
OBS Vleuterweide

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Beste lezer, 

Voor u ligt de Schoolgids van OBS Vleuterweide. Een goede communicatie tussen ouders en school 
vinden wij belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een 
mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers 
en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, 
vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs 
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons 
onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt 
en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de 
betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Deze 
schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van OBS Vleuterweide,

Noortje Willems, algemeen directeur

Martijn Sprangers, adjunct directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

OBS Vleuterweide
Passiebloemweg 7
3452CZ Vleuten

 0306666406
 http://www.obsvleuterweide.nl
 info.vleuterweide@spoutrecht.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Noortje Willems noortje.willems@spoutrecht.nl

Adjunct-directeur Martijn Sprangers martijn.sprangers@spoutrecht.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

426

2019-2020

OBS Vleuterweide is gestart met 12 leerlingen op 16 augustus 2004. Door de groei van de wijk, groeide 
ook de school. Na een piek in 2014-2015 neemt het leerlingenaantal nu wat af en zijn we aan het 
stabiliseren. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij 15 groepen. Wij hanteren een maximum van 28 
leerlingen per groep. Door tussentijdse klassen samenvoegingen kan er afgeweken worden van dit 
aantal.

In schooljaar 2019-2020 hebben wij de oude locatie Teunisbloemlaan verlaten. Wij wachten op een 
nieuw te bouwen school in schooljaar 2021-2022. Het schooljaar 2020-2021 zitten wij met de gehele 
school aan de Passiebloemweg 7. 

De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Vanaf groep 3 proberen we een homogene 
samenstelling aan te houden. We streven naar klassen met een maximale groepsgrootte van 28 
leerlingen.

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Aantal scholen: 36
Aantal leerlingen: 10.000
 http://spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.

3

mailto://noortje.willems@spoutrecht.nl
mailto://martijn.sprangers@spoutrecht.nl
http://spoutrecht.nl/


Kernwoorden

Passie/ Talent

DiversiteitVerantwoordelijkheid

Goed onderwijs De Vreedzame School

Missie en visie

Missie

Goed onderwijs voor alle leerlingen in een omgeving van verantwoordelijkheid, diversiteit en 
passie/talent.

Passie/talent     verantwoordelijkheid        diversiteit       goed onderwijs

Op OBS Vleuterweide lopen deze vier begrippen als een rode draad door het onderwijs en vormen ze de 
basis voor onze sfeer van samen werken en leven.

Wij, de wereld! 

Binnen deze koers en onze eigen schoolcontext zijn wij een school waar alle kinderen welkom zijn. Wij 
omarmen de diversiteit van de kinderen, zij brengen letterlijk de wereld de school in. Wij nemen 
verschillen en overeenkomsten tussen kinderen als uitgangspunt om de kinderen voor te bereiden op 
deelname aan de samenleving.   

We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Ieder mens is uniek met zijn eigen passie, 
talenten en kwaliteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer kinderen zich gezien, gehoord en gekend 
voelen ze in staat zijn om zich te ontwikkelen.   

• We zien het als onze taak kinderen te helpen ontdekken wie zij zijn, wat ze goed kunnen en waar 
ze voor staan. Wij willen ieder kind hierin sterk maken, zodat het zich goed toegerust voelt om 
uiteindelijk, na de jaren op OBS Vleuterweide, zelfbewust een stap verder de wereld in te zetten.   

• We vinden dat kinderen moeten worden voorbereid op hun rol als zelfstandig en actief burger in 
een democratische samenleving. We willen kinderen voorbereiden op de toekomst waarbij we 
veel waarde hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, 
je leerproces en je omgeving.  

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en stellen realistische doelen die het kind verder helpen in 
zijn of haar eigen ontwikkeling. Wij kijken hierbij naar de (onderwijs)behoeften van de individuele 
leerling en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van onze 
kinderen en is samenwerking tussen kinderen, ouders en school van essentieel belang.    

• Passie/talent 
• Verantwoordelijkheid 
• Diversiteit 
• Goed onderwijs

Prioriteiten

Onze school werkt systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen 
en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de 
bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en 
zorgt dat zaken die goed gaan, goed geborgd worden. 
Daarnaast richten wij komend jaar op de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw. De planning is dat 
wij hier mei 2022 gebruik van gaan maken.

Onze speerpunten van het schooljaar 2020-2021 zijn:

• Versterken van het leerkrachthandelen
• Digitale adaptieve verwerking
• Onderwijsvernieuwing

Identiteit

Visie op feesten en vieringen  

Als openbare school staat OBS Vleuterweide open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.  De 
school erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te 
gaan met andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of 
levensbeschouwelijke verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier waarop wij als 
SPO-school omgaan met (religieuze) vieringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten 
vanuit een onderwijskundige benadering, gericht op het bereiken van het betreffende onderdeel uit 
Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen 
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.” 

Onze school heeft dit uitgangspunt verder uitgewerkt in de volgende schoolspecifieke visie op 
religieuze en culturele vieringen: 

Op OBS Vleuterweide hebben wij aandacht voor religieuze vieringen die passen binnen onze 
Nederlandse samenleving en bij onze populatie.  Als belangrijke uitgangspunten daarbij hanteren wij:

* Vanuit onze openbare identiteit zien wij het als onze taak om alle kinderen actief kennis te laten 
opdoen van en met onze pluriforme samenleving.

* Vieringen op OBS Vleuterweide worden altijd ingevuld op een manier die past bij een openbare 
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school, dus vanuit een kennis- en/of maatschappelijke, culturele achtergrond. 

Concreet betekent dit dat wij het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, het paasontbijt en het Suikerfeest 
als activiteiten in onze jaarplanning opnemen. Deze activiteiten zijn een onderdeel van ons 
onderwijsaanbod. Aanwezigheid van kinderen tijdens deze activiteiten op school is dan ook verplicht.  

Er wordt geen verlof verleend aan kinderen om niet deel te nemen aan deze activiteiten. Alleen het 
kerstdiner in de avond kan, gezien het tijdstip van deze activiteit, niet als verplicht onderdeel worden 
beschouwd.

Vormingsonderwijs 

Het is bij wet geregeld dat in elke openbare basisschool lessen godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs worden gegeven als ouders daar om vragen. Deze lessen worden verzorgd door 
bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er kan worden gekozen voor 
boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Deze vormingslessen zijn niet verplicht, ze worden alleen gegeven op verzoek van ouders. 

Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, dan kunnen wij deze 
lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. 
Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Meer 
informatie is te vinden op www.vormingsonderwijs.nl. Heeft u interesse in vormingsonderwijs? Neem 
dan contact op met de directie.

Kleding personeel, ouders en kinderen

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school 
hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij 
respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een 
hoofddoekje.  

Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van 
de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. 
Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet 
toegestaan, conform SPO beleid.

Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en 
gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen 
toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Wij verwachten dat personeel, ouders en 
kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel 
geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. 
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De openbare basisschool Vleuterweide zal de komende jaren redelijk stabiel blijven in leerlingaantal. In 
de kleutergroepen wordt gewerkt met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat jongste en oudste 
kleuters samen in een groep zitten. Hiervoor kiezen we bewust, zodat de jongste kinderen van de 
oudste kleuters kunnen leren. Bovendien kan de leerkracht zo voldoende aandacht bieden aan de 
jongste leerlingen, zodat ze zich spoedig veilig voelen in de groep.

Vanaf groep 3 zitten de leerlingen zoveel mogelijk in homogene jaargroepen. Wij verwachten dat de 
meeste kinderen de aangeboden lesstof per leerjaar kunnen verwerken. Voor de leerlingen die extra 
uitleg nodig hebben en voor de leerlingen die extra lesstof aankunnen worden aangepaste 
programma’s gerealiseerd.

Onze school kent alleen maar homogene groepen. De grootste groep telt slechts 29 leerlingen. Van 
elke groep hebben wij twee parallelgroepen; dus twee groepen 3, twee groepen 4 enz. Dit schooljaar 
hebben we als uitzondering 3 groepen 7. Onze groepen zijn zorgvuldig samengesteld en de zorgzwaarte 
per groep is een belangrijk criterium, evenals de precendentwerking die ervan uitgaat. We zullen altijd 
proberen in goede afstemming met ouders de juiste ondersteuning te bieden voor hun kind in de groep 
waar hij/zij zit.

Directie

De school wordt geleid door de algemeen directeur, die de eindverantwoordelijkheid voor OBS 
Vleuterweide draagt. De directeur werkt samen met een adjunct-directeur. Zij zijn, na de leerkrachten, 
het tweede aanspreekpunt voor ouders, personeel en kinderen. 

De taken van de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van de Stichting Primair Onderwijs 
Utrecht. Voor vragen kunt u bij de directie terecht. Wenst u een langer gesprek, dan is het verstandig 
daarvoor een afspraak te maken.

Groepsleerkrachten

Het werk in de groepen wordt door de groepsleerkrachten verricht. Zij dragen de eerste 
verantwoordelijkheid voor hun groep en daarmee tevens voor het onderwijs aan uw kind. Als er bij u 
vragen of wensen zijn, kunt u die met hen bespreken. Ook hier is het raadzaam om, bij een uitvoerig 
gesprek, eerst een afspraak te maken.

Intern begeleiders (leerlingenzorg)

Wanneer de ouder of de groepsleerkracht vragen heeft over het kind, kan de intern begeleider hierbij 
worden ingeschakeld. De taken van de intern begeleider zijn:

* Het onderhouden van het leerlingvolgsysteem.

* Het coördineren van de zorg voor alle leerlingen.

* Het begeleiden van leraren in planmatig handelen.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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* Het mede voeren van gesprekken met ouders naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen op 
cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied.

* Het onderhouden van contacten met personen en instellingen (ook andere basisscholen en scholen 
voor SBO) buiten OBS Vleuterweide aangaande onderwijs en opvoeding. Op OBS Vleuterweide zijn dit 
Thirza van Iperen, thirza.vaniperen@spoutrecht.nl en Marloes Westerhof, 
marloes.westerhof@spoutrecht.nl

Coördinator Gedrag  

De coördinator gedrag is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en bewaking 
van de doorgaande lijn m.b.t. de begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek in de school. 
Hij/zij adviseert bij veranderingsprocessen wat betreft de aanpak van gedragsproblematiek in de 
school.  
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Taal en Lezen

De coördinator taal en lezen is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, borging en 
bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het taal-lees onderwijs. Hij/zij is in staat is om te adviseren bij 
veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in taal en lezen in de school. Hij/zij is het 
aanspreekpunt van de school voor dit vakgebied.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Rekenen

De coördinator rekenen is belast met de ontwikkeling, borging en bewaking van de doorgaande lijn 
m.b.t. het vakgebied rekenen en wiskunde. Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen 
wat betreft het reken- en wiskundeonderwijs in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de school 
voor dit vakgebied.  Op OBS vleuterweide is dit Geerieke Hoogendoorn, 
geerieke.hoogendoorn@spoutrecht.nl

Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid

De coördinator meer- en hoogbegaafdheid is, naast een lesgevende taak belast met de ontwikkeling, 
borging en bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
Hij/zij is in staat om te adviseren bij veranderingsprocessen wat betreft het onderwijs in de school. 
Hij/zij is het aanspreekpunt van de school voor onderwijs aan deze groep leerlingen. Op OBS 
Vleuterweide is dit Paulien Noorman, paulien.noorman@spoutrecht.nl

Coördinator Vreedzame School

De Vreedzame School is onze onderlegger voor het pedagogisch klimaat op onze school. Dit schooljaar 
willen we hier weer flink op inzetten. We werken al met een werkgroep Vreedzame School, maar willen 
hier nog meer invulling aan geven via een coördinator Vreedzaam. De coördinator Vreedzaam zal, in 
samenwerking met de werkgroep, vooral belast zijn met de verdere ontwikkeling, borging en bewaking 
van de doorgaande lijn in ons Vreedzame School aanbod en in meer algemene zin het algehele 
vreedzame klimaat op onze school.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Coördinator Kunst- en Cultuur
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De coördinator kunst-en cultuur is, naast een lesgevende taak, belast met de ontwikkeling, borging en 
bewaking van de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod cultuureducatie. Hij/zij is in staat om te adviseren 
bij veranderingsprocessen wat betreft cultuureducatie in de school. Hij/zij is het aanspreekpunt van de 
school voor cultuureducatie.
Op dit moment loopt er een interne sollicitatie procedure voor deze functie.

Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs

Op OBS Vleuterweide is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld. In het schooljaar 2020-2021 
zijn er twee leerkrachten bewegingsonderwijs aanwezig. Dit zijn Edwin Brand, 
edwin.brand@spoutrecht.nl en Roman de Klein. roman.deklein@spoutrecht.nl 

Schoolopleider

De schoolopleiders begeleiden nieuwe leerkrachten, stagiaires en coachen leerkrachten met een 
(begeleidings)vraag. Leerkrachten maken samen met de schoolopleider een portfolio waarin 
ontwikkeling en opleiding centraal staat. Op OBS Vleuterweide is dit Karin Wessel, 
karin.wessel@spoutrecht.nl

Administratief medewerker

Onze administratief medewerker houdt zich bezig met de leerlingenadministratie, 
personeelsadminstratie en de financiële administratie van de school. Op OBS Vleuterweide is dit Bianca 
van den Dikkenberg, bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl) en info.vleuterweide@spoutrecht.nl

Conciërges

Op de locatie is er een conciërge aanwezig. De conciërge verwelkomt de ouders en kinderen, neemt de 
telefoon aan, zorgt onder andere voor het onderhoud van de school, het verdelen van de schoolmelk en 
ondersteunt de leerkracht bij onder andere het klaarzetten van materialen, geluidsinstallatie, kopiëren. 
Daarnaast heeft de conciërge een rol bij het lopen van de pleinwacht. Op OBS Vleuterweide zijn dit Cor 
Lenting, cornelis.lenting@spoutrecht.nl en en Bianca van den Dikkenberg, 
bianca.vandendikkenberg@spoutrecht.nl

Scholing van het team

Modern onderwijs vraagt dat leerkrachten zich voortdurend bijscholen en zich verdiepen in nieuwe 
ontwikkelingen. Jaarlijks maakt de directie samen met het team een plan voor nascholing. Komend jaar 
richt de school zich op de 3 speerpunten. Verder zal de nascholing van het team zich vooral richten op 
de 3 speerpunten van dit schooljaar. De data van eventuele studiedagen zijn opgenomen in de 
jaarkalender. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 

Alle scholen van de SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO.  OBS Vleuterweide heeft ieder jaar 
een aantal plaatsen voor studenten van de Hogeschool Utrecht. Deze plekken zijn bedoeld voor eerste 
t/m vierdejaars stagiaires. De vierdejaars stagiaires worden LIO-stagiaires genoemd (Leerkracht In 
Opleiding). Deze studenten komen vaak voor een langere periode in een groep en nemen dan een 
aantal dagen per week de groep over. De groepsleerkracht is op dat moment de mentor en behoudt wel 
de eindverantwoordelijkheid.

Naast de reguliere studenten van de PABO is er ook ruimte voor studenten van de ALPO (Academische 
Lerarenopleiding Primair Onderwijs). Deze studenten lopen, net als reguliere studenten stage, maar 
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doen in hun 4e jaar naast hun LIO-stage ook nog een wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vindt 
op OBS Vleuterweide plaats en zal ook in het belang van de school zijn.

Ook biedt de school aan administratieve medewerkers, systeembeheerders en klassenassistenten de 
mogelijkheid om op onze school stage te lopen. De schoolopleiders zijn het aanspreekpunt voor alle 
stagiaires en hun begeleiders.  

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Als leerkrachten afwezig zijn in verband met kort verlof of ziekte, wordt er gezocht naar vervanging. 
Wanneer de school niet over een invalkracht kan beschikken, worden de kinderen op school 
opgevangen, calamiteiten buiten beschouwing gelaten. Dit kan betekenen dat de kinderen 
bijvoorbeeld worden verdeeld over andere groepen. De kinderen werken dan zelfstandig aan hun 
dag/weektaak of met een zgn. eerste dag pakket.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

De activiteiten voor en van de kinderen

Groep 1 en 2

In de kleutergroepen organiseren we het onderwijs rond thema’s. Deze manier van werken sluit goed 
aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Sinds enkele jaren gebruiken we de 
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methode ‘Kleuterplein.’ Deze methode bestaat uit verschillende thema’s die we per jaar zullen 
afwisselen. Het thematisch werken sluit goed aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich 
bevinden. Voor elk thema is er een gevarieerd aanbod voor alle domeinen. Dit houdt in dat er tijdens elk 
thema een totaalaanbod is van activiteiten die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. 
Daarbij letten we op de ontwikkeling van de auditieve waarneming, visuele waarneming, ruimtelijke 
oriëntatie, taal-denken, taal-communicatie, fijne motoriek, grove motoriek, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, spel en werkhouding. In een uitdagende leeromgeving komen al 
deze facetten aan bod. Bij elk thema staat bovendien een prentenboek centraal en wordt dagelijks de 
Klankkast ingezet. De Klankkast biedt een veelvoud van oefeningen op het gebied van de fonologische 
ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: rijmen, het hakken en plakken van woorden, dat je van 
woorden een zin kunt vormen, etc. Naast de klankkast werken wij ook met de Rekenkast. De Rekenkast 
biedt een veelvoud van oefeningen op het gebied van getallen, meten en meetkunde.

Kringactiviteiten

Iedere dag komen de kinderen een paar maal bijeen in de grote of kleine kring. ’s Morgens starten we 
met een kringgesprek. De kinderen vertellen over het weekend of over een gebeurtenis die ze hebben 
meegemaakt. Hierdoor leren ze hun gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. 
Andere taalactiviteiten die in de kring plaatsvinden zijn o.a. het presenteren van prentenboeken, 
voorlezen, verhalen vertellen, een onderwerp/voorwerp bespreken en het aanleren van versjes en 
liedjes. In de kleine kring worden taal- en rekenactiviteiten aangeboden, afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van een bepaalde groep kinderen. Daarnaast bieden we in de kring ook nieuwe 
materialen en technieken aan.

Speelwerktijd

De speelwerktijd is een periode van vijfenveertig tot zestig minuten waarin de kinderen, individueel 
en/of in kleine groepjes werken/spelen met ontwikkelingsmateriaal, nieuwe materialen en technieken 
uitproberen en vrij kunnen spelen. Onder ontwikkelingsmaterialen verstaan we diverse uitdagende 
hulpmiddelen die we gebruiken om de ontwikkelingsprocessen van de kleuters zo optimaal mogelijk te 
beïnvloeden. Hierbij onderscheiden we de ongevormde materialen, de speelleermaterialen, de 
constructie- en compositiematerialen en de materialen voor rollenspel. De leerkrachten begeleiden de 
kinderen zo goed mogelijk bij de gemaakte keuzes en proberen de interesses van de kinderen te 
verbreden.

Bewegingsactiviteiten 

De kinderen gaan regelmatig naar het speellokaal. Daar biedt de groepsleerkracht een gymles, een 
spelles of een les bewegen op basis van ritme/muziek aan. Als het weer het toelaat wordt er dagelijks 
buiten gespeeld. 

Engels

Sinds schooljaar 2018-2019 wordt er vanaf groep 1/2 Engels gegeven middels de methode 'Groove.me'. 
We hebben gekozen voor een methode Engels in de groepen 1/2 tot en met 8 omdat Engels een goede 
basis legt voor het voortgezet onderwijs en daarnaast is de beheersing van de Engels taal steeds 
belangrijker door de toenemende internationalisering. Groove.me is de eerste complete methode 
Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen. 
Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen 
zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van 
kinderen. De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema's die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals 
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de seizoenen en dieren. Ook zijn er every day songs (routineliedjes) voor de kleuters in het Engels, om 
samen mee te zingen.

Expressieactiviteiten

Tijdens de werklessen besteedt de leerkracht veel aandacht aan de expressievakken. De kinderen 
kunnen onder meer kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken, en tekenen met verschillende 
materialen. Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen gestimuleerd en komen ook andere 
ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de fijn-motorische ontwikkeling en ruimtelijk inzicht. In alle 
groepen wordt er aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Op OBS 
Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich ook op die vlakken te 
ontwikkelen. Daarom hebben we met behulp van subsidie ons expressie-onderwijs een nieuwe impuls 
gegeven. Elk schooljaar staat er een kunstdiscipline centraal. Voor kinderen betekent het dat zij 
deelnemen aan allerlei culturele activiteiten binnen die kunstdiscipline. Daarnaast krijgen leerkrachten 
de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden in die kunstdiscipline verder te ontwikkelen. We 
werken er met elkaar aan cultuureducatie een vastere plek te geven in ons onderwijs en daarbij 
verbinding te zoeken met andere vakken. Zo hebben we nu methodes voor handvaardigheid en 
muziek. Ook vindt er elk jaar een schoolbreedproject plaats waarin alle leerlingen tegelijk bezig zijn met 
hetzelfde onderwerp en er een gezamenlijke afsluiting plaatsvindt. Iets wat past bij onze kernwaarden 
respect, verantwoordelijkheid en samenwerking en waar we met behulp van Vreedzame School ook 
aan werken.

Groep 3 tot en met 8

Kring

Naast de groepsgesprekken wordt de kring ook gebruikt voor spreekbeurten, boekbesprekingen, 
nieuwskringen en presentaties.

Taal

Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met de methode "Staal". Staal is de eerste methode die spelling 
en grammatica combineert. Verrassende thema's, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot 
leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. In Staal staan 
opbrengstgericht werken en toepassen centraal. De kinderen vergaren in de eerste weken van elk 
thema kennis die zij in week drie toepassen in de vorm van een betekenisvol eindproduct.

Lezen

Op OBS Vleuterweide neemt het leren lezen een prominente plaats in. De kinderen leren lezen met de 
methode "Veilig leren lezen" in groep 3. In groep 3 wordt de nieuwe versie (de zgn. Kimversie) hiervan 
gebruikt. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lezen. Het proces lezen verloopt bij elk 
kind anders, door de verschillende niveaus sluit de methode goed aan bij deze verschillen. In de 
groepen 4 tot en met 7 werken we met "Station Zuid". Dit is een methode voor voortgezet technisch 
lezen. Deze methode sluit naadloos aan op de methode "Veilig leren lezen". 

Schrijven

We werken met de schrijfmethode “Pennenstreken”. Pennenstreken biedt een doorgaande leerlijn 
technisch schrijven – in lopend schrift – voor de hele basisschool. Aangezien lezen en schrijven nauw 
met elkaar samenhangen, sluit Pennenstreken naadloos aan bij de methode Veilig Leren Lezen. 

Rekenen
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Op OBS Vleuterweide wordt gewerkt met de methode 'De wereld in getallen". Deze realistische reken- 
en wiskundemethode gaat uit van concrete situaties en is gericht op inzicht. In groep 4 wordt er extra 
aandacht besteed aan tafeltraining. De leerstof is in blokken verdeeld met ieder een eigen thema. Elke 
les bestaat uit opdrachten die klassikaal worden besproken en de verwerking vindt plaats in een 
zelfstandige weektaak waarbij op 3 niveaus gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben werken met aanvullende materialen. Eenmaal per week wordt in de 
projecttaak samen met de leerlingen naar oplossingen gezocht voor allerlei wiskundige en 
rekenkundige vraagstukken. Na een aantal weken worden de leerlingen getoetst. Afhankelijk van  e 
toets wordt herhalings- of uitbreidingsstof aangeboden. Naast het werken uit het lesboek is er ook een 
digitaal lesprogramma waarop de leerlingen minimaal 15 minuten per week aan kunnen werken. 

Wereldoriëntatie 

Dit zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer. Voor de eerste drie vakken 
gebruiken we sinds het schooljaar 2014-2015 de methode Argus Clou. De groepen 5 tot en met 8 krijgen 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen alleen het vak natuur.  
Naast het aanbod vanuit de methode wordt er in alle groepen gewerkt vanuit verschillende thema’s en 
zijn er op dit gebied educatieve uitstapjes. Voor verkeer wordt vanaf groep 3 gewerkt met de methode 
“Klaar over”. Ook doen we regelmatig verkeersactiviteiten die gekoppeld zijn aan het 
verkeersveiligheidslabel, dat de school in 2011 behaald heeft.

Engels

In schooljaar 2018-2019 wordt er vanaf groep 1/2 tot en met groep 8 Engels gegeven middels de 
methode 'Groove.me'. We hebben gekozen voor een methode Engels in de groepen 1/2 tot en met 8 
omdat Engels een goede basis legt voor het voortgezet onderwijs en daarnaast is de beheersing van de 
Engels taal steeds belangrijker door de toenemende internationalisering. Groove.me is een  complete 
methode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert 
kinderen. Met Groove.me leren de kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de 
lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen 
van kinderen.

ICT-onderwijs 

Omdat het gebruik van ICT-middelen in onze maatschappij niet meer weg te denken is vinden we het 
belangrijk dat onze leerlingen tijdens hun schoolperiode belangrijke ICT-vaardigheden opdoen. Hierbij 
gaat het niet alleen om vaardigheden in het gebruik van software zoals Word, PowerPoint en Excel, 
maar zeker ook om een goed en vooral veilig gebruik van internet en e-mail. Zowel de mogelijkheden 
als de risico’s komen in ons ICT onderwijs aan bod. Belangrijk uitgangspunt van ons ICT-onderwijs is dat 
de aangeleerde kennis en vaardigheden geen doelen op zich zijn, maar ondersteunend zijn aan de 
realisatie van de kerndoelen van het onderwijs. Er wordt dus altijd een koppeling gemaakt naar de 
lesstof. Alle groepen beschikker over een digibord of een touchscreen. 

Expressieve vakken

In alle groepen wordt er aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Op OBS 
Vleuterweide vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich ook op die vlakken te 
ontwikkelen. Daarom hebben we met behulp van subsidie ons expressie-onderwijs een nieuwe impuls 
gegeven. Elk schooljaar staat er een kunstdiscipline centraal. Voor kinderen betekent het dat zij 
deelnemen aan allerlei culturele activiteiten binnen die kunstdiscipline. Daarnaast krijgen leerkrachten 
de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden in die kunstdiscipline verder te ontwikkelen. We 
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werken er met elkaar aan cultuureducatie een vastere plek te geven in ons onderwijs en daarbij 
verbinding te zoeken met andere vakken. Zo hebben we nu methodes voor handvaardigheid en 
muziek. Ook vindt er elk jaar een schoolbreed project plaats waarin alle leerlingen tegelijk bezig zijn 
met hetzelfde onderwerp en er een gezamenlijke afsluiting plaatsvindt. Iets wat past bij onze 
kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en verbinding en waar we met behulp van Vreedzame 
School ook aan werken.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee maal per week gymles van een vakleerkracht in de 
sporthal van Forum Weide Wereld. Binnen deze lessen staan spel, sportiviteit, toestellen en dansen 
centraal. 

Algemeen

Aanbod voor Meer-en Hoogbegaafde leerlingen

Om de intelligente en (meer/hoog) begaafde leerlingen binnen onze school de juiste uitdaging te 
bieden maken wij gebruik van drie verrijkende methodes. Levelwerk is een doorgaande leerlijn vanaf 
groep 3. Naast het compacten van het dagelijkse werk (denk hierbij aan rekenen, taal en spelling), 
werkt de leerling, middels Levelwerk, aan een aanvullende verrijkingslijn. Levelwerk is aanvullend op de 
andere, door school, gebruikte methodes. Binnen de doorgaande leerlijn is er aandacht voor rekenen 
en taal/lezen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de 
slag te gaan. Bij de groepen 1/2 wordt er gebruik gemaakt van Pienter en de slimme kleuterkist.  In 2017
-2018 is hier een nieuw beleid voor geschreven. Deze is op te vragen bij de coördinator Meer-en 
Hoogbegaafdheid. Paulien Noorman, paulien.noorman@spoutrecht.nl

* Pienter is een talige methode met diverse opdrachtenkaarten die de leerlingen individueel of samen 
uit kunnen voeren. 

* De slimme kleuterkist is speciaal voor de onderbouw samengesteld en gevuld met diverse materialen 
op het gebied van ruimtelijke oriëntatie, logisch denken en bouwen.

Bouw!

In het voorjaar van 2016 zijn we gestart met "Bouw!" in de groepen 2 en 3. Bouw! is een uniek 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen 
worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  Ouders, grootouders, oudere 
leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.

Hoe helpt het?

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en 
toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA 
hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte 
ondersteuning van de tutor, zeer effectief is.

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De onlineoefeningen passen zich aan 
het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Met Bouw! 
bieden we, naast de methode, passend leesonderwijs aan jonge kinderen die moeite hebben met 
letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. In twee studies door de UvA (de ene beginnend 
halverwege groep 2, de andere startend in groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en 
spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het 
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programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep. Ook 
werd de diagnose dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de 
leerlingen toegenomen. 

Hoe passen wij het toe op OBS Vleuterweide?

De leerkrachten van groep 2 en 3 hebben in overleg met de ouders kinderen aangemeld voor Bouw! Een 
aantal leerlingen uit de groepen 6 en 7 heeft geleerd wat ze moeten doen als tutor en zijn wegwijs 
gemaakt in het programma. Ze zijn gekoppeld aan een leerling uit groep 2 of 3 en blijven voor 
minimaal 12 weken hun tutor. De kinderen krijgen zo de kans om elkaar goed te leren kennen. Op vaste 
momenten, aan het begin van de schooldag, gaan de tutors met hun leerling de oefeningen doen op de 
computer. Dat gebeurt twee keer per week op school en ouders werken daarnaast nog twee keer per 
week thuis aan het programma met hun kind. 

Passie & Talent

Op OBS Vleuterweide wordt gewerkt vanuit de theorie van Human Dynamics. Deze theorie gaat uit van 
fundamentele verschillen tussen mensen. Mensen, en dus ook kinderen, verschillen van elkaar; 
bijvoorbeeld in hoe zij doen, hoe zij leren, van wie zij het beste iets kunnen leren, hoe zij communiceren 
en hoe zij het beste kunnen samenwerken. Om kinderen te laten zien en te laten ervaren dat deze 
verschillen bestaan, worden er jaarlijks lessen in Passie & Talent in de groepen 8 gegeven. De leerlingen 
krijgen een programma aangeboden waarin zij in 10 tot 15 lessen meer over zichzelf leren. Daarnaast 
krijgen zij ook zicht op hoe zij kunnen verschillen van andere leerlingen uit hun groep en wat dit 
betekent voor hun dagelijkse omgang met elkaar. Het programma gaat vooral over welke kwaliteiten je 
bijna vanzelf hebt en wat je kunt doen om verder te leren en je verder te ontwikkelen. De lessen worden 
gegeven door een gecertificeerde coach (dit is een van de collega’s) samen met de groepsleerkracht. De 
coach leidt de lessen en kan achtergrondinformatie verschaffen aan de leerlingen over hoe het komt 
dat zij op een bepaalde manier handelen bijvoorbeeld. Het is ook de taak van de coach om ervoor te 
waken dat de leerlingen neutraal, dat wil zeggen waardenvrij, praten over deze verschillen. De 
groepsleerkracht draagt zo nodig voorbeelden uit de dagelijkse klassensituatie aan en zorgt voor de 
transfer van het geleerde in de lessen Passie & Talent naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Speciale activiteiten voor de kinderen

Op onze school zijn er naast de leeractiviteiten ook andere vaste onderdelen die belangrijk zijn voor het 
saamhorigheidsgevoel en de ontwikkeling van de kinderen:

Verjaardagen

De verjaardagen van de kinderen vieren we in de groep. Er wordt voor de kinderen gezongen en de 
jarige mag een traktatie uitdelen. Ook mogen de kinderen een aantal klassen rond om de meesters en 
juffen te trakteren. Hierbij willen we de hoeveelheid snoep graag beperken en stellen wij gezonde 
traktaties zeer op prijs! Ook vragen we u rekening te houden met kinderen die een allergie hebben of 
om geloofsredenen geen varkens- of rundvlees mogen. De juf of meester viert zijn of haar verjaardag in 
de eigen groep tijdens de meester- en juffendag.

Buitenschoolse activiteiten

Voor alle jaargroepen worden er elk jaar uitstapjes en excursies gepland. Diverse Utrechtse culturele 
instellingen, de dienst Natuur en Milieu Educatie en de gemeentebibliotheek bieden hiertoe een goed 
aanbod. Daarnaast willen we dat de bovenbouw leerlingen kennismaken met de grote musea in 
Amsterdam. Zij bezoeken daarom vanaf groep 6 het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Anne 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen 
en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde 

Frankhuis. Incidenteel zullen er ook excursies op groeps- of bouwniveau zijn n.a.v. een thema.

Bibliotheekbezoek

Om de scholen in Vleuterweide te voorzien van een wisselend aanbod aan boeken worden er 
regelmatig (thema)collecties boeken bij de bibliotheek geleend. Verder neemt  OBS Vleuterweide 
regelmatig deel aan workshops en voorstellingen die de Utrechtse bibliotheek aanbiedt aan 
basisscholen. Voorbeelden hiervan zijn toneelvoorstellingen rondom prentenboeken voor de jongsten 
en gesprekken met bekende kinderboekenschrijvers voor de midden- en bovenbouw.

Naschools cursusaanbod

OBS Vleuterweide is gehuisvest in een Brede School. Door de samenwerking met verschillende 
organisaties kunnen kinderen na schooltijd verschillende cursussen volgen binnen het gebouw. Voor 
meer informatie kunt u terecht op de website van de Brede School: 
www.bredeschoolutrecht.nl/weidewereld.

Schoolreis/schoolkamp

De kinderen van de groepen 1-2 gaan elk jaar 2 keer op schoolreis. Een keer naar “Het Vogelnest”, dit is 
een speelgelegenheid van de gemeente Utrecht op landgoed Rhijnauwen. En een keer naar de 
kinderboerderij. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 gaan een dag op schoolreis. De kinderen 
van groep 8 gaan een aantal dagen op schoolkamp. Al deze activiteiten vormen een onderdeel van het 
reguliere lesprogramma.

Afscheid groep 8

Ieder jaar wordt er op een feestelijke wijze afscheid genomen van de leerlingen in groep 8, die naar het 
voortgezet onderwijs gaan. De kinderen hebben zelf een groot aandeel in de organisatie en uitvoering 
hiervan.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op OBS Vleuterweide. Er worden portretfoto’s, foto’s van broertjes en 
zusjes en een groepsfoto gemaakt. Deze foto’s kunt u vrijblijvend kopen. Ouders zijn niet verplicht om 
(alle) foto’s af te nemen.

Luizenouders

OBS Vleuterweide heeft een groep ouders die de kinderen controleert op hoofdluis. Vanuit iedere groep 
is er een ouder die de kinderen na iedere vakantie zal controleren op hoofdluis. Indien er luizen worden 
geconstateerd zal de groepsleerkracht contact opnemen met de betreffende ouders/verzorgers. 
Daarnaast gaan alle jassen in de luizenzakken als er luizen zijn geconstateerd in een klas, totdat de 
groep weer luisvrij is.
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vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de 
kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet 
alleen in algemene zin, maar ook specifiek. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Visie

Op onze school is er ruimte voor differentiatie voor de verschillende vakken. We werken vanuit doelen 
en niet vanuit een minimum aan tijd. Dit betekent dat kinderen niet allemaal dezelfde tijd aan dezelfde 
vakken besteden, maar dat er sprake is van maatwerk. Hierdoor optimaliseer je de ontwikkeling van de 
kinderen. Ze behalen de algemene doelen, maar kunnen hun talenten ook verder ontwikkelen. Niet 
alleen in algemene zin, maar ook specifiek. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Lift
• Gymzaal op de Teunisbloemlaan in de MFA Weide wereld (5 min) lopen
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In bijzondere gevallen stelt de school ruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld het dialyseren of anderszins 
medisch verzorgen van een kind onder schooltijd.  Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De school in de wijk

Onze school maakt deel uit van Brede School de Weide Wereld, klik hier.

Verder werken wij samen met:

• Samenwerkingsverband Utrecht, klik hier
• Buurtteam Vleuten/ De Meern, klik hier

BEZOEKADRES BUURTTEAM VLEUTERWEIDE

Burchtpoort 16 (Informatiecentrum) 3452 MD Vleuten  

CONTACT 030 7400 517 vleuten@buurtteamsutrecht.nl www.buurtteamsutrecht.nl 

PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ  WAT KUNNEN DE GEZINSWERKERS VAN HET 
BUURTTEAM BETEKENEN VOOR: 

OBS Vleuterweide: Wij ondersteunen school met consult en advies over (zorg)signalen betreffende 
leerlingen. Gesprekken over leerlingen zijn altijd anoniem, daar dragen we zorg voor. Daarnaast zijn we 
beschikbaar om uitgenodigd te worden bij gesprekken met leerlingen en ouders.  

VOOR LEERLINGEN EN VOOR OUDERS? 

Wij ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden. 
Bijvoorbeeld over opvoeden en opgroeien, over relaties, echtscheiding, psychische of 
psychosociale problemen of bij financiële vragen. Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht met u 
bespreekt om samen met het buurtteam een (drie)gesprek te hebben. U kunt zich ook zelf bij ons 
aanmelden. Afhankelijk van uw wens kan de begeleiding met of zonder betrokkenheid van 
school plaatsvinden.  

DE GEZINSWERKERS EN HET BUURTTEAM 

Wij zijn (minimaal) HBO opgeleide professionals en kennen de wereld van (jeugd)hulp, zorg, welzijn, 
wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort of lang als nodig. We denken met u mee 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

18

http://https//bredeschoolutrecht.nl/weide-wereld/
http://https//www.swvutrechtpo.nl/nl
https://www.buurtteamsutrecht.nl/vleuten/


en zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past. We bieden concrete hulp. U houdt 
hierbij altijd de regie. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt. We zijn actief in de wijk en in de stad 
Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, Jeugdgezondheidszorg, het 
Samenwerkingsverband of leerplicht. Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in 
afstemming met u als ouder(s). Als er naast de ondersteuning van het buurtteam nog andere zorg nodig 
is, kunnen wij aanvullende specialistische zorg betrekken. De hulp is op vrijwillige basis. Aan de 
ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden. 

BEREIKBAARHEID 

Wij zijn op diverse manieren bereikbaar: zie de contactgegevens bovenaan en hieronder.   

Buurtteam Vleuterweide 030-7400517 Vleuten@buurtteamsutrecht.nl  

Of via de IB-er van uw school

Gemeente Utrecht, afdeling onderwijs en leerplicht, klik hier
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

Vanaf het moment dat kinderen op school zijn, wordt hun ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Alle 
relevante gegevens als toetsresultaten en observatiegegevens worden vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Het verzamelen van gegevens vindt plaats op vaste tijdstippen, aan de 
hand van een toetskalender. De verzamelde gegevens over de vorderingen en ontwikkelingen van de 
kinderen worden besproken met de Intern Begeleider. Hieruit voortvloeiend kunnen afspraken 
gemaakt worden over extra hulp die een leerling geboden zal worden. 

Groepsplannen 

In alle groepen werken we met z.g.n. groepsplannen voor alle hoofdvakgebieden zoals lezen, spelling, 
begrijpend lezen en rekenen. Een groepsplan is een organisatiemiddel om tegemoet te komen aan de 
verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in een groep.Doordat de leerkracht bij het werken 
met groepsplannen uitgaat van de hele groep, kan hij of zij beter pro- actief en preventief reageren op 
signalen die kinderen afgeven. Binnen het groepsplan wordt de lesstof opgesteld op drie niveaus: 
basisniveau, plusniveau en intensief niveau. We gaan daarbij uit van convergente differentiatie.  Dat wil 
zeggen dat we er zo lang mogelijk van uitgaan dat alle kinderen dezelfde minimumdoelen kunnen 
behalen. Een groepsplan wordt twee keer per jaar opgesteld en tussentijds bijgesteld en geëvalueerd. 
Deze evaluatie wordt besproken met de Intern Begeleider tijdens de groepsbespreking. 

ZIEN 

Met het instrument ZIEN brengt de leerkracht het sociaal emotioneel functioneren van kinderen 
systematisch in kaart. ZIEN geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het 
sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen 
en daarop af te stemmen. Indien nodig kunnen leerkracht, leerling en eventueel ouders aan de slag 
gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de sterke 
kanten van een kind benutten. 

Schoolarts 

De leerlingen van groep 2 worden door de schoolarts uitgenodigd voor onderzoek. Ook vindt er elk jaar 
bij de kinderen van groep 2 een eenmalige screening plaats door een logopediste. Bijzonderheden 
worden vanzelfsprekend aan de ouders en indien nodig aan de groepsleerkrachten doorgegeven. Er 
kunnen natuurlijk ook redenen zijn om uw kind tussentijds op te roepen. Het extra inschakelen van de 
schoolarts kan door de school of de ouders gebeuren. In groep 7 meet en weegt de assistente van de 
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JGZ alle kinderen, dit gebeurt op school. Voor leerlingen van groep 7 test de assistente alleen het 
gehoor en het zicht op verzoek van ouders of leerkrachten of naar aanleiding van eerdere signalen. Een 
vervolg kan zijn dat ouders en kind uitgenodigd worden voor een gesprek en onderzoek met en door de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts op het Centrum voor Jeugd & Gezin in de wijk of op school.Ouders 
of school kunnen ook zelf het initiatief nemen voor een gesprek. Wanneer de school dit wenselijk acht 
zal dit altijd eerst met de ouders worden overlegd. 

Buurtteam op school 

Aan onze school is een buurtteam verbonden.  Het buurtteam is er voor kinderen, ouders en 
leerkrachten.  Zij kunnen het buurtteam om raad vragen of hen betrekken voor hulp.De medewerkers 
van het buurtteam Vleuten zijn verbonden aan OBS Vleuterweide. Wanneer de ondersteuning binnen 
het ‘gewone opvoeden’ niet meer volstaat, bieden de professionals van de buurtteams basiszorg voor 
Jeugd en Gezin. Het buurtteam ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich 
maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarbij is het dagelijks leven van het gezin het 
uitgangspunt, staat de inhoud van uw vraag centraal, richten zij zich op concrete oplossingen en vormt 
de veiligheid van uw kind altijd de ondergrens.Medewerkers van het buurtteam Vleuterweide zijn op 
school aanwezig op vaste tijden. Deze wisselen en kunt u terug vinden in de nieuwsbrieven van OBS 
Vleuterweide . U kunt hiervoor ook de Intern Begeleider benaderen. 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding 
moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze 
meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig. 

Rol vertrouwenspersoon   

De gemeente Utrecht hanteert een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente 
Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden 
van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Het protocol is te 
vinden op: http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/.  Onze school hanteert een wettelijk 
verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school 
ontvangt van het SWV een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend 
onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen 
school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO. Dit kan in sommige 
gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning 
geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, 
en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een 
aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig 
heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht 
zijn er de volgende SBO/SO scholen: de Luc Stevensschool voor SBO, de Herderschêeschool voor SO 
Cluster 3 en SO Fier voor SO Cluster 4. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de 
Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: 
www.swvutrechtpo.nl.   
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We bieden op OBS Vleuterweide een normale basisondersteuning voor alle kinderen zoals die binnen 
de gemeente Utrecht is afgesproken. Wij hebben geen aanvullend aanbod naast deze brede 
basisondersteuning.

Medisch handelen 

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is 
het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook 
wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of 
bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, 
bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze 
medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen 
misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of 
bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze 
medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt 
doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO 
Utrecht, welke op school ter inzage ligt.   

Contactgegevens instanties:

SWV Utrecht PO 

www.swvutrechtpo.nl 

Perudreef 90, 

3563 VE Utrecht. 

030-3036410 (info), 

info@swvutrecht.nl   

Leerplicht gemeente Utrecht 

www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht 

030-2862660, 

leerplicht@utrecht.nl   

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 12

Rekenspecialist 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist hoogbegaafdheid 6

Taalspecialist 6

Leraarondersteuner 12

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Ons anti-pestbeleid is beschreven in het anti-pest protocol en kunt u op vragen bij de anti-
pestcoördinator. Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op school. Daarnaast is deze 
persoon een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een 
situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. Karin Wessel is te bereiken 
op: karin.wessel@spoutrecht.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Veiligheidsbeleid

Op OBS Vleuterweide proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons 
personeel te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan 
hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te 
monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan is op 
te vragen bij de directie. Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij 
monitoren dit aan de hand van de vragenlijst uit Venster PO/ Beekveld en Terpstra.  Op basis van een 
analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van 
leerlingen nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de 
onderwijsinspectie. 

Risico-inventarisatie

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico's onderkend worden. Als 
dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te 
verhelpen.  

Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze 
afspraken betreffen o.a.: 

-Het ontruimingsplan 

-Opleiding bedrijfshulpverleners 

-Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
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-De jaarlijkse ontruimingsoefening.  

Wij hebben meerdere bhv'ers binnen onze school. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 

-Preventieve maatregelen / controles 

-Alarmeren en evacueren van personen uit de school 

-Het bestrijden van een beginnende brand 

-Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en 
organiseren zij regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de BHV – organisatie, dan kunt u 
deze stellen aan onze preventiemedewerkers, Edwin Brand. Het schoolveiligheidsplan is bijna klaar ter 
inzage. Om ervoor te zorgen dat personeel én leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht in geval 
van een evacuatie, vindt er minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening plaats. Tevens is er een 
schoolveiligheidsplan opgesteld en wordt dit meerdere keren per jaar herzien. 

Belangrijke adressen

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht

Anky Theelen; 

theelen@human-invest.nl 

06-43498918

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Postadres: Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht  

Telefoon: 030 - 280 95 90 

Fax: 030 – 280 9591  

www.pnderwijsgeschillen.nl

Email: info@onderwijsgeschillen.nl  

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

email: info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Karin. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
karin.wessel@spoutrecht.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Teni Korumi. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via teni.korumi@spoutrecht.nl.
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Aannamebeleid 

Als uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u gebruik 
maken van het formulier dat u kunt opvragen bij de directeur. Als er sprake is van aanmelding van een 
kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, gaan we daarover met u in gesprek. Er 
kan mogelijk een nader onderzoek nodig zijn, en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de 
voorschool of het kinderdagverblijf.  Op grond van deze bevindingen besluit de directeur over de 
toelating.  Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail 
geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden 
verlengd.

Het is wel mogelijk om, voordat uw kind 3 jaar wordt, een belangstellingsregistratie te doen. 
Belangstellingsaanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het 
belangstellingsformulier. Deze belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een 
aanmelding, dit gebeurt pas nadat de leerling 3 jaar is geworden met een aanmeldingsformulier, deze 
ontvangt u dan automatisch.

Wij schrijven geen leerlingen in zonder dat er eerst een rondleiding en kennismakingsgesprek heeft 
plaats gevonden. Dit doen wij omdat wij willen dat ouders een goed beeld hebben van de school. Zo 
willen wij ervoor zorgen dat er een bewuste keuze gemaakt wordt voor onze school en dat ouders niet 
onnodig op onze aanmeldingslijst terecht komen. Wij gaan een samenwerking aan en de 
verwachtingen moeten wederzijds vanaf het begin duidelijk zijn. U kunt voor een rondleiding een 
afspraak maken met de adjunct-directeur. 

Kinderen die na 1 juni de leeftijd van 4 jaar bereiken, worden aan het einde van het schooljaar 
uitgenodigd voor een wenochtend, maar starten pas echt na de zomervakantie. Houd hier rekening 
met de voorschool of opvang. 

Ouders die hun kind, dat reeds onderwijs volgt op een andere school, willen aanmelden kunnen dit 
doen nadat ze een gesprek hebben gehad met de directeur van de vorige school, waarin ze kenbaar 
hebben gemaakt dat ze voornemens zijn hun kind op een nieuwe school aan te melden en na overleg 
tussen de schooldirecties van beide scholen. De toeleverende school schrijft een onderwijskundig 
rapport ter overdracht van de gegevens van de leerling. De toetsing van dit onderwijskundig rapport en 
het schoolondersteuningsprofiel van de ontvangende school is medebepalend voor het besluit over de 
toelating van de leerling. Het proefdraaien van de leerling in de beoogde klas gedurende een dag kan 
onderdeel uitmaken van het onderzoek naar toelaatbaarheid. De verdere procedure staat beschreven 
in het toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen van het SPO Utrecht.

Bij de groepsindeling kijken we naar de verdeling jongens/meisjes, zorg, onderwijsbehoeften. We 
hanteren een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen, Wij kunnen bij het herverdelen van groepen 
hier een uitzondering op maken. Wensen ten aanzien van een bepaalde leerkracht zullen nooit in 
overweging worden genomen. Wij houden bij het samenstellen van nieuwe groepen zoveel mogelijk 
rekening met vriendjes/vriendinnetjes, werkmaatjes, de onderwijsbehoeften van de kinderen 
(zorgzwaarte) en de verdeling jongens/meisjes.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
1. Informatie aan de ouders over de school

Informatieavond

Voor alle groepen houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond met specifieke 
informatie voor de betreffende groepen. Voor de groep 1/2 omdat kinderen nieuw op school zijn. Voor 
de groepen 3 tot en met 6 op het leerproces en in de groepen 7 en 8 gericht op de informatie rondom 
het schooladvies en de POVO-procedure naar het voortgezet onderwijs.

Inloopmomenten

Om goed op de hoogte te kunnen blijven van de vorderingen en activiteiten van de kinderen bestaat de 
mogelijkheid voor ouders om een aantal keer per jaar in de klas te komen kijken en een les bij te wonen. 
De kinderen vinden het altijd fijn als de ouders komen kijken en belangstelling tonen voor wat zij 
presteren. De data van deze inloopmomenten kunt u vinden in de jaarplanning.

Schoolgids

De meeste informatie over de school is opgenomen in deze schoolgids. De schoolgids is te downloaden 
op onze website, www.obsvleuterweide.nl. Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast.

Social Schools
Social Schools is een manier van communiceren. Binnen een beschermde, afgesloten omgeving 
communiceren wij met elkaar. U bent aangemeld voor de groep waarin uw kind zit. Automatisch 
ontvangt u informatie over deze groep. Daarnaast worden algemene schoolberichten verstuurd, 
bijvoorbeeld de nieuwsbrief. U kunt ook een spoedbericht ontvangen, bijvoorbeeld, “ denken jullie er 
aan een fles mee naar school te nemen voor de knutselmiddag?”Met Social Schools kunt u dus altijd op 
de hoogte zijn en weet u wat er gaande is in de school. We verbeteren de communicatie tussen ouders, 
kinderen, leerkrachten en de school. In een veilige en afgeschermde groep.

Hoe communiceert Social Schools?
Social Schools kun je openen op een tablet, computer of in de Mobiele app ‘Social Schools.’ De mobiele 
apps voor Android en iOS zorgen ervoor dat u snel geïnformeerd wordt.  Mocht u geen gebruikmaken 

De school en de ouders werken samen 

Voor een goede ontwikkeling en plezier in school is een goede samenwerking tussen school en thuis 
van groot belang. Belangstelling van ouders voor alles wat zich op school afspeelt heeft een positieve 
invloed op de leerprestaties van de kinderen. De school wil daarom zoveel mogelijk ouders betrekken 
bij het schoolleven.

Voorbeeld uit de praktijk: Ouders zijn gesprekspartners en worden gezien als ervaringsdeskundigen m.b.t. 
hun kind. Hun ervaring/info is voor een juiste aanpak op school onmisbaar. Overleg staat centraal!

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid
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van de app dan komen de berichten ook binnen op uw emailadres.

Nieuwsbrief

Met regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief met actuele informatie over het schoolleven en de 
activiteiten voor die betreffende periode. U ontvangt deze nieuwsbrieven digitaal.

Informatieve brieven

Soms kan het zijn dat er voor een groep extra informatie nodig is. Denk dan bijvoorbeeld aan excursies 
of uitstapjes. Betreffende ouders krijgen dan hierover bericht via de leerkracht of directie. Dit gebeurt 
dan via Parnassys of Socialschools.

Informatie en overleg over uw kind

Afstemmingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt er een afstemmingsgesprek gepland. Het afstemmingsgesprek 
is een gesprek waarin de ouder vertelt over zijn/ haar  kind. Tevens kan het kind zelf vertellen waar zijn 
interesses liggen. Hoe is de thuissituatie, waar liggen de kwaliteiten van het kind en zijn er eventuele 
zorgfactoren? Wat zijn de verwachtingen van het kind voor het nieuwe schooljaar? Dit is belangrijke 
informatie voor de leerkracht aan de start van het schooljaar en zo’n gesprek schept meteen een band 
tussen de leerkracht en u als ouders. Eventuele verwachtingen ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld 
over gewenste contactmomenten, kunnen worden uitgesproken.

10-minutengesprek

Na het eerste en tweede rapport volgen er 10 minutengesprekken. In deze gesprekken staat de 
ontwikkeling van uw kind centraal. Wanneer u een langer gesprek wenst, is het verstandig dit 
vroegtijdig aan te geven.

Persoonlijke gesprekken

Als de ontwikkeling van het kind het nodig maakt om tussentijds met elkaar te praten, kunt u 
uitgenodigd worden voor een extra gesprek. Wanneer u dit zelf graag wilt, is daar ook alle ruimte voor. 
U kunt dan een afspraak maken.

Rapporten

Twee keer per jaar kunt u een rapport verwachten. In januari-februari  en aan het eind van het 
schooljaar. Hierin zijn ook de citoscores opgenomen. In november vinden er voortgangsgesprekken 
plaats. Voor de groepen 1-2 geldt min of meer hetzelfde. U ontvangt drie keer per jaar een overzicht van 
de behaalde doelen. Kinderen die in de loop van het schooljaar in de kleutergroepen instromen als 
vierjarigen, krijgen alleen aan het einde van het schooljaar een rapport. Kinderen die korte tijd voor de 
opmaak van een rapport op OBS Vleuterweide instromen krijgen nog geen rapport. De leerkracht heeft 
dan onvoldoende tijd gehad om een goed beeld van een kind te krijgen. 

Vanaf januari 2019 is het Ouderportaal van ParnaSsys gefaseerd opengesteld worden. Naam- adres- 
woonplaatsgegevens en absentieregistratie zal dan voor ouders inzichtelijk worden.  Tevens zijn hier de 
gemaakt methode toetsen uit de klas te volgen. Tijdens de rapport periode zijn ook de CITO gevens hier 
terug te vinden. 

OBS Vleuterweide verwerkt gegevens van uw kind (zogenaamde persoonsgegevens) in 
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Klachtenregeling

Als er iets niet goed gaat

Alle teamleden van OBS Vleuterweide doen hun uiterste best ervoor te zorgen dat er een goede en 
veilige sfeer in en rondom de school is. In principe kunnen kinderen en ouders met vragen en klachten 
bij alle leerkrachten terecht. Leerkrachten zullen kinderen of ouders aanspreken als daar aanleiding toe 
is. De groepsleerkracht is doorgaans de persoon die het beste op de hoogte is van het één en ander. 
Deze kan als het nodig is verwijzen naar anderen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we 
klachten het liefst voor zijn. Wanneer het nodig is zal de leerkracht praten met het kind of contact 
opnemen met de ouder(s). Wij hopen en verwachten dat ouders hetzelfde zullen doen in de richting van 
hun kind, naar de leerkracht en naar de school toe. We verzoeken ouders kinderen te stimuleren zelf 
met hun vragen en problemen naar de groepsleerkracht gaan. We vinden het belangrijk dat kinderen 
leren op te komen voor zichzelf en anderen en verantwoordelijkheid leren dragen hierin. Wanneer er 
binnen de hierboven genoemde verhoudingen niet tot een oplossing kan worden gekomen kunt u zich 
altijd wenden tot de directie of de vertrouwenspersoon. Wij maken graag een afspraak voor een 
gesprek met u als u zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.

SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze is op te vragen bij de directie. Op onze school 
is naam de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze er het best met de klacht 
kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon of 
rechtstreeks naar de klachtencommissie. Teni Korumi is bereikbaar via teni.korumi@spoutrecht.nl. 

Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel 
benoemd. Onze externe vertrouwenspersoon is Anky Theelen. Zij is bereikbaar per mail 
(theelen@human-invest.nl) of telefonisch (06-43498918).  De vertrouwenspersoon functioneert als 
aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt.  

Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.  Een klacht kan bij het bestuur worden ingediend 
(info@spoutrecht.nl). U kunt uiteraard ook eerst telefonisch contact met ons bestuur opnemen (030-
2652640). Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De 
Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de 
gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het 
bevoegd gezag te nemen maatregelen. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl/klachten vindt 
u meer informatie over onder meer de relevante regelgeving, de te doorlopen procedure bij de 
behandeling van klachten en de samenstelling van de Commissie. 

Privacy / Omgang met persoonsgegevens  

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. SPO Utrecht is als schoolbestuur 
wettelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. SPO Utrecht vindt een 

overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op een zorgvuldige wijze.  Wij verwerken niet 
meer gegevens dan nodig voor het specifieke doeleinde.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en handelt volgens de huidige 
privacywetgeving. In onze privacyverklaring en privacyreglement is aangegeven hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Beide documenten kunt u eenvoudig raadplegen op de website van SPO Utrecht: 
www.spoutrecht.nl en op de website van onze school: www.obsvleuterweide.nl 
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Medezeggenschapsraad

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke 
school verplicht een medezeggenschapsraad (kortweg MR) te hebben, waarin personeel en ouders 
invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegde gezag gevoerde beleid voor hun school. De MR, 
heeft instemmingsrecht als het gaat om schoolplan en schoolgids, schoolreglement, ouderparticipatie, 
organisatie en meer van dergelijke zaken De ouders in de MR hebben ook instemmingsrecht als het 
gaat om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het schoolbestuur en de directie moeten in een 
aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over beleidsplannen, 
personeelsbeleid, enzovoorts. De oudergeleding van de MR (oudervertegenwoordiging) wordt iedere 
drie jaar door en vanuit de ouders van OBS Vleuterweide gekozen. Eenieder kan zich beschikbaar 
stellen als er vacatures zijn via mr.vleuterweide@spoutrecht.nl De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is betrokken bij de organisatie van de vele activiteiten die jaarlijks op het 
programma staan, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreizen, etc. Daarnaast beheert de OR 
ook het schoolfonds; een schoolfonds dat gebruikt wordt om extra activiteiten te bekostigen. Tot slot 
praat de OR over allerhande schoolzaken en adviseert de schoolleiding en de MR over zaken, die door 
de ouders van belang worden geacht. De vergaderdata staan in de jaarkalender. De OR is bereikbaar via 
or.vleuterweide@spoutrecht.nl

Ouderactiviteiten 

De leerkracht zal, aan het begin van het schooljaar, één of twee ouders vragen klassenouder te zijn. U 
zorgt in dit geval samen met de leerkracht voor een soepele gang van zaken rondom allerlei activiteiten 
zowel binnen als buiten de klas. Ouders worden voor hulp benaderd door de leerkrachten of een ouder 
van de ouderraad. Hulp vragen wij voor onder anderen;

• Het meehelpen bij feesten en vieringen;
• Het begeleiden van excursies, schoolreizen en uitstapjes;
• Schoonmaakactiviteiten;
• Computerwerkzaamheden;
• Enzovoorts.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het 
gewone lesprogramma behoren, zoals schoolreisje, schoolkamp en andere speciale activiteiten, 
worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om 
deze extra activiteiten mogelijk te kunnen maken  De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage 
wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Dit schooljaar is 
de vrijwillige ouderbijdrage in overleg met de MR vastgesteld op € 25,- per kind per schooljaar. 
Ouders van kinderen die na 1 januari op school gekomen zijn, wordt het halve bedrag gevraagd.

Er wordt daarnaast ook een bijdrage gevraagd van 25 euro voor het schoolreisje.

De kinderen uit groep 8 gaan niet op schoolreis, maar op kamp. Voor de kinderen uit groep 8 
bedraagt de bijdrage € 30,-

Het rekeningnummer van de OR is NL57INGB0001592316. Als u daarbij de naam en klas van 
uw kind vermeldt, weten we precies wie er betaald heeft.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de ouderbijdrage te kunnen voldoen. Zo bestaat er de U-
pas regeling en stichting leergeld om toch uw bijdrage te kunnen doen. Mocht u gespreid willen 
betalen dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 

4.3 Schoolverzekering

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: 

• een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens 
het overblijven; 

• een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw. 
• een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto 
vervoert. de WA verzekering ban uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de 
inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk 
worden verhaald door de tegenpartij. SPO Utrecht heeft daarnaast een aanvullende verzekering 
afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/ chauffeur aan derden veroorzaakt tijdens de rit.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kind uw kind ziekmelden door voor 8.30 uur te bellen naar school of een mailtje te sturen naar de 
leerkracht.

 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verzuim

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als 
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Van het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school 
houden wij bij of een kind er ook altijd is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, 
bijvoorbeeld omdat het ziek is. Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering 
verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet 
mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling. Als u 
verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met adjunct-directeur Martijn 
Sprangers; martijn.sprangers@spoutrecht.nl of directeur Noortje Willems; 
noortje.willems@spoutrecht.nl. Zij/hij kan u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof 
moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig. 

 

van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De resultaten van het onderwijs

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij 
in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden planmatig getoetst 
met methodegebonden toetsen en methode/onafhankelijke toetsen. Daarnaast gebruiken we 
halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en 
spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning 
van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of 
individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Zie voor meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/ persoonsgegevens van uw kind in 
het hoofdstuk over privacy.

Tussentijdse resultaten  

Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals 
taal, rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde 
methodeonafhankelijke toetsen (van het CITO volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We 
gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en 
schoolniveau. Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn 
de volgende toetsen die informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de 
leerlingen: 

• in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat 
zij met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs; 

• in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal; 
• in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken; 
• verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het 

onderwijs in de zaakvakken.

5.2 Eindtoets

Wij zijn trots dat onze kinderen afgelopen schooljaar boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. 
Dat doet recht aan hun en onze inspanningen. Over schooljaar 2019-2020 zijn er nu nog geen 

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

eindtoetsresultaten.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in 
Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van 
het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle 
kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat IEP. 

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in 
een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem “ParnasSys”. De leerlingen worden 
regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we 
halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen, woordenschat en spelling, 
landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning 
die is vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de 
toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod aan de groepen, kleine groepjes of 
individuele leerlingen) op- of bijgesteld. 

Resultaten van kinderen zijn niet altijd gemakkelijk te meten. Het resultaat van het onderwijs is 
namelijk meer dan de cijfers voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van de leerling. 
Dus ook om sociale vaardigheden en het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid. Hoewel deze kwaliteiten minder goed te meten zijn, zijn deze minstens zo belangrijk.

In 2016-2017 zijn we in de groepen gestart met het afnemen van de IEP-toets. DE IEP toets is een 
eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor 
het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief op de eindtoets, opgesteld door het CITO. Scholen 
hebben namelijk de vrijheid een test af te nemen die past bij hun visie.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 10,7%

vmbo-k 10,7%

vmbo-(g)t 23,2%

vmbo-(g)t / havo 3,6%

havo 28,6%

vwo 17,9%

onbekend 5,4%

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’. 

 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samenwerken

VerantwoordelijkheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij willen kinderen leren om:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
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Ieder jaar wordt aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gevraagd of ze zich veilig voelen op school. 
De opbrengsten van de enquêtes worden besproken binnen het team. Er worden actiepunten 
vastgesteld en deze worden uitgevoerd.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg 

Wij werken systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 
activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen 
en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de 
bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en 
zorgt dat zaken die goed gaan, goed geborgd worden. 

Kwaliteitszorg op onze school

Op OBS Vleuterweide wordt systematisch gewerkt aan kwaliteit en kwaliteitsbewaking. De school 
werkt planmatig aan verbeteringen. Om de kwaliteit te bewaken hebben we de volgende middelen: 

• De toetskalender. Deze stelt ons in de gelegenheid de ontwikkeling van de kinderen op vaste 
momenten te volgen. De toetsgegevens bieden ons behalve informatie over het individuele kind, 
informatie over ons eigen onderwijs. Het wordt voor ons mogelijk te bepalen of we de juiste 
leerstof aan de juiste leerlingenpopulatie aanbieden en of we ons onderwijsaanbod al dan niet 
moeten bijstellen.

• In het leerlingvolgsysteem ParnasSys worden de resultaten van de methode gebonden toetsen 
en de Cito toetsen bijgehouden daarnaast gebruiken we het systeem voor gespreksnotities en 
groepsplannen.

• Een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied: ZIEN!
• Het doen van klassenconsultaties en/of visitaties. Groepsleerkrachten krijgen regelmatig 

klassenbezoek, zodat de kwaliteit van het lesgeven wordt bewaakt.
• Evaluatieve vergaderingen. Het team zal regelmatig leerstofgebieden evalueren en bijstellen. 

Hierbij worden de kerndoelen als uitgangspunt gebruikt.

De komende jaren zal de school zich blijven ontwikkelen. Bepaalde facetten van het onderwijs zijn 
vanaf het prille begin stevig neergezet. Hierbij gaat het om de volgende facetten:

1. Het pedagogische klimaat. Dit is méér dan een aantal gedragregels. Het gaat om het neerzetten 
van een cultuur. OBS Vleuterweide streeft naar een open cultuur, waarbij we respectvol met 
elkaar omgaan, waarin we samenwerken en waar iedereen medeverantwoordelijk is. Hiervoor 
gebruiken we de uitgangspunten van de Vreedzame school. Tevens hanteren we het 
gedragsmanifest. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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2. In iedere groep wordt gewerkt met  Grip op de Groep. Hierbij streven we naar een positieve 
leeromgeving/ groepsvorming. 

3. Het handelingsgericht werken moet een basis vormen voor onze kwaliteitszorg en manier van 
handelen. 

4. De leerlingenzorg is in de eerste schooljaren goed opgezet. De kwaliteit wordt bewaakt door de 
directeur en de intern begeleiders. De komende jaren zal er veel aandacht voor dit onderdeel 
blijven en ook dit jaar zit dit in de 3 speerpunten.

• Het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling van een kind;
• Het bevorderen van de sociale ontwikkeling van een kind;
• Kweken van zelfvertrouwen;
• Het actief leren;
• Het leren oplossen van problemen;
• Het toepassen van de eigen kennis;
• Het leren verwoorden van gedachten of meningen;
• De leerkracht kan zo goed omgaan met verschillen binnen de groep.In de groep wordt deze 

werkvorm ingezet bij onderdelen van vakken. Denk bijvoorbeeld aan het leren van de tafels, 
klokkijken, taalopdrachten, wereldoriëntatie, maar ook bij vakken als drama of tekenen. 

Bovenstaande ontwikkelingen zullen steeds kritisch worden bekeken. Bepaald zal worden in hoeverre 
ze nog in overeenstemming zijn met de leerlingenpopulatie en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Komend schooljaar focussen we ons op 3 speerpunten:

• Leerkrachthandelen versterken ; Handelingsgerichtwerken
• Digitale adaptieve verwerking
• Onderwijsvernieuwing

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van 
de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te 
verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de 
geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).Voor de onderzoekers zijn de 
gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen. Ook in openbare publicaties zullen de 
onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking 
van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle 
andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben 
tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van 
onze school. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
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aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over 
gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, 
onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een 
bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal 
de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
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6 Schooltijden en opvang

De lessen beginnen elke ochtend om 8.30 uur. Om 8.15 uur gaat de schooldeur open en mogen de 
kinderen en de ouders naar binnen. Om uiterlijk 8.30 uur verlaten de ouders de klas zodat de 
leerkrachten echt om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Leerplicht

In Nederland is het gebruikelijk dat kinderen naar school gaan als ze vier jaar zijn. Hoewel een kind van 
vier jaar niet leerplichtig is, zijn de schooltijden en regels voor verzuim in principe van toepassing. 
Wanneer een vierjarig kind de school een dag of middag niet bezoekt, gaan we er van uit dat u de 
leerkracht hierover tijdig informeert.

Afwezigheid door ziekte/andere reden

Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Dit kan ’s ochtends 
voor 8.30u telefonisch. 

We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist, etc., zo veel mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Als een kind herhaaldelijk onder schooltijd naar een orthodontist, logopedist, 
fysiotherapeut of iets dergelijks moet, dient u hiervoor verlof aan te vragen bij de directeur. De 
leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het leerlingdossier van het kind. 

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of 
vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.  Voor het aanvragen van verlof dient de ouder 
een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is op te vragen bij de directie 
en administratie van de school en staat ook op onze website. De beslissing over het al dan niet 
toekennen van extra verlof ligt bij de directie.

Religieuze feestdagen

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die voortvloeien uit 
godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest. De 
ouders stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van te voren op de hoogte.

Gewichtige omstandigheden

Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is 
verlof mogelijk. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

* ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; 

* huwelijk van bloed- of aanverwanten;

* 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;

* verhuizing van het gezin.

Geen verlof wordt gegeven voor:
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* dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);

* familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst; 

* vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere 
boekingsmogelijkheden;

* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

* activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;

* verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Deze voorbeelden vallen niet onder de 
categorie “gewichtige omstandigheden”.

Als ouders een verlofaanvraag hebben ingediend kan de directie te allen tijde contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar voor advies. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing die de directie 
genomen heeft, kunnen de ouders contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Utrecht. Zie hiervoor de website van gemeente, onderwijs, leerplicht. 

Aard van het beroep van (één van) de ouders

Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie 
kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan tijdens de eerste 
twee weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient tijdig te worden ingediend 
bij de directeur en dient te worden begeleid door een getekende werkgeversverklaring van de 
werkgever van de ouders, waaruit blijkt dat de betreffende ouder(s) geen vakantieverlof kan opnemen 
in de periode dat het kind vakantie heeft. Dienstroosters van ouders valt hier niet onder.

Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg, om files te vermijden of 
eerder op een vakantiebestemming te zijn, wordt nooit gehonoreerd.

Ongeoorloofd verzuim/toezicht op de leerplicht 

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim bespreekt de directie het verzuim met de ouders. Als een kind 
binnen vier weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is, of als de school zich zorgen maakt over (de 
aard van) het ongeoorloofde verzuim, wordt het verzuim gemeld bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar 
van de gemeente Utrecht ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt de 
leerplichtambtenaar samen met de school en/of ouders naar een oplossing bij voorkomende 
problemen. 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Op OBS Vleuterweide werken we met een continurooster. Hierdoor is tussenschoolse opvang 
automatisch geregeld. De kinderen eten in hun eigen groep, samen met hun eigen groepsleerkracht. 
Hierna wordt er door alle kinderen buiten gespeeld, onder toezicht van leerkrachten die bij toerbeurt 
pleinwacht hebben. Naast leerkrachten lopen de leerling mediatoren, ambulant personeel en 
conciërges pleinwacht.

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De 
Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen 
voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse 
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opvang verzorgd door onderstaande organisaties.

-Koko Kinderopvang,Het Zandkasteel (Teunisbloemlaan 44, Vleuten)  030-6661851 
  www.kokokinderopvang.nl

-Smallsteps, "De Kameleon"(Teunisbloemlaan42, Vleuten)   0800-0091 www.smallsteps.nlSmallsteps, 
"Passiebloem" (Passiebloemweeg 5)  030-2090207

-Partou Kinderopvang "Moerasvaren"  (Moerasvaren 113, Vleuten)  030-2142939   www.partou.nl

-Kind & Co : "BSO Passiebloem" (Passiebloemweg 3, Vleuten)  06-10869583   www.kmnkindenco.nl

-Sportbso Vleuterweide (Noorderburcht 5, Vleuten) 06-34287855  www.sportbsovleuterweide.nl

- BSO buitengewoon (europaweg 56,Vleuten) 06-45756369 www.bsobuitengewoon.nl

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:45  - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 tot en met 8 maandag tot en met vrijdag

Bewegingsonderwijs groep 1 en 2 maandag tot en met vrijdag

In groep 1 en 2 hebben de kinderen dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht.

Vanaf groep 3 wordt er 2 keer per week drie kwartier,  bewegingsonderwijs gegeven door de 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een rooster.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

2e paasdag 05 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small Steps en Koko, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Small Steps, Koko, Partou "Moerasvaren", 
Kind en Co - BSO passiebloem en BSO Buitengewoon , buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan 
verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Er is geen opvang tijdens vrije dagen en 
schoolvakanties in de school. Wel kan dit geregeld worden met de buitenschoolse opvangorganisaties, 
zoals hierboven benoemd.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

alle medewerkers werkdagen, op afspraak leerkrachten vanaf 15.15u

Spreektijden teamleden

Het is mogelijk na schooltijd (op ma,di en do vanaf 15.15 uur en woe en vr vanaf 13.15) een afspraak met 
de groepsleerkracht van uw kind te maken. Vóór schooltijd en tijdens de lessen zijn de 
groepsleerkrachten met de kinderen bezig. 

Andere medewerkers zijn onder schooltijd (op afspraak) te spreken
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