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Voorwoord 
 
 
Hierbij presenteren wij u de schoolgids van GBS De Lichtlijn. 
Hierin kunt u lezen wat voor een school wij zijn, hoe wij werken, hoe de sfeer op school is en wat de kinderen leren. 
U leest hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze gids geeft helder aan waar “De 
Lichtlijn” voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. 
 
De schoolgids is geen vervanging van de Infogids. Naast wat praktische informatie treft u in de Infogids vooral de adressen van 
ouders en kinderen aan. Beide gidsen vullen elkaar zogezegd aan. 
 
Naast het feit dat u in de schoolgids heel veel kunt lezen over wat u van ons kunt verwachten, geven wij ook aan wat wij als 
school precies van u als ouders verwachten. Duidelijkheid naar twee kanten is hierbij het doel. 
 
De schoolgids is vaak een beschrijving van eigen werk. 
Daarmee ontstaat het risico dat wat voor ons duidelijk is voor u juist helemaal niet duidelijk is. 
Daarom zijn we van mening dat er op een aantal punten zeker nog wel wat te verbeteren zal zijn. 
Graag nodig ik u uit om contact met ons op te nemen als u vragen of suggesties heeft. 
 
Van harte hoop ik dat wij als ouders en team gezamenlijk en in betrokkenheid met elkaar komend jaar vorm kunnen geven aan 
de groei van uw kinderen. Gods zegen wens ik u daarbij toe. 
 
Hartelijke groet, 
 
Veronique Kater- Pama 
Directeur GBS De Lichtlijn 
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1 DE SCHOOL 

1.1 Naam en signatuur van de school 

GBS De Lichtlijn is een school voor primair basisonderwijs. De school wil bijbelgetrouw onderwijs bieden. Dit wordt gedaan                                   
vanuit een gereformeerde levensovertuiging.  
 
De school heeft in 2012 een nieuwe naam gekregen. Een naam met een duidelijke betekenis voor zowel de identiteit van de                                         
school  als voor de vestigingsplaats Den Helder, met de associaties van vuurtoren, zee en land. 
Vanuit onze identiteit willen we onze gerichtheid op God verwoorden, God die het Licht is in deze wereld en op wie we gericht                                             
zijn als school en waarin we ook dagelijks belangrijke richtingaanwijzers willen zijn voor de kinderen. 
Daarnaast is De Lichtlijn een begrip in de nautische wereld: een lichtlijn of lichtenlijn bestaat uit twee bakens die ter navigatie 
van de scheepvaart gebruikt worden om aan te geven waar vaartuigen een veilige doorgang hebben bij ondiep of gevaarlijk 
vaarwater en ook gebruikt kunnen worden voor plaatsbepaling. Zowel overdag als in de nacht vormen de lichten en andere 
visuele hulpmiddelen een leidraad voor een veilige navigatie.  
 
De grondslag van de schoolvereniging is de Bijbel, samengevat in de drie Formulieren van Eenheid. Leden van de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken kunnen lid worden van de schoolvereniging. Uit de 
leden wordt een bestuur gekozen. Dit centrale bestuur is het bevoegd gezag van de schoolvereniging. 
De vereniging heeft in de afgelopen 10 jaar een aantal fusies doorgemaakt met zusterverenigingen in West-Nederland. Deze                                 
gefuseerde vereniging draagt de naam Gereformeerd Primair Onderwijs in West-Nederland (GPO-WN).  
 
De Lichtlijn is een gereformeerde basisschool. Van oudsher worden kinderen toegelaten waarvan de ouders lid zijn van één van 
de  Gereformeerde Kerken. In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid verruimd, met een uiteindelijk gewijzigd 
toelatingsbeleid in 2014: ons onderwijs op De Lichtlijn is voor alle ouders die bewust kiezen voor ons bijbelgetrouwe onderwijs 
en die de ouderverklaring tekenen. In de ouderverklaring verklaren ouders dat zij instemmen met de grondslag van onze school 
en het identiteitsbeleid van GPO-WN. Ook ondersteunen de ouders thuis de geloofsopvoeding van de school. In het 
motivatiegesprek met de directeur en/of identiteitscommissie zal de ouder dit aannemelijk maken.  

Voor een gedetailleerde beschrijving van onze identiteit is het document "Het Licht schijnt" beschikbaar.  

Na de definitieve aanmelding worden er nadere afspraken gemaakt over zaken als de eerste schooldag.   
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1.2 Geschiedenis  
In 1960 startte de school met 90 leerlingen in een aantal lokalen van de Gereformeerde kerk aan de Palmstraat. Deze locatie                                         
was geen ideale situatie. 
In september 1963 werd de school gehuisvest aan de Vismarkt. Ook deze huisvesting bleek na een aantal jaren niet meer 
geschikt. Het gebouw aan de Scheldestraat werd betrokken in de beginjaren ‘70. 
In 1985 werd door de integratie van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs het gebouw aangepast aan de normen van de 
tijd. In dat jaar werd afscheid genomen van de ouders en leerlingen uit Alkmaar en Broek op Langedijk, die vanaf september 
1968 de school mee bevolkten. Deze ouders startten een eigen school “De Rank” in Alkmaar. 
 
Na de fusie met de zusterverenigingen is er voor het beheer en het dagelijks bestuur van de scholen een centrale directeur 
aangesteld. Op de scholen werken de locatiedirecteuren en  de leerkrachten samen met de identiteitscommissies aan het 
dagelijkse onderwijs en de identiteit van de scholen. 
 

1.3 Schoolgrootte 

GBS De Lichtlijn is een kleine basisschool met ruim 110 leerlingen.  
De school heeft een regiofunctie. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen uit meerdere plaatsen afkomstig zijn. Het betreft 
hier de gemeenten Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. De school zet zich ervoor in onderwijs te bieden 
aan de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met ongeveer 12 jaar.  
De leerlingen zijn verdeeld over vijf combinatiegroepen. Instroom + groep 1/2a en 1/2b,  3/4, 5/6 en 7/8.   
 

1.4 Personele organisatie  

 
Op de school werken 8 onderwijsgevenden: 7 (parttime) groepsleerkrachten, 1 onderwijsassistente. Er is op maandag en 
donderdag een administratief medewerkster aanwezig. Het managementteam wordt gevormd door de directeur en de intern 
begeleider. De directeur en de intern begeleider vormen samen ook het zorgteam. 
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2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

2.1 Identiteit 
De identiteit wordt bepaald door de grondslag namelijk Gods Woord. Op school wordt veel aandacht geschonken aan kennis                                   
en begrip van de Bijbel. Het gebed en het zingen van psalmen/gezangen neemt een belangrijke plaats in. Samenwerking tussen                                     
school, gezin en kerk beschouwen wij als mooie versterking van elkaar.  
Ouders ondersteunen thuis de geloofsopvoeding van de school. We proberen hierin normen en waarden op elkaar aan te laten                                     
sluiten. De Here vraagt van ons te leven naar Zijn Woord. We mogen met het geloof bezig zijn. Hij vraagt ook van ons om goed                                                 
onderwijs te geven. Elk kind mag een verbondskind mag zijn en moet zorg en aandacht krijgen. Talenten en gaven moeten tot                                         
ontplooiing komen in dienst van God en de naaste. 
 
Ouders 
Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school helpt hen die taak uit te voeren. De                                         
school wil dan ook bezig zijn in nauwe samenwerking en goed overleg met de ouders. Om hierin met elkaar te groeien zal het                                             
door CPS ontwikkelde ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ ingevoerd worden in schooljaar 2017/2018. Hierin werken ouders en school                             
heel concreet samen bij de ontwikkeling van het kind. Beide partijen zoeken met elkaar naar nieuwe inzichten die het beste zijn                                         
voor de ontwikkeling van het kind. 
 
Kind 
Ieder kind is een geheel uniek schepsel van God, met eigen gaven, beperkingen en talenten, op weg naar een leven als                                         
volwassene in gemeenschap met God en de naaste. “De Lichtlijn” wil een school zijn die daarop inspeelt door het geven van                                         
ontwikkelingsgericht, toerustend en betekenisvol onderwijs, met goede aandacht voor individuele verschillen, in een veilige en                             
stimulerende omgeving.  
 
Leerkrachten 
Voor de leerkrachten van “De Lichtlijn” betekent dit dat zij zich gemotiveerd zullen weten, naast liefde voor kinderen, door het                                       
hoge doel van de opvoeding. Van hen wordt verwacht dat ze pedagogisch en didactisch over goede kwaliteiten beschikken. Ze                                     
zullen niet alleen vakinhoudelijk en organisatorisch bekwaam moeten zijn, maar ook in het christelijk leven een voorbeeld voor                                   
hun leerlingen vormen. De leerkrachten aan onze school willen zorgen voor een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen                                 
zich veilig weten en optimale kansen hebben. Daartoe is ook het onderhouden van goede contacten met de ouders belangrijk. 
 

2.2 Missie 
De missie van De Lichtlijn is als volgt geformuleerd: 
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De inspiratie voor die ontwikkeling vinden we in 
ons geloof in de Here God, met de Bijbel als richtingaanwijzer.  
Wij vinden het belangrijk dat het kind en de werknemer zijn van God gekregen talenten en gaven ontwikkelt. Dit doen wij voor 
en met elkaar. 
In ons schoolplan zijn de volgende vijf thema’s geformuleerd:  

Doorleefde identiteit van GBS De Lichtlijn in een veranderende samenleving: De Lichtlijn is een school waarin Gods Woord, 
de Bijbel, centraal staat. In wat we zeggen en doen blijkt dat we leven uit de genade van Jezus Christus, onze Redder. We zijn 
herkenbaar en dragen onze identiteit uit in het primair onderwijs.  

GBS De Lichtlijn op weg naar excellent onderwijs: De Lichtlijn is een goed presterende school met een opvallend en 
herkenbaar profiel. We behalen goede resultaten in relatie tot de karakteristieken van de leerlingenpopulatie. 

GBS De Lichtlijn heeft een lerende cultuur: De Lichtlijn is een lerende organisatie. Binnen een veranderende wereld en 
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daarmee een steeds veranderend onderwijs, nemen onze medewerkers voortdurend een lerende houding in.  

GBS De Lichtlijn is een innovatieve en financieel gezonde organisatie: De Lichtlijn streeft naar voortdurende bewaking, 
toetsing en verbetering van de kwaliteit van de schoolorganisatie.  

GBS De Lichtlijn neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige samenleving: Het onderwijs dat wij bieden is ‘van 
betekenis’ en zal bijdragen aan de identiteitsvorming van onze leerlingen en hun aandacht voor zingevingsvragen.  

 

2.3 Onderwijsvisie 
Als school verlangen wij ernaar om adaptief, toerustend onderwijs te geven. 
 
Adaptief onderwijs gaat uit van het unieke karakter en de specifieke gaven en mogelijkheden van ieder kind. De persoonlijke 
benadering van het kind staat voorop. Adaptief onderwijs wil elk kind de kans geven om zich emotioneel, verstandelijk en 
creatief te ontwikkelen op een manier die bij dat individuele kind past en past binnen de school. 
Om die ontwikkeling mogelijk te maken moet in een aantal basisbehoeften worden voorzien: relatie, competentie en 
zelfstandigheid. Dat wil zeggen: het kind moet een relatie kunnen aangaan met de wereld om zich heen (relatie); het moet zich 
veilig voelen (competentie) en het moet zich zelfstandig kunnen ontplooien (zelfstandigheid). 
Toerustend onderwijs gaat ervan uit dat ieder kind een uniek schepsel van God is. De mens is geschapen om in een relatie met 
zijn Schepper te leven. Die relatie is door de zonde verstoord. Maar door het verlossingswerk van Jezus Christus is opnieuw de 
weg tot God vrijgemaakt. Alleen door het geloof in Hem kunnen mensen echt tot hun bestemming komen: een leven in dienst 
van God. 
Toerustend onderwijs wil die diepere visie overdragen en voorleven aan de kinderen, opdat zij God mogen leren kennen en 
vertrouwen. Dan leren zij zien, dat zij hun specifieke gaven en mogelijkheden van God gekregen hebben om ze te ontwikkelen 
en te gebruiken tot eer van Hem en om iets te kunnen betekenen voor mens en maatschappij. Ook leren ze zo hun eigenheid 
positief te waarderen. 
 
Het onderwijs dient zowel adaptief als toerustend te zijn. Beide aspecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als God 
ieder kind verschillend gemaakt heeft, met specifieke talenten en mogelijkheden, is het de taak van de school om een klimaat te 
scheppen en de middelen aan te reiken waardoor elk kind zich optimaal kan ontplooien passend binnen de mogelijkheden van 
de school. 
 

2.4 Onderwijsdoel 
Ons doel is dat het kind aan het eind van de basisschool beschikt over voldoende basiskennis en genoeg inzicht heeft in sociale, 
lichamelijke en culturele vaardigheden om door te kunnen stromen naar een vorm van voortgezet onderwijs. 
Zo kan het zich verder voorbereiden op zijn/haar de taak in de maatschappij. 
Gereformeerd onderwijs is gericht op het ‘geschikt en bereid maken om ontvangen gaven en talenten in dienst van God en de 
naaste te besteden’. 
Centraal staat het kind in interactie met de leerkracht. 
 
Kerndoelen van de overheid 
De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis) onderwijs moeten leren, zijn in referentieniveaus (kerndoelen) vastgelegd. 
Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun 
leerlingen. Ze zijn in de wet vastgelegd. 
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2.5 Uitwerking 
 

● Opbrengstgericht werken 
Aandacht voor opbrengstgericht werken leidt tot verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs. Opbrengstgericht werken is 
geen doel op zich, maar een middel om tot nog betere resultaten te komen. Het versterken van de basisvaardigheden taal/lezen 
en rekenen en de specifieke aandacht voor passend onderwijs zijn geen onderscheiden eenheden in ons schoolbeleid, maar 
vullen elkaar aan en versterken en verdiepen de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen. 
 

● HGW-Handelingsgericht werken 
 

Op onze school werken we handelingsgericht. Bij Handelingsgericht Werken richten we ons altijd op déze leerling in deze 
groep, bij deze leerkracht op deze school en van déze ouders. Wat gaat goed (stimulerende factoren) en wat is problematisch 
(belemmerende factoren?). We vertalen de kindgegevens uit observaties, (ouder)gesprekken, toetsen en analyses van 
schriftelijk werk naar leer- en ontwikkelingsdoelen en benutten ze bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Leerkrachten 
formuleren de onderwijsdoelen en onderwijsbehoeften van de hele groep, van enkele subgroepjes en eventueel van een of 
meer individuele leerlingen in een groepsplan. 
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze. Gegevens verzamelen, clusteren van leerlingen met vergelijkbare 
onderwijsbehoeften, opstellen van doelen in het groepsplan, uitvoeren en evalueren van het groepsplan is een cyclisch proces 
dat 2 keer per jaar plaatsvindt voor de vakken taal, lezen, rekenen en de sociale en emotionele ontwikkeling.  
Het werken met groepsplannen (HGW) zorgt voor het effectief en efficiënt omgaan met verschillen tussen leerlingen. 
We willen ons onderwijs verbeteren, versterken en we borgen de resultaten.  
 
Sinds 2016 werken wij in de bovenbouw met het dynamische groepsplan, om nog beter te kunnen aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bovendien sluit deze manier van handelingsgericht werken beter aan bij het 
tabletonderwijs.   
 

● Passend onderwijs  
Passend onderwijs voor uw kind is uitgangspunt voor het onderwijs aan uw kind. Niet alle kinderen leren op eenzelfde wijze. 
Wij trachten zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind binnen de groep. Dit doen we door 
kinderen met een zelfde onderwijsbehoefte in een groepje samen te brengen en ze in dit groepje onderwijs aan te bieden. 
Daarnaast zijn er kinderen, die vanwege een achterstand of voorsprong in hun ontwikkeling individueel werken. 
Voor deze kinderen wordt een individueel handelingsplan geschreven. Vaak is er voor deze kinderen ook een 
ontwikkelperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief geeft redelijk nauwkeurig het niveau van een kind aan na acht 
jaar basisonderwijs. 
 

●  onderwijskundig aanbod 
Voor het cursusjaar 2017-2018 hebben de kinderen van groep 4-8 ieder een eigen Chromebook en werken ze met de software                                       
van Gynzy, waarbij we de volgende (onderwijskundige) doelstelling hebben geformuleerd: 
Door middel van het via een Chromebook oefenen van rekenen en taal krijgen we de mogelijkheid om te differentiëren. Het                                       
middel dat we hiervoor inzetten is het Gynzy-systeem waarbij iedere leerling een eigen Chromebook gebruikt en de resultaten                                 
online door de leerkracht zijn in te zien. Hierdoor is ingrijpen tijdens de les mogelijk en kan er sneller en gerichter persoonlijk, in                                             
een groepje of klassikaal instructie worden gegeven. 
Dit schooljaar leasen wij chromebooks van Gynzy. Deze zullen gebruikt worden om mobiele werkplekken te creëren in de 
school. Iedere leerling vanaf groep 4 kan verwerkingsopdrachten maken m.b.v. Gynzy en Google Drive. 

● We gaan ons dit jaar bezighouden met het opstellen van ons schoolprofiel, we willen een toekomstgerichte school 
worden. We willen ons met name op het gebied van digitale geletterdheid  onderscheiden.  

● We willen samen met de ouders middels het CPS traject ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ ons onderwijs voor de leerling nog 
beter vormgeven, door samen op te trekken. 
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● Geloof en visie   
Om duidelijk inhoud te geven aan het christelijke karakter van de school is een goede samenwerking tussen school, gezin en 
kerk van belang. In die samenhang kan de school de opvoeding van de ouders ondersteunen. 
Samen met de ouders kan er in het onderwijs gewerkt worden aan het (toekomstig) functioneren van de leerling als christen in 
de maatschappij. 
De motivatie en inspiratie voor deze gezamenlijke inspanning vinden we in de grondslag van de school, namelijk de Bijbel.  
De school biedt onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. 
Het belangrijkste aspect  van deze opvoeding is dat de kinderen God nog beter leren kennen en liefhebben als hun Vader. 
Het is daarom belangrijk dat de school samen met de ouders daadwerkelijk inhoud geeft aan de identiteit van de school. Dit 
komt o.a. tot uiting bij de weekopening. 
Daarnaast wordt de identiteit van de school tot uitdrukking gebracht bij allerlei andere zaken, zoals identiteitsgebonden 
vakonderwijs, het pedagogisch klimaat, het gebed en de viering van de heilsfeiten: het kerst-, paas- en pinksterfeest. 
 

● Pedagogisch klimaat 
Wij vinden het belangrijk dat er op school veel aandacht wordt besteed aan de opvoedkundige atmosfeer binnen de school. 
Ouders worden bij de school betrokken om hier samen met het team inhoud aan te geven.  
Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen goed te laten functioneren. 
Een klimaat gebaseerd op openheid, zorg, respect en naastenliefde is ook van groot belang voor het veiligheidsgevoel van de 
leerlingen. In zo’n klimaat zijn er betere kansen op een evenwichtige ontwikkeling. 
Er wordt zo gewerkt aan een positief klimaat, zodat ouders en kinderen zich thuis voelen . 
De school is een open school. Er is een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders. 
Dat betekent ook dat men zich kwetsbaar opstelt. De leerkrachten zijn bereid hun eigen handelen bespreekbaar te maken. 
De persoon van de leerkracht staat centraal binnen de opvoedingsrelatie op school. De leerkracht moet laten merken dat hij/zij 
van de kinderen houdt. De kinderen moeten zich geborgen voelen bij de leerkracht. Iedereen op school heeft de licentie om de 
Kanjertraining te geven. Daarnaast hebben we een PBS-coördinator in de school. PBS staat voor Positive Behavior System. 
Voordoen, nadoen en positief belonen zijn de uitgangspunten van PBS. Dit schooljaar zal er onder leiding van de coördinator 
een PBS-team worden samengesteld. Deze bestaat uit een leerkracht, een ouder en de PBS-coördinator. 

● Cultuur van de organisatie 
Op school werken we aan een cultuur waarbij gezamenlijkheid en openheid voorop staat. Meedenken met elkaar en 
samenwerken zijn van wezenlijk belang voor het goed uitvoeren van de opdracht van de school en wordt daarom gestimuleerd. 
Dit geldt voor het bestuur, de directie en de leerkrachten (en leerlingen). 
Ieder heeft daarin een eigen plaats en verantwoordelijkheid. 
Leerkrachten hebben een eerste verantwoordelijkheid voor het uitdragen van deze waarden. 
Ook naar buiten toe moeten die cultuurelementen herkenbaar zijn. Zij zijn kenmerkend voor kwalitatief hoogwaardig 
gereformeerd basisonderwijs en horen daarom bij het imago van de school. 
 

2.6 Samengevat 
Vanuit een duidelijke bijbelse visie op mens en kind wordt er op onze school gestreefd naar het geven van adaptief (= 
aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de leerling) toerustend (dat betreft de relatie met God in onderwijs en 
opvoeding) onderwijs (het geheel aan cognitieve en affectieve aspecten en vaardigheden). Om dit te realiseren is het creëren 
van een goed pedagogisch klimaat op onze school een belangrijke voorwaarde. Hier wordt samen met de ouders veel aandacht 
aan besteed, evenals aan het inhoud geven aan de identiteit van onze school. 
Identiteit, kwaliteit en management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als gereformeerde basisschool willen we aan deze 
drie elementen steeds meer vorm geven en ze op elkaar afstemmen. 
Gereformeerd onderwijs is geen statisch bezit, maar ontwikkelt zich in een gezamenlijke inspanning van ouders, school en kerk. 
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3 DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL  

3.1 Kwaliteitszorg 
Op onze school hebben we in samenwerking met GPO-WN een uitgebreid systeem voor kwaliteitszorg in gebruik. Hierbij                                 
hanteren we het INK-instrument (instrument om de school en haar organisatie kwalitatief in kaart te brengen) voor alle                                   
ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitszorg en het integraal personeelsbeleid (IPB).  
We gebruiken een aantal instrumenten die procesmatig ingericht zijn. Zoals: 

● Binnen de GPO-WN Academie maken we gebruik van een instrument (Teachers Channel) dat alle GPO-WN 
scholen in staat stelt om de zachte en procesmatige kant (identiteit, kernwaarden) van de organisatieontwikkeling 
te verbinden met de harde kant daarvan (zichtbaar gedrag en focus op resultaten en dus de resultaatgebieden van 
het INK-managementmodel). Teachers Channel brengt daarbij zelf niets in kaart, het stelt wel in staat om 
onderliggende thematieken naar de oppervlakte te brengen, zodat op dat niveau de dialoog plaats kan vinden over 
de thema's die er werkelijk toe doen. 

● De tevredenheidsonderzoeken brengen de waardering van “klant”groepen in kaart (de resultaten kant van het 
INK-managementmodel) en de kwaliteit van processen (en dus de organisatiekant van het 
INK-managementmodel).  

● Het leerlingvolgsysteem brengt opbrengsten in kaart, ook een resultaatgebied van het INK-managementmodel.  
 
De kwaliteitszorg is cyclisch en sluit aan bij de natuurlijke cycli in de organisatie (jaarplannen, vierjaarlijkse schoolplannen). 
Gelet op de complexiteit van onderwijsorganisaties is de insteek van onze kwaliteitszorg ook integraal van aard. Diverse 
processen hebben invloed op elkaar, waarbij de verbindende schakel altijd het primaire proces is, het onderwijs. 

 
Kort samengevat zijn er de volgende meetmomenten: 
- tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek (ouders, personeel, leerlingen) 
- driejaarlijkse INK-audit (afwisselend intern en extern) 
- jaarlijkse registratie jaarplan en realisatie hierop binnen GPO-WN Academie 
- jaarlijks trendanalyses op basis van leerlingvolgsysteem en kerngetallenmonitor 
- jaarlijks kwaliteitsinstrument binnen GPO-WN Academie in de vorm van zelfevaluatie door kwaliteitsteam van de 

school 
- jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken, gekoppeld aan persoonlijke  

ontwikkelplannen 
 

Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te meten geven de LVS Cito-toetsen, de NIO en het schooleindonderzoek van 
CITO een goed beeld. De resultaten hiervan worden tijdens teamvergaderingen besproken en geanalyseerd. Concrete 
aandachtspunten voor bijsturing van het onderwijsbeleid kunnen hieruit meegenomen worden. 
 
De ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht  van de actuele ontwikkelingen op het beleidsgebied van de school. Dit 
gebeurt via beleidsdocumenten en bijdragen in de schoolkrant en op ouderavonden. 
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3.2 Beleidsvoornemens 2017 
 
In het verlengde van ons schoolplan wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld per kalenderjaar.  
Concreet voor het kalenderjaar 2017 zijn de volgende doelen gesteld: 
Top 10-resultaten 2017 
 

 
*Aan het van 2017 is de keuze gemaakt voor Zien of Kanjertraining als leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling door vergelijkend onderzoek te doen naar de beste mogelijkheden voor onze school. 

 
 
*We hebben de pilot ICT afgerond en hebben een weloverwogen keus gemaakt m.b.t. Google DRIVE en Chromebooks. 
 
 
*Het portfolio is uitgebreid door het eigenaarschap van leerlingen te vergroten m.b.t. hun ontwikkeling. 
 
*Alle leerkrachten hebben specialismen welke op thema's ingedeeld zijn en zijn op een onderzoekende manier hier mee bezig. 
Thema's zijn: hoog- en meerbegaafdheid, technisch lezen/ NT2, snappet/ict-onderwijs, thematisch werken, rekenen, jonge kind 
en PBS, ICT. 
- MHB: Leerkrachten zien het belang van en hebben handvatten om de meer- en hoogbegaafde kinderen te leren leren. 
- Jonge kind: aanbod MHB voor jonge kind in groep 1/2 uitbreiden. 
- Taal: aan het eind van dit schooljaar zijn de schoolcyclus en de groepscyclus van OGW spellen van SLO geïmplementeerd. 
- Thematisch werken: Leraren kunnen onderzoeksvaardigheden overbrengen op de kinderen en dit registreren. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de kerndoelen. 
- Rekenen: We spreken dezelfde rekentaal op het gebied van meten. Er zijn twee meetweken georganiseerd. We doen mee 
met de grote rekendag. 
- PBS: Zien en PBS is geclusterd in een groepsplan. 
 
*Er is een Kidsteam samengesteld. 
 
*De Lichtlijn heeft in overleg met ouders 'Ouderbetrokkenheid 3.0' definitief vormgegeven. 
 
* Gynzy  is ingevoerd per 1-8-2017.  
 
*Het leerlingenaantal bedraagt 110 leerlingen op 1 oktober 2017. 
 
*De Lichtlijn is een school met een doorleefde identiteit, vormgegeven door het houden van minimaal drie geloofsgesprekken 
en een identiteitsberaad. 
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4 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS  

Het onderwijs op onze school is zo georganiseerd, dat de leerlingen in principe in acht jaar de school kunnen doorlopen. De 
leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen. Wij werken volgens het leerstofjaarklassensysteem in gematigde vorm. Dat houdt in 
dat de overgang naar een volgende groep in de regel een keer per jaar aan het eind van het leerjaar plaatsvindt. Met de 
mogelijkheid een deel van de leerstof op een hoger of lager niveau te verwerken. Wij hebben een grote populatie nt2 
(Nederlands als tweede taal) kinderen bij ons op school. Zij zullen tijdens de taallessen begeleid worden door een 
onderwijsassistent. Eenduidig gebruik van picto’s, lestijden en methode is een aandachtspunt voor ons de komende jaren.  
4.1 Kleuterbouw  
Om aan onze visie gestalte te geven, werken we  in de kleuterbouw deels ontwikkelingsgericht  en daarbij gebruiken we de 
methode ‘Onderbouwd’. 
 

● Ontwikkelingsgericht onderwijs: 
Ontwikkelingsgericht werken wil zeggen, dat we de kinderen helpen in hun brede ontwikkeling, door te letten op wat een kind 
op verschillende gebieden al weet en kan en wat de volgende stap moet zijn om verder te komen in zijn/haar ontwikkeling. We 
zoeken dan naar de zogenaamde “zone van de naaste ontwikkeling”. 
Kinderen leren het beste door bezig te zijn met wat voor hen echt betekenis heeft. 
Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen, want betekenisvolle activiteiten zorgen voor 
echte betrokkenheid. In de onderbouw werken we dan ook steeds vanuit een thema dat de kinderen aanspreekt. Wanneer we 
met een nieuw thema beginnen richten we samen met de kinderen een bijpassende hoek in.  
 
Vanuit het thema worden de leeractiviteiten  opgebouwd rond de volgende kerngebieden: 

- Spelactiviteiten 
- Constructieve activiteiten 
- Lees-/schrijfactiviteiten 
- Reken-/wiskunde activiteiten 
- Gespreksactiviteiten 

 
● Spelactiviteiten 

Onder spelactiviteiten verstaan we alle vormen van spel waarin kinderen vrij bezig zijn. 
Dit kan spel zijn met ongevormde, constructieve of beeldende materialen. Ook bewegingsspel en behendigheidsspelen vallen 
hieronder. 
Vooral het rollenspel neemt een grote plaats in. 
Spelactiviteiten zijn zo belangrijk, omdat ze voor kinderen nodig zijn. Spelen doen kinderen automatisch. Het is hun manier om 
de wereld te leren kennen. 
Tijdens het rollenspel zie je ze de wereld van de volwassenen imiteren. Ze spelen de rollen en  gebruiken de taal en interacties, 
die ze bij volwassenen waarnemen. Spel laat kinderen nieuwe kennis en ervaring opdoen en het bevordert de sociale en 
emotionele ontwikkeling, de taal-/denk ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. 
 

● Constructieve activiteiten 
Onder constructieve activiteiten verstaan we het bezig zijn van de kinderen met materialen en middelen om daarvan iets te 
maken, te construeren. 
 
Dit zijn activiteiten als bouwen met grote en kleine blokken en constructiemateriaal, maar ook knutselen, timmeren, kleien, 
verven, tekenen en het buiten bezig zijn met planken, paalkoppen, kleden, kussens enz.  
Door bezig te zijn met constructieve activiteiten doen kinderen specifieke kennis op op het gebied van nauwkeurig waarnemen, 
grove en fijne motoriek, kennis van vormen en kleuren en kennis van gereedschappen en technieken. 
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● Lees-/schrijfactiviteiten 
Lees-/schrijfactiviteiten zijn activiteiten waarin kinderen zich tijdens hun spel ontwikkelen van het doen alsof je leest en schrijft 
tot het echte lezen en schrijven. 
Al jong ontdekken kinderen bij hun ouders en andere volwassenen, dat lezen en schrijven belangrijke, noodzakelijke                               
bezigheden zijn. Daardoor vinden zij het ook belangrijk hun naam te leren herkennen en te leren schrijven. Ook tijdens hun spel                                         
imiteren ze wat ze bij volwassenen zien. Denk maar aan het lezen van een boek of krant, het schrijven van een verlanglijstje of                                             
boodschappenlijstje, het noteren van een adres of het schrijven van een brief. 
Tijdens hun spel worden de kinderen uitgelokt tot en geholpen bij het maken en lezen van woorden en teksten met allerlei letter 
materialen. 
Hierbij maken we gebruik van de methode Pennenstreken en gebruiken we spelletjes/leerlijnen uit de methode ‘Onderbouwd’. 
 

● Reken-/wiskunde activiteiten 
Dit zijn activiteiten, die kinderen met vragen en problemen confronteren die een beroep doen op wiskundig denken. Hierbij gaat 
het om het met elkaar praten over en samen oplossingen zoeken voor probleempjes met betrekking tot het onderzoeken en 
vergelijken van hoeveelheden, maten, cijfers, afstanden enz. Het is de bedoeling, dat dit alles plaatsvindt in betekenisvolle 
spelsituaties. Hierbij maken we gebruik van spelletjes/leerlijnen uit de methode ‘Onderbouwd’. 
 

● Gespreksactiviteiten 
Gespreksactiviteiten zijn activiteiten waarin we met de kinderen samen praten over o.a. het geloof, thema’s en de dingen van 
alle dag. Zo leren de kinderen hun gedachten en ervaringen te verwoorden, betrokken te raken op elkaars inbreng en 
ervaringen uit te wisselen. 
 

● Leerlingvolgsysteem kleuters 
In de kleuterbouw wordt er Handelingsgericht gewerkt. De leerkracht haalt de leerlijnen uit de methode ‘Onderbouwd’ en zet 
deze in de groepsplannen. Deze leerlijnen worden ook geëvalueerd in het plan. 
Dit schooljaar zullen we ‘Zien’ gaan gebruiken als leerlingvolgsysteem voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Verder vult de 
leerkracht jaarlijks de Sidi in. Deze vragenlijst heeft betrekking op de meer- en hoogbegaafdheid van leerlingen in de groep.  
 
 
4.2 Onder-/Midden-/Bovenbouw 
We geven les volgens het Directe Instructiemodel. Dit houdt in dat we korte instructie geven, zodat de kinderen snel aan het 
werk kunnen. Wij houden dan tijd over om verlengde instructie te geven aan kinderen die dit nodig hebben.   
De kinderen in groep 5 t/m 8 werken met een weektaak. Hierop staat aangegeven wanneer ze instructie/ zelfstandig werken 
hebben. De opdrachten voor  spelling en rekenen maken ze op hun Chromebook  m.b.v. het programma Gynzy. De leerkrachten 
volgen de leerlingen middels het dashboard. Zo kunnen de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen bijhouden en kunnen 
hier direct actie op nemen. Zij gebruiken de informatie ook bij hun voorbereidingen, zodat de kinderen de juiste zorg krijgen die 
ze verdienen. De zorg die de kinderen krijgen, wordt bijgehouden in de groepsplannen. 
Kinderen die meer aankunnen dan het ‘gewone’ werk, maken  gebruik van onze Levelkisten. Hierin zit materiaal voor 
meer-/hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen doen wel mee met de instructie die wordt gegeven door de leerkracht, maar 
krijgen minder opgaven zodat er genoeg tijd overblijft voor “Levelwerk”. Zij worden hierin begeleid door de leerkrachten. 
In de midden-/bovenbouw besteden we een (middag) deel aan themawerk. Binnen ons themawerk zijn de volgende vakken 
verwerkt: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek, muziek, tekenen, handvaardigheid, culturele vorming. 
Ons thema duurt gemiddeld 6 weken. 
We hebben 2 schoolbrede thema’s en 2 ‘kleine’ klas-/bouwthema’s. 
In de komende jaren staat het borgen van ons themawerk centraal en het uitbouwen van het kindportfolio. 
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4.3 Overzicht van de leerstof 
● Bijbelonderwijs 

De bijbel (het Woord van God) staat in ons het hele onderwijs centraal. Het is ons richtsnoer voor ons handelen. Het 
bijbelonderwijs heeft allereerst als doel de kinderen kennis bij te brengen van Gods grote daden in de schepping en in de 
geschiedenis van zijn volk en door zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest in de herschepping.  Een ander doel is de 
kinderen te leren om in liefde en eerbied voor God en de naaste te leven. Elke dag wordt er met de kinderen gebeden en wordt 
een bijbelverhaal verteld of een gedeelte uit de bijbel besproken. Verder zingen en leren we met de kinderen psalmen, 
gezangen en christelijke liederen. In de groepen 1 t/m 8 werken we met de nieuwste versie van ‘Levend Water’. 
 

● Nederlandse taal  
In groep 3 werken we met de Veilig Leren Lezen methode.  
Als uw kind leert lezen, krijgt u daarvan van alles mee. Misschien herkent uw zoon of dochter tijdens het eten opeens de ‘p’ op 
de pot met pindakaas. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden. Op www.veiliglerenlezen.nl kunt u 
zien in welke kern welke letters aan bod komen. Alle lessen van VLL worden begeleid door de leerkracht. 
 
Vanaf groep 4 werken we sinds dit jaar niet met een taalmethode, maar zullen we het vak taal integreren bij het thematisch 
werken.Uitgangspunt hiervoor is het betekenisvol leren. Leren moet voor kinderen betekenis hebben en functioneel zijn voor de 
praktijk van alle dag.De kerndoelen van Tule zullen per jaargroep worden uitgewerkt op een wijze die aansluit bij de 
belevingswereld en de leermogelijkheden van kinderen. Aan de orde komen: mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken), 
schriftelijke taalvaardigheid (zakelijk en creatief schrijven) en taalbeschouwing (woord-en zinsbouw en woordenschat).  
 
Met spelling gebruiken wij middels Gynzy de  methode van “Taal actief”. Deze methode werkt aan de hand van 61 
spellingscategorieën. Ieder jaar wordt het aantal categorieën uitgebreid. De kinderen leren woorden in te delen in een bepaalde 
spellingscategorie en kunnen de spellingsafspraken herkennen en benoemen. Ze moeten de aangeleerde spellingafspraken 
kunnen toepassen in hun schriftelijke taaluitingen. De groepen 4 t/m 8 maken hun spellingswerk op Chromebooks. Het 
voordeel is dat ze direct feedback krijgen op hun gemaakte werk en dat ze handigheid krijgen in hun typevaardigheid. 
Daarnaast werken ze ook heel doelgericht. Als kinderen een doel goed beheersen, kunnen zij werken aan doelen die ze nog 
onvoldoende beheersen. Zowel de leerkrachten als de kinderen zien welke doelen de kinderen wel en niet beheersen. 
 

● Engelse Taal 
Vanaf jaargroep 5 krijgen de kinderen les in de Engelse taal. In 4 jaar ontwikkelen de kinderen vaardigheden waarmee ze deze 
taal op een heel eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen. 
We maken geen gebruik van een methode, maar van verschillende. We willen ons dit jaar bezinnen op een Engelse methode 
voor alle groepen van de basisschool. Dit heeft ook te maken met de uitwerking van ons schoolprofiel waar we dit jaar mee 
bezig gaan. 
 

● Rekenen/wiskunde 
We werken met de nieuwste methode Rekenrijk. We gebruiken de methode voor groep 3 t/m 8.  
De methode is goed te gebruiken bij Handelingsgericht werken, omdat er in de methode wordt gedifferentieerd in 
leerstofaanbod. Er is veel extra materiaal voor ondersteuning en verrijking aanwezig in de methode. We kunnen de leerlingen 
nog beter begeleiden bij het maken van hun rekenwerk. 
In de groepen 4 t/m 8 maken de kinderen hun rekenwerk op Chromebooks. De gemaakte som wordt direct nagekeken en zo 
zien de kinderen of ze de som wel of niet goed hebben gedaan. De leerkracht ziet hoe ver ze zijn en hoe ze het werk hebben 
gemaakt. Daarnaast werken ze ook heel doelgericht. Als kinderen een doel goed beheersen, kunnen zij werken aan doelen die 
ze nog onvoldoende beheersen. Zowel de leerkrachten als de kinderen zien welke doelen de kinderen wel en niet beheersen. 
 

● Kidsweek: 
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In de groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met de begrijpend lezen methode: de Kidsweek. In deze krant staan verschillende 
soorten teksten die gaan over de actualiteit, wereldoriëntatie en mediawijsheid. We krijgen wekelijks een nieuwe krant. De 
krant wordt soms ook ingezet bij taal- en spellingslessen. 
 

● Thema’s:  
We willen de kinderen meer uitdaging bieden. We vinden het ook belangrijk dat ze leren om goed samen te werken. De 
kinderen leren tijdens een themaweek dat ze verantwoordelijk zijn voor het proces en het eindproduct. We kijken bij het 
thematisch werken niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar het proces. Hoe zijn kinderen bezig geweest? Zijn hun 
talenten en gaven aan bod gekomen? Hoe verliep de samenwerking? 
Binnen ons themawerk zijn de volgende vakken verwerkt: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek, muziek, 
tekenen, handvaardigheid, culturele vorming. In de onderbouw staan reken-, taal- en motorische activiteiten centraal binnen het 
thema. 
We gebruiken de methodes als bron, niet als leidraad. 
We maken gebruik van kerndoelen (deze zijn vastgesteld door de overheid) en vaardigheidsdoelen (bv. kunnen samenwerken, 
taakverdeling). 
Op onze school besteden we een dagdeel aan het themawerk.  
Ons thema duurt gemiddeld 6 weken, de onderbouw kan er een verlenging aan plakken. 
We hebben 2x in het jaar een schoolbreed thema en 2x in het jaar een klassen-/bouwthema. 
Tijdens de schoolbrede thema’s houden wij portfoliogesprekken. Dit zijn gesprekken met de leerlingen die gaan over de 
voortgang en samenwerking tijdens het thema. Deze gesprekken kunt u terugvinden achter het rapport, onder het kopje 
Portfolio. 
De thema’s die aan bod komen zijn vastgelegd, hierbij maken we gebruik van de leerplankaders van het SLO. 
 
4. 4 Sociale redzaamheid en Gezond Gedrag 
De kinderen wordt geleerd goed en verantwoord om te gaan met hun eigen lichaam, met anderen en met Gods schepping. Het 
geleerde zal uiteindelijk zijn weerslag moeten hebben op het gedrag van de leerlingen. Ze moeten kunnen omgaan met regels, 
met gevoelens van anderen, contacten kunnen leggen, gevoelens uiten, luisteren naar elkaar. We maken hierbij gebruik van 
twee methodes: ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘De Kanjertraining’. De methode Wonderlijk gemaakt kunt u ook thuis bespreken, de 
ouders krijgen per gezin een boekje voor thuis mee. Deze methode wordt 2x in het jaar besproken. De kanjertraining wordt 
tweewekelijks gegeven en alle leerkrachten hebben de cursus kanjertraining gevolgd. Daarnaast vullen de leerkrachten Zien in. 
Dit is een methode om de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit jaar zullen de leerlingen ook een 
lijst invullen. 
 

● Bewegingsonderwijs 
De kinderen krijgen 1x per week gym op woensdag. Ze krijgen gym van een externe vakleerkracht. Groep 1 t/m 8 gaan naar de 
nieuwe gymzaal aan de Marsdiepstraat. De tijden en advies voor gymkleding staan in het infogidsje. 
 

● Informatie- en computertechnologie (ICT)  
Het omgaan met de computer staat niet als apart leergebied op het rooster, dit willen we wel gaan veranderen.We zitten 
momenteel in een overgangsjaar..De kinderen van groep 4- 8 werken dagelijks tijdens de zaakvakken op hun Chromebook 
m.b.v. Gynzy. Daarnaast hebben we in iedere groep een i-Pad. Deze wordt o.a. gebruikt bij het thematisch werken. De kinderen 
maken filmpjes, verwerken foto’s of zoeken dingen op internet op. 
Daarnaast heeft iedere leerling vanaf groep een mailadres van school. We willen kinderen op jonge leeftijd al leren hoe ze met 
een device zoals een Chromebook om kunnen gaan en hoe het werken in the cloud eruit ziet. 
In de school hebben we een draadloos Wi-Fi netwerk.  
We maken gebruik van Google apps, Google classroom, Google Drive, Google Docs en Google presentaties. 
Vanaf volgend jaar zullen we vanaf groep 1 t/m 8 starten met ‘mediawijsheid’. 
Voor  groep ½ zullen we een programmeer robot aanschaffen, zodat de jonge kinderen leren programmeren. 
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● Seksuele vorming  

Vanaf het schooljaar 2013/2014 geven we op gestructureerde wijze aandacht aan de seksuele vorming. Hiervoor hebben we 
de christelijke methode ‘Wonderlijk gemaakt’ aangeschaft, bestemd voor de groepen 1 t/m 8. Ouders zijn geïnformeerd over de 
nieuwe methode.  

‘Wonderlijk gemaakt’ is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Verwondering richting de Schepper, seksualiteit als 
mooie scheppingsgave van God en Gods woord als uitgangspunt zijn belangrijke lijnen in de methode. Hierdoor wordt seksuele 
vorming ingebed in het geheel van de christelijke opvoeding.  

Afgestemd op hun leeftijd krijgen de kinderen informatie over hun lichaam en seksualiteit als Schepping van God. In de 
bovenbouw is er aandacht voor lichamelijke veranderingen en normen en waarden. Ouders krijgen een boekje met de inhoud 
van de lessen en worden van tevoren geïnformeerd welke onderwerpen in welke week aan bod komen.  

Uitgangspunten  

1. De prachtige manier waarop God mensen geschapen heeft, wekt tot verwondering 

2. Vanuit de Bijbel zien we seksualiteit als gave van God binnen een duurzame huwelijksrelatie van man en vrouw 

3. Seksuele ontwikkeling is onderdeel van de lichamelijke groei en totale ontwikkeling van kinderen en is daarom een 
vanzelfsprekend onderwerp 

4. Begeleiding bij ontluikende seksualiteit vergt bijzondere aandacht en zorgvuldigheid, omdat ook emotionele aspecten een 
grote rol spelen 

5. Zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en weerbaar gedrag liggen aan de basis van gezonde relaties en 
seksualiteitsbeleving 

6. Kinderen moet weerbaarheid geleerd worden om juist te kunnen handelen in bedreigende situaties  

7. Het is nodig tegengeluid te bieden tegen het moderne levensgevoel van seks als consumptieartikel 

● NT2 onderwijs 
Onze onderwijsassistente heeft afgelopen cursusjaar een cursus gevolgd  op het gebied van NT2 onderwijs (Nederlands als 
tweede taal). Samen met de taalspecialist  en met behulp van het NT2 protocol,  wordt de invulling van het NT2 onderwijs 
gemaakt.  
De kinderen zullen elke dag een aantal uren extra ondersteuning krijgen op het gebied van taal en leesonderwijs. Er is in de 
school een aparte ruimte ingericht waar zij deze ondersteuning krijgen. 
Dit onderwijs is gericht op het vergroten van de woordenschat en dat de leerlingen in de klas zelfstandig aan het werk kunnen.  
Ouders van Nt2 kinderen krijgen een buddy (een andere ouder) die hen wegwijs maakt in de school. 
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5 DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN  

5.1 Passend onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Kern van Passend Onderwijs is dat de schoolbesturen 
zorgplicht hebben. Dat wil zeggen de school biedt de leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek of zorgt 
dat de leerling op een beter passende plek terecht komt. Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het 
samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.  
Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodat alle leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.   
Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs.   
Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs inclusief lichte 
ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie of faalangst. Ook heeft iedere school in een ondersteuningsprofiel beschreven 
welke extra ondersteuning zij kunnen bieden en welke zaken in de komende  periode nog ontwikkeld moeten worden. 
Het samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als dat noodzakelijk is. Er wordt 
zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs gerealiseerd. Er wordt niet meer gekeken naar wat een kind niet kan, maar naar kansen, 
mogelijkheden en oplossingen. Het SWV heeft daarvoor een ondersteuningsplan opgesteld. 
Bij de nieuwe werkwijze is het van belang gebruik te kunnen maken van de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Als eerst 
verantwoordelijke opvoeders weten die wat wel en niet werkt bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zij krijgen 
een belangrijke rol hierin.  Meer informatie is te vinden op www.swvkopvannoordholland.nl  of www.passendonderwijs.nl   
Het contact met het SWV verloopt altijd via school. 

5.1 .1 Extra zorg 
We nemen bij de zorgbreedte de aandacht voor de individuele leerling als criterium en zien dit terrein in twee gebieden uiteen 
vallen, namelijk: 
 

● De incidentele zorg 
Dat is de hulp die de school geeft aan leerlingen. Incidentele zorg richt zich dus op leerlingen die extra hulp nodig hebben. We 
streven ernaar dat deze hulp zoveel mogelijk in de groep wordt gegeven. 
 

● Handelingsgericht werken (HGW)  
De gewenste visie en werkwijze zijn een vertaling van de missie en visie van het samenwerkingsverband en gaat in essentie uit 
van het handelingsgericht werken (HGW).  
Deze werkwijze bestaat uit zeven hoofdpijlers, te weten:  
1. Onderwijsbehoeften staan centraal;  
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;  
3. De leerkracht doet ertoe;  
4. Positieve aspecten zijn van groot belang; 
5. We werken constructief samen;  
6. Het handelen is doelgericht; 
7. De werkwijze is systematisch en transparant 
 
We werken met groepshandelingsplannen. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben komen in de aandachtsgroep, 
kinderen die meer uitdaging nodig hebben komen in de plusgroep.  De rest van de groep wordt bij de basisgroep ingedeeld en 
volgt het programma van de lesmethode. Sinds 2017 wordt er voor de vakken waarbij met Chromebooks gewerkt wordt 
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gebruik gemaakt van het dynamische groepsplan. In dit plan wordt er per les gekeken naar de score van de leerling. Dit 
betekent dat leerlingen niet meer vast in de plusgroep, basisgroep of aandachtsgroep zitten, maar dat ze per les worden 
ingedeeld.  
 

● de preventieve zorg 
Dit houdt in, dat de school voorwaarden schept en in praktijk brengt om zorgverbreding in het bestaande onderwijssysteem te 
integreren. 
Een aantal voorwaarden vinden wij van groot belang nl.:  

●  deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. 
●  intern overleg met  over leerlingen. 
●  het creëren van een goed pedagogisch klimaat 
●  registratie d.m.v. het Leerling Volg Systeem 

 
● extra ondersteuning / toelaatbaarheidsverklaring voor SBO/ SO 

Wanneer de school handelingsgericht verlegen is kan zij extra ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband. 
Hieronder vindt u de route die er dan wordt gevolgd.  
 
5.1.2 De route van extra ondersteuning  
Als de basisvoorwaarden op orde zijn, geeft de route van ondersteuningstoewijzing vervolgens aan welke stappen er worden 
gezet in het proces van arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit 
proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt 
op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is. Bij de signalering is het van belang dat informatie uit 
de voorschoolse voorzieningen wordt ingebracht door de ouders bij de aanmelding op de basisschool. Een adequate 
overdrachtsprocedure helpt hierbij.  
Voor een kleine groep kinderen met een evidente ondersteuningsbehoefte is al in de eerste levensjaren duidelijk dat zij direct 
zullen instromen in het speciaal onderwijs.  
Stap 1  
De route start met de signalering door de ouders en/of de leerkracht dat de ontwikkeling van een leerling stagneert. Op dat 
moment start de route van ondersteuningstoewijzing, op basis van handelingsgericht werken in de klas. Uiteraard betrekt een 
leerkracht (indien deze degene is die signaleert) op dit moment ook de ouders van de betreffende leerling bij het proces: 
leerkracht en ouders werken constructief samen om een oplossing te vinden.  
Stap 2 - Collegiale consultatie 
Op school zijn er verschillende leerkrachten met een specialisme. Wanneer het volgen van de handelingsgerichte cyclus niet het 
gewenste resultaat oplevert, kan de leerkracht bij de collega’s terecht voor tips. Deze tips worden vervolgens opgenomen in 
een nieuw (kort) individueel handelingsplan.   
Stap 3- In gesprek met de interne begeleider  
Op het moment dat de leerkracht na de collegiale consultatie handelingsverlegen is, gaat hij in gesprek met de interne 
begeleider van de school. De interne begeleider maakt in eerste instantie een gedegen analyse van de situatie en geeft 
vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Zij maakt afspraken over terugkoppeling en betrekt wederom ouders bij het 
traject. Tevens is de interne begeleider verantwoordelijk voor professionele dossiervorming. Zij heeft daarmee de rol van 
trajectbegeleider en regievoerder in het arrangeerproces.  
Stap 4 – Ondersteuningsteam en deskundigenadvies  
Indien zowel leerkracht als interne begeleider (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept de interne begeleider de hulp van het 
ondersteuningsteam in. Tot dit ondersteuningsteam behoren, naast leerkracht, ouders en interne begeleider:  
De directeur van de school. Deze is eindverantwoordelijk voor de zorgondersteuning. - De orthopedagoog die vanuit het 
samenwerkingsverband aan de school verbonden is. 
De orthopedagoog beschikt over aanzienlijke kennis van speciale onderwijsbehoeften en heeft de expertise in huis om nader 
onderzoek te doen. Het ondersteuningsteam kan deskundigen uitnodigen om te adviseren of mee te denken over een juiste 
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aanpak. Er kan hier worden gedacht aan gedragsdeskundigen, deskundigen op het gebied van leermoeilijkheden of fysieke 
problemen, specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid, een medewerker van CJIG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of 
schoolmaatschappelijk werk.  
De vervolgstap is afhankelijk van welke afspraken binnen het ondersteuningsteam zijn gemaakt: zijn de doelen haalbaar binnen 
de basisondersteuning van de eigen school (en wat is daar verder voor nodig, bijvoorbeeld een extra observatie of nader 
onderzoek)? Als dit het geval is, bepaalt het ondersteuningsteam op welk moment er geëvalueerd wordt. Is er om de doelen te 
bereiken extra ondersteuning van deskundigen of extra budget nodig, dan vraagt het ondersteuningsteam een arrangement 
aan bij het ondersteuningsteam van de scholengroep.  
Stap 5a- Arrangement vanuit de scholengroep  
De scholengroep heeft vanuit het samenwerkingsverband de beschikking over financiële middelen die aangewend kunnen 
worden voor extra ondersteuning (die de basisondersteuning overstijgt) aan de reguliere basisschool. Er wordt een 
arrangement op maat samengesteld. Van het budget dat de school voor het arrangement ontvangt, organiseert zij het 
betreffende arrangement. Hierbij maakt zij, indien nodig, gebruik van een team van deskundigen die inzetbaar zijn voor de 
uitvoering van daadwerkelijke hulp. Zij worden betrokken op het moment dat duidelijk is welke ondersteuning geleverd moet 
worden.  
Stap 5b– Ontwikkelingsperspectief bij arrangement  
Iedere school moet in staat zijn een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Een ontwikkelingsperspectief is verplicht op het 
moment dat de school een arrangement bij de scholengroep aanvraagt. Bij de vraag wanneer een ontwikkelingsperspectief 
verder nuttig en wenselijk is zijn onderstaande uitgangspunten leidend:  

● De situatie waarin een leerling gedrag laat zien waardoor zijn eigen ontwikkeling en het functioneren van de groep 
structureel verstoord dreigt te worden.  

● De wenselijkheid van het opstellen van een ontwikkelingsperspectief bij leerlingen waarvan uitstroom op het niveau 
van groep 8 niet haalbaar lijkt en/of die als gevolg van extra ondersteuningsvragen (leren, werkhouding , sociaal 
emotioneel functioneren) de vooraf gestelde doelen herhaaldelijk niet behalen (cognitief, sociaal emotioneel of 
anderszins). Bij jonge leerlingen vormt het reguliere aanbod altijd de basis, aangezien hun ontwikkeling nog grillig 
verloopt. Het uitgangspunt is: eerst intensiveren (intensievere begeleiding), dan compenseren (hulpmiddelen 
aanbieden), dan dispenseren (einddoelen bijstellen).  

● De beargumenteerde vraag van ouders tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.  

 
Stap 5c- Bezwaar  
Indien ouders en school het structureel niet eens worden over de te organiseren ondersteuning voor een leerling is het mogelijk 
om bij het samenwerkingsverband  bezwaar aan te tekenen. Hiertoe organiseert het samenwerkingsverband een 
adviescommissie voor bezwaarschriften. (zie regelingen)  
 
Stap 6a-Toelaatbaarheidsverklaring door Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (CTO)  
Op het moment dat duidelijk is dat aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling het best tegemoet kan worden gekomen in 
het speciaal (basis)onderwijs, kan het ondersteuningsteam van de basisschool of het ondersteuningsteam van de scholengroep 
adviseren een aanvraag in te dienen bij de CTO tot toelating tot één van de specialistische dieptevoorzieningen van het 
samenwerkingsverband. De school zal dan in overleg met de ouders een aanvraag indienen bij de CTO.  
Stap 7- Evaluatie  
Een essentieel onderdeel van handelingsgericht werken betreft een cyclische werkwijze. Het is daarom van groot belang dat, 
voordat extra zorg of een arrangement daadwerkelijk start, er afspraken worden gemaakt over evaluatie. De evaluatie wordt 
cyclisch ingericht en de opbrengsten worden opgenomen in het leerlingendossier en gebruikt als input voor het eventueel 
vormgeven van een ander of vervolgarrangement, of het beoordelen van mogelijke terugplaatsing. Hiernaast is de constante 
evaluatie van alle stappen in het proces noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen.  
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Voor verdere informatie over extra ondersteuning verwijzen wij u naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
Kop van Noord Holland en ons eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsplan is te vinden op 
www.kopvannoordholland.nl.  
 
5.2 Leerlingvolgsysteem / toetsen (LOVS)  
Regelmatig door het jaar worden er (methode-onafhankelijke) Cito-toetsen afgenomen.  
We werken in de midden- en bovenbouw met een groepsplan voor de vakgebieden rekenen, spelling en technisch en 
begrijpend lezen. De Citotoetsen worden geanalyseerd om zo voor ieder kind een goede beginsituatie in het volgende 
groepsplan te kunnen vaststellen. Zo wordt duidelijk aan welke deelgebieden van deze vakken gewerkt moet worden in de 
periode na de toetsafname.  
Naast de Citotoetsen wordt gewerkt met ZIEN om sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. In de 
kleutergroepen wordt daarnaast met onderbouwd gewerkt voor taal/ rekenen. De leerlingen worden in deze methode 
dynamisch gevolgd in hun ontwikkeling.  
Individuele toetsen (nader diagnostisch onderzoek) worden afgenomen door de interne begeleider of door een externe 
specialist. Naast de geplande besprekingen kunnen leerlingen (op afspraak) te allen tijde door de leerkracht besproken worden 
met de interne begeleider.  
De gemaakte afspraken voor het afnemen van toetsen vindt u in het toetsprotocol.  
Ook is op school een uitgewerkt zorgplan aanwezig.  
 

5.3 Coördinatie van de zorg 
● De groepsleraren 
We streven ernaar dat de hulp aan de kinderen zoveel mogelijk in de groep wordt geven. Door deskundigheidsvergroting onder 
het personeel t.a.v. het zelf onderzoeken en behandelen van leer- en gedragsproblemen proberen we voorwaarden te 
scheppen om de goede zorg te geven aan ieder kind.  
De leerkracht wordt bijgestaan in de school door de IB’er. 
● De Interne Begeleiding 
De taak van de Interne Begeleider (IB’er) bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de zorgverbreding in de school. 
Voor al uw vragen omtrent de zorg van uw kind kunt u terecht bij de betreffende leerkracht. Als u na een gesprek met de 
leerkracht toch nog met vragen blijft zitten, kunt u ook een gesprek aanvragen met de leerkracht en Intern Begeleider.  
● Zorg voor het jonge kind 
We werken in het kader van de uitwerking van de visie van de school met elementen van het ontwikkelingsgericht werken.   
We streven naar kleine groepen in de onderbouw.  
 
● Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
In de groepen 5-8 wordt huiswerk meegegeven. Vanaf dat moment zal er ook aandacht geschonken worden aan het leren 
leren. In het najaar wordt bij de leerlingen van groep 8 de NIO-toets en in april de CITO-eindtoets afgenomen. De 
Cito-eindtoets wordt gebruikt als kwaliteitstoetsing voor de school. De resultaten worden gebruikt om het eigen onderwijs te 
evalueren en te kunnen vergelijken met andere scholen. De uitslag van de Nio-toets wordt in november met de ouders 
besproken. De resultaten van deze toets en het oordeel van de leerkracht over het kind bepalen het advies welke richting van 
het voortgezet onderwijs het kind na het laatste cursusjaar van het basisonderwijs zal kunnen volgen. Garanties geven testen 
vanzelfsprekend niet, maar een zekere waarde heeft het naast de observatie van de leerkracht en de ouders wel. Om zich te 
oriënteren kunnen ouders met hun kind open dagen bezoeken van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ook krijgt 
de school uitnodigingen van het VO om onder schooltijd een deel van de dag de VO-scholen te bezoeken. D.m.v. een 
inschrijfformulier, dat op school te verkrijgen is, melden de ouders hun kind aan bij het voortgezet onderwijs.  
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● Beleid  leerlingvolgsysteem groep 1/2 en overgang van groep 2 naar groep 3 
Op onze school werken we met jaargroepen.  Kinderen die in de loop van het schooljaar binnenstromen vermelden we in het 
infoboekje als: “Kinderen die in de loop van het schooljaar instromen”.  
Bij kleuters spreken we van jongste (4-jarigen), middelste (5-jarigen) en oudste (6-jarigen) kleuters. 
Alle kinderen die in het lopende schooljaar 4 of 5 jaar worden vallen bij ons onder groep 1. 
Kinderen die in oktober, november en december 5 jaar worden komen in het volgende schooljaar in groep 2 als hun 
ontwikkeling op niveau is. Alle kinderen die 6 jaar worden vallen onder groep 2. 
 

● Beleid doublure en vervroegd doorstromen groep 3-8 
Het kan zijn dat een leerling baat heeft bij het overdoen of het versnellen van een groep. Deze beslissing wordt in overleg met 
ouders genomen. Uiteindelijk is de bevinding van school hierin leidend. Om de beslissing goed te kunnen onderbouwen wordt 
er gebruik gemaakt van het document ‘Verantwoording vervroegd doorstromen/doublure’.   
 
 
5.4 Het leerlingvolgsysteem in de kleuterbouw 
 
Naast het leerlingvolgsysteem Onderbouwd worden er CITO-toetsen afgenomen. 
In groep 1/2 zijn dat de toetsen: Rekenen voor kleuters en de Begrippentoets. 
De toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters worden twee keer per jaar afgenomen in januari en juni. De kinderen 
die vanaf januari binnenstromen worden in juni nog niet getoetst. 
 
De manier waarop de toets afgenomen moet worden, is vaak nog te moeilijk voor hen, waardoor men een verkeerd beeld van 
de cognitieve ontwikkeling kan krijgen. 
 
Bij kleuters die in de loop van de eerste helft van het schooljaar binnenstromen (oktober, november en december) worden aan 
het einde van het schooljaar de toetsen taal en ordenen voor jongste kleuters afgenomen. Als deze  kleuters goed scoren en de 
aanvullende gegevens van het leerlingvolgsysteem aangeven dat ze op het niveau van een oudste kleuter zitten, worden bij 
hen in het 2e schooljaar de toetsen voor groep 2 afgenomen. Op grond van die gegevens adviseren wij ouders om hun kind wel 
of niet door te laten gaan naar groep 3. 
 
De kinderen die in oktober, november en december 5 jaar worden, zitten het volgende schooljaar in groep 2 tenzij het 
leerlingvolgsysteem anders aangeeft. 
De kinderen worden in januari van het 2e schooljaar voor het eerst getoetst. Ze hebben dan al een jaar onderwijs genoten. Die 
kinderen kunnen de Cito-toets over het algemeen wel aan. 
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Het is altijd mogelijk dat er afgeweken wordt van de afgesproken toetsmomenten. Dat heeft te maken met het 
ontwikkelingsniveau van het kind waar wij op af willen stemmen. 
Schematisch toetsoverzicht   
 
Rood:  Alle kinderen die in augustus, september, oktober, november en december   
            op school komen. 
Blauw: Alle kinderen die in januari op school komen. 
Groen: Alle kinderen die in februari, maart, april, mei en juni op school komen.   
   
 
 
   
1e schooljaar                                                                                                                                      Cito-toets 
  jongsten 
 

aug sept okt. nov dec jan febr maart april mei juni 
 
2e schooljaar 
Cito-toets 
 

oudsten 
jongsten         begrippentoets 
oudsten      jongsten/oudsten 
jongsten        jongsten 

 
aug sept okt. Nov dec jan febr maart april mei juni 
 
3e schooljaar  
Cito-toets  
 

    oudsten 
oudsten   begrippentoets 
oudsten        oudsten 

        begrippentoets 
 

aug sept okt. Nov dec jan febr maart april mei juni 
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5.5 Protocol Overdrachtsprocedure PO-VO (Regio Kop van Noord Holland) 
 
1. Opbouwen van het advies. 
 
Het advies groep 8 leerkracht wordt gebaseerd op: 
 
1. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem.  
     Daarbij gaat het om een meerjarig beeld, “de film” 
 
2. Uitkomsten intelligentieonderzoek. (verplicht voor leerlingen voor het praktijkonderwijs) 
    De PO school heeft de keuze om eind groep 6 of begin groep 7 de NSCCT te laten afnemen of begin  groep 8  de NIO. 
 
3. Overleg met ouders/leerling 
    De uitkomsten van de adviesgesprekken in november/december worden meegenomen in het uiteindelijke advies. 
   
4. Indien nodig overleg met Ondersteuningscoördinator  VO 
    Bij twijfel over de juiste plaats van een leerling en/of de noodzaak van specifieke ondersteuning kan de  
    ondersteuningscoördinator uit het VO worden gevraagd om mee te   
    denken. Het initiatief voor b.v.  een uitnodiging voor deelname aan een OT, ligt bij het PO. 
 
2. Informatie uitwisseling  
 
Binnen onze regio wordt minstens op twee  verschillende momenten informatie uitgewisseld tussen PO en VO. 
 
a. Informatie- en/of uitwisselingsmiddag vanuit de Samenwerkingsverbanden, jaarlijks in oktober 
    Op deze middag wordt regionaal informatie gedeeld met betrekking tot de overdrachtsprocedure  en ondersteuning in  
    het VO.  
 
b. Informatiemiddag vanuit de VO scholen, jaarlijks in de periode oktober/november. 
    De VO scholen organiseren deze middag en presenteren zichzelf aan het PO. 
 
3. Aanvullend contact met betrekking tot advisering en extra ondersteuning 
In de maanden januari en februari vinden de gesprekken plaats met ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig zullen 
hebben. Het VO kan hierbij worden uitgenodigd. Het initiatief voor deze uitnodiging ligt bij het PO. Zie bijlage 1. 
 
4. Open dagen 
In de maanden januari en februari stellen de VO scholen hun deuren open voor groep 8 leerlingen en hun ouders. 
 
5. Aanmelding 
De PO school zet uiterlijk 1 maart haar uiteindelijke advies in BRON. 
Ouders melden hun kind uiterlijk 15 maart bij de VO school van hun keuze aan. 
 
6. Overdracht van gegevens 
De PO school zet alle gegevens klaar in OSO. (zie hieronder overdrachtsdossier) 
De VO school haalt de gegevens op uit OSO na aanmelding van ouders bij de VO school, op basis van het 
Burgerservicenummer van de leerling. 
De PO school kan op het formulier Warme Overdracht aangeven voor welke leerling een overdrachtsgesprek noodzakelijk is en 
op welk ontwikkelingsgebied er bespreekpunten zijn. 
Daarnaast kan de aangeleverde informatie uit het leerlingdossier aanleiding zijn voor het VO om een gesprek aan te vragen. 
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Het overdrachtsdossier  bestaat uit: 
1. Gegevens via OSO (o.a. NAW gegevens) 
2..De Lvs gegevens. 
2. Uitkomsten intelligentieonderzoek, indien aanwezig 
3. Evaluatie handelingsplannen/groeidocumenten.  
4. Dyslexieverklaring of –rapport, indien aanwezig 
5. Wat de PO school verder van belang vindt. (verslagen diagnostisch onderzoek etc.) 
 
7. Warme overdracht 
In april/mei worden de warme overdrachtsgesprekken ingepland. Het initiatief voor afspraken ligt bij het VO. 
De gesprekken zijn bedoeld om aanvullende informatie op te halen. De school bezoekers van het VO lezen ter voorbereiding 
het dossier van de leerling. 
 
8. Kennismakingsdagen 
In de maand juni worden door het VO kennismakingsdagen of –avonden georganiseerd. 
De leerlingen maken kennis met elkaar en de nieuwe mentor. 
 
9. Overstap- en wenprogramma 
Aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in deze overstap fase kan een wenprogramma worden aangeboden. 
De ondersteuningscoördinator VO meldt daartoe de leerling aan bij het Ondersteuningspunt van de betreffende VO school. Het 
programma bestaat uit extra kennismaking met personen, de structuur in het VO en bijvoorbeeld het maken van foto’s van het 
nieuwe gebouw. 
 
5.5 Het veiligheidsbeleid  
Kinderen toerusten voor hun levenstaak kan alleen optimaal in een goed pedagogisch klimaat. Een positief klimaat zorgt voor 
betere leerprestaties, meer positief gedrag naar elkaar en naar de leerkrachten, en, in aansluiting daarop, een betere 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Kortom: betere kansen voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. 
Het voorleven van een christelijke houding in alledaagse zaken, is buitengewoon belangrijk. De persoon van de leerkracht 
staat dan ook centraal binnen de opvoedingsrelatie op school. De leerkracht dient te laten merken dat hij/zij van de 
kinderen houdt, zodat de kinderen zich geborgen voelen bij de leerkracht. 

We werken op De Lichtlijn met Positive Behaviour Support. Deze werkwijze is gericht op het creëren van een omgeving die het 
leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We benoemen het gedrag van de leerling dat past bij onze vastgestelde 
waarden: liefde, verantwoordelijkheid en humor en leren dit de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna positief 
bekrachtigd. Zo wordt een veilig en positief schoolklimaat gevormd waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het 
geboden onderwijs. 
 
In de groepen werken met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorend oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen 
na: 

● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
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● Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

We organiseren aan het begin van een schooljaar een Startgesprek met ouders en kind aan de hand van vragenlijsten, waarin 
ouders en kind kunnen aangeven wat hun verwachtingen zijn en wat kinderen graag willen leren en waar hun interesse ligt. De 
uitkomsten hiervan worden  vermeld in het groepsoverzicht om een nog duidelijker beeld van een kind te krijgen. Er worden 
gesprekken gevoerd door leerkracht – leerling of door intern begeleider - leerling om het welbevinden van een leerling op een 
hoger peil te krijgen. Twee maal per jaar vullen we ZIEN in (leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling). Aan de hand 
hiervan maken we een ‘groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling’.  
Wij vinden dat het niet mag voorkomen dat een leerling zich zodanig onaangepast gedraagt dat de veiligheid van andere 
kinderen in het gedrang komt. In de groep mag het onderwijs hierdoor ook niet in het gedrang komen. Als dit wel gebeurt dan 
nemen wij het recht deze leerling uit de groep te plaatsen na een gesprek met ouders/verzorgers. Indien nodig start de 
procedure “Schorsing en verwijdering”. Op onze school zijn twee vertrouwenspersonen bij wie de leerlingen terecht kunnen 
met moeilijkheden en als zij gepest worden. Op onze school zijn dat Martha Tams (leerkracht) en Janet Oostra (ouder). Ook bij 
de eigen leerkracht kunnen zij hun verhaal kwijt. Er volgt met deze kinderen altijd een gesprek en ook met degene(n) die 
pest(en) en/of toekijken (met de gehele groep). Ouders worden hiervan in kennis gesteld. Stappen die genomen worden is te 
vinden  het omgangsprotocol.  

6  ACTIVITEITEN VAN DE SCHOOL 

De school organiseert enkele activiteiten: 
● Het sinterklaasfeest 
● Tafeltje Dekje groep 8 
● koningsspelen 
● Excursies/bezoeken n.a.v. een thema en/of activiteit 
● In groep 7 kun je het verkeersdiploma halen in theorie en praktijk 
● Ieder jaar worden de christelijke feesten gevierd 
● De avondvierdaagse  
● Groep 8 gaat aan het eind van het jaar 3 dagen op kamp naar Texel 
● Een afscheidsavond voor en van groep 8 
● Thema inloopmiddagen/avonden 
● 1x per twee jaar een schoolreisje 
● Open lesochtenden 

 
 

6.1 Activiteitencommissie 

Om van allerlei evenementen en feesten een bijzonder feest te maken, is een aparte activiteitencommissie (de AC) opgericht. 
De AC ondersteunt de leerkrachten bij  de organisatie van het sinterklaasfeest, koningsdag, Avond-4-daagse enz. Hierdoor 
wordt de samenwerking tussen ouders en school bevorderd. De namen van de commissieleden vindt u in de informatiegids. De 
commissieleden worden om de vier jaar vervangen door nieuwe leden. 
 

7 VEILIGHEID 

De school is in z’n geheel omgeven door een groenstrook en hekwerk. Bovendien is de school gelegen aan rustige en geen 
doorgaande wegen. Ouders kunnen hun kinderen direct van het plein halen, maar moeten daarvoor wel hun auto aan de 
overkant van de straat parkeren. Voor schooltijd, in de pauzes ’s morgens en tussen de middag is er pleinwacht. Deze is 
aanspreekpunt voor de kinderen. 
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De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd.  

 

● Arbo 

De Arbo-wet heeft er voor gezorgd dat er planmatig aan de veiligheid van de mensen op school moet worden gewerkt. Er is 
een Algemene Schoolverkenning uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Twee teamleden zijn/worden geschoold als 
bedrijfshulpverlener. 

● Pedagogisch klimaat 

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen goed te laten functioneren. 
Een klimaat gebaseerd op openheid, zorg, respect en naastenliefde is ook van groot belang voor het veiligheidsgevoel van de 
leerlingen. In een dergelijk klimaat zijn er betere kansen op een evenwichtige ontwikkeling.  
Een projectgroep binnen GPO-WN is bezig om te kijken naar de samenhang van identiteit en pedagogisch klimaat. Ze vragen 
regelmatig input van de scholen. Dit schooljaar hopen ze een duidelijke visie en kijkwijzer te ontwikkelen voor de scholen 
binnen GPO-WN. 
 

● Gedragscode 

Naast het scheppen van een positief pedagogisch klimaat en fysieke maatregelen in de sfeer van BHV en EHBO helpt de 
gedragscode voor het personeel mee een veilig milieu te creëren. Het gaat hierbij om een geheel van gedragsregels voor de 
relatie leerkracht – leerling. Deze code ligt voor u op school ter inzage. 
7.1 Klachtenregeling  

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is, waarover iemand een klacht wil indienen. 
“Iemand”: dat kan een ouder zijn, een leerling, een leerkracht, een bestuurslid of een vrijwilliger. Iedereen die bij de school 
betrokken is, heeft vanaf 1 augustus 1998 de (wettelijke) mogelijkheid een klacht in te dienen over iets waar zij of hij het niet 
mee eens is. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school zelf worden opgelost. De (locatie-)directeur 
heeft hierin een taak en zo nodig kan er een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Voorheen werd een 
vertrouwenspersoon alleen ingeschakeld bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele 
sfeer. In de nieuwe klachtenregeling, zoals die nu geldt, ook voor onze school, is de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon 
in te schakelen, uitgebreid.  

 
Om een goede klachtenprocedure te waarborgen maken we onderscheid in het soort klachten: “gewone klachten” en “ernstige 
klachten”.  
Om de verhoudingen christelijk en juridisch zuiver te houden is het noodzakelijk de verschillende stappen, zoals hieronder 
beschreven, te volgen. 
Overigens gaan we er op “De Lichtlijn” vanuit dat vrijwel alle problemen in een vroeg stadium in een gesprek opgelost worden. 
We willen gericht zijn op samenwerking en open staan voor elkaar. 
 

● Gewone klachten 
Onder “gewone klachten” vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in een groep, het lesgeven, de algemene gang 
van zaken op school, contact tussen ouders en leerkrachten, en alle niet al te ernstige klachten die niet te maken hebben met 
het strafrecht. 

Hoe te handelen wanneer u zo’n klacht kwijt wilt? 
● Wanneer het de gang van zaken of een gebeurtenis in de groep betreft, moet dit besproken worden met de                                     

groepsleerkracht. 
● Wanneer dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, of als het gaat om algemene schoolzaken, kan de zaak                                 

besproken worden met de locatiedirecteur. Een eventueel betrokken leerkracht moet hiervan wel door de “klager” op de                                 
hoogte zijn gesteld. 

● Wanneer een gesprek met de locatiedirecteur onvoldoende oplevert, is het mogelijk te spreken met de centraal                               
directeur. 
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● Biedt ook dit gesprek geen oplossing, dan kunnen ouders met hun klacht naar het centraal bestuur. 
● Blijft de klacht onopgelost, dan is er in uiterste instantie nog een beroepsmogelijkheid: de Klachtencommissie voor het                                 

Gereformeerd Onderwijs, ingesteld door het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen), een                       
commissie met een wettelijke status. 
De klachtencommissie zal dan het centraal bestuur, het “bevoegd gezag”, advies of aanwijzingen geven hoe verder te                                 
handelen. 

 
● Ernstige klachten 

Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, ontucht, geweld, extreme 
vormen van pesten e.d. Vaak zal het gaan om problemen in de sfeer van het strafrecht. 
Voor klachten over dit soort zaken kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Als leerkrachten en ouders te maken 
krijgen met seksuele intimidatie kunnen ze dit direct melden bij het centraal meldpunt seksuele intimidatie (0900 – 1113111). 
De vertrouwenspersoon zal de zwaarte van de klacht beoordelen en vervolgens bemiddelen of de klager helpen de klacht 
verder te brengen, bijvoorbeeld naar de Klachtencommissie. De klachtencommissie zal dan het centraal bestuur aanwijzingen 
geven hoe verder te handelen. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

 
Wanneer het gaat om strafbare feiten geldt voor het personeel van de school en het bevoegd gezag, als men weet van 
dergelijke feiten, een meldingsplicht naar de vertrouwensinspecteur (een door de overheid aangestelde inspecteur om in het 
onderwijs op deze zaken toe te zien en te helpen bij een goede afwikkeling) en justitie. 

 
Ook kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling, bijv. wanneer ze zich over een probleem thuis of op school 
onvoldoende kunnen uiten. Het is voor een kind natuurlijk erg moeilijk om de juiste weg te vinden. Daarom zijn er op onze 
school twee contactpersonen aangesteld, één uit de personeelsgeleding en één uit de oudergeleding, om kinderen daarbij te 
helpen. Een contactpersoon bemiddelt zelf niet, maar functioneert dus alleen als “wegwijzer”. 

 
Hoe dus te handelen bij een klacht over een ernstig feit? 

● Een leerling gaat met het probleem naar de contactpersoon. Deze helpt het kind verder. 
● Een volwassene (maar een kind mag het ook, met voorbijgaan van de contactpersoon) benadert de 

vertrouwenspersoon. 
● Vervolgens beoordeelt de vertrouwenspersoon de klacht, bemiddelt zo nodig, of helpt om de klacht neer te leggen bij 

de Klachtencommissie en/of bij het doen van aangifte. 
● De Klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt het bestuur van de klacht in kennis en geeft aanwijzingen aan het 

bestuur hoe verder te handelen. 
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7.2 Adressen en informatie 
 
De volledige klachtenregeling, met toelichting, is op school in te zien. In verband met de gevoeligheid van sommige zaken kan                                       
de regeling ook bij de vertrouwenspersoon worden opgevraagd. 
De namen en adressen van de contactpersonen en de vertrouwenspersoon, alsmede het adres van de Klachtencommissie en                                 
van de inspectie, vindt u achterin het informatieboekje. 
Ook vindt u, hieronder, een schematische weergave van de klachtenregeling. 
 
 
SCHEMA KLACHTENREGELING 

 
 
  klacht   

 ↙  ↘  

 “gewoon”  “ernstig”  

 ↓  ↓ ↘ 
  ↓ 

 leerkracht  contactpersoon   ↓ 
  ↓ 

 ↓  ↓  ↙ 

 locatiedirecteur  vertrouwenspersoon  

 ↓  ↓  

 centraal 
directeur 

 klachtencommissie  
Vertrouwensinspecteur 
Politie/justitie 

 ↓    

 centraal bestuur    

 ↓    

  klachtencommissie 
 

   

     

     

 

● Regels voor verwijdering en weigering toelating leerlingen. 
 
De directie zal i.o.v. met het bevoegd gezag en inspectie bepalen of een leerling  van school wordt verwijderd of geschorst. 
Hiervoor is een procedure ontwikkeld. 
M.b.t. het weigeren om leerlingen op school toe te laten, moet nog een procedure worden ontwikkeld.   
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8 SCHOOLRESULTATEN EN KENGETALLEN 
 
 
8.1 Totaaloverzicht  toetsgegevens 
 

a. Resultaten NIO schoolkeuzetoets 
  NIO/GPC  NIO  NIO  NIO  NIO  NIO  NIO 
  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2014/15  2015/16  2016/17 
schoolvorderinge
n 

102.3  97  -  -  93  -  - 

intelligentie  101.9  102.3  -  -  95.86  104.7  99,8 
Totaalindex  -  -  96.8  99.77  94.43  -  - 
 
 

 
b. Resultaten CITO/eindtoets  
 

Rapporten 
standaardscores Gem.st.score 

Eindtoets Basisonderwijs 2017  538,0 
Eindtoets Basisonderwijs 2016 530,6 
Eindtoets Basisonderwijs 2015  536,1 
Eindtoets Basisonderwijs 2014 540,8 
Eindtoets Basisonderwijs 2013 534,8 
Eindtoets Basisonderwijs 2012 534,3 
Eindtoets Basisonderwijs 2011 536,1 
Eindtoets Basisonderwijs 2010 537,2 
Eindtoets Basisonderwijs 2009 541,0 
Eindtoets Basisonderwijs 2008 533,3 

 
Tabel: Aantal leerlingen die aan het begin en tijdens het schooljaar zijn ingestroomd 

 2008/9 2009/1
0 

2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 2015/16  2016/17 

aantal leerlingen per 
1/10 

98 96 96 97 92 93 101  111 

4 jarigen 11 7 13 6 8 11 19  20 
leerlingen van 
andere BAO 

2 2 3 2 2 4 2  8 

   

29 
 

De Lichtlijn  Lekstraat 1  1784 VJ  Den Helder 



schoolgids 

 
1. Doorstroom 
Tabel: Aantal leerlingen die zijn doorverwezen naar een speciale basisschool en leerlingen die  
tussentijds zijn vertrokken naar een andere basisschool (volgens ll. telling per 1 oktober) 

 2007/8 
(per 

1-10-0
8) 

2008/
9 

(per 
1-10-

09) 

2009/1
0 

(per 
1-10-1

0) 

2010/1
1 

(per 
1-10-1

1) 

2011/1
2 

(per 
1-10-1

2) 

2014/15 
(per 

01-10-1
4) 

2015/16 
(per 

01-10-1
5) 

2016/17 
(per 

01-10-1
6) 

totaal aantal 
leerlingen 

97 98 96 96 92 93 101  110 

aantal leerlingen naar 
SBO 

0 0 0 0 0 0 0  0 

in procenten 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
aantal leerlingen naar 
BAO 

3 2 5 3 1 5 2  1 

 
2. Uitstroom 
Hieronder wordt aangegeven het schoolkeuzeadvies en aantal leerlingen die zijn aangemeld bij het voortgezet 
onderwijs in Den Helder/Wieringen/Schagen.  
 
Tabel: Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs 
 

  2007 / 
2008 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

 
2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/
2017 

Totaa
l 

VWO 4 5 2 2 2   6 2 3 5 31 
HAVO t/m VWO   1   1 1 4 1    8 

HAVO   3 1 2 1 2 1 1 6 3 20 
VMBO BL t/m 

VMBO TL         1       3 4 
VMBO TL 6 2 2 1 5 3   3 3  25 
VMBO BL             2    2 

VMBO BL, met 
LWOO 1 2   1          4 

VMBO BL t/m 
VMBO GL, met 

LWOO 
    2           4 

6 

VMBO BL t/m 
VMBO KL 2   1            3 

VMBO BL t/m 
VMBO KL, met 

LWOO 
1             

1   
2 

VMBO KL       1 4 3 1    9 
VMBO KL, met 

LWOO       1        2  3 
Praktijkonderwijs           1      1 

VMBO BL t/m 
HAVO     1            1 

  14 13 9 9 14 13 11 7 14 15 119 
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9 DE OUDERS EN DE SCHOOL 
 
Een goed contact tussen ouders en school is voor de opvoeding van de kinderen van groot belang. Door wederzijds vertrouwen 
en begrip kunnen veel problemen voorkomen worden. Als er vragen of problemen zijn kunnen ouders altijd naar de 
leerkrachten gaan. En andersom zullen leerkrachten ouders te spreken vragen. Buiten schooltijd is er alle tijd om met de 
leerkrachten te praten. 
Ouders ontvangen op allerlei manieren en op allerlei tijdstippen informatie van de school. 
9.1 Schriftelijke informatie 
● Schoolgids 
Eén maal per jaar verschijnt de schoolgids met alle informatie die de school betreft. Deze kunt u terugvinden op de website 
www.gbsdelichtlijn.nl 
 
● Infogids 
Verschijnt aan het eind van elk cursusjaar, met praktische informatie voor het nieuwe schoolseizoen, met o.a. schooltijden, 
vakanties, adressen, gymspullen etc. 
 
● Schoolkrant  
Verschijnt digitaal tweemaal per jaar, vlak voor de kerstvakantie en ter afsluiting van het schooljaar voor de zomervakantie. 
 

● weekbrief/ nieuwsbericht/ site/schoolapp/ Facebook 
De weekbrief wordt elke donderdag digitaal verstuurd. Elke week plaatst een groep een nieuwsbericht op de site/schoolapp en 
Facebook. Hierin schrijft de leerkracht/ leerling wat zij de afgelopen periode hebben gedaan. Regelmatig worden er berichten 
geplaatst op Facebook.  
 

● Huiswerk 
Huiswerk wordt doorgegeven via de weekbrief en/of wordt digitaal verstuur naar de mail van de leerling. 
● Rapporten/portfolio 
Tweemaal per jaar in december/januari en in juni/juli krijgen de leerlingen  een rapport/portfolio mee naar huis. 
 

9.2 Gesprekken  

 

● Ouderbezoek 
Leerkrachten kunnen indien wenselijk een bezoek bij de leerling thuis afleggen. Zo’n  ouderbezoek heeft een dubbele functie: 
Enerzijds kunnen leerkrachten meer achtergrondinformatie ontvangen, wat de relatie leerkracht/leerling ten goede komt, 
anderzijds kunnen ouders rustig over de schoolprestaties praten, waardoor een goede verstandhouding tussen school en 
ouders wordt gestimuleerd. 

● ouder- kind gesprek/ 10 minuten gesprekken/ gespreksarrangement 

Aan het begin van het schooljaar zal  er ouder/kind en leerkracht gesprek worden gehouden. Zo praten we niet over het kind, 
maar het met kind. De stimulerende en belemmerende factoren zullen dan aan de orde komen.Daarnaast leert zowel de 
ouder, het kind  en de leerkracht elkaar beter kennen. (HGW, ouderbetrokkenheid 3.0)Tijdens dit gesprek zal de leerkracht 
vragen hoe u komende schooljaar op de hoogte wilt worden gehouden over de voortgang van uw kind, dit wordt vastgelegd 
in een gespreksarrangement document.In de groepen 1-3 heeft de ouder de keuze om hun kind mee te nemen. 
Tweemaal per jaar worden er , n.a.v. de rapporten 'tien minuten gesprekken' gehouden. Ouders ontvangen bericht wanneer 
deze gesprekken worden Wij verwachten alle ouders zowel bij de startgesprekken als de 10 minute gesprekken. 
 

31 
 

De Lichtlijn  Lekstraat 1  1784 VJ  Den Helder 



schoolgids 

 

9.3 Activiteiten 
● Nieuwjaarsreceptie 

Dit jaar zullen we aan het begin van het schooljaar de ouders kennis laten maken met elkaar. Zij zullen, onder het genot van wat                                               
lekkers, in de groepen kennismaken met elkaar. Dit is de eerste zichtbare stap van Ouderbetrokkenheid 3.0, waar we komend                                     
cursusjaar mee bezig gaan. 

● Kijkochtend 
Ouders hebben 3 keer per jaar de mogelijkheid om een morgen op school mee te maken. Elke ouder mag in de klas aanwezig 
zijn, terwijl de leerlingen gewoon bezig zijn. Nieuwe ouders zijn op deze ochtenden ook van harte welkom. 
● Ouderavond 

Een  keer per jaar wordt er een ouderavond gehouden. Tijdens deze avond krijgen ouders algemene info over de school en 
groepsspecifieke informatie. Soms wordt er een extra ouderavond gepland. 
● Weekopening 
Ook bent u iedere maandag welkom bij de weekopening. Iedere maandagmorgen beginnen alle klassen in de gezamenlijke 
ruimte. Een van de leerkrachten vertelt een Bijbelverhaal en iets over de nieuwe psalm van de week. Samen zingen we een paar 
liederen en vragen dan ook om de zegen van de Here voor het werk dat wacht. Het is wel een schoolse activiteit waarbij u 
aanwezig mag zijn. Kleine kinderen mag u meenemen, maar er wordt wel verwacht dat deze niet voor (geluids)overlast zorgen 
en dat u gaat zitten op de daarvoor bestemde plekken. 
● Schoolschoonmaak 
De dagelijkse schoolschoonmaak wordt uitgevoerd door een extern schoonmaakbedrijf. 
Aangezien deze schoonmaak ontoereikend is, wordt er een beroep op de ouders gedaan om 3x in het jaar op woensdagavond 
schoonmaakactiviteiten uit te voeren. Hiervoor wordt een rooster opgesteld en meegestuurd met de info. Het rooster zal ook op 
de website www.gbsdelichtlijn.nl staan. 
● Tussenschoolse opvang  
Onze school is een “brood”school : ± 90 % van de kinderen eet tussen de middag op school. Onder leiding van de leerkrachten 
eten de kinderen in hun eigen lokaal. Bij ons op school is er na de maaltijd, van ongeveer 15 minuten, voor de kinderen nog ± 45 
minuten speeltijd voordat de middaglessen weer beginnen. Die tijd wordt door de leerkrachten veelal gebruikt om zich even te 
ontspannen en spullen klaar te zetten voor de middag. Van 12.00 u tot 12.45 u wordt er door vrijwillige overblijfkrachten 
toezicht gehouden op de kinderen. De afspraken die wij gemaakt hebben met instemming van de oudergeleding van de MR 
staan beschreven in het overblijfplan. Dit volledige plan is op school ter inzage beschikbaar voor ouders/verzorgers van 
kinderen van onze school. 
Naast het gebruikmaken van de subsidiegelden t.b.v. een kwalitatief goede opvang, vragen we van de ouders ook een bijdrage 
per leerling. Van die bijdrage worden de kosten betaald die het organiseren van het overblijven met zich meebrengt. Zoals b.v. 
spel- en materiaalkosten, vergoeding overblijfkrachten en overblijfcoördinatoren, scholing. 
In het informatieboekje wordt aangegeven hoe hoog de bijdrage per kind is. 
 
● Buitenschoolse opvang/ peuteropvang 
Vanaf zomer 2014 hebben we op de Lichtlijn inpandig een christelijke BSO, genaamd 'De kleine reiziger'. Contactpersoon is 
Sebastiaan Pavlotzky 06 12273353/ www.dekleinereiziger.nl 
 
Tenslotte zijn er op school altijd activiteiten zoals niveaulezen, expressie en dergelijke waarbij de  hulp van betrokken 
volwassenen zeer op prijs wordt gesteld. 
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10 SCHOOL EN OMGEVING 

10.1 Gebouw/ BSO/ peuterspeelzaal (inpandig) 

Het schoolgebouw staat in de wijk Nieuw Den Helder. Het is een ruim gebouw met zes lokalen, een personeelsruimte, een 
gemeenschappelijke hal, een bibliotheek, kantoorruimte, een kelder en een tweetal ruimtes voor leermiddelen opslag. Inpandig 
is een BSO/peuterspeelzaal gevestigd in één van de lokalen.   
Buiten is er een berging voor buitenspeelmateriaal en een container garage voor papiercontainers en tuingereedschap. De 
onderbouw (Lekstraat) en bovenbouw (Rijnstraat) hebben ieder een eigen entree. 
10.2 Schoolplein 

Buiten is ruime speelgelegenheid. Er is een gescheiden speelplaats voor de onderbouw en bovenbouw. Het speelterrein voor de 
onderbouw is gedeeltelijk omgeven door een hekwerk met een groenstrook. Op het terrein bevinden zich enkele speeltoestellen 
en een zandbak. 
Het speelterrein voor de bovenbouw is betegeld en voor een deel omgeven door een hekwerk, windsingels en groenstroken. 
Achter het plein ligt nog een ruim speelveld met verschillende speeltoestellen, een basketbalveld en een trapveldje. Dit terrein is 
van de buurt. De kinderen van school maken in de pauzes ook gebruik van dit terrein. 
10.3 Buurt 
Omdat we een streekschool zijn hebben we geen directe binding met de ouders in de buurt. De verhouding met de buurt is 
echter over het algemeen goed. De beide speelplaatsen zijn vrij toegankelijk voor de buurtkinderen. De directe buren houden 
enig toezicht op het plein en het gebouw.  
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11 OVERIGE INFORMATIE 

11.1 Ouderbijdrage/ bestuursbijdrage GPO-WN 

Per cursusjaar wordt een ouderbijdrage en bestuursbijdrage gevraagd. Van de ouderbijdragen worden allerlei schoolactiviteiten 
bekostigd, zoals buitenschoolse activiteiten, vieringen van christelijke feestdagen, schoolreisje, pr-materiaal, kopieerwerk. De 
bijdrage is vrijwillig. De school kan u niet verplichten te betalen. Toch willen we een dringend beroep op u doen om deze 
bijdrage te betalen, zodat de activiteiten die ervan betaald worden gewoon doorgang kunnen vinden. Jaarlijks wordt een 
verantwoording gegeven van het bestede. Aangezien we geen sancties verbinden aan het niet betalen, hoeven we geen 
schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Deze regeling is in overleg met de inspectie tot stand gekomen. Voor de 
bedragen zie de Infogids. 

11.2 Vervoer 

Omdat wij een streekschool zijn is er voor kinderen van buiten Den Helder vervoer geregeld. 
De ouders van deze kinderen hebben een stichting opgericht: Stichting Vervoer GBS De Lichtlijn. 
Zij hebben twee bussen aangeschaft en rijden de kinderen bij toerbeurt naar school. Ze krijgen een kleine bijdrage van de 
gemeente. Verder wordt er met verschillende acties geld ingezameld en zijn er sponsors die financiële steun geven. In de 
informatiegids vindt u het rekeningnummer. 
 

11.3 Aansprakelijkheid 

Als school nemen we deel aan een collectieve WA-verzekering via het LVGS. De aansprakelijkheidsverzekering dekt tot de 
verzekerde som (€ 500.000,- per gebeurtenis) de wettelijke aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de leerkrachten en 
overig personeel voor schade toegebracht tijdens de uitoefening van hun beroep. 
Onder schade wordt verstaan : 
● Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, van derden 
● Beschadiging of tenietgaan van stoffelijke goederen van derden 
Het kenmerk van een aansprakelijkheidsverzekering is dat er sprake moet zijn van schuld of nalatigheid van het schoolbestuur 
e/o eigen personeel. Vindt er een ongeval plaats waarbij de aansprakelijkheid in de zin van schuld niet kan worden aangetoond, 
dan zal geen uitkering volgen. Dit is tevens het verschil met een ongevallenverzekering, waarbij de schuldvraag geen rol speelt. 
Als ouders bent u zelf aansprakelijk voor de schade die uw kind op school aanricht. Gelukkig hoeven we ons bijna nooit op deze 
wet te beroepen. 
11.4  Nieuwe leerlingen  

Tot de basisschool mogen worden toegelaten kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Om te kunnen wennen, mogen                                       
kinderen voor hun vierde verjaardag 3 ochtenden op school komen om kennis te kunnen maken met alles wat er op school                                         
gebeurt. 
In de maand juli laten wij geen leerlingen toe. Voor de maanden december en juni overleggen we met ouders over toelating in                                           
deze maanden. Dit in verband met de onrust in die periode waardoor opvang van nieuwe kinderen niet optimaal kan zijn. 
De leerplicht vangt aan op de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. De                                               
leerlingen moeten de school verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 
Aan de eerste schooldag gaan een paar dingen vooraf: 

1. Gesprek met directie 
2. Een bezoek van een lid van de  identiteitscommissie 
3. Na aanmelding krijgt u van de juf een uitnodiging voor het kind om, in overleg, een aantal ochtenden te komen                                       

meedoen 
4. Na een paar weken zal er een oudergesprek plaatsvinden. 

 
Voor de leerlingen die op latere leeftijd op school komen, wordt er ook eerst een bezoek door de identiteitscommissie/directeur 
bij de ouders afgelegd. De verdere opvang op school zal door de directeur en de groepsleerkracht worden verzorgd. 
Voor leerlingen met extra zorg, wordt de aanvraag om op school geplaatst te worden per geval bekeken. 
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11.5 Jeugdgezondheidszorg op school 

De schoolarts 
De schoolarts werkt op verschillende terreinen binnen de school: 

● 4-jarigen worden onderzocht, als gegevens ontbreken of niet duidelijk zijn. Het gaat dan om onderzoek gericht op: lui 
oog of een ogentest op verzoek van de leerkracht, ouder of consultatiebureau; 

● 5-jarigen worden allemaal gescreend op oog/oor/lengte/gewicht door de doktersassistente; verder onderzoekt de 
jeugdarts zelf op indicatie van gegevens van ouders/leerkracht en  anderen; 

● in de groepen 4/5 kan de doktersassistente poetslessen verzorgen; 
● het beleid van de school is er op gericht om kinderen die extra zorg nodig hebben, zorg vragen en waarover de 

leerkracht zich zorgen maakt, de ouders te verzoeken het kind aan te melden bij de schoolarts voor een gesprek en 
eventueel onderzoek. 

● alle leerlingen die op een vorige school niet onderzocht zijn worden alsnog onderzocht. 
 

11.6 Verzuimbeleid en verlofregeling 
Dagelijks wordt door de groepsleerkracht, op een daartoe bestemd formulier, genoteerd welke kinderen wettig, onwettig of 
door ziekte afwezig zijn. De ouders zijn verplicht bij ziekte hun kinderen voor het begin van de schooldag ziek te melden. 
Als kinderen zonder kennisgeving afwezig zijn, neemt de betrokken leerkracht voor 9.30 uur contact op met de ouders. Dit 
gebeurt ook bij ziekte die langer dan een week duurt. 

 
Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 per 1 augustus 1994 van kracht is geworden, is er het een en ander veranderd 
voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast. 
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen 
blijven is niet meer mogelijk.  
Hieronder vindt u alle informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het 
met een genomen beslissing niet eens bent. 
11.7 Vakantieverlof 
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de 
schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste 10 schooldagen, door de schoolleiding vrij 
worden gegeven voor extra vakantie (art. 11 f.). Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring 
gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat: 
● de aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding moet worden ingediend, 
● de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan, 
● de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen. 
 
Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen 
vallen. Het jaarlijkse vakantierooster is te verkrijgen op de scholen en bij de gemeente. Helaas komt het wel eens voor dat een 
leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. 
U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land 
overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken. 
 
● Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden 

Door de aparte bepaling over ,,vakantie” zal de toepassing van de ,,andere gewichtige omstandigheden” (art. 11 g.) tot een 
gering aantal gevallen worden teruggebracht. Het gaat in beginsel om externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige of zijn 
ouders gelegen omstandigheden. 
 
 
 
Hierbij moet gedacht worden aan: 
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● een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
● verhuizing (ten hoogste 1 dag); 
● bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk 

wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende); 
● ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de 

schoolleiding); 
● overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of  

aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e 
graad (ten hoogste 1 dag); 

● het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het  12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
grootouders (1 dag); 

● voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 
 
Géén redenen voor verlof: 
● familiebezoek in het buitenland; 
● vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 
● het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; 
● een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan; 
● eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
● deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; 
● als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. 
Aanvraagformulieren voor verlof dienen bij voorkeur vier weken van tevoren of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na 
ontstaan van de verhindering, schriftelijk bij de schoolleiding te worden ingeleverd. Het maximum aantal dagen dat de directeur 
mag verlenen bedraagt 10. Indien het gaat om meer dan 10 schooldagen, dan is de leerplichtambtenaar van de woongemeente 
bevoegd om een beslissing te nemen. 
 
● Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt  u alle 
benodigde informatie. Tevens is er ruimte voor een eventuele werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u 
inleveren bij de schoolleiding. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de 
aanvraag ,,andere gewichtige omstandigheden” (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders, art. 11 g.) meer 
dan tien schooldagen betreft wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Deze zal zich door de 
schoolleiding laten informeren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of 
sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is. 
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11.8 Bezwaar en beroep 
Als u het met een genomen beslissing niet eens bent kunt u een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een 
verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een 
verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen). 
 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: 
● naam en adres van de belanghebbende; 
● de dagtekening; 
● een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 
● de gronden van het bezwaar; 
● een volmacht, als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem, door een  

ander wordt ingediend. 
Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
schriftelijk beroep aantekenen bij de: 
 

Gemeente Den Helder 
afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport 
Postbus 36 
1780 AA  Den Helder  

 
Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van een beroepschrift, de President van de 
Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te 
verzoeken.Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar 
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.  
De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die procesverbaal kan opmaken. 
Dit kan dan leiden tot een boete. 
 
Vragen? 
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 
● Sponsoring  
De school houdt zich aan het convenant Sponsoring, dat op 24 januari 2002 hernieuwd is gesloten tussen de overheid, 
besturenorganisaties, ouderorganisaties e.a. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen enkele wijze de inhoud van het 
onderwijs mag beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke positie mag plaatsen. Sponsoring is alleen bedoeld als 
aanvulling op de kernactiviteiten van de school. 
Voor beslissingen over sponsors en sponsoring vinden wij het noodzakelijk dat hiervoor voldoende draagvlak is binnen de 
school en bij de ouders. Wanneer er een verzoek komt tot sponsoring zullen wij de activiteit afwegen en overleggen met het 
team, het afdelingsbestuur en de medezeggenschapsraad. Beslissingen over sponsoring zullen pas worden genomen, nadat de 
oudergeleding van de MR heeft ingestemd.  
●  Medezeggenschapsraad 
De school heeft sinds 2000 een Medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van De 
Lichtlijn.   
De doelstelling van de MR is om met het bevoegd gezag en directie in gesprek te komen over met name beleidszaken. Te 
denken valt hierbij aan financiën, formatie en zorg. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. 
De MR heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 
Deze gids wordt jaarlijks na vaststelling aan de ouders/verzorgers digitaal op de site uitgereikt. Op aanvraag en bij inschrijving 
van een leerling ontvangen de ouders een papieren schoolgids. 
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12 BELANGRIJKE ADRESSEN  

School gegevens Directeur GBS de Lichtlijn 

School: 
Lekstraat 1 
1784 VJ  Den Helder 
Postadres: 
Postbus 131 
1780 AH Den Helder 
T  (0223) 613902 
school@gpown.nl 
W www.gbsdelichtlijn.nl 

Directeur: 
Veronique Kater-Pama 
Saturnus 55 
1785 DZ Den Helder 
06-36495923 
v.kater@gpown.nl 
 

 
Directeur-bestuurder  

Dhr. R. Tromp (René) 
M  06 53 53 05 38, @ r.tromp@gpown.nl 
  

 

GPO-WN Academie Opleider in de school 
Dhr. H. Eilander (Henk) 
M 06  27 00 36 10, @ h.eilander@gpown.nl  
 

Dhr. P.J. van Oudheusden (Paul) 
M 06 43 01 60 71, @ pj.vanoudheusden@gpown.nl  

 
 Raad van Toezicht GPO-WN 

De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@gpown.nl  
Leden van de Raad van Toezicht zijn : 
Dhr. A. Bestebreur (voorzitter) 
Dhr. R.J. de Vries , Dhr. W. De Ruiter, Dhr. J.J. Van Ginkel, Mw. H. Groenendijk-de Vries 

 
GMR Personeelsgeleding 

Mw. M. Sneep (Marianne) 
@ mariannesneep@gpown.nl 
 

Mw. T. den Broeder 
@ t.dbroeder@gpown.nl 
 

GMR Oudergeleding 
Dhr. T. Eefting (Teunis) voorzitter 
@ teunisgmr@gpown.nl  , eeftingt@hotmail.com   
 

2 vacatures oudergeleding 
3 vacatures personeelsgeleding 
 

Mw. S. Scholte (Sjoukje) 
@ sjoukjegmr@gpown.nl , sjoukje.scholte@sterkwerk.nl 

Mw. A.A. Houtman (Anneke)  
@ aahoutman@gmail.com  
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Adressen vertrouwenspersonen GPO-WN 
   
Mw. Y.C. Verlind-Brouwer (Yvonne) 
T  (072) 56 26 760 @ yvonne.verlind@upcmail.nl    
Scholen: Den Helder, Amsterdam, Utrecht, Houten, Alphen, 
Waddinxveen, De Cirkel, Rijswijk 
  
 
 
Mw. E. Kampsteeg-Huissen( Ina) 
T (0108)512439, 06-50879260 
 @ ina.kamsteeg@caiway.net  
Scholen: Goes, Axel, Middelburg, Oegstgeest,Vlaardingen, 
Almkerk,Spijkenisse,Velserbroek. 

Mw. M.C. Kraaijeveld-Buitendijk (Gre) 
T (078)6559090 @ mc.buitendijk01@gmail.com  
Scholen: Alkmaar, Zoetermeer, Capelle Triangel, 
Krimpen,Ridderkerk,Zwijndrecht,Rotterdam,Hardinxveld-Gi
essendam, Berkel en Rodenrijs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Klachtencommissie 
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs 
P/A GCBO, postbus 82324, 2508EH Den haag 

 
Vertrouwensinspecteur 
Landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur 
T (0900) 11 13 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
 

De Lichtlijn  Lekstraat 1  1784 VJ  Den Helder 

mailto:yvonne.verlind@upcmail.nl
mailto:ina.kamsteeg@caiway.net
mailto:mc.buitendijk01@gmail.com


schoolgids 

 

 Vakantie en urenberekening schooljaar 2017-2018 De Lichtlijn 
 
 
Schooltijde
n  

maanda
g  

dinsda
g  

woensda
g  

donderda
g  

vrijda
g  

klokure
n klokuren 

klokure
n 

De Lichtlijn  van tot van tot van tot van tot van tot 
dagdee

l 
afwijken

d p.week 

gr 1/2 
ochten

d 8:30 
11.4

5 8:30 
11.4

5 8:30 
12:3

0 8:30 
11:4

5   3.25 wo 546.60 

 middag 12:45 
15:0

0 12:45 
15:0

0   12:45 
15:0

0   2.25 4.00  

gr 3/4 
ochten

d 8:30 
11:4

5 8:30 
11:4

5 8:30 
12:3

0 8:30 
11:4

5 8:30 
11:4

5 3.25 wo 26.00 

 middag 12:45 
15:0

0 12:45 
15:0

0   12:45 
15:0

0 12:45 
15:0

0 2.25 4.00  

gr 5-8 
ochten

d 8:30 
11:4

5 8:30 
11:4

5 8:30 
12:3

0 8:30 
11:4

5 8:30 
11:4

5 3.25 wo 26.00 

 middag 12:45 
15:0

0 12:45 
15:0

0   12:45 
15:0

0 12:45 
15:0

0 2.25 4.00  
               
 

Vakantie en urenberekening schooljaar 2017-2018 De Lichtlijn   
urenberekening 1.10.17 tot 
30.09.18          

   
Groep 1 en 
2  Groep 3 en 4  Groep 5 -7  Groep 8 

groep klokuur /pw weken 
klokuur / 
jaar  

klokuur / 
jaar  

klokuur / 
jaar  

klokuur / 
jaar 

groep 1 en 2 20.5 52 1066.00       
groep 3 en 4 26 52   1352.00     
groep 5 - 8 26 52     1352.00  1352.00 
   1066.00  1352.00  1352.00  1352.00 
Bijtel 29+30-9-2017   0.00  0.00  0.00  0.00 
Bijtel 29+30-9-2017     0.00  0.00  0.00 
   1066.00  1352.00  1352.00  1352.00 
Vakanties          
 eerste dag laatste dag klokuren  klokuren  klokuren  klokuren 
Herfstvakantie 10/23/2017 10/27/2017 20.50  26.00  26.00  26.00 
Kerstvakantie 12/25/2017 1/5/2018 41.00  52.00  52.00  52.00 
Voorjaarsvakantie 2/26/2018 3/2/2018 20.50  26.00  26.00  26.00 
Paasweekeinde 3/30/2018 4/2/2018 5.50  11.00  11.00  11.00 
Meivakantie 4/27/2018 5/11/2018 41.00  52.00  52.00  52.00 
Tweede Pinksterdag 5/21/2018 5/21/2018 5.50  5.50  5.50  5.50 
Zomervakantie 7/23/2018 8/31/2018 123.00  156.00  156.00  156.00 
          
          
  totaal 257.00  328.50  328.50  328.50 
Vrije dagen en uren    
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studiedag 1 wo 10-Nov 4.00  4.00  4.00  4.00 

werkdrukdag vr, kleuters do 
22 kl en 

23-2-2018 5.50  5.50  5.50  5.50 
studiedag 2 di 3-4-2018 5.50  5.50  5.50  5.50 
vrijdag voor zomervakantie 

vrij 
onder voorbehoud 

marge  0.00  5.50  5.50  5.50 
  totaal 15.00  20.50  20.50  20.50 
Totaal aantal klokuren 
vakantie          
   272.00  349.00  349.00  349.00 
          
 Klokuren per jaar  1066.00  1352.00  1352.00  1352.00 
 Klokuren vakantie  272.00  349.00  349.00  349.00 
 Te besteden uren  794.00  1003.00  1003.00  1003.00 
 Minimaal aantal uren  880.00  880.00  1000.00  1000.00 
 Ruimte  -86.00  123.00  3.00  3.00 

    
groep 

1-4   groep 5-8  groep 8 
 Gemiddeld over 4 jaar  898.5  898.5  1003  1003 
 marge  18.50  18.50  3.00  3.00 
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