf  
Ieder jaar komt een schoolfotograaf op school 
om foto’s te maken. Dit gebeurt aan het begin 
van het schooljaar. Van elke groep wordt een 
groepsfoto gemaakt en van alle 
leerlingen worden portretfoto’s gemaakt. Ook 
kunnen er foto’s gemaakt worden van broertjes 
en zusjes.   
 
Schoolbibliotheek  
Iedere woensdag kunnen de leerlingen van 
groep 1 t/m 4 in de grote hal gratis een boek 
lenen. In de bibliotheek vinden de 
leerlingen prentenboeken en leesboeken op 
allerlei niveaus. Enkele ouders verzorgen de 
uitleen. De boeken moeten in een tas 

vervoerd worden. De leerlingen van de groep 
5 t/m 8 hebben in de klas een bibliotheek en 
regelen het (eventuele) uitlenen met de 
groepsleerkracht zelf. 
 
Schoolreis   
Elk jaar gaan we met de groepen 3 t/m 7 op 
schoolreis. Waar we naar toe gaan blijft zo 
lang mogelijk een verrassing.  
 
Schoonmaak 
Naast onze dagelijkse schoonmaak wordt er 
twee keer per jaar een schoonmaakactie 
georganiseerd, voor de Kerst- en 
de zomervakantie. Ouders komen op 
deze dag vrijwillig, gewapend met spons, 
zeem, emmer etc. naar school om ervoor te 
zorgen dat na de vakantie gestart kan worden 
in een schoon lokaal met schone materialen. 
Ouders van de leerlingen van de 
kleuterunit krijgen dan ook materiaal mee om 
thuis schoon te maken.  
 
Sinterklaas  
Wanneer de Sint weer in ons land is, wordt er 
in de klassen begonnen aan de 
voorbereidingen voor het feest. Veel ouders 
helpen dan de Goedheiligman met het 
versieren van de school. In de weken die 
volgen wordt er één keer een schoen gezet en 
komen de Pieten een keer naar school. Op 5 
december vereert de Sint de school met een 
bezoek. 
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Sportdagen   
Een commissie van vakleerkrachten 
gymnastiek uit Woerden organiseert allerlei 
sport- en spelactiviteiten. De sportdagen 
worden verzorgd door Stichting Schoolsport 
Woerden (SSW). De combinatiefunctionaris, 
Martijn Jansen, zal gedurende het schooljaar 
ook verschillende sportieve activiteiten 
organiseren voor de groepen. 
 
Verjaardag leerkracht  
De leerkracht viert haar of zijn verjaardag met 
de groep. Van te voren wordt duidelijk 
aangegeven wanneer de feestdag is en welke 
bijzonderheden er die dag zijn. 
 
Kinderopvang 
KMN Kind & Co verzorgt kinderopvang binnen 
de wijk. Voor meer informatie, kijk op de 
website www.kmnkindenco.nl. 
 
 

Tussen Schoolse Opvang 
Het overblijven wordt op onze school 
georganiseerd door KMN Kind & Co. Hiervoor 
is bij hen een coördinator in dienst die voor dit 
werk geschoold is. De coördinator is ook het 
aanspreekpunt voor de ouders, de school en 
de overblijfouders. De kosten voor de 
TSO zijn € 2,75 per keer.  
 
Brede School Molenvliet 
De Franciscusschool, de Molenwiek, de 
Constantijnschool, de Johan Friso school, de 
Achtsprong en KMN Kind & Co vormen samen 
de ‘Brede School Molenvliet’. Dit houdt in dat 
we samenwerken waar het kan, bijvoorbeeld 
d.m.v. het organiseren van een brede-
schooldag en overleg over de naschoolse 
activiteiten. De werkgroep Brede School komt 
eens in de twee maanden bij elkaar en 
bespreekt de ontwikkelingen binnen de Brede 
School. Deze overleggen worden aangestuurd 
door een combinatiefunctionaris van de 

gemeente. Er zijn nog meer combinatie-
functionarissen betrokken bij dit overleg en de 
activiteiten die de school organiseert. 
 
De naschoolse activiteiten (NSA) worden 
gedurende het schooljaar voor alle leerlingen 
van groep 3 t/m 8 aangeboden op het gebied 
van sport en beweging, kunst en cultuur en 
andere interessante aandachtsgebieden. Per 
cursus geldt een eigen bijdrage tussen de  
€ 10,- en € 20,-. De activiteiten vinden plaats 
na schooltijd in ruimtes van de scholen en 
worden gegeven door deskundige aanbieders. 
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7. Leerlingenzorg 
Wet Passend Onderwijs 
Met de wetgeving rond Passend Onderwijs 
wordt beoogd dat ieder kind een passend 
onderwijsarrangement krijgt.   
Ouders kunnen een beroep doen op de 
zogenaamde onderwijszorgplicht voor ieder 
schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder kind een 
passend onderwijsaanbod krijgt. Dat kan worden 
aangeboden op één van de reguliere 
basisscholen van het bestuur, maar ook 
daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal 
(basis)onderwijs. Om de zorgplicht waar te 
kunnen maken, werken de scholen van Kalisto 
– en daarmee ook onze school – samen in het 
samenwerkingsverband Passenderwijs. 
(www.passenderwijs.nl) 
 
Ondersteuningsstructuur  
De ondersteuning op de Franciscusschool is 
erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk 
aan te passen aan de behoeften en 
mogelijkheden van iedere leerling. Om dit 
onderwijs goed te verzorgen hebben wij op 
school naast de groepsleerkrachten ook een 
intern begeleider (IB). De intern begeleider 
coördineert de zorg voor en hulp aan de 
kinderen. De extra hulp wordt in principe door 
de groepsleerkracht in de klas gegeven. Hoe 
de ondersteuning voor een kind eruit ziet, 
wordt samen met ouders, IB en leerkracht 
besproken. Wij hebben een school-
ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit 
ondersteuningsprofiel leggen wij vast hoe het 
team Passend Onderwijs voor elk kind kan 

realiseren. Dit profiel beschrijft hoe we de lichte 
ondersteuning vormgeven, wie daarvoor 
verantwoordelijk is en welke mogelijkheden 
onze school heeft om leerlingen met een zware 
ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit 
profiel vindt u op onze website. 
 
Leerlingvolgsysteem 
De vorderingen van de leerlingen worden in 
kaart gebracht, zodat de school een zo goed 
mogelijk beeld heeft van de ontwikkeling van 
de kinderen. Hiervoor worden de scores van 
de methode- en de Cito-toetsen gebruikt. Voor 
kleuters gebruiken wij Cito Taal en Cito 
Rekenen en het leerlingvolgsysteem KIJK! 
De school gebruikt het leerlingvolgsysteem 
Kanvas voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen.  
U wordt als ouder op de hoogte gehouden van 
de resultaten van de Cito toetsen. 
 
Groeps- en leerlingbesprekingen  
Zowel de groepsbesprekingen als de 
leerlingbesprekingen vinden twee maal per jaar 
plaats.  
Tijdens de groepsbespreking bespreekt de 
leerkracht met de intern begeleider de 
prestaties en het welbevinden van elke 
leerling. In de leerlingbespreking worden 
opvallende zaken van leerlingen besproken en 
worden er tips gevraagd aan collega’s om de 
betreffende leerling verder te helpen. Naar 
aanleiding van deze besprekingen kunnen er 
extra acties worden uitgezet. Indien nodig krijgt 
de leerkracht extra hulp of coaching in de 
groep van de intern begeleider. Er kan ook in 
overleg met ouders een traject naar externe 
hulpinstanties worden gestart. 
 

Groepsplannen  
Er worden per half jaar groepsplannen 
opgesteld voor de vakken rekenen, technisch 
lezen en spelling. Hierin beschrijft de leerkracht 
aan welke doelen en op welke manier er de 
komende periode wordt gewerkt. In de 
groepsplannen worden deze doelen op drie 
niveaus gesteld: basis, verdieping en verrijking. 
Dit betekent dat alle leerlingen zo veel mogelijk 
op hun eigen niveau les krijgen.  
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Handelingsplannen  
Wanneer blijkt dat een leerling een andere 
aanpak nodig heeft dan gebruikelijk in de klas, 
kan een individueel handelingsplan worden 
opgesteld. In dit plan wordt de aanpak die 
nodig is voor deze leerling beschreven. Tevens 
wordt hierin aangegeven welk doel er voor de 
komende periode nagestreefd wordt. Elk 
handelingsplan wordt samen met ouders, IB en 
leerkracht besproken en regelmatig 
geëvalueerd. 
 
Ontwikkelingsperspectief  
Wanneer een leerling op een bepaald 
vakgebied een achterstand heeft van meer dan 
twee jaar kan hij of zij een aparte eigen leerlijn 
krijgen. Dit houdt in dat de leerling een 
specifiek programma krijgt voor één of 
meerdere vakgebieden. In dit geval wordt er 
een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin 
ook het verwachte uitstroomniveau wordt 
opgenomen. Dit ontwikkelingsperspectief wordt 
met de ouders besproken. 
 
Dyslexieprotocol  
Lees- en spellingsproblemen doen zich voor bij 
ongeveer 10% van de Nederlandse 
schoolgaande kinderen. De lees- en/of 
spellingsprestaties van leerlingen met dyslexie 
behoren tot de zwakste 3 à 4 % op landelijk 
genormeerde toetsen zoals de Drie-Minuten-
Toets (DMT) en de Spellingstoets van Cito.  
Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen 
en/of spellen van taal. Het kan de 
schoolprestaties van kinderen ernstig 
belemmeren waardoor kinderen met dyslexie 
op school mogelijk onder hun niveau 
presteren. Bij een vroegtijdige signalering en 

behandeling van de lees- en/of 
spellingsproblemen kunnen kinderen een 
aanvaardbaar niveau van technisch lezen, 
spellen en schrijven bereiken. 
Als definitie van dyslexie hanteren we de 
definitie van Stichting Dyslexie Nederland 
(2008): dyslexie is een stoornis die gekenmerkt 
wordt door een hardnekkig probleem met het 
aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen 
van het lezen en/of spellen op woordniveau. 
In ons dyslexieprotocol wordt beschreven hoe 
op de Franciscusschool wordt gewerkt aan het 
voorkomen, onderkennen en aanpakken van 
lees- en spellingsproblemen. De beschrijving is 
gebaseerd op het protocol ‘Leesproblemen en 
dyslexie’ van het expertisecentrum Nederlands 
(2011). U kunt dit protocol opvragen op school. 
 
Samenwerking met de peuterspeelzaal  
De school heeft contact met peuterspeelzaal 
De Kabouter/KNM Kind & Co. Deze organisatie 
heeft een eigen overdrachtsformulier. Wanneer 
een kind bijna 4 jaar wordt, gaat het 
overdrachtsformulier naar de basisschool. 
 
Samenwerking Voortgezet Onderwijs 
De school werkt nauw samen met het 
voortgezet onderwijs voor een goede 
overdracht van de leerlingen die onze school 
verlaten. Er is een digitale overdracht van 
gegevens en een zogenoemde ‘warme 
overdracht’ waarin de leerkracht met het 
Voortgezet Onderwijs in gesprek gaat over de 
leerlingen die de overstap maken. 
 
 
 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heeft u vragen over bijvoorbeeld school, 
vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, 
pesten of geld? Het CJG kan dan met u 
meedenken met vragen rondom opgroeien en 
opvoeden.  
In het CJG werken het Consultatiebureau, 
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD 
Midden-Nederland en het maatschappelijk 
werk nauw met elkaar samen.  
www.cjgwoerden.nl  
 
GGD  
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD 
Midden-Nederland werkt preventief aan een 
gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen 
van 0 tot 19 jaar. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD 
verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, 
een jeugdverpleegkundige en een 
doktersassistente. 
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw 
kind dan kunt u contact met de GGD opnemen 
van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden 
op telefoonnummer 033 - 4600046. 
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8. Ouder 
participatie 

Het contact met de ouders van onze school 
vinden wij erg belangrijk. Ouders en school 
staan beiden voor dezelfde taak: het kind 
begeleiden om het beste uit zichzelf te halen.  
Ouders mogen van de school steun 
verwachten bij de begeleiding van hun kind. De 
school verwacht van de ouders dat zij het 
schoolbeleid ondersteunen. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders en school vertrouwen 
hebben in elkaar. De communicatie met ouders 
over de ontwikkeling en het welbevinden van 
het kind is dan ook van groot belang. In 
hoofdstuk 9 leest u alles over communicatie 
met ouders. 
 
Ouderparticipatie  
Veel schoolactiviteiten zouden zonder hulp van 
ouders niet mogelijk zijn. Elke groep heeft een 
groepsouder die met de leerkracht(en) bekijkt 
welke activiteiten er zijn. De groepsouder wordt 
in het begin van het schooljaar in overleg met 
de leerkracht gekozen. Mocht u interesse 
hebben dan kunt u dat bij de leerkracht 
kenbaar maken. De groepsouder regelt de 
praktische zaken voor de groep (zoals vervoer 
zoeken bij excursies, hulp regelen bij het 
schoonmaken van de klas). Via de 
groepsouder wordt u benadert om activiteiten 
te ondersteunen. Wij hebben daarvoor de 
volgende richtlijnen opgesteld: 
 
 

Richtlijnen oudertaken 
Begeleiden bij activiteit/excursie 

 De leerkracht informeert de groepsouders 
over de activiteit/excursie.  

 Via de groepsouder worden ouders attent 
gemaakt op het feit dat ze zich kunnen 
inschrijven voor begeleiden bij een 
activiteit/excursie etc.  

 Vaak is het ook nodig om de kinderen te 
vervoeren met een auto naar de 
activiteit/excursie. Daar het om incidenteel 
vervoer van kinderen gaat zijn de ouders 
daarvoor verzekerd en hoeven niet alle 
kinderen op een stoelverhoger o.i.d. Deze 
is dus niet verplicht, maar indien een ouder 
dat wel wenselijk vindt kan hij/zij deze zelf 
meegeven. 

 Ouders begeleiden een groepje. Van 
tevoren horen ze welke kinderen in hun 
groepje zitten, dit is vaak ook uw eigen 
kind (tenzij u dit niet wilt). Bij schoolreis 
begeleiden ze juist niet hun eigen kind. 
Wanneer het een activiteit met vervoer is, 
is het groepje wat de ouder vervoert 
hetzelfde als wat de ouder begeleidt. 

 Van de ouder die het groepje begeleidt 
verwachten we een actieve en betrokken 
houding. Dit houdt tevens in dat kinderen 
zowel gestimuleerd als gecorrigeerd 
mogen worden. Uiteraard is de leerkracht 
altijd aanwezig en eindverantwoordelijk 
voor de kinderen. 

 Indien de activiteit elders is dan op school, 
worden bij terugkomst de kinderen in het 
lokaal van de groep teruggebracht en 
wacht de ouder tot de leerkracht aanwezig 
is. 

 

Hand-en-spandiensten in de groep/aankleding 
van de school 

 Via de groepsouder en/of de weekbrief 
worden ouders attent gemaakt op het feit 
dat ze zich kunnen inschrijven voor het 
verlenen van hand-en-spandiensten of 
aankleding van de school. 

 De leerkracht maakt de uit te voeren 
diensten inzichtelijk en stuurt aan. Tevens 
zorgt de leerkracht voor de benodigde 
materialen. 

 De leerkracht maakt duidelijk wanneer de 
activiteit afgelopen is en hoe het opruimen 
aangepakt wordt. 
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Schoolschoonmaak 
 Via de groepsouder worden ouders attent 

gemaakt op het feit dat ze zich kunnen 
inschrijven voor hulp bij de 
schoolschoonmaak. 

 De ouders worden erop attent gemaakt dat 
het prettig is om schoonmaakspullen mee 
te nemen. 

 De leerkracht met de taak 
schoolschoonmaak maakt een lijst met de 
uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden. 
Diezelfde leerkracht zorgt dat 
schoonmaakspullen in de teamkeuken 
aanwezig zijn. 

 Per groep wordt in overleg met de ouders 
de taken verdeeld.  

 
Medezeggenschapsraad 
De inspraak van ouders en personeel op 
schoolzaken is officieel geregeld via de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). De 
medezeggenschapsraad (MR) heeft bepaalde 
bevoegdheden bij belangrijke wijzigingen in het 
beleid van de organisatie van de school en bij 
belangrijke beslissingen van de school. Er 
wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en 
u bent van harte welkom als toehoorder 
aanwezig te zijn. De vergaderdata worden 
vermeld in de jaarkalender. Wanneer er tijdens 
de vergaderingen onderwerpen van 
vertrouwelijke aard worden behandeld, neemt 
de voorzitter het besluit de vergadering in 
beslotenheid voort te zetten.  
Van iedere vergadering wordt een actie- en 
besluitenlijst gemaakt. Een kort verslag wordt 
gepubliceerd in de weekbrief en op de website. 
Voor de actuele bezetting van de MR verwijzen 
we naar onze website. 

Ouderraad 
De ouderraad (OR) is een enorme hulp in de 
school bij het organiseren van allerlei feesten 
en activiteiten. Samen met een leerkracht en 
eventueel andere ouders zorgen ze ervoor dat 
aan de hand van een draaiboek de organisatie 
van een activiteit van begin tot het eind goed is 
geregeld. Te denken valt aan: het familiefeest, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis en het 
kleuterfeest. 
De ouderraad vergadert elke 6 weken. Een 
vertegenwoordiger van het team van 
leerkrachten is daarbij aanwezig (adviserend). 
Voor de actuele bezetting van de OR verwijzen 
we naar onze website. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Van de vrijwillige ouderbijdrage worden allerlei 
activiteiten bekostigd, die niet voor 
rijksvergoeding in aanmerking komen, zoals 
Sinterklaas, Kerst, Pasen en excursies. Zonder 
uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet 
plaatsvinden. De ouderbijdrage wordt beheerd 
door de ouderraad en door twee onafhankelijke 
ouders gecontroleerd. Hierover legt de 
ouderraad verantwoording af bij de MR.  
Voor 2018-2019 is de ouderbijdrage 
vastgesteld op € 50,-. 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het betalen 
van de bijdrage dan kunt u dat bij de directie 
kenbaar maken. In dat geval kan uw kind niet 
deelnemen aan een aantal activiteiten die door 
de ouderbijdrage bekostigd worden. 
Mocht het voldoen van de ouderbijdrage tot 
problemen leiden, neemt u dan tijdig contact 
op met de directie van de school. We zoeken 
dan samen naar een oplossing. 
 

Voor minder draagkrachtige ouders geeft de 
gemeente een vergoeding. U kunt zich dan 
wenden tot Ferm Werk, Carrosserieweg 1, 
3445 BC in Woerden, tel. 0348-497000.  
 
Vervoersafspraken 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle 
ouders richtlijnen toegestuurd met daarin onder 
andere praktische informatie over het 
vervoeren van leerlingen. Hierin staan 
afspraken over verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid, door school afgesloten 
verzekeringen en bijvoorbeeld regelgeving 
over het aantal kinderen dat in een auto 
vervoerd mag worden. Het protocol staat ook 
op onze website www.kbs-franciscus.nl 
 
Verzekering  
Het schoolbestuur heeft namens de 
ouderverenigingen voor alle kinderen van de 
basisscholen binnen Kalisto een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Meer 
informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11. 
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9. Communicatie 
Algemeen 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder 
betrokken bent bij school. Het gaat immers om 
de ontwikkeling van uw kind. Daarom hebben 
wij vaste momenten in het jaar waarop we u 
ontmoeten. Deze worden in dit hoofdstuk 
beschreven. Daarnaast vinden we het, net als 
u, belangrijk om elkaar ook op andere 
momenten op de hoogte te houden. 
In het algemeen geldt dat als u met ons in 
gesprek wilt, dat het prettigste is na schooltijd. 
Het makkelijkste is als u even een afspraak 
maakt, dan hebben we ook zeker tijd voor u. 
Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van uw kind hebben we een 
aantal zaken beschreven die u van ons mag 
verwachten en wat wij van u verwachten.  
 
Wat mag u als ouder van ons verwachten? 
Betrokkenheid 

 Leerkrachten zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van het kind. 

 Leerkrachten handelen in het belang van 
het kind. 

 Leerkrachten stralen vertrouwen uit in het 
kind en de ouders. 

 
Omgangsvormen 

 Leerkrachten gedragen zich respectvol, 
integer en discreet. 

 School houdt zich aan de principes van de 
Kanjertraining. 

 We houden ons aan schoolafspraken: 
doen wat je zegt – zeg wat je doet. 

 We hebben een open luisterhouding (LSD: 
luisteren, samenvatten & doorvragen) en 
tonen oprechte interesse. 

 
Communicatie 

 We hanteren een eerlijke, transparante en 
open communicatie. 

 We maken ruimte/creëren tijd om met 
ouders in gesprek te gaan. Bij geplande 
gespreksavonden en na schooltijd. 

 We nemen ouders op tijd mee bij de 
ontwikkeling van hun kind en verstrekken 
tijdig algemene informatie.  

 We betrekken ouders bij een 
handelingsplan van het kind.  

 We stellen het belang van het kind voorop, 
we zijn immers samen verantwoordelijk. 
Daarnaast geven we als school ook een 
groepsbelang of schoolbelang (grenzen) 
aan indien nodig. 

 Op een vraag van een ouder per mail 
reageren we, indien het over ontwikkeling 
gaat, door een afspraak te maken. Bij 
voorkeur persoonlijk, indien dit niet 
mogelijk is telefonisch. Waar nodig maken 
we een gespreksverslag. Wanneer het een 
ander onderwerp is kan het ook per mail. 
Bij beide geldt dat we binnen 3 werkdagen 
reageren. 

 
Wat verwachten wij van u als ouder? 
Wij hanteren onderstaande afspraak met 
betrekking tot het brengen van uw kind. 
Ouders van kinderen in de kleuterunit (hele 
schooljaar) en groep 3 (tot de herfstvakantie) 
zijn welkom om hun kind in de klas te brengen. 
Vanaf groep 4 (en groep 3 na de 
herfstvakantie) zien we graag dat de kinderen 
zelfstandig de school binnen komen.  

Betrokkenheid 
 Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling 

van hun kind. 
 Ouders handelen in het belang van hun 

kind. 
 Ouders vertrouwen op de deskundigheid 

van de leerkracht. 
 Ouders stralen vertrouwen uit in de 

leerkracht en de school. 
 Ouders denken kritisch mee. 

 
Omgangsvormen  

 Ouders gedragen zich respectvol en 
discreet. 

 Ouders houden zich aan de principes van 
de Kanjertraining. 

 
Communicatie 

 Ouders lezen alle informatie die vanuit 
school wordt aangeleverd. 

 Ouders houden regelmatig contact met de 
leerkracht. 

 Ouders bespreken zaken met de 
leerkracht en niet op het schoolplein of via 
chatgroepen (bv. WhatsApp/Facebook).  

 Ouders komen op gesprekken en 
ouderavonden.  

 Ouders bespreken de ontwikkeling van 
hun kind in een persoonlijk gesprek en niet 
via de mail. 

 Ouders bespreken problemen altijd met de 
leerkracht. De route is: 
Leerkracht  IB-er en leerkracht  
Leerkracht en directie. 

  
  



 

 

25

    

Weekbrief/maandbrief 
Elke vrijdag krijgt u per mail van de directie een 
weekbrief met informatie voor de hele school. 
Elke maand krijgt u ook een maandbrief 
opgesteld door de groepsleerkracht met daarin 
informatie over de groep van uw kind. 
 
Jaarkalender 
Aan het einde van elk schooljaar krijgt u 
de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar 
mee. Zo bent u ruim op tijd op de hoogte van 
de planning van alle activiteiten, gesprekken, 
ouderavonden, etc. 
Het kan zijn dat er in de loop van het jaar 
zaken worden toegevoegd. Deze worden met u 
gecommuniceerd via de weekbrief. 
 
Social Schools app 
Wij gaan de Social Schools app gebruiken in 
onze communicatie met ouders. Het gaat hier 
om een veilig, afgesloten communicatie-
platform. Alleen ouders die toestemming 
hebben gekregen van de school kunnen in 
deze omgeving. Social Schools is een 
eenvoudige en overzichtelijke app, die 
bijdraagt aan een goede communicatie met 
ouders, bevordert kennisdeling, samenwerking 
en ouderbetrokkenheid. 
Er is zo één platform voor alle informatie vanuit 
de school. Het delen van foto's en bestanden, 
een planner voor oudergesprekken, een 
actuele jaarkalender en mogelijkheden tot 
eenvoudig contact leggen met bijvoorbeeld 
MR, OR, hulpouders, etc. 
 
 
 
 

Website 
Op de website zijn veel zaken betreffende 
communicatie terug te vinden. Denk aan de 
schoolgids, de kalender, digitale brieven, 
formulieren, afspraken en protocollen. 
www.kbs-franciscus.nl  
 
Schoolgids 
De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en na 
toestemming van de Medezeggenschapsraad 
op de website geplaatst. Ruim voor de start 
van het nieuwe schooljaar wordt de gids 
digitaal aan alle ouders verzonden. 
 
Gesprekkencyclus 
Informatieavond 3e schoolweek 
 Facultatief  
10 minuten gesprek 5e en 6e schoolweek
 Voor alle leerlingen 
Voortgangsgesprek 13e en 14e schoolweek
 Op intekening  
Rapportgesprek 1 22e en 23e schoolweek
 Voor alle leerlingen 
Rapportgesprek 2 39e en 40e schoolweek
 Op intekening 

 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een 
informatieavond georganiseerd. Tijdens deze 
informatieavond vertelt de groepsleerkracht 
over de inhoud van het komende schooljaar en 
de activiteiten die zullen plaatsvinden. Ook 
bent u in de gelegenheid om de gebruikte 
lesmethodes te bekijken.  
 
10 minuten gesprek 
In het begin van het schooljaar zijn er 
oudergesprekken voor alle ouders. Het doel 
van deze gesprekken is kennismaken, visie 
van u op uw kind, doornemen van eventuele 
afspraken van het jaar daarvoor en het helder 
maken van verwachtingen. De gesprekken 
duren 10 minuten. 
Ouders van leerlingen in de kleuterunit krijgen 
een uitnodiging met een vragenlijst. Deze 
vragenlijst is bedoeld als persoonlijke 
voorbereiding van het gesprek met de 
leerkracht.  
Kinderen uit groep 3 t/m 8 vullen op school een 
vragenlijst in die als leidraad wordt gebruikt 
voor het gesprek. 
Vanaf groep 6 verwachten wij dat leerlingen bij 
het gesprek aanwezig zijn. Door de kinderen te 
betrekken bij de gesprekken maken we ze 
mede-eigenaar van hun ontwikkeling. 
 
Voortgangsgesprek 
Het doel van dit gesprek is om de voortgang 
van de ontwikkeling van uw kind te delen. Dat 
zal met name gaan over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
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Rapportgesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een 
rapport. De leerlingen van groep 8 krijgen één 
rapport en een verslag met een laatste indruk 
mee. Na elk rapport zijn er rapportgesprekken 
gepland, we gaan dan met u in gesprek over 
de ontwikkeling van uw kind naar aanleiding 
van het rapport. 
 
Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs 
Tijdens de rapportgesprekken van groep 7 aan 
het einde van het schooljaar, waarvoor alle 
ouders van die groep en hun kind worden 
uitgenodigd, zal er door de leerkracht een 
eerste schooladvies voor het Voortgezet 
Onderwijs worden gegeven. Dit schoolbreed 
gedragen advies is gebaseerd op de 
resultaten, werkhouding en het gedrag van uw 
kind in de afgelopen jaren op school. Voor de 
voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten van 
groep 8 u uitnodigen om het definitieve 
schooladvies met u te bespreken. 
 
Kijkmomenten 
Twee keer per jaar is er een kijkmoment voor 
alle ouders. U kunt dan een les bijwonen en zo 
een indruk krijgen van hoe er in de groep van 
uw kind gewerkt wordt. Voor de kijkmomenten 
krijgt u een uitnodiging via de Social Schools 
app.  
 
Inloopmomenten 
Een aantal keer per jaar bent u welkom om na 
schooltijd samen met uw kind in de klas te 
komen om het werk van uw kind te bekijken. 
De data voor de inloopmomenten staan in de 
jaarkalender. 
 

Inloop- en kijkmomenten bieden geen 
gelegenheid tot een inhoudelijk gesprek met de 
leerkracht. Hiervoor kunt u altijd een afspraak 
maken met de leerkracht. 
 
Maandsluiting 
De laatste vrijdag van de maand komen alle 
groepen bij elkaar in de grote hal om 
gezamenlijk de maand af te sluiten. In de 
maandsluiting laten de kleuters en de helft van 
de overige groepen iets zien van wat zij die 
maand geleerd, gemaakt en/of gedaan 
hebben. De ouders van de kinderen uit de 
groepen die aan de beurt zijn worden via de 
Social Schools app uitgenodigd om de 
maandsluiting bij te wonen. 
 
Ouderenquête 
Regelmatig bevragen wij onze ouders over 
onderwerpen betreffende de school en het 
onderwijs aan hun kind. Wij doen dat middels 
digitale enquêtes uit Integraal. De uitslag van 
de enquêtes gebruiken wij om ons onderwijs 
verder te verbeteren. 
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10. Kwaliteit 
zorg 

Resultaatgerichte afspraken 2017-2018 
 

 

Wij werken op een planmatige manier aan de 
kwaliteit van ons onderwijs. Daarbij stellen wij 
doelen vast waar we aan werken en stellen we 
halverwege het jaar vast of we nog wel op de 
goede weg zijn. Met het bestuur maken wij 
daarbij resultaatgerichte afspraken. 
 
 

 
 
 

 
  

Domein: Optimale ontwikkeling van leerlingen:
Rekenen: van groep 3-8 wordt het onderwijsaanbod gegenereerd vanuit leerlijnen. De methode is ondersteunend Behaald voor 50% van de lessen 
De kleuters werken in een kleuterplein: Leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod Behaald
De kleuters werken in een kleuterplein: het onderwijsaanbod is planmatig en beredeneerd Behaald
Leerkracht is kritisch op eigen handelen en is in staat om de kinderen meer eigenaarschap te geven In de basis behaald, blijft in ontwikkeling
De inhoud van het rapport is in alle groepen eenduidig Behaald
Alle leerkrachten betrekken relevante informatie uit lvs: Parnassys / Integraal / Kijk Behaald
Het aanbod in de Plusklas is uitgebreid Behaald
De kijkwijzer voor 'Teach like a champion'wordt uitgebreid en geïmplementeerd de kijkwijzer is niet uitgebreid
Domein: Duurzame professionalisering:
Borging: het team geeft elkaar feedback In de basis behaald, blijft in ontwikkeling
Teamleden delen kennis met elkaar Behaald
In LeerWerkGemeenschappen wordt op projectbasis gewerkt In ontwikkeling
Eén leerkracht volgt de training TOP leerkracht Drie leerkrachten volgen de TOP opleiding
Domein: Continuïteit en profilering
Communicatie tussen ouders en teamleden is constructief en handelingsgericht In de basis behaald, blijft in ontwikkeling
We zijn zichtbaar een Kanjerschool In de basis behaald, blijft in ontwikkeling
Domein: Professionele bedrijfsvoering
Een kerngroep stuurt de onderwijskundige vernieuwing mede aan Behaald
Er zijn meer ICT devices voor het onderwijs beschikbaar Behaald
Ons ICT plan is aangepast aan de huidige doelstellingen en sluit aan bij de doelen van Kalisto Het ICT plan is nog niet aangepast, b

Bovenschools ligt dit project tijdelijk stil
De scholen worden elke twee jaar bezocht door een visitatiecommissie, samengesteld uit directeuren van Kalisto scholen Behaald 
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Resultaatgerichte afspraken 2018-2019 

DOEL PER DOMEIN BEOOGDE RESULTATEN ACTIVITEITEN
waarom / why wat is zichtbaar / what/deliverables hoe gaan we dat doen / how?

Mindset van IB veranderen naar meer IB heeft kennis van analyses en interventies om Begeleiding IB door H. Boudestein, specialist 
opbrengstgericht werken / denken opbrengstgericht denken bij teamleden te verhogen opbrengstgericht werken PO raad
Uit kinderen halen wat er in zit, Leerlingen uit groep 7-8 laten groei zien op Leerstof aanpassen aan uitstroomniveau
sterker positioneren voor het VO vaardigheidsscores
Verhogen betrokkenheid leerlingen Kinderen zijn minimaal 85% van de les betrokken Rekenen: Bij groep 3-8 wordt het onderwijsaanbod

gegenereerd uit de leerlijnen. De methode is
ondersteunend

Zicht op ontwikkeling Teamleden zijn in staat om relevante data Gebruik van het dashboard van Leeruniek voor het 
goed te duiden interpreteren en analyseren van data

Leerstofaanbod passend maken bij leerlingpopulatie Leerkrachten zijn in staat om bewuste keuzes te Coaching van leerkrachten op het gebied rekenen
maken in het leerstofaanbod, passend bij de door N. Eigenhuis
onderwijsbehoeften van de groep

Leerstofaanbod passend maken bij leerlingpopulatie Alle leerkrachten betrekken relevante informatie Met het Mten H. Boudestein vaststellen welke
uit LVS ParnasSys/Integraal/KIJK onderdelen uit ParnasSys/Integraal/KIJK minimaal

gebruikt moeten worden om leerlingen goed in 
beeld te krijgen. Training op het inzetten van die 
kennis bij het bepalen van leerstofaanbod

Leerstofaanbod passend maken bij leerlingpopulatie Plusklasleerlingen zijn betrokken, ervaren zingeving Aanbod leerstof beoordelen en aanpassen in 
en betekenis in de lessen, voelen zich uitgedaagd. samenwerking met Plusklas coördinatoren van
Meten via LTP Wegwijzer en Molenwiek. Scholing leerkracht

Borgen van onderwijsvernieuwingen Teach technieken, bewegend leren, coöperatieve Flitsbezoeken door IB, directie
werkvormen zijn dagelijks zichtbaar in de klas Meermelen per jaar bespreken in teamverband

Verhogen betrokkenheid leerlingen Kinderen voelen zich (mede-)eigenaar van hun In teambijeenkomsten nader onderzoeken hoe we 
ontwikkeling. Meten via LTP kinderen mede-eigenaar en zelf verantwoordelijk

kunnen maken voor hun ontwikkeling.

BASISKWALITEIT (welke speerpunten versterken de basiskwaliteit?)

DOMEIN 1: Optimale ontwikkeling van leerlingen: a. Talent matching en stretching b. 21st century skills c. ParnasSys en kwaliteitszorg d. ICT toepassingen
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DOEL PER DOMEIN BEOOGDE RESULTATEN ACTIVITEITEN
waarom / why wat is zichtbaar / what/deliverables hoe gaan we dat doen / how?

Verminderen van werkdruk bij team(leden) Voldoende tijd om lessen uit te denken en voor te Inzet extra leerkracht, elke week 1 dag ruimte om de 
bereiden, kindgesprekken te voeren, planmatig te groepen over te nemen. Discussie in het team voeren
werken over kerntaak en bijzaken, keuzes maken

Kwaliteitszorg, zicht op eigen ontwikkeling Er is een'foto' gemaakt van de staat van de Collegiale audit wordt afgenomen op de Franciscus:
ontwikkeling tot Kanjerschool onderwerp Kanjertraining

Verhogen van betrokkenheid en eigenaarschap van In de LWG's wordt projectmatig gewerkt Directie begeleidt leerkrachten in projectmatig
leerkrachten werken
Verhogen van betrokkenheid en eigenaarschap van Locatie directeur is in staat projectmatig te werken Scholing Kalisto niveau, lezen boek
leerkrachten

Gedachtengoed van Kanjer borgen in de school Kanjerlessen worden wekelijks gegeven. Kanjertaal Training en begeleiding team door Kanjercoördinator
wordt door alle betrokkenen gesproken Kanjer regelmatig bespreken op teambijeenkomsten

Kanjeravond voor ouders en team, kennismakingsavond
Kanjer voor ouders van kleuterunit

Verhogen oudertevredenheid communicatie Ouders ervaren effectieve en eenduidige communi- Invoeren Social Schools app en website. Communicatie
catie vanuit school. Meten via OTP vanuit meerdere groepen, vooraf afstemmen

Verhogen oudertevredenheid communicatie Ouders worden en voelen zich betrokken bij keuzes Meer aandacht aan uitleg over het 'waarom'.
die school maakt. Meten via OTP Ouderklankbord

Bevorderen eigenaarschap team op het gebied van De regie voor de onderwijskundige ontwikkeling ligt 5 teamleden zijn actief in een stuurgroep. Zij doen de 
onderwijsontwikkeling bij de teamleden zelf voorbereidingen voor de teambijeenkomsten samen

met professionele begeleider
Van en met elkaar leren, professionele cultuur Leerkrachten werken structureel samen een het Teamleden komen vakinhoudelijk 3 x per week bij

onderwijs. Leerkrachten geven elkaar feedback en elkaar. Per bouw worden gezamenlijk lessen
feedforward voorbereid, kennis en ervaring gedeeld.

We onderzoeken het werken met scrumborden
Tegemoet komen aan wens van ouders en team. Aan het eind van het schooljaar ligt er een besluit Ouderavonden, informatie bijeenkomsten team, 
Marktpositie bewaren over het schooltijden model van 2019-2020 enquetes 

DOMEIN 3: Continuïteit en profilering: a. Systeem van zelfevaluatie b. continuïteit c. profilering 

DOMEIN 4: Professionele bedrijfsvoering: a. ICT toepassingen b. Financieel gezond

DOMEIN 2: Duurzame professionalisering: a. Lerende organisatie b. Professionele leergemeenschappen c. Coaching en feedback d. Scholing en lerarenregister
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Verantwoording onderwijstijd groep 1-8 
Aantal lesuren per week 25,5  
Totaal aantal lesuren 2018-2019:  
1000,5 uur voor de bovenbouw,  
955,75 uur voor de onderbouw.  
 
Schoolopbrengsten 
Na 8 jaar basisonderwijs is het tijd om afscheid 
te nemen. Kinderen vervolgen hun onderwijs 
dan op de middelbare school. In dit overzicht 
kunt u zien naar welke onderwijsvorm de 
kinderen de afgelopen 4 jaar zijn uitgestroomd. 
 
 2014 

2015 
2015 
2016 

2016
2017 

2017 
2018 

VMBO-B/K 8 19 7 11 

VMBO-T 12 5 2 7 

HAVO 6 0 12 4 

VWO/ 
gymnasium 

2 1 6 5 

 
De resultaten van de Cito-eindtoets kunnen 
variëren tussen 500 (zeer laag) en 550 
(foutloos). Een score van 535 is gemiddeld 
voor de Nederlandse basisscholen. Hieronder 
staan de gemiddelde scores van de afgelopen 
4 jaar.  

Schooljaar Score 
2017-2018 532,0 
2016-2017 537,6 
2015-2016 530,2 
2014-2015 531,3 

 
Cito eindscores zijn een belangrijke 
graadmeter, maar vertellen niet alles over de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Wij zetten 
ons in om elk jaar het beste uit ieder kind te 
halen en kijken daarbij ook naar de talenten 
van kinderen.  
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11. Overige 
informatie 

De informatie in dit hoofdstuk is veelal 
voorgeschreven door bestuur of inspectie en is 
daarom wat formeler van toon. 
 
Procedure schoolgids  
De inhoud van de schoolgids wordt, na 
instemming van de Medezeggenschapsraad 
(MR), vastgesteld door het bestuur.  
Uitreiking van de gids (digitaal en/of papieren 
versie) vindt plaats aan ouders/verzorgers bij 
inschrijving en jaarlijks aan het begin van het 
nieuwe schooljaar.  
 
Leerplichtwet  
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden 
reguliere lessen op school niet kan volgen. De 
overheid heeft de regels die het verzuim van 
leerplichtigen betreffen aangescherpt. Het is 
dan ook van het grootste belang dat u dit 
hoofdstuk goed naleest. De directie van de 
school is gehouden de verzuimregeling naar 
de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd 
verzuim moet gemeld bij de ambtenaar 
leerplichtzaken van de regio. Overtreding van 
de leerplichtwet kan worden bestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste een maand 
en/of een geldboete van maximaal € 2.500,-. 
Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet 
overtreden, maar ook voor de directeur, die de 
wet- en regelgeving niet hanteert. Informatie 
over de leerplicht in de regio is te vinden op 
www.leerplicht.net. 

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk: 
 In geval van ziekte (artikel 12) 

Indien uw kind door ziekte de lessen niet 
kan volgen moet u de school zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan 
telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook 
voor een bezoek van uw zoon of dochter 
aan huisarts, tandarts, specialist. In het 
laatste geval vragen wij u dringend om die 
bezoeken zoveel mogelijk te plannen 
buiten de lesuren. 

 Wegens verplichtingen die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging (artikel 13) 
In het geval dat verplichtingen op gronden 
van levensovertuiging of godsdienst 
verzuim noodzakelijk maken, dient men dit 
met het leerplichtformulier tijdig aan te 
vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de 
leerkracht/directie*. 

 Vanwege vakantie van de ouders of 
verzorgers (artikel 13A) 
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor 
kinderen van ouders of verzorgers met een 
beroep dat het onmogelijk maakt binnen 
één van de vastgestelde schoolvakanties 
op vakantie te gaan. De werkgever moet 
dit aantonen met een werkgeversverklaring 
waaruit blijkt dat de specifieke aard van het 
beroep van één van de ouders ertoe leidt 
dat de vakantie slechts buiten de 
schoolvakantie kan worden opgenomen, 
en dat er in dit schooljaar geen andere 
periode van 10 aaneengesloten 
werkdagen vakantie voor het gehele gezin 
beschikbaar was*. 

 Wegens gewichtige omstandigheden 
(artikel 14) 
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: 
verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½-, 25-, 

40-, 50-, en 60-jarig huwelijks- of 
ambtsjubileum van bloed- en 
aanverwanten, dit ter beoordeling aan de 
directeur*. 

 
*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen 
met behulp van het speciale formulier, dat u bij 
de leerkracht(en) van uw kind(eren) of de 
directie van de school kunt ophalen of mogelijk 
kunt downloaden op de website van de school. 
De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U 
kunt het formulier inleveren bij de leerkracht. U 
krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u 
toestemming wordt gegeven voor het 
gewenste verzuim.  
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Schorsing en verwijdering van school  
Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te 
schorsen en/of van school te verwijderen. 
Schorsing is aan de orde wanneer de school bij 
ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken 
naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een 
leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald 
negeren van een schoolregel, diefstal of 
mishandeling of wanneer de veiligheid van 
anderen in het gedrang komt. 
Verwijdering is een maatregel bij zodanig 
ernstig wangedrag dat de school concludeert 
dat de relatie tussen de school, de leerling 
en/of de ouders onherstelbaar verstoord is. 
Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal 
met de uiterste zorgvuldigheid en in 
ruggespraak met het bevoegd gezag genomen 
worden. 
 
Bij een schorsing kan de leerling maximaal 
voor een periode van één week de toegang tot 
school worden ontzegd. Het schorsingsbesluit 

moet schriftelijk gemotiveerd aan ouders 
worden medegedeeld. Wanneer de schorsing 
langer dan één dag duurt, dient ook de 
onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave 
van redenen geïnformeerd te worden. Een 
leerling mag niet definitief verwijderd worden, 
totdat er een andere school gevonden is, die 
de leerling wil aannemen. De wettelijke 
regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs is 
hierbij van toepassing. 
 
Procedure: 

 Voorafgaand aan de schorsing heeft de 
directie met de ouders overleg gehad. In 
dit gesprek verklaart de directie diverse 
mogelijkheden om het gedrag van het kind 
te corrigeren te hebben toegepast en 
tevens dat schorsing gezien de situatie en 
de voorgeschiedenis op dit moment de 
enige passende maatregel is.  

 Er is een mededeling gedaan aan het 
College van Bestuur en deze is akkoord 
gegaan met de schorsing. 

 De ouders/verzorgers worden zo spoedig 
mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. 
Hierbij dienen oplossingsmogelijkheden te 
worden verkend. Bij dit gesprek zijn 
aanwezig de desbetreffende leerkracht, een 
directielid en ouders van de leerling. 

 Voor zover mogelijk, worden maatregelen 
getroffen waardoor de voortgang van het 
leerproces van de leerling gewaarborgd 
kan worden. Het beschikbaar stellen van 
studiemateriaal kan tot de mogelijkheden 
behoren. Het maken van toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem mag niet worden 
belemmerd. 

 Van het gesprek met de ouders wordt een 
verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders/verzorgers voor gezien 
ondertekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen. 

 
De onafhankelijke Geschillencommissie: 
Passend Onderwijs behandelt de conflicten 
tussen ouders en scholen over onder meer: 

 De (weigering van) toelating van leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. 

 De verwijdering van leerlingen (ongeacht 
of ze ondersteuningsbehoefte hebben). 

De uitspraak van de geschillencommissie 
wordt openbaar gemaakt, maar is niet bindend. 
Een school kan gemotiveerd afwijken van het 
advies. De ouders kunnen vervolgens naar de 
rechter stappen als ze het daar niet mee eens 
zijn. 
 
Geschillencommissie Passend Onderwijs, 
gebouw Woudstede 
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht 
T: 030-280 95 90 
E: info@onderwijsgeschillen.nl  
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Klachtenprocedure en -regeling  
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht 
een klachtenregeling te hebben. De 
klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, 
ouders en/of verzorgers van leerlingen en 
personeelsleden van Kalisto. Sinds 1 augustus 
2015 voeren scholen actief veiligheidsbeleid 
vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond 
van dit veiligheidsbeleid hebben alle scholen 
een actueel veiligheidsplan, fungeren twee 
personen (evt. niet-directieleden) als vast 
aanspreekpunt in het kader van pesten, 
coördineert een directielid het anti-pestbeleid 
en vindt zowel op school- als stichtingsniveau 
jaarlijks een goede, representatieve en actuele 
monitoring van het welbevinden van de 
leerlingen plaats. 
De interne contactpersonen (ICP-ers) fungeren 
als vast aanspreekpunt en vangen individuele 
leerlingen op die met pesten te maken hebben 
en begeleiden hen. Uit schaamte en angst voor 
represailles door de pester(s) melden 
leerlingen niet gemakkelijk dat zij gepest 

worden. Om als aanspreekpunt te kunnen 
fungeren, zijn de interne contactpersonen 
zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar voor 
ouders en leerlingen. Ook zijn de interne 
contactpersonen het aanspreekpunt voor 
ouders en medewerkers die een klacht 
hebben. Zij horen de klacht aan en zullen 
ouders en medewerkers doorverwijzen; zij 
lossen de klacht niet op. Bij het indienen van 
een klacht wordt er uiteraard vertrouwelijk met 
de informatie omgegaan. In overleg met de 
klager wordt bepaald welke stappen zullen 
worden ondernomen, gedurende de hele 
procedure. 
De coördinator anti-pestbeleid richt zich op 
pijnpunten binnen de schoolorganisatie die uit 
die individuele gesprekken duidelijk worden: 
Waar is meer toezicht nodig? Zijn de regels 
duidelijk en wordt hier ook op toegezien? 
Voldoet het pestprogramma dat wij gebruiken 
wel voor onze school? Bij het coördineren van 
anti-pestbeleid gaat het om het aansturen van 
processen en het geven van beleidsadviezen. 

Wij onderscheiden 2 soorten klachten:  
 

 Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch 
handelen of van algemene aard. Klachten 
of vragen kunt u in eerste instantie 
voorleggen aan de groepsleerkracht van uw 
kind. Wilt u daarna nog verder met uw 
vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de 
directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog 
onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u 
contact opnemen met de interne 
contactpersonen van de school, te weten 
Hermien Baltes en Petra Bos. Zij zullen u 
eventueel ook verder helpen naar de 
klachtencommissie waar Kalisto wettelijk bij 
aangesloten is: Geschillencommissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO, Postbus 
82324, 2508 EH Den Haag, T 070-3861697 
(van 9.00 tot 16.30 uur), info@gcbo.nl, 
http://www.gcbo.nl). De school hanteert bij 
dit alles de klachtenregeling die op school 
ter inzage ligt. Uiteraard wil de school in 
eerste instantie zelf eventuele vragen of 
klachten met u oplossen. 

 Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het 
onderwijs. De school doet haar uiterste 
best elk kind optimale veiligheid en 
geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor 
haar medewerkers. Op school zijn 
gedragsregels waar iedereen zich aan 
dient te houden. In het kader hiervan 
besteden wij ook aandacht aan het 
vóórkomen van seksuele intimidatie. Bij 
seksuele intimidatie hebben kinderen last 
van opmerkingen over hun uiterlijk, 
kleding, gedrag, van aanrakingen, van 
blikken met seksuele bijbedoeling. Niet 
ieder kind dat zich seksueel geïntimideerd 
voelt, heeft hierop een afdoend antwoord.  



 

 

34

    

Bij alle soorten klachten kunnen de interne 
contactpersonen overleggen met de externe 
vertrouwenspersonen van Kalisto, mevrouw 
Marla van Berge Henegouwen en de heer 
Jeroen Meijboom, werkzaam bij CED Groep, 
Dwerggras 30, Rotterdam. Zowel interne 
contactpersonen als ouders kunnen op 
werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen 
met tel. 010-4071599. Bij afwezigheid van 
bovengenoemde externe vertrouwenspersoon 
is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij 
CED beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de 
externe vertrouwensinspecteur tel. 0900-
1113111. 
N.B. De interne contactpersonen hebben 
meldplicht bij het bevoegd gezag bij 
vermoeden van seksuele intimidatie. 
 
Verzekering  
Of de school aansprakelijk is voor de schade 
hangt af van de vraag of de school aan haar 
zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een 
bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de gezondheid en veiligheid 
van de leerlingen. Ten eerste rust op de school 
de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten 
tweede bestaat er een zorgplicht voor de 
school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het 
schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties. In 
het geval van een ongeval is de school 
aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. 
Van een school wordt niet verwacht dat op elk 
kind of elke situatie direct toezicht kan worden 
gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in 
hun enthousiasme en onbevangenheid dingen 
doen die schade tot gevolg hebben. Een 
school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. 
Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) 
gedrag van kinderen zo te begrenzen dat 

daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten 
is. Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en 
welke maatregelen de school moet nemen 
hangt af van de specifieke omstandigheden. 
De school kan mogelijk niet alle schade 
voorkomen, maar dient aan te kunnen tonen 
voldoende inspanningen te hebben geleverd 
om aan de zorgplicht te hebben voldaan.  
Een school is in principe niet aansprakelijk 
voor het doen en laten van de leerlingen. De 
wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor 
niet bij de school maar - afhankelijk van de 
leeftijd - ofwel bij de leerling zelf of bij diens 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze 
kunnen zich daartegen particulier verzekeren. 
Toch komt het geregeld voor dat benadeelden 
de school aanspreken voor schade die door 
leerlingen is veroorzaakt. In het pakket is de 
aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ 
meegenomen voor activiteiten die plaatsvinden 
binnen de lesuren of verband houden met 
activiteiten die in schoolverband worden 
ondernomen. De particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd voor. 
Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie 
verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. 
Tijdens sport- en spelsituaties kunnen zich 
grote en minder grote risico’s op ongevallen 
voordoen. Hoe groter het risico, des te 
zwaarder de eisen aan de zorgplicht van de 
school zullen zijn.  
 
Gedurende de aanwezigheid op school kunnen 
zich voorvallen voordoen - met lichamelijk 
letsel tot gevolg - die niet aan onrechtmatige 
gedragingen van de school zijn te wijten en 
dus niet door de school vergoed behoeven te 
worden. Het gevolg is vaak een vervelende 

discussie met de leerling, respectievelijk diens 
ouders of verzorgers over de geleden schade. 
Wij vinden dit een ongewenste situatie en 
hebben uit maatschappelijk oogpunt een 
schoolongevallenverzekering ter afdekking van 
dit risico, voor de bij de school betrokken 
personen (leerlingen, personeel, vrijwilligers, 
etc.). Deze verzekering biedt dekking voor de 
gevolgen van ongevallen in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid.  
Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond 
de school betrokken personen gedurende hun 
verblijf op school, of tijdens andere activiteiten 
in schoolverband en wel gedurende de tijd dat 
zij onder toezicht staan van personeel (in de 
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ruimste zin van het woord) van de verzekerde 
school. Meeverzekerd is de benodigde reistijd 
voor het rechtstreeks komen en gaan naar de 
genoemde schoolactiviteiten. Mocht u 
onverhoopt een beroep moeten doen op onze 
verzekeringen wilt u dan contact opnemen met 
de directie van de school. 
 
Toelatingsbeleid en -procedure  
Toelatingsbeleid: 
De scholen van Kalisto staan in principe open 
voor elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, 
waarvan de ouders/verzorgers de grondslag 
van de school respecteren en inschrijving 
wensen. Met betrekking tot de toelating van 
leerlingen tot één van de Kalisto scholen is met 
ingang van 1 augustus 2014 de wet Passend 
Onderwijs van kracht geworden.  
 
Een belangrijke opdracht van passend 
onderwijs is voldoen aan de zorgplicht. Dat 
betekent dat het bevoegd gezag verplicht is 
ouders te begeleiden bij het vinden van een 
passende school voor hun kind. De zorgplicht 
ligt bij de school van de eerste aanmelding en 
gaat in als blijkt dat een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft om het onderwijs 
goed te kunnen doorlopen. 
  
Het bestuur van Kalisto sluit zich aan bij de 
afspraken zoals vastgelegd in het plaatsings- 
en thuiszittersprotocol van ons 
samenwerkingsverband Passenderwijs 26.04, 
dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een 
passend aanbod met kwalitatief goed 
onderwijs wil realiseren. 
Inschrijving kan worden geweigerd in de 
volgende gevallen: 

 Als de ouders aangeven dat ze de wijze 
waarop aan onze pedagogische, 
onderwijskundige en levensbeschouwelijke 
identiteit vorm wordt gegeven niet wensen 
te respecteren.  

 Indien er gegronde redenen zijn om te 
verwachten dat de school niet kan voldoen 
aan de onderwijsbehoefte van het kind. 

 Wanneer de school onvoldoende kennis 
en/of onvoldoende mogelijkheden in huis 
heeft om te voldoen aan de 
onderwijsbehoefte van het kind. 

 Disbalans of dreigende disbalans in de 
groepssamenstelling of 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 

 Indien er door de directie van de school 
een tijdelijke inschrijvingsstop voor een 
groep is afgekondigd, omdat de groep te 
groot is of omdat de waarborg voor 
aanbieding van kwaliteit in de zorg in het 
geding komt. 

 
Toelatingsprocedure: 
Het protocol geeft aan dat ouders hun kind op 
elk gewenst moment, maar tenminste 10 
schoolweken voor gewenste toelatingsdatum, 
kunnen (voor)aanmelden bij een school van 
voorkeur. Vervolgens richten ouders op 
verzoek van school vanaf 3 jaar maar uiterlijk 
10 schoolweken voor de eerste schooldag van 
het kind een schriftelijk verzoek tot inschrijving 
aan de school. De school beoordeelt vanaf die 
leeftijd van het kind op basis van gegevens of 
het kind extra ondersteuning nodig heeft. 
Indien geen sprake is van extra ondersteuning 
wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek 
tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de 
betreffende school. 
 

Bij extra ondersteuning worden de volgende 
stappen gevolgd: 
1. Het bevoegd gezag van de school 
onderzoekt in overleg met ouders op basis van 
gegevens welke extra ondersteuning voor het 
kind nodig is. De coördinator van 
Passenderwijs 26.04 kan hierbij 
ondersteunend optreden.  
2. Na vaststelling van de 
ondersteuningsbehoefte besluit de school of 
een passend aanbod geboden kan worden. 
Hierbij vormen het ondersteuningsprofiel van 
de school en de mogelijkheden van 
Passenderwijs 26.04 in de vorm van 
arrangementen extra ondersteuning twee 
belangrijke pijlers. Indien een passend aanbod 
geboden kan worden, wordt het kind binnen 6 
weken na het verzoek tot inschrijving 
toelaatbaar geacht tot de betreffende school. 
 
Indien het kind niet toelaatbaar wordt geacht, 
worden de volgende stappen gevolgd: 
1. Als de school geen passend aanbod 
kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken 
na verzoek tot inschrijving een school die wel 
een passend aanbod kan bieden. Deze termijn 
mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd 
worden. De coördinator van Passenderwijs 
26.04 wordt in deze situatie betrokken bij het 
proces. De school bespreekt met ouders en de 
coördinator van Passenderwijs 26.04 op basis 
van de vastgestelde onderwijsbehoefte welke 
scholen binnen de regio passend onderwijs 
kunnen bieden. In geval dit speciaal (basis) 
onderwijs betreft, wordt een traject richting het 
aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 
in gang gezet. 
2. Tot het moment van plaatsing op de 
meest passende school, blijft de school waar 
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het verzoek tot inschrijving is gedaan formeel 
verantwoordelijk voor de zorgplicht. Als er na 
10 weken geen besluit is genomen over de 
toelating van het kind op de meest passende 
school, heeft het kind recht op een tijdelijke 
plaatsing op de school waar het verzoek tot 
inschrijving is gedaan. 
 
Zorgplicht  
Ouders vertrouwen hun kind aan onze school 
toe en verwachten dat de school toezicht houdt 
op de veiligheid van hun kind. Dit legt de 
school en het personeel de plicht op dit 
toezicht te bieden. Kalisto is juridisch 
eindverantwoordelijk voor toezicht en veiligheid 
en mandateert de realisatie hiervan aan de 
directie. De directie van de school is 
verantwoordelijk voor het regelen van toezicht 
op en veiligheid van de aan de school 
verbonden leerlingen, gedurende de 
schooltijden en op enig ander moment dat de 
leerlingen deelnemen aan activiteiten in 
schoolverband. Kalisto heeft in het beleidsstuk 
Zorgplicht’ diverse richtlijnen aan de directies 
van haar scholen neergelegd. Het personeel 

van de school is direct verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het toezicht op de leerlingen, 
gedurende de schooltijden en op enig ander 
moment dat de leerlingen deelnemen aan 
activiteiten in schoolverband. 
 
Passend Onderwijs  
Met de wetgeving rond Passend Onderwijs 
wordt beoogd dat ieder kind een passend 
onderwijsarrangement krijgt. Ouders, en met 
name ouders van een kind met een speciale 
onderwijsbehoefte, kunnen een beroep doen 
op de zogenaamde onderwijszorgplicht voor 
ieder schoolbestuur, die ertoe leidt dat ieder 
kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat 
kan worden aangeboden op één van de 
reguliere basisscholen van het bestuur, maar 
ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal 
basisonderwijs. 
 
Om de zorgplicht waar te kunnen maken, 
werken de scholen van Kalisto - en daarmee 
ook onze school - samen in het 
samenwerkingsverband Passenderwijs 
(www.passenderwijs.nl). Alle scholen en 

schoolbesturen die hierbij zijn aangesloten, 
werken samen aan een dekkend 
onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de 
basisschoolleeftijd in de regio West-Utrecht op 
basis van het ondersteuningsprofiel van elke 
school. Voor onze school zien we Passend 
Onderwijs vooral als uitdaging om onze 
kwaliteit in het primaire onderwijsproces nog 
beter te maken. 
 
Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij het samen-
werkingsverband Stichting Passenderwijs. 
Binnen dit samenwerkingsverband werken 
scholen voor basisonderwijs en de scholen 
voor Speciaal Basisonderwijs in deze regio 
samen om de pedagogisch-didactische zorg 
aan de leerlingen te optimaliseren. De aanpak 
hiervan is vastgelegd in het ondersteunings-
plan van het samenwerkingsverband. Dit 
ondersteuningsplan en andere informatie van 
het samenwerkingsverband kunt u vinden op 
de website van het verband: 
http://www.passenderwijs.nl. 
De intern begeleider of directie van de school 
kan u nader informeren over de taakstelling en 
de mogelijkheden van het 
samenwerkingsverband.  
 
Adres:   
Passenderwijs, Rembrandtlaan 50, 3443 EJ 
Woerden, T 0348-412706, E 
info@passenderwijs.nl. 
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Ondersteuningsplan  
Ook onze school heeft een ondersteunings-
plan, waarin de lichte en zware ondersteuning 
voor onze leerlingen staat beschreven. Het 
plan sluit aan op het ondersteuningsplan van 
Samenwerkingsverband Passenderwijs.  
In dit ondersteuningsplan legt onze school vast 
hoe het team passend onderwijs voor elk kind 
wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de 
lichte ondersteuning vormgeven en wie 
daarvoor verantwoordelijk is en welke 
mogelijkheden onze school heeft om leerlingen 
met een zware ondersteuningsbehoefte te 
kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt 
ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan 
tussentijds worden aangepast. Ouders en 
leraren hebben inspraak op dit plan in de 
Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan 
vinden op onze website.  
 
Kwaliteitszorg 
Net als de andere scholen van Kalisto werkt 
onze school aan een hoog kwaliteitsbewustzijn 
bij alle medewerkers. Goed onderwijs is het 
vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Kwaliteit 
zit niet alleen in opbrengsten, maar ook in 
processen. In de kwaliteit van de lessen, van 
de instructie en verwerking, van de feedback 
op het geleverde werk van leerlingen en 
collega’s. Kortom, wij streven naar integrale 
kwaliteitszorg. 
 
In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij 
gebruik van Integraal, een digitale instrument 
dat op 7 domeinen de 
zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de 
scores van inspectie en auditoren, met de 
tevredenheid van ouders en leerlingen en ook 
met de tussen- en eindopbrengsten van Cito. 

Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds 
nieuwe informatie over de kwaliteit op het 
niveau van de stichting en de individuele 
scholen. Cruciaal in dit instrument is de 
reflectieve dialoog op basis van de 
verschillende uitkomsten. Hoe denken 
bijvoorbeeld leraren over het onderwijs-
leerproces en komt dat overeen met de kijk 
erop door leerlingen, ouders en inspectie. Het 
gesprek met elkaar over deze informatie leidt 
tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan 
iedereen vanuit zijn taken en verant-
woordelijkheid een bijdrage levert. Daarin 
moeten haalbare keuzes worden gemaakt. Die 
keuzes worden vervolgens vastgelegd in het 4-
jarig schoolplan van onze school. Over de 
resultaten van onze kwaliteitsmetingen en de 
keuzes naar aanleiding daarvan informeren we 
u regelmatig.  
 
Ziekte personeel  
In geval van ziekte van een leerkracht, wordt er 
altijd eerst een beroep gedaan op een invaller 
vanuit de invalpools of een van de collega’s 
binnen de school. We proberen altijd eerst een 
‘bekende’ leerkracht te vinden die de groep al 
kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij 
genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. 
Ook kunnen er in geval van nood groepen 
worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, 
dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat 
wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien 
we geen vervanging kunnen vinden dan 
gebeurt het volgende: 

 De groep zelf wordt opgesplitst. 
 Er worden groepen samengevoegd, 

waardoor één groepsleerkracht wordt vrij 
geroosterd om de groep van de zieke 
leerkracht op te vangen. 

 Indien aanwezig, worden de leerkrachten 
die belast zijn met interne begeleiding en 
remedial teaching, ingezet voor de 
vervanging van de zieke leerkracht. Zij 
krijgen daarna de gelegenheid om deze 
werkzaamheden op een ander tijdstip in te 
halen. 

 De leerlingen van een andere groep 
worden in kleine groepjes verdeeld over de 
overgebleven groepen. 

 In uiterste gevallen worden volgens een 
rooster de leerlingen van de groepen 4 t/m 
8 een dag naar huis gestuurd. Op de dag 
dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de 
kinderen, die de volgende dag geen school 
zullen hebben, een brief mee naar huis 
waarin dit gemeld wordt. Indien al te 
voorzien is dat de vervangingsproblemen 
zullen voortduren worden ook de ouders 
van andere groepen gewaarschuwd.  
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Verwijsindex  
Kalisto is vanaf januari 2011 aangesloten bij de 
Verwijsindex Risico’s Jeugdigen. (VIR). Het 
doel van de Verwijsindex is het samenbrengen 
van signalen waardoor een effectievere 
hulpverlening opgestart kan worden. Voor 
meer informatie over dit systeem kunt u bij het 
Regioteam van uw gemeente een folder 
ophalen of downloaden van hun website. 
 
Actief burgerschap en sociale integratie  
De school staat midden in de maatschappij en 
heeft een rol om aandacht te geven aan 
burgerschap en belangrijke elementen uit de 
Nederlandse cultuur. Dit wordt ook wel 
democratisch burgerschap of sociale cohesie 
genoemd. In de vernieuwde kerndoelen wordt 
het domein “Oriëntatie op jezelf en de wereld” 
opgenomen. In dit leergebied oriënteren 
leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met 
elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en 
hoe ze zin en betekenis geven aan hun 
bestaan.  
De school is een oefenplaats voor burgerschap 
en zorgt voor het volgende aanbod:  

 Het bevorderen van sociale competenties.  
 De school is open naar de samenleving en 

naar de diversiteit in de samenleving.  
 De basiswaarden van de rechtstaat 

worden bevorderd.  
 De leerkrachten laten zien wat goed 

burgerschap is en bouwen algemene 
democratische principes en 
oefenmomenten in het leerstofaanbod in.  
 

Wet op de privacy 
Kalisto is verantwoordelijk voor het zorgvuldig 
omgaan met de persoonsgegevens van uw 

kind. In deze privacy toelichting leggen wij u 
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens 
van uw kind omgaan.  
 
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 
Kalisto en haar scholen verwerken 
persoonsgegevens van uw kind om onze 
verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen 
nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de 
gegevens nodig om uw kind aan te melden als 
leerling op een van onze scholen, om de 
studievoortgang bij te houden en om uw kind 
door te verwijzen naar het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke 
verplichting om bepaalde gegevens door te 
sturen naar andere partijen, zoals DUO 
(ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het 
uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die 
we met uw kind hebben en/of voor het 
nakomen van onze wettelijke verplichtingen.  
Andere persoonsgegevens zullen wij alleen 
met uw toestemming verwerken. Als voor het 
verwerken van gegevens toestemming wordt 
gevraagd zoals voor het gebruik van 
beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u 
de toestemming op elk moment intrekken of 
alsnog geven.  
 
Welke gegevens verwerken wij van uw kind 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, 
waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks 
van u als ouders hebben gekregen. U kunt 
hierbij denken aan contactgegevens en 
geboorteplaats. De verstrekking van deze 
gegevens is een voorwaarde om uw kind in te 
kunnen schrijven bij een van de scholen van 
Kalisto. 

In het privacyreglement staat precies be-
schreven welke persoonsgegevens wij van uw 
kind verwerken. U kunt het privacyreglement 
raadplegen via de website van de school.  
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke 
toestemming kunnen wij ook medische 
gegevens van uw kind verwerken. Dit beperkt 
zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in 
noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt 
bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie 
heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in 
noodsituaties.  
 
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij 
altijd uit van noodzakelijkheid om onze rechten 
en plichten als onderwijsinstelling na te komen. 
Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen 
gebruiken voor andere doeleinden dan wij in 
deze toelichting noemen.  
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om 
gegevens van uw kind te delen met andere 
organisaties. Dit zijn onder andere DUO, 
leerplicht, de onderwijsinspectie, 
samenwerkingsverband, GGD/schoolarts en 
accountant. 
Wij kunnen leveranciers verzoeken om te 
ondersteunen bij het verwerken van de 
gegevens voor de eerder genoemde 
doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om 
leerlingen in de les te ondersteunen en het 
leerling administratiesysteem. Dit gebeurt altijd 
in opdracht en onder de verantwoordelijkheid 
van Kalisto. Met deze organisaties sluiten we 
verwerkingsovereenkomsten af, waarin is 
vastgelegd welke gegevens er verwerkt 
worden en hoe deze gegevens beveiligd 
worden.  
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Welke rechten hebben ouders 
Als ouders heeft u een aantal rechten als het 
gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn 
in de wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat u altijd een verzoek kunt indienen om 
inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw 
kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een 
verzoek indienen om gegevens te rectificeren, 
te beperken of helemaal te wissen.  
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind 
te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of 
dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of wij 
een wettelijke plicht hebben om de gegevens 
te bewaren.  
 
Contact bij vragen over privacy 
Voor het uitoefenen van uw rechten kunt 
contact opnemen met Kalisto, met de directeur 
van de school of uw vraag stellen via het e-
mail adres: infoprivacy@kbs-franciscus.nl. In 
het privacyreglement staat precies beschreven 
hoe wij privacy binnen de school beschermen. 

U kunt het privacyreglement raadplegen via de 
website van de school.  
 
Gedragsregels gebruik sociale media voor 
leerlingen en ouders/verzorgers   
Je kent het Protocol sociale media 
van stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! 
(zie www.kalisto-basisonderwijs.nl) dat ook 
voor jouw school geldt en je houdt je 
daaraan. Dat betekent ook dat je je houdt aan 
de volgende regels: 

 Je handhaaft alle normaal geldende 
fatsoensnormen en wanneer je 
communiceert doe je dat met respect 
voor de school en de mensen die er leren 
en werken. 

 Je bent altijd persoonlijk verantwoordelijk 
voor wat je communiceert via de sociale 
media. 

 Je realiseert je dat alles wat je 
communiceert via de sociale media nog 
heel lang vindbaar blijft. 

 Je mag via sociale media over school 
gerelateerde onderwerpen communiceren, 
zo lang het geen vertrouwelijke of 
persoonsgebonden informatie is en als de 
naam van school niet wordt geschaad. 

 Je gaat niet in discussie met medewerkers 
van de school via de sociale media. 

 Je wordt geen “vrienden” met 
medewerkers van school via de sociale 
media voor school/stichting gerelateerde 
zaken. 

 Je publiceert beeld- of geluidsmateriaal 
over schoolzaken alleen na toestemming 
van betrokkenen. 

 Je gebruikt sociale media in de les alleen 
wanneer dat functioneel is voor de les van 
dat moment met toestemming van de 
leerkracht.  

 Bij twijfel over juistheid, 
verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid etc. 
neem je contact op met de leerkracht. 

 Bij overtreding van de regels bepaalt de 
schoolleiding of het bestuur daarover 
wordt geïnformeerd. Het hangt van de 
aard, ernst en van de overtreding af of de 
schoolleiding of het bestuur bepaalt welke 
sancties worden genomen; alle 
communicatie in dit opzicht wordt 
opgenomen in het leerlingdossier. 

 
 
Gedragsregels gebruik sociale media 
voor medewerkers van Kalisto   
Je kent het Protocol sociale media van 
stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! (zie 
www.kalisto-basisonderwijs.nl) en je houdt je 
professioneel daaraan. Dat betekent ook dat je 
je houdt aan de volgende regels. 
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 Je handhaaft alle normaal geldende 
fatsoensnormen en wanneer je communiceert 
als medewerker doe je dat met respect voor de 
leerlingen, de ouders, de stichting en de 
mensen die er werken. 

 Je bent altijd persoonlijk verantwoordelijk voor 
wat je communiceert via de sociale media. 

 Je realiseert je dat alles wat je communiceert 
via de sociale media nog heel lang vindbaar 
blijft. 

 Je mag via sociale media over school / 
stichting gerelateerde onderwerpen 
communiceren, zo lang het geen 
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie 
is en als de naam van de school en de 
stichting niet wordt geschaad. 

 Je gaat niet in discussie met leerlingen, ouders 
en medewerkers van de stichting via 
de sociale media. 

 Je wordt geen “vrienden” met zittende 
leerlingen van de stichting via de sociale 
media. 

 Je wordt geen “vrienden” vanuit werk 
gerelateerde activiteiten met ouders van 
leerlingen die op een school zitten van de 
stichting via de sociale media. 

 LinkedIn wordt alleen gebruikt voor werk 
gerelateerde relaties 

 Je publiceert beeld- of geluidsmateriaal 
over leerlingen, ouders, school / 
stichtingszaken alleen na toestemming van 
betrokkenen. 

 Je gebruikt sociale media in de les alleen 
wanneer dat functioneel is voor de les van dat 
moment. 

 Bij twijfel over juistheid, 
verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid, 
etc. neem je contact op met je directeur. 

Bij overtreding van de regels bepaalt de 
schoolleiding of het bestuur daarover wordt 
geïnformeerd. Het hangt van de aard, ernst en 
van de overtreding af of de schoolleiding of het 
bestuur bepaalt welke sancties worden 
genomen; alle communicatie in dit opzicht 
wordt opgenomen in het personeelsdossier.  
 
Protocol voor het gebruik van foto’s e.d.  
De Kalisto-scholen hebben een protocol voor 
het gebruik van foto’s, video- en filmopnames 
van leerlingen. De belangrijkste regels uit het 
protocol zijn:  

 Voor gebruik van foto’s, video en 
filmopnames van uw kind voor 
onderwijskundige doeleinden (intern en 
extern) vragen wij geen toestemming. U 
kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik 
van beeldmateriaal van uw kind. Hiervoor 
is op school een standaardformulier 
beschikbaar.  

 Bij publicatie van foto’s en werk van 
leerlingen worden uitsluitend de 
voornamen vermeld.  

 Als foto’s, video- of filmopnames op school 
genomen, worden gepubliceerd/vertoond 
voor niet-onderwijskundige doeleinden, 
worden de ouders vooraf ingelicht. De 
ouders kunnen vervolgens bezwaar 
aantekenen als ze niet willen dat beelden 
van hun kind worden gepubliceerd en/of 
vertoond.  

 In ieder geval zal geen openbaarmaking 
plaatsvinden van gemaakte foto’s, video- 
filmopnames waarbij schending van privacy 
plaatsvindt. Dit is ter beoordeling van de 
schoolleiding onder verantwoordelijkheid 
van het Kalistobestuur.  

Het volledige protocol is op school beschikbaar 
en in te zien.  
 
Informatievoorziening aan ouders  
In principe worden aan ouders alle gegevens 
verstrekt welke in het belang van de leerling 
zijn. Daaronder vallen: schoolvorderingen, 
gedrag, sociale contacten etc. 
Schoolvorderingen worden in principe 
schriftelijk verstrekt. Andere informatie kan 
verstrekt worden in persoonlijke gesprekken 
waarvoor ouders worden uitgenodigd. Dit geldt 
in het reguliere geval waarin ouders/- 
verzorgers in een gezamenlijke huishouding 
tezamen de zorg en verantwoordelijkheid over 
hun kinderen delen.  
 
Bij gescheiden ouders gelden de volgende 
uitgangspunten:  

 Informatie over een leerling wordt altijd aan 
de met het gezag c.q. de zorg belaste 
ouder verstrekt. In veel gevallen is er 
sprake van co-ouderschap, hebben ouders 
gezamenlijk het gezag en blijven zij 
gezamenlijk verantwoordelijk.  

 Gescheiden ouders dienen, indien zij ook 
beide geïnformeerd wensen te worden over 
de schoolvorderingen van hun kind, 
gezamenlijk de ouderavonden te bezoeken. 

 De niet met het gezag c.q. de zorg belaste 
ouder heeft recht op informatie over de 
vorderingen van het kind. In de wet (BW. 1 
artikel 377 sub b) is vastgelegd dat de 
ouder die alleen met het gezag c.q. de zorg 
belast is, gehouden is de andere ouder op 
de hoogte te stellen omtrent gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de 
persoon van het kind. 
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Informatievoorziening aan derden  
Er kunnen zich verschillende situaties 
voordoen, waarin derden informatie over een 
leerling inwinnen bij de school. Dit kan zijn de 
leerplichtambtenaar, de schoolarts of 
schoolverpleegkundige, maar ook een 
onderzoeksinstantie zoals de 
schoolbegeleidingsdienst, een ziekenhuis of 
een instantie zoals Jeugdzorg of Altrecht.  
Informatie aan overheidsinstanties, voor zover 
wettelijk voorgeschreven, wordt altijd verstrekt. 
Informatie aan andere instanties of personen 
ten aanzien van kinderen wordt beperkt tot het 
strikt noodzakelijke. Daarbij zal voorop staan 
dat informatieverstrekking het kind niet mag 
schaden. U wordt als ouder altijd geïnformeerd 
als wij informatie over uw kind inwinnen of 
verstrekken. Indien vereist wordt uw 
toestemming gevraagd. 
 
Het leerlingdossier  
Alle schoolresultaten van het kind worden 
bijgehouden in een persoonlijk dossier. Aan dit 
dossier worden tevens alle verslagen van 
bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, 
speltherapeut en orthopedagogen toegevoegd.  
Dit dossier is toegankelijk voor leerkrachten, 
remedial teachers en interne begeleiders voor 
de uitoefening van hun specifieke 
onderwijskundige taak. Als ouders heeft u een 
aantal rechten als het gaat om 
persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de 
wet vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u 
altijd een verzoek kunt indienen om inzage te 
krijgen in de gegevens die wij van uw kind 
verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek 
indienen om gegevens te rectificeren, te 
beperken of helemaal te wissen.  

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind 
te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of 
dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of wij 
een wettelijke plicht hebben om de gegevens 
te bewaren. De ouders hebben het recht tot 
inzage in het leerlingdossier onder toezicht van 
een afgevaardigde van school. Hiervoor kan de 
ouder een verzoek indienen bij de directie. Het 
is ouders niet toegestaan om gegevens uit de 
dossiers te halen of te wijzigen.  
Het leerlingdossier wordt na uitstroom van de 
leerling nog maximaal 5 jaar in ons archief 
bewaard. 
Wanneer het kind uitstroomt naar bijvoorbeeld 
een andere basisschool, een school voor 
speciaal basisonderwijs of het voortgezet 
onderwijs verstrekken wij deze scholen 
informatie uit het leerling-dossier over de 
ontwikkeling in de voorgaande jaren. Wij 
maken hiervan een onderwijskundig rapport. 
Tevens verstrekken wij gegevens aan de 
´Permanente Commissie Leerlingenzorg’ 
(PCL) in de toelatingsprocedure naar een 
school voor speciaal basisonderwijs of 
leerwegondersteunend onderwijs, onder 
voorwaarde van ondertekening en goedkeuring 
door de ouders.  
 
Gebruik van medicijnen op school  
Incidenteel komt het voor dat 
ouders/verzorgers school de vraag stellen of 
een van de leerkrachten hun kind op school, 
op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens 
een andere activiteit medicatie willen 
toedienen. Door het toedienen van medicijnen 
begeven leraren zich op een terrein waarvoor 
zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal 
de school in principe geen medische 
handelingen verrichten.  

Er wordt slechts noodzakelijke medische hulp 
verleend bij:  

 Eerste hulp bij ongevallen (EHBO),  
 Effectief levensreddende handelingen bij 

kinderen, zoals een heftige allergische 
reactie of een epileptisch insult,  

 Begeleiding van een kind naar huisarts of 
ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien 
ouders (nog) niet aanwezig zijn,  

 Signaleren van verschijnselen en 
vervolgens contact opnemen, 

 Onder voorwaarden: toedienen van 
medicijnen, uitsluitend oraal.  

 
Een leerkracht mag alleen medicijnen 
toedienen 

 Indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring 
en de kennis hiervoor heeft.  

 Indien deze de verantwoordelijkheid 
hiervoor kan en wil dragen. 

 Indien er door ouders/verzorgers of een 
medische instelling een medicijninstructie 
gegeven is.  

 Indien zij/hij door de ouders gevrijwaard 
wordt voor eventuele ongewenste 
gevolgen, door ondertekening van de 
‘Verklaring medicijnverstrekking’. 

Deze op school verkrijgbare verklaring 
beschrijft en regelt de medicijnverstrekking 
onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen 
in ontvangst wanneer ze in de originele 
verpakking zitten, uitgeschreven zijn op naam 
van het kind en zij/hij op de hoogte is van 
eventuele bijwerkingen. Op een aftekenlijst 
wordt per keer genoteerd dat het medicijn aan 
het betreffende kind is gegeven. 
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Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast een Raad van Toezicht en een College 
van Bestuur (CvB) heeft Kalisto een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). Elke school wordt in de nieuwe GMR 
vertegenwoordigd door 1 GMR lid. In totaal zijn 
er 16 GMR leden, waarvan 8 personeelsleden 
en 8 ouders, zoals de Wet medezeggenschap 
op scholen voorschrijft. Het dagelijks bestuur 
van de GMR bestaat uit vier leden. De overige 
12 GMR leden nemen deel aan een van de 
drie werkgroepen, te weten:  
1. Onderwijs en kwaliteit,  
2. Personeel en organisatie 
3. Bedrijfsvoering.   
Instemming en/of adviesverzoeken worden 
voorbereid in deze werkgroepen. Elke 
werkgroep kan nog aangevuld worden met 
maximaal 4 personen, niet zijnde GMR leden. 
 
 
 

Sponsoring en giften  
Kalisto is door de belastingdienst erkend als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat kan voor u als eventuele schenker/sponsor 
aan onze school de volgende fiscale voordelen 
opleveren:  

 Er hoeven geen schenkingsrechten of 
successierechten te worden betaald. 

 Giften aan de school binnen Kalisto 
kunnen van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting worden 
afgetrokken binnen de geldende 
belastingregels.  

Voor sponsoring of schenking kunt u contact 
opnemen met de schoolleiding. 
 
Bankrekeningnummers  
Oudervereniging: NL72 ABNA 0930 7891 48    
t.n.v. Ouderraad Franciscusschool 
 
School: NL69 ABNA 0930 7714 51  
t.n.v. de Franciscusschool 
 

  


