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I Inleiding 
 
 
Voorwoord 
PCB De Aanwas “Voor wie verder kijkt!” Dat is ons motto! 
De basisschool is een stuk van je leven. Dit geldt voor u, maar ook voor uw kind(eren). Met 
het kiezen van een basisschool voor uw kind, bepaalt u op welke school uw kind 8 jaar 
doorbrengt.  
 
Scholen krijgen steeds meer een eigen gezicht. Er zijn verschillen in grondslag, 
doelstellingen, werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen niet altijd even 
makkelijk. Dit is een van de redenen waarom de overheid alle scholen heeft gevraagd een 
schoolgids te maken. 
 
Dit is de nieuwe schoolgids 2016–2017 van PCB de Aanwas te Zuidland. De schoolgids geeft 
inzicht in het dagelijks onderwijs van onze school en er wordt ingegaan op het 
onderwijskundig beleid en de kwaliteitszorg van de school.  
De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu kinderen op school hebben en voor 
toekomstige ouders/verzorgers.  
 
Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De schoolgids komt tot 
stand in samenwerking met leden van de Medezeggenschapsraad, ouders, leraren en 
directie. De Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan deze schoolgids. 
 
 
Adresgegevens: 
 
P.C. BASISSCHOOL  'DE  AANWAS' 
Dr. W. Dreesstraat  25 
3214 XE Zuidland 
 
Postadres: 
Postbus 16 
3214 ZG Zuidland 
 
 (0181)  45 1840 
 info@pcbdeaanwas.vcodekring.nl 
 
Onze website kunt u vinden op :  
www.pcbdeaanwas.nl 
 
Schooldirectie: 
Mevr. Anoek Misker 
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II  Algemeen 
Geschiedenis 
In 1886 werd in Zuidland “De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met 
den Bijbel” opgericht, waaronder één school viel: De ‘School met den Bijbel’. De school werd 
steeds groter. Op 17 mei 1967 is daarom een dépendance geopend op de locatie van onze 
huidige school. Later is deze dépendance als zelfstandige school verder gegaan met als naam 
PCB De Aanwas. Vanaf dat moment vielen er twee scholen onder de Vereniging. De naam De 
Aanwas staat voor groeien, in omvang toenemen. Dat is iets waar wij als school voor staan: 
het begeleiden van de kinderen van net peuter af tot aan het begin van de pubertijd. Een 
periode waarin de kinderen zich enorm gaan ontwikkelen! Vanaf 1990 werken de teams van 
de Lagere School ‘De Aanwas’ en ‘Kleuterschool De Springplank’ (thans de huisartsen 
praktijk/ apotheek) samen en werden samengevoegd tot één school. In 2002 werd het 
schoolgebouw uitgebreid met een lokaal, nu in gebruik door groep 7/8 en een ruimte voor 
buitenschoolse en tussen schoolse opvang.  Tijdens de verbouwing in 2009, is een centrale 
aula gecreëerd met een vast podium, het theater van de school.  
 
Situering van de school 
De school is gelegen aan de Dr. W. Dreesstraat in Zuidland. Het schoolgebouw is 
overzichtelijk opgezet en heeft alleen een begane grond. Rondom de school is veel 
pleinruimte. Het plein is in 2008 geheel vernieuwd en voorzien van fraaie speeltoestellen. De 
school bevindt zich centraal in het dorp in een wat oudere wijk. Naast De Aanwas zijn er nog 
twee basisscholen in Zuidland, te weten: De Bongerd (een PC-school van dezelfde 
Vereniging) en De Wissel (een openbare school, onderdeel van stichting PRIMO). 
 
Kernwaarden 
Rust, Regelmaat en Reinheid. Jarenlang is er aan moeders en vaders verteld dat deze drie R-
en belangrijk waren voor hun kinderen. Op De Aanwas voegen wij daar nog twee R-en aan 
toe: Respect en Resultaat.  
 
Rust 
Wij zorgen voor een rustige school. In de klassen, maar ook op de gangen, vinden wij het van 
belang dat het rustig is. Dat betekent bijvoorbeeld in rijen naar binnen en lopen in plaats van 
rennend. Maar ook met de indeling van de lokalen houden we rekening met ‘rust’. Rond het 
bord vinden de kinderen geen drukke posters of tekeningen. Werk van kinderen wordt 
achterin het lokaal gepresenteerd en hangt niet aan waslijnen kriskras door de klas.  
 
Regelmaat 
De lesopbouw is voor de kinderen voorspelbaar. Zij weten waar ze aan toe zijn en wanneer 
de leerkracht tijd voor hen heeft. Afspraken over instructie en gedrag gelden voor de hele 
school. 
 
Reinheid 
We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een schone school. De kinderen dragen o.a. hun 
steentje bij door binnen met binnen schoeisel te lopen. Hiermee voorkomen we dat zand of 
modder in de lokalen komt. Zeker bij de kleuters wordt er immers nog veel op de grond 
gespeeld. De twee schoonmaaksters zorgen ervoor dat de school iedere dag weer blinkend 
schoon is! 
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Respect 
Deze toevoeging aan de 3 R’s is essentieel. We gaan op school respectvol met elkaar 
(leerkrachten, kinderen én ouders) om en hebben ook respect voor onze omgeving. De 
manier van omgang met elkaar is vastgelegd in onze gedragscodes (zie hoofdstuk: 
gedragscodes). Door respectvol met elkaar om te gaan, creëren we een plek waar iedereen 
zich veilig kan voelen.  
 
Resultaat 
We stellen ons als doel een kind te helpen groeien tot een waardevol mens. We begeleiden 
de kinderen hiertoe niet alleen cognitief maar ook sociaal emotioneel. Het is onze taak om 
deze twee aspecten tot maximale ontwikkeling te laten komen.  
 
Motto 
Ons motto is: 
 

De Aanwas: Voor wie verder kijkt! 

 
Dit geeft aan dat we verder moeten kijken dan de periode die een kind op de basisschool 
doorbrengt. We willen de kinderen opleiden tot waardevolle burgers voor de maatschappij. 
Dit houdt in dat we kinderen behalve cognitieve ook sociaal emotionele en creatieve 
vaardigheden bijbrengen. Burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling staan hoog in het 
vaandel.  
 
Identiteit 
PCB De Aanwas is een Christelijke school. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en helpen 
elkaar. De Bijbel is voor ons een inspiratiebron. Bijbelverhalen leren ons en onze kinderen de 
maatschappij en de cultuur beter te begrijpen. De verhalen worden met behulp van onze 
godsdienst methode vertaald naar hedendaagse situaties. We gaan uit van Christelijke 
waarden en normen en willen de kinderen en volwassenen stimuleren tot 
verantwoordelijkheid voor elkaar, de samenleving en de aarde. Wij willen uitgaan van het 
identiteitsbeleid van de Vereniging VCO De Kring.  
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VCO De Kring 
De Aanwas maakt  deel uit van de schoolvereniging VCO De  Kring.  Het doel van de 
vereniging VCO De Kring is het stichten en in standhouden van christelijke basisscholen op 
Voorne Putten en Rozenburg. Grondslag voor de vereniging is de Bijbel als Gods Woord. 
De vereniging beheert 11 basisscholen  met ruim 2000 leerlingen en 180 personeelsleden. 
 
VCO De Kring werkt met het Raad van Beheer model. 
Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden. Deze leden worden, op voordracht van het 
bestuur, uit en door de algemene ledenvergadering gekozen. 
  
Het algemeen bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:  

 Gert Jan Alberts, voorzitter 

 Ron van der Lans, plv. voorzitter 

 Machteld Bakker, secretaris 

 Jan Willem Kerklaan, penningmeester  

 Heleen van Rij- Molenaar, algemeen bestuurslid  

 Peter Vermaat, kandidaat bestuurslid. 
 
De bestuursleden besturen op hoofdlijnen. De uitvoering van het bestuursbeleid is in 
handen van de  directeur- bestuurder Henk De Kock. 
 
Het bestuur kunt u bereiken via e-mail adres: 
info@vcodekring.nl 
 
Van deze schoolvereniging kunt u lid worden. Aanmeldingsformulieren kunt u downloaden 
van de website: www.vcodekring.nl 
 
Bovenschools Management 
Directeur Bestuurder   drs. H. de Kock, algemeen directeur 
 
bezoekadres:     
Krammer 8      
3232 HE Brielle    
 0181- 47 04 67 of 47 04 68 
 0181- 41 14 78 
 hdekock@vcodekring.nl                
 www.vcodekring.nl *  

* Op de website van De Kring kunt u meer informatie over de vereniging en de 
adresgegevens van de ‘Kring-scholen’ vinden 

http://www.vcodekring.nl/
mailto:hdekock@vcodekring.nl
http://www.vcodekring.nl/
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III Onderwijs en Opvoeding 

Leerstofaanbod en leertijd 
Wij bieden een beredeneerd leerstofaanbod aan m.b.v. actuele methodes, waarbij wij zorg 
dragen voor een opbouwende en doorgaande leerlijn. We vinden het belangrijk om het 
leerstofaanbod qua niveau en hoeveelheid af te stemmen op de verschillen tussen 
leerlingen. De onderwijstijd zetten we zo effectief mogelijk in.  
Lezen, taal en rekenen/wiskunde vormen belangrijke basisvakken die onmisbaar zijn voor 
het adequaat functioneren in de maatschappij. De kennis en vaardigheden die kinderen 
hierbij opdoen, laten we toepassen bij andere vakgebieden. Ook vinden we het belangrijk 
om aandacht te besteden aan creatieve werkvormen, zoals muziek, drama, tekenen en 
handvaardigheid. Tevens worden er kunstzinnige vormingslessen (m.m.v. het Kunstgebouw) 
aangeboden om kwaliteiten van leerlingen te ontwikkelen en interesse te kweken. De 
kinderen krijgen vaak te maken met andere culturen, horen en zien meer door nieuwe 
media. Kinderen moeten leren hiermee om te gaan. Hiertoe besteden we structureel 
aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Alleen dan kunnen we 
ons motto handhaven. Vieringen en open podia maken een vast onderdeel uit van ons 
schooljaar. Hierbij leren de leerlingen zichzelf te uiten en iets van zichzelf aan anderen te 
tonen.  
 
Streefverdeling vakgebieden 
Voor geen enkel leer- of vormingsgebied in het primair onderwijs bestaat een verplichte 
lessentabel. De Wet Primair Onderwijs geeft wel aan welke vakgebieden moeten worden 
gegeven, maar zegt niets over het aantal uren. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland 
worden om de algemene doelstelling en de kerndoelen te realiseren. Op De Aanwas gaan we 
uit van de volgende verdeling: 
 
 

Vakgebied 1 en 2 3 4 5 6 7 8 

zintuigelijke ontwikk. 5,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

taal 8,25 5,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 

technisch lezen 0,00 7,00 5,50 5,00 4,75 4,00 4,00 

begrijpend lezen 0,00 0,00 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 

rekenen 4,00 5,00 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 

Engels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 

kennisgebieden 2,75 1,50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

expressie activiteiten 3,25 3,25 2,25 1,75 1,75 1,75 1,75 

pauzes 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 
 
Pedagogisch klimaat en didactisch handelen 
De leerkracht creëert een goede leer– en werksfeer in de groep. Sleutelwoorden hierbij zijn: 
wederzijds respect, veiligheid, geduld, liefde,  aanvaarding, interesse, gehoorzaamheid, 
warmte en structuur. Een kind kan zich in een dergelijk klimaat optimaal ontwikkelen, 
ontplooien en vormen. Zó leren kinderen respect, begrip en verantwoordelijkheid te hebben 
voor elkaar, voor nu en later. Kinderen worden hierdoor weerbare mensen die de wereld 
aankunnen.  
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Elk kind is anders en de leerkracht doet zijn best om te ontdekken wie het kind echt is en wat 
zijn of haar mogelijkheden zijn. Om dit te bereiken heeft de leerkracht hart voor kinderen en 
bouwt een goede band op, die gekenmerkt wordt door liefde, zorg en aandacht.  
Het kind helpen, stimuleren en prikkelen om zowel cognitief als persoonlijk te groeien 
vinden we belangrijk. Op De Aanwas hechten we veel waarde aan het ‘directe instructie 
model’, zoals dat in onderwijsland bekend staat. Hierbij wordt uitgegaan van het gegeven 
dat een kind zich competent voelt, lekker in zijn vel zit, als hij goed kan presteren. In de 
volgende paragraaf gaan we dieper  in op dit les model. 
 
DIRECTE INSTRUCTIE 
Op De Aanwas wordt lesgegeven volgens het directe instructiemodel. De strategie van 
directe instructie is  vooral effectief bij het aanbieden van kennis/informatie en bij het stap 
voor stap aanleren van vaardigheden en strategieën. 
 
Het directe instructiemodel benadrukt vooral het belang van hoe en wat onderwezen wordt 
en lijkt de meest logische manier om kinderen (nieuwe) kennis, vaardigheden of strategieën 
te leren. Bij het directe instructiemodel gaat het om leerkracht gestuurd onderwijs. De 
leerkracht legt uit en demonstreert stap voor stap wat er geleerd moet worden, en 
vervolgens herhaalt de leerkracht dit tot de leerlingen het beheersen. Herhaling en 
oefenen/praktiseren zijn basiselementen bij het leren van basisvaardigheden.  
 
Directe instructie is gebaseerd op de veronderstelling dat het meest makkelijk geleerd wordt 
door een stap voor stap uitleg. Hierdoor wordt verkeerd uitleggen en inoefenen vermeden. 
Daarnaast gaat men bij directe instructie ervan uit dat nieuwe kennis en vaardigheden 
gebaseerd moeten zijn op eerder verworven kennis en vaardigheden. Alle uitwerkingen van 
het directe instructiemodel hebben met elkaar gemeenschappelijk dat de leraar tijdens het 
instructieproces centraal staat. De leerkracht geeft duidelijke, expliciete uitleg van iets, 
waarbij de leerling observeert, toepast en vervolgens deze kennis, vaardigheid of strategie 
zelfstandig beheerst. Met expliciet wordt vooral bedoeld dat de leerkracht veel voorbeelden 
geeft en veel demonstreert. 
 
Fasen van het directe instructiemodel 
Het directe instructiemodel kent meestal de volgende fasen voor het onderwijzen van 
kennis, vaardigheden en strategieën: 
 
1. Het creëren van condities voor het leren van de leerlingen, waarbij aan de orde komt: 

 terugblik op de vorige les; 

 wat weten de leerlingen al over het onderwerp; 

 de aandacht richten op wat er in de les aan de orde zal komen; 

 het aangeven van het doel van de les. 

 Ook kan in deze fase aandacht aan gemaakt huiswerk worden besteed. 
 
2. Het geven van instructie, waarbij de nieuwe informatie wordt aangeboden en waar 
mogelijk deze door de leraar wordt voorgedaan. 
 
3. De leraar gaat na of de instructie begrepen is. 
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4. Het onder begeleiding van de leraar toepassen van het geleerde 
De leerlingen gaan het geleerde zelfstandig toepassen. Hierbij wordt geregeld gebruik 
gemaakt van coöperatieve werkvormen. In een interactieve werkvorm passen de leerlingen 
de aangeboden lesstof toe. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk: zij hebben 
daarbij weinig of geen interactie met de leerkracht. In deze fase kan de leraar aan enkele 
leerlingen die moeite hadden met bijvoorbeeld de aangeboden materie verlengde instructie 
geven.  
 

 
 
5. Evaluatie en vooruitblik.  
Aan het einde van de les wordt stilgestaan bij wat er geleerd is (reflectie) en wat er tijdens 
de volgende les aan de orde zal komen. 
 
Het is vooral in de fasen 3 tot en met 5 van belang dat de leerlingen steeds goede feedback 
krijgen bij het toepassen van wat ze geleerd hebben. De feedback moet vooral inhouden dat 
leerlingen horen waarom ze iets goed of fout hebben gedaan. In wezen is het directe 
instructiemodel op twee vooronderstellingen gebaseerd, namelijk: 

 Het leren of falen van leerlingen is toe te schrijven aan effectieve of niet effectieve 
instructie; 

 De verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen ligt in de handen van de 
leerkracht en van de ontwikkelaars van onderwijsmethoden. 

 
Daarnaast zijn belangrijke aspecten van het directe instructiemodel: 

 Regelmatige toetsing om na te gaan of de instructie effectief was, maar ook om vast te 
stellen welke instructiebehoeften er bij de leerlingen of een deel van de leerlingen nog 
leven; 

 Een periodieke terugblik, bijvoorbeeld eens per maand, om stil te staan bij wat er in de 
afgelopen periode geleerd is. Een belangrijk facet daarbij is het nagaan of de leerlingen 
nog in staat zijn de geleerde zaken toe te passen;  

 Tijdens het lesgeven en leren dient het begrijpen waar het om gaat centraal te staan, de 
lesdoelen staan dan ook aangegeven op het bord; 

 Leerkrachten moeten voortdurend gericht zijn op het geven van goede feedback aan 
leerlingen. 
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Wat zijn belangrijke kenmerken van het directe instructiemodel  
Directe instructie is doelgericht onderwijs 
De leerkracht geeft aan waarom bepaalde kennis, vaardigheden of strategieën geleerd 
moeten worden. Het doel van directe instructie is beheersing van wat tijdens de instructie is 
aangeboden. Dit kan zowel kennis, vaardigheden of een strategie zijn. Het is daarom 
belangrijk dat de leerkracht steeds nagaat of de leerlingen de behandelde materie 
beheersen en welke leerlingen bijvoorbeeld reteaching nodig hebben. 
 
Zorgvuldig met tijd omgaan 
Cruciaal voor het directe instructiemodel is dat er zorgvuldig met tijd omgegaan wordt.  
Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkracht gestuurd naar leerling 
gestuurd. Snelle en efficiënt opgezette lessen vormen de basis van effectief leren met het 
directe instructiemodel; lange lessen leiden dikwijls tot het wegzakken van leerlingen of 
afnemende activiteit en betrokkenheid bij leerlingen. Lange lessen leiden ook dikwijls tot 
probleemgedrag. Door de snelle en efficiënte instructietechniek, is het model toepasbaar in 
combinatiegroepen.  
 
Veel voorbeelden gebruiken en veel voordoen 
Tijdens de instructie expliciet zijn, is een essentieel kenmerk van het directe instructiemodel. 
Bovendien laat veel onderzoek zien, dat gemiddelde en zwakke leerlingen veel baat hebben 
bij expliciete instructie. Hiertoe maken we gebruik van scaffolding – het stapsgewijs 
voordoen en noteren van de gemaakte stappen – en modeling – de leerkracht is voorbeeld 
voor de kinderen. De te maken stappen zijn zichtbaar in de aankleding van het lokaal. 
Concreet impliceert dat visuele ondersteuning van de lessen naast het auditieve.  
 
Rekenen: 
We zien rekenhulpmiddelen (tafelkaarten, rekenrekken, hulpkaarten voor metriekstelsel en 
ander inzichtelijk materiaal),  

 
Spelling: 
Gebruik van spellinghulpmiddelen (visualisering van de spellingregels en –categorieën).  
 
Begrijpend lezen: 
Stappenplan gebruiken, strategieën gebruiken ook toepassen bij andere (zaak)vakken. 
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Woordenschat 
Juist gebruik van de taal en begrijpend lezen methode 
Aandacht voor woordenschatvergroting tijdens elke les 
 
Lezen 
Goed inzicht en juist gebruik map fonemisch bewustzijn, methode Kleuterplein, Veilig Leren 
Lezen en Estafette Lezen. 
 
Algemene vereisten: 
kennis van de methode (doelen) 
Netheid 
Kinderen leren reflecteren op hun werk 
Automatisering en herhaling (memoriseren) 
 
Actieve betrokkenheid leerlingen 
Het model vraagt op alle momenten om actieve betrokkenheid van de leerlingen. Er wordt 
zo veel mogelijk gebruik gemaakt van wat de leerlingen al weten en de intrinsieke motivatie 
van de leerlingen. De betrokkenheid van leerlingen wordt versterkt door een actieve 
participatie. 
Het is van belang dat de leerkracht ervoor zorgt dat alle leerlingen betrokken bij de instructie 
blijven, onder andere door voortdurend na te gaan of de leerlingen begrijpen wat tijdens de 
les aan de orde komt. 
 
 
 
Onderwijs op maat 
Bij het directe instructiemodel vindt instructie op maat plaats, hetgeen wil zeggen dat de 
instructie rekening houdt met de sterke en zwakke kanten van leerlingen (zie vooral de fase 
van begeleide inoefening en het realiseren van verlengde instructie). De leerkracht probeert 
het falen van leerlingen te voorkomen door het scheppen van een goede leeromgeving, 
waarbij de fase van de begeleide inoefening een belangrijke plaats inneemt. 
 
Pas als een kind zich competent voelt en weet hoe er samengewerkt kan worden, vinden wij 
dat een kind voldoende is toegerust om zelfstandig met taken aan de slag te gaan. Dit proces 
wordt binnen de school voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. De leerkracht is hierbij 
zowel klassikaal, groepsgericht als individueel bezig.  
We vinden het belangrijk te bepalen of de prestaties van de leerlingen op het niveau liggen 
dat, gezien de leerling-populatie, verwacht mag worden. We gebruiken hierbij genormeerde 
toetsen van cito. We willen dat leerlingen hun schoolloopbaan met succes vervolgen na onze 
school.  
 
Burgerschap 
Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in de samenleving. Een democratische 
samenleving, waaraan kinderen later moeten kunnen en willen deelnemen. Daar zijn 
schoolse vaardigheden als lezen, taal en rekenen voor nodig. Maar dat is niet genoeg. 
Sociale en emotionele vaardigheden zijn ook belangrijk om te slagen in de maatschappij. 
Omgekeerd heeft onze democratische samenleving behoefte aan actieve, betrokken en 
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deelnemende burgers. Dit proces krijgt binnen De Aanwas structureel aandacht. Sinds 
schooljaar 2009 vormt de leidraad hiervoor de methode Goed Gedaan. Om hierbij onze 
identiteit niet uit het oog te verliezen, hebben we houvast aan onze methode godsdienst, 
Trefwoord. Dagelijks wordt hier aandacht besteed.  
 
Zorg en begeleiding 
Als team vinden we het belangrijk aandacht voor alle leerlingen te hebben en ‘uit het kind te 
halen wat erin zit’. Het kind is het uitgangspunt en vorderingen worden afgezet tegen de 
algemene norm. Hiertoe is een goed leerlingvolgsysteem belangrijk, waarbij het kind 
systematisch wordt gevolgd op cognitief en sociaal / emotioneel gebied. De begeleiding 
wordt afgestemd op de ontwikkeling van het kind en deze begeleiding wordt systematisch 
geëvalueerd. Kinderen die een onvoldoende score halen en kinderen die heel goed (kunnen) 
presteren bij o.a. (begrijpend)lees-, taal-, en rekentoetsen krijgen extra aandacht in de 
groep. Loopt de ontwikkeling van een leerling sterk achter of juist voor, dan wordt er een 
handelingsplan gemaakt. Deze plannen worden altijd besproken met de ouders van de 
betreffende leerling.   
Als een kind in aanmerking komt voor aanmelding bij een andere school of bij de keuze voor 
het vervolgonderwijs vindt de school het belangrijk om ouders/verzorgers en kinderen te 
begeleiden. De school werkt samen met regionale partners en laat zich ondersteunen en 
adviseren.  
 

 
 
 
IV Leerlingenzorg 
 

Inleiding 
In het kader van onze visie op onderwijs streven we ernaar om zo goed mogelijk om te gaan 
met de verschillen tussen leerlingen. Eventuele belemmeringen moeten zo vroeg mogelijk 
worden gesignaleerd. Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling en er zijn in elke 
groep screeningsmomenten. Door middel van observaties en toetsen brengen we de 
ontwikkeling van de kinderen in kaart. Voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben, is 
een zorgtraject ontwikkeld om te komen tot afstemming in de groep. Het instructiemodel 
geeft de leerkracht de mogelijkheid tijd vrij te maken om aan leerlingen extra instructie 
en/of hulp te geven. Er is regelmatig overleg tussen de groepsleerkracht en de interne 
begeleider. Van elk kind worden de stimulerende en belemmerende factoren per vakgebied 
in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse krijgt het kind een instructie op zijn of haar 
niveau. Als een leerling meer hulp nodig heeft of aangepast werk krijgt wordt dit met de 
ouders besproken.  
 
Observatie 
In de kleutergroepen maken we gebruik van een uitgebreid observatiemodel om de 
ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Dit model is specifiek ontwikkeld voor De 
Aanwas. We kunnen zo volgen welke ontwikkeling de leerlingen doormaken. Voor de oudste 
kleuters zijn er diverse screenings-instrumenten om te zien of een kind aan de voorwaarden 
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voldoet om naar groep 3 te gaan. Er wordt altijd overlegd met de ouders als daar aanleiding 
toe is. 
 
Leerstofopbrengsten 
Gedurende hun hele schoolloopbaan observeren, toetsen en bevragen we de kinderen, ook  
worden de leerlingen op vaste momenten getoetst d.m.v. landelijke Citotoetsen. De 
resultaten worden tijdens de 10 minutengesprekken naar aanleiding van de rapporten met u 
besproken.  In groep 8 nemen we de Cito eindtoets,  de Drempeltoets en in sommige 
gevallen de NIO (intelligentie test) af.  
 
De verzamelde gegevens vormen ons zgn. LeerlingOnderwijsVolgSysteem (LOVS). De 
informatie stelt ons in staat het onderwijs aan te passen: aan de groep, aan een groepje, aan 
uw kind. Ook kunnen we conclusies trekken en verwachtingen bijstellen. U als 
ouder/verzorger heeft er uiteraard alle belang bij alle over uw kind verzamelde informatie te 
zien. U heeft er zelfs recht op.  
 
De ontwikkeling van de jongste kinderen wordt met een speciaal kleuterobservatie systeem 
gevolgd, aangevuld met de Cito-toets ‘rekenen voor kleuters’en ‘TBG’ (toets beginnende 
geletterdheid).  
 
De overige kinderen maken twee soorten toetsen: 

 methodegebonden toetsen zoals bijv. dictee, of een reken- of aardrijkskundetoets 

 niet-methodegebonden toetsen: 
o CITO toetsen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen 

o De achtstejaars leerlingen maken in de loop van het schooljaar de 
Drempeltoets  en de Cito eindtoets 

 
Entreetoets 
In groep 7 nemen we de entreetoets af. Dit vindt plaats in de periode april/ mei. De uitslag 
van deze toets wordt met u als ouder en met uw kind op school besproken. Dit gesprek geldt 
als pre-adviseringsgesprek voor het voortgezet onderwijs.  
 
Speciale zorg                               
Sommige kinderen hebben  wat extra oefening nodig  om zich de leerstof eigen te maken. De 
Aanwas beschikt over goede faciliteiten om die zorg te kunnen geven. In de veel gevallen is dat 
afdoende. Er bestaan echter leer- en gedrags- problemen die hardnekkiger van aard zijn. Daar 
kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Om te achterhalen wat er aan de  hand is, kunnen wij in 
overleg met u een externe schoolbegeleider (GZ psycholoog) inschakelen. Deze externe 
begeleider maakt samen met de leerkracht en intern begeleider een plan van aanpak. Hierin staat 
welke activiteiten noodzakelijk zijn om het kind een goede ondersteuning te geven. Is deze 
ondersteuning niet voldoende dan wordt in een groot disciplinair overleg, samen met de ouders, 
besproken wat het kind nodig heeft. 
 
Meer- en hoogbegaafdheid 
Van scholen wordt tegenwoordig gevraagd om niet alleen goed onderwijs en goede zorg te 
besteden aan leerlingen die moeite hebben met bijvoorbeeld ‘taal’, ‘lezen’ en/of ‘rekenen’. 
Scholen zien ook regelmatig kinderen die meer aankunnen dan het gebruikelijke aanbod en 
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uitgedaagd moeten worden op hun (hogere) niveau. Deze kinderen hebben meestal een 
hoog IQ, een groot doorzettingsvermogen om een taak af te maken en hanteren meerdere 
creatieve wijzen om tot oplossingen van gestelde problemen te komen. Er is op school beleid 
over de omgang met deze meer- en hoogbegaafden. We gebruiken een 
signaleringsinstrument om meer- en hoogbegaafde kinderen op te merken (SiDi3). Kinderen 
die tot de meer- en hoogbegaafden behoren, krijgen aangepaste lesstof. Compacten en 
verrijken is een basisbeginsel hierin. De leerkrachten hebben extra materialen tot hun 
beschikking om de gesignaleerde kinderen extra uitdaging te bieden. Voor kinderen uit 
groep 5, 6, 7 die hoogbegaafd zijn, is met ingang van school 2016-2017 een regionale 
plusklas.  
 
De speciale school 
Ondanks alle inspanningen van U en ons kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn 
plaats is op een school voor speciaal onderwijs. Deze school heeft kleinere groepen, speciaal 
opgeleide leerkrachten en specifiekere hulpmiddelen. Het overstappen van kinderen naar 
een speciale school wordt zorgvuldig met U afgewogen en besproken. Daartoe is er o.a. een 
onafhankelijke commissie van deskundigen, die beoordeelt of de speciale school inderdaad 
de juiste plaats is voor het aangemelde kind. 
 
Rapport 
De leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar 
huis. U kunt daarin lezen hoe uw kind presteert in de verschillende vakken en onderdelen op 
school. Na elk rapport is de mogelijkheid dit te bespreken met de groepsleerkracht.  
 
Onderwijskundig rapport 
Bij het verlaten van de school, bijvoorbeeld door een verhuizing, krijgen de leerlingen een 
onderwijskundig rapport mee. Dit rapport is bestemd voor de leerkracht van de nieuwe 
school. In het rapport staat volgens welke methode het kind heeft gewerkt en op welk 
niveau het kind heeft gescoord.  Aan het einde van groep 8 krijgen de kinderen ook een 
onderwijskundig rapport mee vanwege de overstap naar het vervolg onderwijs.         
 
Logopedie 
Bij constatering van taal- en spraakmoeilijkheden adviseren we de ouders logopedische hulp. 
Een schoollogopediste screent alle kleuters van groep 2 op school. Zij zal met u contact 
opnemen als verdere behandeling noodzakelijk is. Hulp van een logopedist(e) wordt via uw 
eigen huisarts geregeld. 
 
Samenwerkingsverband 
De scholen van onze schoolvereniging maken deel uit van een SWV Kindkacht. Dit is het 
Samenwerkingverband voor Passend Basisonderwijs op Voorne Putten Rozenburg 
 
Schoolgericht maatschappelijk werk 
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. In samenwerking met U, 
de leerkracht en de interne begeleider zal deze de zorg rond het kind op school alle aandacht 
geven. De schoolgericht maatschappelijk werker is maatschappelijk werker van beroep en 
ervaren in het omgaan met problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding te 
maken hebben. U kunt via de school of zelf rechtstreeks contact opnemen met de 
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maatschappelijke werker: Mariken van der Kruijs . Het maatschappelijk werk is ingezet 
vanuit het CJG. Het telefoonnummer waarop zij te bereiken is, is 06-10982595. Het directe 
mailadres is m.vanderkruijs@careyn.nl.  
 

 
Jeugdgezondheidszorg GGD 
 
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief 
gezondheidsonderzoek door de GGD uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken 
uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt hier schriftelijk voor uitgenodigd en mag bij dit 
onderzoek aanwezig zijn. U krijgt ook een vragenlijst over de gezondheid en de ontwikkeling 
die moet worden ingevuld. 
 
Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Ze controleert 
dan lengte en gewicht, bekijkt de lichamelijke ontwikkeling en houding en test zo nodig de 
ogen. Ook krijgt u  het verzoek een vragenlijst (SDQ) met vragen gericht op de ontwikkeling 
en het welzijn van uw kind in te vullen. De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. 
 
Tevens wordt er in groep een onderzoek gedaan  in de vorm van een klassikale vragenlijst 
naar onderwerpen die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. De GGD 
wil hiermee een beeld krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefgewoonten van de 
kinderen op groepsniveau. 
 
Heeft u vragen heeft over de gezondheid of het welbevinden van uw kind dan kunt u altijd 
een afspraak maken. Alle kinderen en hun ouders uit groep 1-4 kunnen terecht bij de 
jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5-8 kunnen een afspraak maken met de 
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. 
 
Antwoord op veel van uw vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op onze 
website: www.ggd-zhe.nl . Bijvoorbeeld: heeft u vragen over de opvoeding, over vreemde 
lucht in of rond uw woning of hebt u een vermoeden van kindermishandeling? 
Ook vindt u informatie over (kinder)ziekten, beweging of groei en ontwikkeling. 
 
Adres en telefoonnummer: 
 
GGD Zuidhollandse Eilanden 
Van Hogendorpstraat 50 
3201 WD Spijkenisse 
T (0181) 65 24 85 

 
 
 

 
 
 

mailto:m.vanderkruijs@careyn.nl
http://www.ggd-zhe.nl/
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Sinds september 2010 is pcb De Aanwas aangesloten op het SISA  
signaleringssysteem.  
 
Wat is SISA?  
SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor 
SIgnaleren en SAmenwerken).  
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in de Stadsregio  
Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem  
 
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en  
zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere  
instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners  
dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de  
ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun  
samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste  
resultaten behalen.  
Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden  
aan hetzelfde kind.  
 
Wat betekent SISA voor u?  
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden 
met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter 
met elkaar gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp.  
Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA alleen is opgenomen dat u bekend bent bij een 
organisatie, maar niet waarom.  
 
Privacy in SISA  
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming  
Persoonsgegevens. SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens  
van de jongere wordt zeer zorgvuldig omgegaan.  
 
Wie doen er mee?  
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van  
Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.  
Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan  
SISA? Kijk dan op www.sisa.rotterdam.nl  
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Uitstroomgegevens VO / Toelating vervolgonderwijs 
In de maand maart melden de meeste ouders/verzorgers hun kind aan op een school voor 
voortgezet onderwijs. In januari/februari krijgen alle ouders/ verzorgers van groep 8 het zgn. 
definitieve “schooladvies” van de leerkracht(en) te horen.  
De meeste kinderen van “De Aanwas” gaan na de basisschool naar één van de Penta College-
scholen in Spijkenisse of naar Hellevoetsluis. Voor meer informatie over deze scholen, kunt u 
kijken op www.penta.nl.  

 
Het overgrote deel van onze schoolverlaters gaat na een jaar over naar de volgende klas van 
de betreffende schoolsoort. Onze oud-leerlingen halen vrijwel allemaal een voorgezet 
onderwijsdiploma. Wij volgen de kinderen nog tenminste drie jaar nadat ze onze school 
hebben verlaten. Zo krijgen wij zicht op de kwaliteit van ons schooladvies. Momenteel 
overtreft de kwaliteit van onze verwijzing ruim de door de inspectie gestelde eisen.  
Verwachtingen voor uw zoon of dochter mag u uit deze en andere gegevens NIET 
destilleren!  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst… 

 
 

Advies 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

PRO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

VSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VMBO-BB 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 

VMBO-KB 4 4 4 2 4 6 4 2 2 2 1 

VMBO-GL 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 

VMBO-TL 4 3 2 5 6 5 4 6 5 5 4 

Havo 5 8 12 12 11 8 7 10 6 7 8 

VWO 6 3 7 7 4 3 6 5 2 4 4 

Gymnasium 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
VMBO* is de verzamelnaam van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), (Individueel) Voorbereidend 
Beroeps Onderwijs ((I)VBO) en Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO). Naast een 
beroepsgerichte (praktische) leerweg zijn er ook kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische 
leerwegen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.penta.nl/
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CITO eindtoets 
 Sinds schooljaar 2008-2009 wordt op De Aanwas de eind-citotoets afgenomen in groep 8. 

Schooljaar Score landelijk Score PCB De Aanwas 

2008-2009 535,2 535,3 

2009-2010 535,2 532,3 

2010-2011 535,3 535,3 

2011-2012 536,3 537,4 

2012-2013 536,3 537,5 

2013-2014 536,6 536,2 

2014-2015 534,9 536,9 

2015-2016 536,6 536,9 

 
Kwaliteit 
Binnen onze school hebben we zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. We proberen de 
kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren zodat we onze leerlingen zo goed mogelijk 
kunnen begeleiden bij hun leren.  
Binnen de Vereniging is gekozen om op alle scholen te werken met kwaliteitskaarten. (WMK-
0PO). De kwaliteitskaarten zorgen ervoor dat bepaalde onderwerpen structureel worden 
beschreven, gemeten en verbeterd.  
De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en bezoekt geregeld de 
school. Ons kwaliteitssysteem is beschreven in het handboek kwaliteit. Dit is op school 
aanwezig.  
 
 
 
 
Startopdracht: 
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V Personeel 
 
Hieronder vindt u een tabel met de namen van de teamleden en een tabel wanneer zij 
aanwezig zijn op school. 
 
Chantal Alloush Leerkracht groep 1/2 A 

Marleen Meerkerk Leerkracht groep 1/2 A 

Olga Oosterhoff Leerkracht groep 1/2 B 

Leona Mooldijk Leerkracht groep 1/2 B 

Pauline Versteeg Leerkracht groep 3 

Judith Lodder Leerkracht groep 3 

Marian Meuldijk Leerkracht groep 4a 

Bionda de Kok Leerkracht groep 4a/ 4b 

Suzanne Groeneveld Leerkracht groep 4b 

Lisette Jansen Leerkracht groep 5 

Ingrid Boer Leerkracht groep 5 

Nathalie Poldervaart Leerkracht groep 6 

Michelle Ernst Leerkracht groep 6 

Kirsten Romswinckel Leerkracht groep 7 

Nicolette Jansen Leerkracht groep 8 

Immy van Oevern Leerkracht groep 8 

Irma Prins Intern begeleidster 

Corry de Goede Schoonmaakster 

Marja de Regt Schoonmaakster 

Anoek Misker Directeur 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1a/2a Chantal Chantal Marleen Marleen Marleen 

1b/2b Olga Olga Olga Olga Leona 

3 Pauline Pauline Pauline Judith Judith 

4a Marian Marian Bionda Marian Marian 

4 Suzanne Suzanne Suzanne Bionda Bionda 

5 Lisette Lisette Ingrid Ingrid Ingrid 

6 Nathalie Nathalie Nathalie Michelle Michelle 

7 Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten Kirsten 

8  Immy Immy Immy/Nicolette Nicolette Nicolette 
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Wilt u met (één van) de leerkrachten een gesprek hebben, dan is 
het beter even een afspraak met hem of haar te maken. U kunt de 
leerkracht even aanspreken of hem/haar via e-mail bereiken. Het 
mailadres begint altijd met 
jufvoornaam@pcbdeaanwas.vcodekring.nl.  De directie heeft als 
mailadres: directie@pcbdeaanwas.vcodekring.nl en de interne 
begeleiding ib@pcbdeaanwas.vcodekring.nl 

 
Conciërge en schoonmaak 
Op maandagochtend is tante Ans op school aanwezig. Zij ondersteunt de school op velerlei 
manieren! Zo regelt zij o.a. de koffie, distribueert de schoolbladen, kopieert, etc. Voor de 
schoonmaak van de school staan  juf Corry de Goede en juf Marja de Regt altijd klaar. Na 
schooltijd wordt de school geheel onder de ‘schoonmaakloep’ gehouden.   
 
 
 
 
 

mailto:jufvoornaam@pcbdeaanwas.vcodekring.nl
mailto:directie@pcbdeaanwas.vcodekring.nl
mailto:ib@pcbdeaanwas.vcodekring.nl
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VI  Beleid 
Verenigingsbeleid 
De school valt, net als 10 andere p.c.-scholen in de regio onder de Vereniging Christelijk 
Onderwijs (VCO) De Kring. Ruim 2000 leerlingen bezoeken een van deze christelijke 
basisscholen. VCO De Kring bevordert kwalitatief goed onderwijs door kwalitatief goed 
werkgever- en werknemerschap en een goede organisatie en communicatie, waarbij 
gewerkt wordt vanuit de Christelijke identiteit. Informatie over de vereniging vindt u op 
www.vcodekring.nl.  
 
Beleid Gemeente Nissewaard 
De school participeert in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van gemeente Nissewaard. De 
beleidsdoelen zijn gericht  op het onderwijs, met name: de totaal- en taalontwikkeling bij de 
leerlingen en versterking van de zorg rondom het kind. Hiertoe zijn er nauwe contacten met 
instanties als het centrum voor jeugd en gezin,  kinderopvang, peuterspeelzaal en zelfs het 
consultatiebureau. 
 

Beleid overheid 
De school heeft te maken met het overheidsbeleid. De school wordt door de overheid 
gefinancierd. Speerpunten vanuit het overheidsbeleid zijn: 
o Het verhogen van de kwaliteit van de scholen (o.a. door toezicht vanuit de 

onderwijsinspectie) 
o De kwaliteit van de leerkracht is bepalend. Het ministerie wil ervoor zorgen dat de 

leraren zich volop kunnen blijven wijden aan hun kerntaak: het lesgeven. 
o Het verbeteren van de taal (inclusief lezen) en reken- prestaties.  
 
Toelating nieuwe leerlingen 
De Aanwas is ingericht als basisschool voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We schrijven 
graag alle* aangemelde kinderen in als leerling. Voorwaarde is wel dat ouders/verzorgers de 
grondslag en de doelstelling(en) van de Vereniging onderschrijven of tenminste respecteren.   
* Voor we een kind aangemeld vanuit een andere basisschool inschrijven, nemen we eerst contact op  
  met de school van herkomst en besluiten na overleg of en hoe het kind op onze school geplaatst  
  wordt. Vooral bij kinderen die op een school in de buurt zitten/zaten, of afkomstig zijn ván of  
  verwezen zijn náár een school voor speciaal onderwijs, zijn we, mede in het belang van het kind,  
  terughoudend .Kinderen met een beperking of handicap kunnen in een aantal gevallen op De  
  Aanwas (aangepast) onderwijs volgen. De directie van de school bepaalt –in overleg met het  
  schoolbestuur- voor elk kind apart of we in staat zijn het onderwijs te bieden dat het best bij het kind  
  past.   

 
Bijna vier 
Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen, voorafgaand van het schooljaar dat hun kind vier 
wordt, inschrijven. Namens het bestuur besluit de directie over de toelating. Een 
inschrijfformulier is te downloaden via de website van de school of af te halen op school. 
Ook tijdens de jaarlijkse open dag liggen inschrijfformulieren klaar. Ongeveer twee maanden 
voor de vierde verjaardag neemt een leerkracht van groep 1 contact op met 
ouders/verzorgers om een afspraak te maken over de “wendagen”. Op zes dagdelen 
(=wettelijk toegestaan maximum) mag een driejarige gedurende de laatste twee maanden 
vóór de vierde verjaardag alvast wennen aan de school en de groep. 

http://www.vcodekring.nl/
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VII Organisatie en Communicatie 
Organisatie en schoolklimaat 
We streven naar een goede klassenorganisatie waarin leraren zo optimaal mogelijk omgaan 
met de verschillen tussen kinderen. De leerkrachten zorgen voor een overzichtelijke klassen- 
en schooladministratie, zodat gegevens snel zijn op te zoeken. Het schoolgebouw moet veilig 
en aantrekkelijk zijn, uitnodigen tot leren en voorzien zijn van moderne faciliteiten.   
Wij voeren een verantwoord financieel beleid, waarbij de schooldoelen voorop staan, 
passend binnen de beschikbare budgetten en het beleid van de Vereniging. 
 
Communicatie 
Een open sfeer, duidelijkheid, een goed werkklimaat en een collegiale opstelling vinden wij 
belangrijke aspecten van een goede communicatie. Optimale overlegstructuren in het team 
zijn hiervoor essentieel. Het overleg met de MR (Medezeggenschapsraad), OR (Ouderraad) 
en AD (Algemene Directie) kennen wij een waardevolle plek toe. 
We betrekken ouders/verzorgers graag bij schoolactiviteiten en willen gezamenlijk met hen 
zorg dragen voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Aangezien 
ouders/verzorgers de schakel vormen tussen thuis en school is het van belang te zorgen voor 
een goede communicatie met elkaar.   
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van De Aanwas bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Als 
adviserend lid woont de schooldirecteur regelmatig de vergaderingen bij. De MR vergadert 
ongeveer 1 maal per 6 weken. Vooral de schoolgebonden zaken worden hier besproken. 
De leden van de MR worden gekozen door hun eigen 'achterban'. Middels de website en 
nieuwsbrieven, wordt verslag gedaan van de activiteiten. 
 
De M.R. bestaat uit: 
oudergeleding   Leonieke van den Bosch 
    Peter Lugtenburg 
    Just Riet 
     
personeelsgeleding  Suzanne v.d. Hurk 
    Lisette Jansen 
    Marian Meuldijk (GMR afvaardiging) 
        
adviserend lid       Directie  
 
In de GMR van VCO De Kring werken afgevaardigden van de Kringscholen samen. Ze 
bespreken zaken die van schooloverstijgend belang zijn. Een teamlid/ MR-lid (Marian 
Meuldijk) en een ouder (Peter Lugtenburg) vertegenwoordigen PCB De Aanwas in de GMR.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR 
Van de (G)MR wordt een standpunt verwacht ten opzichte van datgene wat het 
schoolbestuur doet of laat. Een deel van die plannen komt voort uit  maatschappelijke 
ontwikkelingen en/of overheidsbeleid. Daarnaast zijn er nog ontwikkelingen binnen de 
onderwijswereld. Taak van de (G)MR is om te oordelen over (beleids-)voorstellen van  het 
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bestuur van VCO De Kring en over de wijze waarop e.e.a. op verenigings- en op schoolniveau 
wordt uitgevoerd. Een (G)MR heeft op een aantal punten instemmingsrecht en anders 
advies- of informatierecht. De (G)MR mag bovendien op eigen initiatief over zaken 
betreffende de vereniging of de school het Kringmanagement respectievelijk de 
schooldirectie adviseren. De mr is per mail bereikbaar via: mr@pcbdeaanwas.vcodekring.nl. 
 
Ouderhulp in de school 
Er wordt op school dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van ouders om de school te 
helpen bij de organisatie van diverse activiteiten. Wij hebben per klas 2 klassenouders. Zij 
regelen voor de groep de invulling van hulpvragen vanuit school/ de leerkracht.  
 
Activiteitenlijst 
Wij kunnen niet zonder u! Zonder hulp van ouders/verzorgers kunnen veel activiteiten niet 
doorgaan. Het team en de Ouderraad hebben een overzicht gemaakt van allerlei activiteiten 
die met school te maken hebben. Hebt u gelegenheid, zin en tijd om aan die activiteiten mee 
te werken, geef dit dan door. Deze communicatie kan ook lopen via de klassenouders. Ook 
als u iets aan kinderen zou kunnen vertellen of laten zien / ervaren over uw beroep of 
hobby, kunt u dit vermelden. Het hangt van het aantal “inschrijvers” en de reële behoefte af 
of er een beroep op u gedaan wordt.  
 
Ouderraad (OR) 
De Ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.  
 
De OR-leden zijn:  Arjan Offerhaus (voorzitter) 
    Rianne van der Linden 
    Rene Verspaandonk 
    Tina Oomes 
    Nathalie van Bergeijk 
    
 
afgevaardigde team  juf Chantal Alloush en juf Nathalie Poldervaart 
   
 
De Ouderraad werkt mee aan de activiteiten en werkzaamheden –in het belang van uw 
kind!- als: 
 
Sinterklaasviering 
sportdag  
avondvierdaagse 

Kerstviering/ pasen 
buitenschoolse 
sportactiviteiten 

schaatsruilbeurs  
schoolschoonmaak 
schoolfotograaf 
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Geldzaken 
Per schooljaar en per kind vragen* wij een financiële bijdrage in de vorm van een 
ouderbijdrage  
* U bent wettelijk niet verplicht aan dit verzoek te voldoen. Echter: bij niet-betalen zal mogelijk een alternatief  
  programma gevolgd moeten worden door de kind(eren). 

 
Om e.e.a. correct in te vullen de volgende toelichting : 

 Vrijwillige ouderbijdrage :  25,-- per kind per jaar. 
Deze bijdrage dekt het grootste deel van de kosten die de school maakt voor o.a. 
Sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8, (sport)toernooien 

 Zendingsbijdrage :  een door uzelf te bepalen bedrag 

 Schoolreis 1/2/3 : de groepen 1, 2 en 3 gaan één dag op schoolreis; deze kost  
25,00 per kind. 

 Schoolreis groep 4/5/6/7: de groepen 4, 5, 6  en 7 gaan één dag op schoolreis; deze 
kost € 35,00 per kind. 

 Het kamp van groep 8 duurt drie werkdagen; dit kost  100,-- per kind. 
 
N.B.  Bij latere inschrijvingen wordt de ouderbijdrage naar evenredigheid doorbrekend 
     
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een rekening met het verzoek de bijdrage voor 
uw kind(eren) over te maken.  
 
Gelieve dit totaalbedrag z.s.m. over te maken naar banknummer NL 47 RABO 0153197420 
t.n.v. VCO De Kring inzake De Aanwas te Zuidland, onder vermelding van de naam en groep  
van uw kind(eren). 
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Jaarplanning 
Aan het begin van het schooljaar wordt de agenda/ activiteitenplan gepubliceerd op de 
website. Deze kan gedurende het schooljaar aangevuld worden. Wilt u er geregeld een kijkje 
op nemen? 
 
Maandbrieven 
Iedere maand zult u de maandbrief ontvangen, waarin aangegeven wordt welke 
bijzonderheden er de betreffende maand op school plaats vinden. Iedere groep maakt een 
eigen nieuwsbrief. De maandbrief wordt digitaal verspreid. Opgeven voor de digitale 
nieuwsbrief kan via de website. De nieuwsbrieven van elke groep vindt u op de website van 
de school. U kunt ons tevens volgens op www.facebook.com/pcbdeaanwas. 
 
Brieven / brochures en niet-schoolse berichten 
Het komt geregeld voor dat de kinderen schriftelijke informatie/briefjes/folders van school 
meekrijgen. Alleen als e.e.a. is ondertekend door de leerkrachten, of voorzien is van het 
Aanwaslogo of de schoolnaam, betreft het schoolinformatie. In andere gevallen zijn wij 
doorgeefluik. Voor informatie met een andere bronvermelding dan de school heeft een of 
andere organisatie onze medewerking gevraagd en gekregen, wat niet hoeft te betekenen 
dat wij compleet achter de desbetreffende inhoud staan. Informatie die strijdig is met de 
uitgangspunten en doelstellingen van onze school (en commerciële instellingen) helpen wij 
echter niet met verspreiden. 
   
Informatieavond / open dag/ open ochtenden 
Jaarlijks (in de 1e maand van het schooljaar) organiseert de school een informatieavond over 
de gang van zaken in de klas en de school. Tevens is er in het voorjaar weer een ‘open dag’, 
waarop een ieder welkom is om een kijkje in de school/ klas te komen nemen. De data 
worden vermeld in de jaarkalender (zie website).  Al geruime tijd organiseren we ‘open 
ochtenden’ en ‘kijkmiddagen’. Dit houdt in dat ouders en andere geïnteresseerden op school 
en in de klas kunnen kijken tussen 8.30 uur en 9.30 uur op ‘normale’ schooldagen. Op de 
kijkmiddagen kunnen de kinderen vol trots hun werk tonen aan ouders en opa’s en oma’s! 
De data vindt u op de website. U ziet dan in de praktijk hoe uw kinderen les krijgen. U bent 
welkom!  
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Kijkavonden en 10-minuten gesprekken 
Ouders/verzorgers van “Aanwaskinderen” worden enkele dagen na de uitreiking van het 
eerste en tweede rapport in de gelegenheid gesteld het werk van hun kind(eren) samen met 
dat kind te bekijken en met de leerkracht te bespreken. Heeft u op een ander tijdstip vragen 
naar aanleiding het presteren van uw kind, vraag dan een gesprek aan met de betreffende 
leerkracht. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht met u hierover van gedachte wilt wisselen. 
U ontvangt een uitnodiging hiervoor.  
 
Extra informatieavonden 
Door het jaar heen worden diverse extra informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wij willen 
u graag op de hoogte stellen van bijvoorbeeld onze schoolontwikkeling, weerbaarheid 
trainingen, vervolgschoolkeuze etc. Informatie en data vindt u op de website. 
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VIII Regels en Regelingen 
Schoolverzuim 
De school moet bij verzuim van een leerling zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. 
Dat kan schriftelijk, telefonisch of persoonlijk door de ouder of verzorger. Het ziekmelden 
van een leerling moet gebeurd zijn vóór schooltijd.  
 
Extra verlof 
Buiten de officiële vakanties mag de school geen extra verlof verlenen, behalve in 
uitzonderlijke  gevallen, zoals: 

 Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de 
ouders/verzorgers waardoor het onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie 
te gaan. Bij vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende 
ouder/verzorger worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van tevoren 
worden aangevraagd en kan maximaal tien dagen bedragen. Het wordt slechts één 
maal per jaar verleend. Extra vakantieverlof mag niet in de eerste weken na de 
zomervakantie worde verleend. Ook mag geen extra verlof worden gegeven om 
bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan of om files te vermijden.   

 Verlof in het geval van bijzondere familieomstandigheden. Elke aanvraag wordt apart 
door de schoolleiding bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof van tevoren 
schriftelijk aan te vragen. 
 

Voor de exacte regels, verwijzen we u naar de site van De Aanwas of verwijzen we u naar de 
leerplichtambtenaar (telefoon 0181 696969). Op onze website vindt u ook het formulier om 
het verlof aan te vragen en een blanco werkgeversverklaring. U kunt ook een 
verlofformulieren bij de groepsleerkrachten krijgen. 
Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en deze 
geeft daarvan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt 
advies ingewonnen bij externe instanties. Over het toekennen van meer dan tien dagen 
vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de 
leerplichtambtenaar.  Dit moet ruim van te voren worden aangevraagd. De 
leerplichtambtenaar beslist  minimaal een maand van te voren. De registratie van het verlof 
wordt op school bijgehouden. 
 
School- en Vakantietijden. 

     groep 1 t/m 8  
maandag   08.30 - 12.00 uur   
    13.15 - 15.15 uur   
 
dinsdag   08.30 - 12.00 uur   
                 13.15 - 15.15 uur    
 
woensdag   08.30 - 12.30 uur    
    
donderdag  08.30 - 12.00 uur   
                13.15 - 15.15 uur   
  
vrijdag   08.30 - 12.30 uur   
        

 Om daadwerkelijk op de genoemde tijden te kunnen beginnen, wordt vijf minuten voor schooltijd 
gebeld, en gaan de kinderen in de rij staan (groep 3 t/m 8). 
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VAKANTIEROOSTER 2016-2017 
 
 
 

 
Gymtijden 
Maandag: 
Groep 6 8.30 tot 9.15 
Groep 5 9.15 tot 10.00  
Groep 7 10.00 tot 10.45 
Groep 4 11.00 tot 11.45 
Groep 3 13.30 tot 14.30 
Groep 8  14.15 tot 15.00 
 
Vrijdag: 
Groep 7/8 8.30 tot 9.15 
Groep 4 9.15 tot 10.00 
Groep 5 10.00 tot 10.45 
Groep 6/7 10.45 tot 11.30  
Groep 3 11.30 tot 12.15 
 
* Indien de omstandigheden (het weer, het programma en/of het sportveld of het schoolplein) het  
  toelaten, kan de meester of de juf besluiten buiten te gymmen. Dit wordt van tevoren meegedeeld.  

 
Gymkleding en gymschoenen 
Het is belangrijk dat de kinderen van de groep 3 t/m 8 tijdens de gymlessen aparte kleding 
dragen: een sportshirt + een sportbroekje of een turnpakje. Alle kinderen zijn verplicht 
goede gymschoenen te dragen. Als er sprake is van 'buitengym', wordt ook andere kleding 
aanbevolen: buitengymschoenen, trainingspak, evt. bodywarmer.  
Om gymspullen te vervoeren is een degelijke rugzak noodzaak.  
Ook de kinderen van groep 1 en 2 dragen tijdens de gymlessen echte gymschoenen zonder 
veters, maar met klittenband of elastiek. Deze schoenen (voorzien van naam) mogen het 
hele jaar op school blijven. Zorgt u wel zelf voor een duidelijk herkenbare kleine (katoenen) 
bewaarzak? 
 
 
 
 
BSO – TSO 
Op onze school is gelegenheid om tijdens de lunchpauze op maandag,dinsdag en donderdag 
over te blijven. Dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van BSO De Bonte Vlinder. Er is 
‘overblijven’ van 12.00 – 13.00 uur. Het overblijven is inclusief maaltijd*. De BSO zorgt voor 
voldoende toezicht en aanwezigheid van overblijfkinderen wordt genoteerd. 
Contactpersoon is Marloes Wolters, telefoon 0181-459252. 
Op De Aanwas bestaat de mogelijkheid om uw kind naschools op te laten vangen. Ook 
hiervoor kunt u contact opnemen met Marloes Wolters of bellen met BSO De Bonte Vlinder: 
0181 459252. Meer informatie kunt u vinden op www.bsodebontevlinder.nl.  

http://www.bsodebontevlinder.nl/


 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Schoolgids 2016 - 2017 | PCB De Aanwas – Zuidland              
27 

 
Klachten  
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we 
de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij 
ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. 
 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet 
naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht 
indienen bij de klachtencommissie. 
 
Schoolbestuur 

 VCO De Kring 

 088 1 45 45 45 

 info@vcodekring.nl 
 

of 
 
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs 

 Postbus 694   

 2270 AR Voorburg    

 070 3861697 

 e-mail:  info@klachtencommissie.org 

 website: www.klachtencommissie.org 
 
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt 
ter inzage bij de schoolleiding. 
 
Klachten ongewenst gedrag 
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de 
ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar 
u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de 
externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 
 
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon 

 Juf Irma Prins 

 0181 451840 

 ib@pcbdeaanwas.vcodekring.nl 
 
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe 
vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.  

mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.klachtencommissie.org/
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Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 

 Naam: Anita Pellenkoft 

 Telefoonnummer: 06-10097476  

 E-mail: a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl 
 
Bij afwezigheid van Anita 
 

 Naam: Minke Vellinga 

 Telefoonnummer: 06-50602639 

 E-mail: m.vellinga@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl 
 
Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de 
een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-
111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Onafhankelijk onderzoek 
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is 
opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het 
klachttraject begeleiden. 
 
Meldplicht seksueel geweld 
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van 
ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een 
minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. 
Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie. 
 
Schorsing en/ of verwijdering van leerlingen 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het bestuur besluit een leerling tijdelijk 
de toegang tot de school te ontzeggen. Indien nodig kan zelfs worden overgegaan tot  
definitieve verwijdering van de een leerling van school. Hiervoor zijn regels opgesteld die op 
school ter inzage liggen. 
 
Gedragscode voor ouders 
Voor een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat hanteren we afspraken voor kinderen, 
leerkrachten en ouders. In het schoolveiligheidsplan hebben we deze uitvoerig beschreven.  
Van de ouders van onze leerlingen verwachten we: 
 
Algemeen 

 Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen 
gelden. Wij verwachten van de ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat 
zij meewerken aan de naleving van deze regels. 

 Ouders onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals 
beschreven  in deze schoolgids. 

 Ouders houden zich aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directeur van de 
school aangevraagd. 

mailto:a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl
mailto:m.vellinga@cjgrijnmond.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl
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 Ouders lezen de informatie die de school verstrekt en vragen zonodig om een 
toelichting. 

 Ouders geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de 
school door. 

 Ouders zien er op toe dat de leerling op tijd op school aanwezig is of melden 
hem/haar voor het begin van de lessen af. 

 
Zorg voor de leerlingen 

 De ouders tonen belangstelling voor de ontwikkeling/vorderingen van de leerling. 

 De ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke 
veranderingen in de thuissituatie zijn. De school informeert op haar beurt de ouders 
wanneer er sprake is van veranderingen die van invloed kunnen zijn op het gedrag 
van de leerling. 

 De ouders verlenen toestemming voor het door de school laten afnemen van testen 
en/of toetsen die nodig zijn voor een juiste diagnose. Voor het afnemen van testen 
en/of toetsen door externe instanties zal de school de ouders altijd vooraf  
toestemming vragen. 

 De ouders verlenen toestemming voor bespreking van de leerling binnen de 
leerlingenzorg, ook in het geval van het hierbij aanwezig zijn van externe 
deskundigen. 

 
Omgang 

 Ouders vertonen voorbeeldgedrag voor de leerlingen; zij gaan volgens algemeen 
geldende omgangsvormen en respectvol met elkaar en met de leerlingen om. Ouders 
werken mee aan een sociaal veilige school. 

 Kritiek, klachten of opmerkingen worden door de ouders met de direct betrokkenen 
(of zo nodig met de schooldirecteur) besproken, waarbij er door de ouders op gelet 
wordt, dat dit niet in aanwezigheid van leerlingen gebeurt. 

 Gebruik van bedreigingen en geweld wordt niet getolereerd. De directeur van de 
school behoudt zich het recht voor om indien de ernst van een incident dit 
rechtvaardigt, hiervan aangifte te doen bij de politie. 

 
Verzekering 
Als school of leerkrachten een onrechtmatige daad begaan of in gebreke blijven, wordt de 
verzekering in kennis gesteld . Deze zal binnen de gestelde regels van de polis de schade 
vergoeden. Deze verzekering is echter géén ongevallenverzekering! De school is niet 
verantwoordelijk voor gesneuvelde brillen of defecte fietsen als het gevolg van het gebruik 
ervan tijdens schooltijden.       
 
Fietsen op school 
Op het achterplein van De Aanwas staat ons fietsenhok. Kinderen die ver van school wonen 
(te ver om te lopen) mogen op de fiets komen. We zien graag dat de andere kinderen lopend 
naar school komen.  
 
Huiswerk 
In de bovenbouw zal geregeld huiswerk gegeven worden. We doen dit ter 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren zo om te gaan 
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met een agenda en de planning van het huiswerk.  U hoort van de groepsleerkracht of het 
wenselijk is of ze een agenda aanschaffen.  
 
Pleinwacht 
Iedere schooldag is er pleinwacht  en wel van 8.15 – 8.30 uur, in de pauze 10.15 – 10.30 uur 
(groep 3 t/m 5), 10.30-10.45 (groep 6, 7en 8 ) en van 13.00 – 13.15 uur. Na schooltijd wordt 
eveneens toezicht gehouden zodat de kinderen op veilige wijze het plein kunnen verlaten. 
De kleuters lopen vanaf 8.20 uur en 13.05 uur met hun ouders naar binnen door de 
voordeur. 

 
Speelgoed 
Dringend verzoek aan de ouders: Wilt u uw kind géén speelgoed mee naar school geven en 
erop toezien dat ze het niet meenemen? (Behalve als de school er om vraagt, natuurlijk.) 
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VIV Schoolontwikkeling 
 
Ook een school moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij worden geregeld 
gecontroleerd door de schoolinspectie of wij aan de door de overheid gestelde criteria 
voldoen. In mei 2013 hebben wij voor de laatste maal een onderzoek door de 
schoolinspectie gekregen. Het resultaat was bijzonder positief. U kunt op de website van de 
onderwijsinspectie het verslag terugvinden en lezen.  
 
Uitgangspunt op onze school is een helder kwaliteitssysteem. Hierin worden 
schoolontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en schoolvisie in een cyclisch systeem bij 
elkaar gebracht. Het systeem is uitgewerkt in ons kwaliteitshandboek. Jaarlijks stellen wij 
een onderwijskundig jaarplan op. In dat plan worden de speerpunten van de 
schoolontwikkeling beschreven. Aan het einde van het schooljaar vindt een evaluatie van dat 
plan plaats. Voor schooljaar 2016-2017 staan de volgende items centraal: 
 

 Actief burgerschap en identiteit 

 Engels op de basisschool 

 ICT gebruik 
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X Overig 
Sportdag 
De jaarlijkse sportdag valt samen met de Koningsspelen. Voor de juiste datum verwijzen we 
naar de jaarplanning.  
 
Sinterklaas – Surprise 
De groepen 1 t/m 4 krijgen van Sinterklaas een cadeau via school. Ouders worden op een 
avond in november uitgenodigd om de cadeaus te komen inpakken. De cadeaus worden 
betaald vanuit de ouderbijdrage.  
De groepen 5 t/m 8 maken hun eigen surprise. Er worden traditioneel lootjes getrokken. Het 
te besteden bedrag voor een cadeau is vastgesteld op € 5,00, niet meer maar ook niet 
minder.   
 
Buitenschoolse activiteiten 
Hiermee worden activiteiten bedoeld die (geheel of gedeeltelijk) buiten de directe lessen 
vallen, maar door de leerkrachten, ouders of derden georganiseerd worden voor individuele 
leerlingen, groepen leerlingen of  schoolteams.  
U wordt tijdig geïnformeerd waaraan de groep(en) gaan meedoen. Op de website vindt u 
altijd de meest actuele data.  
 
Fotograaf 
Jaarlijks komt er een fotograaf op school. Hij maakt klassenfoto's en individuele foto's. Ook 
broertjes en zusjes die bij ons op  school zitten kunnen samen op de foto. Op de jaarplanner 
staat de datum voor de fotograaf. 
 
Hoofdluis 
Op school willen we hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. De Luizencommissie 
organiseert daarom na elke vakantie een schoolbrede luizencontrole. Alle Aanwashoofden 
worden onderzocht. De controle vindt plaats volgens de richtlijnen van de GGD. 
Ouders/verzorgers van kinderen met hoofdluis en of neten, worden geïnformeerd en zo 
nodig geïnstrueerd over de luizenbestrijding. Om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan, 
hangen alle kinderen op school hun jas in een zgn. luizencape. De capes worden door school 
beschikbaar gesteld en blijven schooleigendom. Op de maandagen na elke vakantie worden 
alle kinderen gecontroleerd. 
 
Toestemming 
Ook dit schooljaar vragen wij aan ‘nieuwe’ ouders/verzorgers of zij toestemming willen 
geven met betrekking tot het volgende: 

 Gebruik van adresgegeven t.b.v. contact tussen school en ouders; 

 Publicatie van foto’s/filmpjes van kinderen in: schoolkrant, schoolgids, 
informatieboekje, nieuwsbrief en website van de school. Het betreft dus alleen 
publicatie in uitgaven van de school; 

 Meerijden in een auto (waarvoor een inzittendenverzekering is afgesloten) van een 
(andere) ouder in geval van: schoolactiviteiten, excursies en sporttoernooien; 
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Trakteren 
Het is feestelijk als de kinderen op of rond verjaardagen trakteren op iets lekkers. Kiest u bij 
voorkeur fruit, kaas, worst, chips o.i.d., in plaats van snoep? 
Via de leerkracht kunt u vernemen of er kinderen zijn die allergisch zijn voor bepaalde 
stoffen. U kunt er rekening mee houden bij de keuze van de traktatie. 
 
Zending 
Sinds jaar en dag zamelt De Aanwas  “zendingsgeld”  in. Al het verzamelde geld wordt 
besteed aan goede doelen. De Ouderraad besluit in overleg met een leerkracht over de 
verdeling van het geld. Uitgebreide informatie vindt u op de website. Om aan de daarvoor 
benodigde gelden te komen stellen we u voor bij de betaling van de bedragen voor 
schoolgeld, lidmaatschap, schoolreis of schoolkamp e.d. een zelf te bepalen bedrag extra 
over te maken.  
 
Brede school 
PCB De Aanwas maakt deel uit de van de brede school Zuidland/ Nissewaard. De kinderen 
wel profiteren van alle activiteiten die vanuit dit brede school concept aangeboden gaan 
worden. De activiteiten die de brede school organiseert worden kenbaar gemaakt via de 
nieuwsbrief van de brede school. Deze wordt door De Aanwas verspreid. U kunt ook kijken 
op www.bredeschoolbernisse.nl. Of volg de brede school op Facebook.  
 
 
Tenslotte 
Dit is de versie 2016-2017 van de Schoolgids van PCB De Aanwas. Wij staan open voor 
opmerkingen die de kwaliteit van de schoolgids zullen verhogen. Als u aanmerkingen, tips 
e.d. heeft die bij kunnen dragen aan een nog duidelijker Aanwas-schoolgids, geeft u die dan 
door aan de directie?  
 
 

http://www.bredeschoolbernisse.nl/
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