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Welkom!   

Samen met uw kind bent u van harte welkom op Openbare Dalton Basisschool Puntenburg. ODBS 
Puntenburg biedt goed en aansprekend onderwijs voor alle leerlingen. 

Onze Missie: 
Puntenburg, plek om te zijn, ruimte om te groeien.
De school waar je jezelf, elkaar en de wereld ontmoet.

We werken vanuit de volgende uitgangspunten:

• We zijn een school waar je de ruimte krijgt om te groeien, ieder op zijn eigen niveau en in zijn 
eigen tempo. Naast aandacht voor cognitieve ontwikkeling, richten wij ons op de brede 
persoonsvorming van kinderen. Omdat kinderen de toekomst zijn en omdat de toekomst er is 
voor de kinderen.

• We zijn trots op het feit dat we een Daltonschool zijn. We houden de Daltonwaarden 
zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie hoog door onze bejegening en 
door ons aanbod.

• We staan voor een positief en duidelijk klimaat. Kinderen en ouders weten wat er van hen 
verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.

• We blijven als team in beweging. Scholing, vernieuwingen en projecten zijn  hier een onderdeel 
van.

• We gaan voor kwaliteit. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op onze school schoolontwikkeling 
wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.

• Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden 
van mensen. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is 
welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel.

• Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en 
wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede 
betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op 
actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken 
bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. 

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. 
Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met de directeur.   

Mede namens het team en het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd toe op Puntenburg.   

Ronald Verhoef
Interim directeur Openbare Dalton Basisschool Puntenburg 

Voorwoord
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Contactgegevens

odbs Puntenburg
Laan van Puntenburg 2 A
3511ER Utrecht

 0302312373
 http://www.odbspuntenburg.nl
 directie.puntenburg@spoutrecht.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Interim directeur Ronald Verhoef directie.puntenburg@spoutrecht.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Openb. Primair Onderw. Utrecht
Aantal scholen: 35
Aantal leerlingen: 10.076
 http://spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

110

2018-2019

In het schooljaar 2019-2020 zullen we starten met ongeveer 116 kinderen. Deze zijn verdeeld over 5 
groepen. 

De afgelopen schooljaren hebben we wat te maken gehad met meer uitstroom als gevolg van 
verhuizingen. Daardoor hebben we in de school een paar kleine groepen. Dit geeft dus ruimte voor zij-
instroom kinderen van andere scholen. De onderbouw groeit snel. We verwachten in de tweede helft 
van het schooljaar met een tweede kleutergroep te kunnen starten.

Kernwoorden

Dalton

spel en onderzoek/Ondernemend Kunst & Cultuur/Sport

Diversiteit Kleinschalig

Missie en visie

Missie
We gunnen het kinderen dat ze zonder vrees in de wereld te staan. Dat ze  beslissingen durven te 
nemen en dat ze niet weglopen voor hun verantwoordelijkheden zichzelf, de medemens en zijn 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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omgeving. We vinden het belangrijk dat ons onderwijs bijdraagt aan het toerusten van kinderen, zodat 
ze uit kunnen groeien tot mensen zonder vrees. Dat is waar we elke dag ons bed voor uit komen! 

We zien onze school als een plek om te zijn. Een plek waar iedereen de ruimte krijgt om te groeien. Een 
school waar de ontmoeting met jezelf, de ander en de wereld centraal staat.

Onze Missie:

Puntenburg: plek om te zijn, ruimte om te groeien. De school waar je jezelf, elkaar en de wereld ontmoet

Visie

Wij geven invulling aan onze missie door:

1. Een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden in een rustige omgeving met duidelijke 
structuren, waarbinnen je jezelf mag zijn en waar je je talenten kunt ontwikkelen.

2. Betrokken  bij de samenleving te zijn en een gemeenschap te vormen waar kinderen, teamleden 
en ouders zich betrokken voelen en  elke dag met plezier zijn. 

3. Toekomstgericht daltononderwijs dat leidt tot optimale resultaten en dat kinderen ruimte geeft 
om eigen talenten en interesses te ontdekken.

Een veilig en positief pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat is het vertrekpunt voor ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat 
ieder kind zich op onze school welkom, veilig en geborgen voelt. Op onze school hebben we daarvoor 
een aantal belangrijke gedragsregels als gouden regels geformuleerd:

1. Wij leren met elkaar
2. Wij luisteren naar elkaar
3. Wij helpen elkaar
4. Wij houden rekening met elkaar
5. Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en omgeving

We besteden in de groepen veel aandacht aan deze gouden regels. Ook worden er in de groepen 
klassenafspraken gemaakt om samen te zorgen voor een fijn pedagogisch klimaat. We werken via 
lessen aan sociale vaardigheden en leren kinderen via Rots & Water training omgaan met conflicten en 
inzicht krijgen in hun eigen gedrag. We volgen ook regelmatig hoe de veiligheidsbeleving van de 
kinderen in onze school is. In een gedragsprotocol hebben we verder uitgebreider beschreven hoe we 
(vooral preventief) werken aan gewenst gedrag en omgangsvormen tussen leerlingen, ouders en 
school.

We zijn er daarnaast ook van overtuigd dat een goed inhoudelijk onderwijsaanbod zorgt voor een grote 
betrokkenheid bij kinderen, wat in grote mate bijdraagt aan een goed pedagogisch klimaat.

Betrokkenheid bij de samenleving

• Ouders en teamleden herkennen de populatie van de wijk in de populatie van onze school.
• Kinderen dragen allemaal hun steentje bij en hebben een stem in de groep en in de school 
• Ouders zijn en worden betrokken bij het schoolleven van hun kind en bij de school als 

gemeenschap.
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Toekomstgericht daltononderwijs
De kinderen van nu zijn allemaal geboren in de 21e eeuw. Deze tijd en samenleving is heel dynamisch 
en dat vraagt veel van de kennis en vaardigheden die de kinderen nodig hebben. Dat vraagt ook wat 
van hoe wij ons onderwijsaanbod inrichten. Naast de kernvakken taal, rekenen en lezen besteden we 
daarom ook veel aandacht aan de vaardigheden die nu en in hun verdere leven van groot belang zijn. 
Daarbij bedoelen we vaardigheden als: samenwerken, communicatie, kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen, creativiteit, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.

Deze vaardigheden zijn natuurlijk niet allemaal nieuw, maar worden wel steeds belangrijker. We zien 
wel dat de mogelijkheden van digitale leermiddelen voor kinderen kansrijk is. Deze maken daarom ook 
deel uit van ons onderwijsaanbod. De inzet van digitale hulpmiddelen zien we niet als doel op zich, 
maar als een onderdeel in ons aanbod dat kinderen ondersteund bij het verwerven en verwerken van 
kennis.

We zijn een daltonschool. Dat betekent dat we vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs 
invulling geven aan het werken aan de vaardigheden die voor de kinderen van nu zo van belang zijn. 
Deze kernwaarden zijn:

1.    Vrijheid/verantwoordelijkheid 

2.    Zelfstandigheid 

3.    Samenwerken 

4.    Effectiviteit 

5.    Reflectie    

1. Je leert vrijheid vormgeven en verantwoordelijkheid te nemen 
Dit doen we omdat we er van overtuigd zijn dat kinderen die keuzes mogen maken en zich 
verantwoordelijk voelen meer betrokken zijn bij hun leerproces en meer plezier in school beleven. We 
richten ons op twee belangrijke zaken: 

1.    Het creëren van keuzevrijheid voor leerlingen.
2.    Het delegeren van verantwoordelijkheid voor het leren aan leerlingen. 

Voorbeelden hiervoor zijn:

• Kinderen krijgen gelegenheid om te kiezen, bijvoorbeeld met behulp van de keuzekast.
• Kinderen worden belangrijk gemaakt door zelf te mogen plannen en door te werken met een 

weektaak.
• Kinderen mogen hulp bieden tijdens de weekdienst.
• Op onze school leveren kinderen regelmatig een actief aandeel in het geven van gymlessen.
• Op onze school werken we met maatjes en leren we kinderen om verantwoordelijk te zijn voor 

het kind waar ze mee samenwerken.
• Kinderen formuleren wat ze graag willen leren en welke doelen ze willen bereiken. 
• Kinderen participeren door middel van de Leerlingenraad die 6 wekelijks vergadert met de 

directeur(over bijvoorbeeld de aankleding van de school, een nieuwe speeltoestel, de pauzes)

We geven kinderen hierdoor mee dat ze in staat zijn om verschil te maken, dat hun inzet er toe doet. 
Op onze school geven we leerlingen een stem en leren we hen deze stem op een verantwoordelijke 
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manier te gebruiken, zodat ze dit, als mensen zonder vrees,  toe kunnen passen in groep en school en 
uiteindelijk in het nog grotere geheel waar ze deel van uitmaken: de maatschappij. 

2. Je leert goed zelfstandig werken
Zelfstandig werken komt duidelijk tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Leerlingen willen graag 
zelf actief bezig zijn. Daarnaast helpt zelfstandigheid ook, om op je eigen niveau te kunnen werken. Als 
leerlingen goed in staat zijn om zelfstandig te werken, heeft de leerkracht meer tijd om zoveel mogelijk 
kinderen de nodige hulp te bieden. Op onze school stimuleren we zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van de leerling door middel van het werken met weektaken. Leerlingen hebben 
een vorm van vrijheid bij het werken aan deze taak. Deze vrijheid komt voort uit de volgende punten: 

• Je bepaalt zelf het tempo en de volgorde waarin je wil werken
• Je bepaalt zelf of en welke hulpbronnen je inschakelt
• Je bepaalt zelf of je alleen werkt of samen met andere leerlingen
• Je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan de taak besteedt. 

Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint in groep1. Als sterke punten zien 
we:

• Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door 
zelfstandig te oefenen.

• Door te werken met weektaken begeleidt de leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting 
van geheel zelfstandig werken (voortgezet onderwijs).

• Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra taken te maken.
• Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt een andere uitleg of wordt gebruik 

gemaakt van ander oefenmateriaal. 

3. Je leert samenwerken 
Wij zien onze school als een plek voor ontmoeting: de school waar jezelf, elkaar en de wereld ontmoet. 
De omgeving waar de school staat nodigt ons daar ook toe uit: onder ons raam snelt de wereld aan ons 
voorbij. Op enkele meters afstand zoeft de trein voorbij die mensen van de ene naar de andere wereld 
brengt. Goed kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid die de ontmoeting verrijkt. Op onze 
school scheppen we daarom contexten die kinderen de mogelijkheid geven om elkaar en de wereld te 
ontmoeten. Kinderen werken veel samen met klasgenootjes en met kinderen uit andere groepen. Ook 
het werken met maatjes (bijvoorbeeld een leerling uit groep 8 is pleinmaatje voor een leerling uit groep 
3) is voor ons een belangrijk middel voor ontmoeting en voor met en van elkaar leren. Op onze school 
zien we cultuureducatie als een essentieel middel om samen te werken en om elkaar te ontmoeten. 
Sinds 2016 werken we intensief samen met het Centraal Museum, bv door regelmatig op dinsdag kunst 
& cultuur middagen te creëren.  Zo laten zien hoe belangrijk wij cultuureducatie vinden voor de brede 
ontwikkeling van kinderen. 

4. Je leert hoe je effectief kunt leren
We vinden het belangrijk dat kinderen de doelen van het leerproces weten en begrijpen. Daarom 
worden daar waar mogelijk vakken met elkaar verbonden, zodat de doelen op verschillende manieren 
behaald kunnen worden. Dit doen we door:

• Kinderen werken vanuit een weektaak, waarin ze zelf keuzes maken, waarover ze zelf 
verantwoordelijkheid dragen en die ze zelf plannen en uitvoeren.

• Wereldoriëntatie steeds meer thematisch en in relatie met andere vakken aan te bieden. We 
werken met de aanpak van 4xwijzer om hier vorm aan te geven en bij kinderen een 
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onderzoekende leerhouding te stimuleren.
• Kinderen eigen verantwoordelijkheid te geven voor het behalen van leerdoelen en zelf te laten 

vaststellen welke instructies zij nodig hebben.

5. Je leert hoe je op jezelf kunt reflecteren en hoe je goed feedback geeft 
We vinden het belangrijk dat leerlingen zicht hebben op hun eigen vaardigheden/mogelijkheden. Dit 
doen we door:

• Zelf positieve feedback te geven op het werk van kinderen
• Kinderen dagelijks te laten reflecteren op allerlei onderwerpen (gedrag, werkhouding, gevoel 

etc.) via  check-in en de reflectiemeter
• kinderen te leren hoe ze elkaar goede feedback kunnen geven 
• We leren kinderen hun eigen werk te evalueren en het werk van een ander na te kijken en van 

feedback te voorzien. 

Prioriteiten

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

De komenden jaren zien we de volgende prioriteiten in onze ontwikkeling:

• Het borgen en verdiepen van het handelen van leerkrachten en leerlingen passend bij onze 
invulling van de Dalton kernwaarden. 

• Binnen Dalton krijgen: de weektaak, het kindgesprek en het portfolio prioriteit omdat dit de 
kinderen autonomie geeft.

• Het borgen en doorontwikkelen van het didactisch onderwijsaanbod en de organisatie in de 
combinatiegroepen. Hierbij is zicht krijgen op wie een kind is en wat hij laat zien een voorwaarde 
om goed af te kunnen stemmen.

• Het leren vanuit spel (vooral in groep 1-2) en onderzoek en ontwerp steeds meer vorm geven. Dit 
doen we vooral door het onderwijsaanbod op de wereldoriëntatievakken, kunst/cultuur en 
techniek  thematisch in te richten en met elkaar te verbinden.

• We dagen meer- en hoogbegaafde kinderen uit door middel van activiteiten die de brede 
persoonlijkheidsvorming en socialisatie stimuleren. 

Identiteit

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

Onze schoolpopulatie is gelukkig heel divers, waardoor kinderen bij ons op school dagelijks leren 
omgaan met verschillen, elkaar leren waarderen en respecteren. We maken op onze school actief 
gebruik van de kansen die de diversiteit in onze populatie ons biedt. In onze groepen is de diversiteit 
van onze leerlingpopulatie daarom regelmatig onderwerp van gesprek. We maken bijvoorbeeld 
inzichtelijk waar alle kinderen (en hun ouders) vandaan komen.  We doen altijd mee aan de week van de 
lentekriebels en  ‘vieren’ op onze school een lenteontbijt, het kerstfeest, en het sinterklaasfeest. De 
school wordt dan ook aangekleed vanuit deze thema’s.     

Onze uitgangspunten rondom vieringen zijn: 

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

• Vieringen op Puntenburg worden altijd ingevuld op een manier die past bij een openbare school, 
dus vanuit een kennis- en/of maatschappelijke, culturele achtergrond. Wij vieren geen religieuze 
gebeurtenis.   

Aan het einde van ieder schooljaar hebben we als afsluiting voor ouders en kinderen het traditionele 
eindejaarsfeest.  

Kleding personeel, ouders en kinderen
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school 
hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij 
respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een 
hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten 
van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch 
klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet 
toegestaan. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding 
en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje 
alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Wij verwachten dat personeel, ouders en 
kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel 
geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.

Vormingsonderwijs 

Het is bij wet geregeld dat in elke openbare basisschool lessen godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs worden gegeven als ouders daar om vragen.   Deze lessen worden verzorgd door 
bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Er kan worden gekozen voor 
boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. 
Deze vormingslessen zijn niet verplicht, ze worden alleen gegeven op verzoek van ouders.   Als ouders 
van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, dan kunnen wij deze lessen 
aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn 
voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Meer 
informatie is te vinden op www.vormingsonderwijs.nl. Heeft u interesse in vormingsonderwijs? Neem 
dan contact op met Ronald Verhoef (directeur a.i.). 
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 Combinatiegroepen

Op Puntenburg werken we met combinatiegroepen. De combinatiegroepen zijn samengesteld met 
leerlingen uit twee leerjaren. Op deze manier kunnen we de extra zorg, zowel op cognitief zwak als op 
excellent gebied, goed verdelen en begeleiden.  Wij vinden het werken met combinatiegroepen een 
mooi middel om onze Dalton principes uit te werken. Doordat leerlingen van twee leerjaren samen in 
een groep zitten, leren kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en ervaren vrijheid en 
zelfstandigheid als een noodzaak voor het leerproces. Doordat de leerling het ene jaar in het lage 
leerjaar en het andere jaar in de het hoge leerjaar zit, bekleden zij verschillende posities wat betreft hun 
prestatieniveau. Zij zijn niet altijd de zwakste of de sterkste leerling van de groep en ervaren daardoor 
dat zij van betekenis kunnen zijn voor anderen en dat er altijd iets te leren valt. Dit bevordert het sociale 
welbevinden van de kinderen, wat een positief effect heeft op het kind en op de groep.

Maximale groepsgrootte
Om een fysiek en sociaal veilige en prettige klassenomgeving voor de kinderen te kunnen garanderen, 
hanteren wij een streefaantal van maximaal 28 leerlingen per groep, met een absoluut maximum van 
30 leerlingen.

De inzet van personeel
Op Puntenburg kennen we de kracht van samenwerking, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor 
ons als team. Voor ons staat onderling vertrouwen en constructieve communicatie hierbij op plek 1. We 
kunnen van elkaar op aan en we maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We houden ons aan de 
gemaakte afspraken en stemmen met elkaar onze bejegening en ons onderwijsaanbod af.  Elke collega 
is aan het werk vanuit het belang van het kind, de groep en de school. 

De groepsleerkrachten worden ondersteund door de Intern Begeleider (IB). De IB heeft een 
coördinerende taak ten aanzien van de leerlingenzorg op onze school en een coachende en 
begeleidende taak voor de leerkrachten. Extra hulp wordt zo veel mogelijk door de groepsleerkracht 
zelf gegeven. Extra hulp (RT) voor leerlingen met een arrangement wordt meestal buiten de groep 
verzorgd. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig zullen hebben nu het passend onderwijs is 
ingevoerd, wordt advies en ondersteuning, dan wel een arrangement aangevraagd waarin wordt 
aangegeven welke specifieke begeleiding het kind nodig zal hebben.

Naast de groepsleerkrachten en de intern begeleider, hebben we ook nog de beschikking over een 
aantal leerkrachten met een specifiek specialisme. Daaronder valt:   

• Rekenspecialist
• Schoolopleider
• Dalton coördinator 
• Intern Cultuur Coördinator
• Rots en Water trainer 

Verder hebben we nog een vakleerkracht gymnastiek (die voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 
minimaal eenmaal per week gymnastiekles verzorgt), in ieder geval nog voor 1 schooljaar een 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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vakleerkracht techniek (iedere groep 1 les per week), een vakleerkracht muziek, betaald vanuit de 
Ouderrraad (iedere groep een half uur per week) en een student die aan een groepje kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 filosofielessen geeft. Als onderwijsondersteunend personeel zette we daarnaast nog 
een administratief medewerker en een conciërge en technisch conciërge in.

Scholing van het team 
Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven dat aan de eisen van deze tijd voldoet, zijn er ieder 
schooljaar studie- en scholingsbijeenkomsten voor alle medewerkers.  Dit schooljaar staan er weer een 
aantal studiedagen gepland. Op deze studiedagen, maar ook op de diverse vergadermomenten, geven 
we vorm aan alle vernieuwingen die we dit jaar verder uitwerken. De invulling van de studiedagen zal 
dit schooljaar vooral gericht zijn op:

• Borging van ons pedagogisch en didactisch handelen en de aansluiting bij onze dalton 
kernwaarden

• inzicht krijgen in vershillen tussen kinderen en daarop anticiperen

Het hele team volgt de verdiepingscursus Dalton, dat betekent dat iedere leerkracht aan het eind van 
het schooljaar Daltongecertificeerd is.

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen
Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO. Komend schooljaar zullen er 
naar verwachting in alle groepen stagiaires in onze school aanwezig zijn. De stagiaires worden begeleid 
door de groepsleerkracht en de Schoolopleider. Door het werken met stagiaires dragen we niet alleen 
bij aan het opleiden van de leerkrachten van de toekomst, het geeft ons ook het voordeel om extra 
handen in de klas te hebben. Zeker omdat wij een kleine school zijn is dat erg prettig. We richten ons 
daarbij zoveel mogelijk op het aantrekken van 3e, of 4e jaars (alpo) studenten. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Als een van de leerkrachten zich ziek meldt, zorgt de school voor de eerste opvang. Wij proberen het 
zoveel mogelijk op te lossen door:

1. Een invalleerkracht te regelen
2. Een groep te verdelen over de andere groepen

In het allerlaatste noodgeval sturen wij de kinderen naar huis. Dat laatste komt alleen voor als er 
meerdere leerkrachten ziek zijn en wij geen mogelijkheden meer zien om het anders op te lossen. Heeft 
u in zo’n geval geen opvang voor uw kind, dan zorgen wij voor opvang in een van onze groepen. 
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de onderbouw zijn de les- en ontwikkeldoelen heel erg verweven in het totaalaanbod. 

Onderwijs in groep 1 en 2
Kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn geworden. In het begin van hun schooltijd hebben  ze 
vaak al hun aandacht en energie nodig om te wennen. Wennen aan de nieuwe groep kinderen, de 
leerkrachten, het lokaal, het gebouw en de materialen. In het begin is kijken soms al genoeg. 
Langzamerhand gaan ze spelen, meespelen en zelf werk kiezen.  

Rekenen
In de kleuterbouw (groep 1-2) werken wij met de rekenmethode Rekenrijk. De rekenactiviteiten worden 
op een betekenisvolle manier, binnen het thema dat centraal staat, aangeboden. Doel is om op een 
speelse manier, dus ook letterlijk tijdens het spelen in hoeken die hiertoe uitnodigen, kinderen in 
aanraking te brengen met rekenen. We werken tijdens de kleuterperiode aan het bereiken doelen als:

• Ik kan voorwerpen ordenen van veel naar weinig.
• Als je mij een getal onder de 10 laat zien, leg ik daar evenveel blokjes bij neer.
• Ik weet dat vaste gebeurtenissen in een vaste volgorde plaatsvinden.
• Als je mij een voorwerp aanwijst, kan ik vertellen waar het zich in de ruimte bevindt (het kopje 

staat onder de stoel). Ik kan iets opmeten met behulp van mijn lichaam (deze tafel is 2 armen 
lang, deze stoel is 4 voeten hoog). 

Taal
In de periodes tussen vakanties staat een thema centraal. Deze thema’s sluiten aan bij de 
belevingswereld en leermogelijkheden van de kinderen, waardoor de kinderen met taal bezig zijn 
binnen voor hen betekenisvolle contexten. De leerkracht leest uiteraard elke dag voor. Bij het lezen 
gaat het om het kunnen begrijpen van teksten en/of het genieten daarvan en het kunnen verwoorden 
van een mening. In de kring wordt aandacht besteed aan het onderwerp. Ook in de werkjes komt het 
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thema terug. Bij taal leer je:

• Woordenschat Je leert steeds meer worden kennen
• Begrijpend luisteren Je leert informatie te ordenen
• Inbreng in de kring Je leert ervaringen te vertellen een mening te geven of een vraag te 

beantwoorden
• Vrij spreken Je leert gevoelens te uiten, te discussiëren en argumenteren grapjes of anekdotes te 

vertellen.
• Luisterhouding & Navertellen Je leert informatie te interpreteren, ordenen en beoordelen en een 

verhaal na te vertellen.

Voorbereidend lezen 
Ook de voorbereiding op het lezen bieden we op een speelse en betekenisvolle manier aan. In de 
kleutergroep werken we met de kinderen aan doelen als:

• Ik herken mijn eigen naam en die van mijn gezinsleden.
• Ik kan een woord klank voor klank uitspreken. Dat noemen ze op school woorden hakken. Als je 

een woord klank voor klank uitspreekt, kan ik er één woord van maken. Dat noemen ze op school 
woorden plakken.

• Ik kan rijmen.Als je mij een letter aanwijst, kan ik zeggen welke letter het is. 
• Ik kan op mijn manier zelf een prentenboek lezen. 

Voorbereidend schrijven
Eind groep 2 oefenen de kinderen met voorbereidend schrijven. Ze oefenen met het produceren van 
arcades, guirlandes, strepen en punten. En hoe houd je de pen goed vast ? Deze vormen zijn de basis 
voor het schrift zoals dat in groep 3 aangeboden wordt. Dit gebeurt aan de hand van de methode 
Pennenstreken dat je krijgt in groep 3.  

Feedback
We besteden bij de kleutergroep veel aandacht aan het samenwerken, het feedback geven en 
ontvangen en het stevig in je schoenen staan.  Elk kind heeft elke week een ander maatje. De foto's van 
de maatjes hangen duidelijk zichtbaar op het bord, zodat de kinderen altijd kunnen zien wie hun maatje 
is. Met dit maatje zit je in de kring, loop je samen in de rij en je doet opdrachten met elkaar. Je kan 
elkaar helpen als iets niet lukt. Hierdoor leren de kinderen om met iedereen samen te werken en om te 
gaan, ook met kinderen die ze uit zichzelf niet zouden kiezen.  In de dagelijkse ochtendkring is er ruimte 
voor de kinderen om hun verhaal te doen. De leerlingen kunnen dan vragen aan elkaar stellen en geven 
eventueel feedback op een verhaal of de structuur ervan. Meer gestructureerd wordt er feedback 
gegeven via de thermometer die in de klas hangt. De leerlingen wordt gevraagd hun nop te plaatsen in 
een rood, oranje of groen gedeelte. Hierop kunnen de leerlingen aangeven hoe zij zich voelen, hoe zij 
hebben gewerkt en wat er een volgende keer beter of anders kan. Iedere dag staat deze vorm van 
feedback even centraal. Aan het eind van de dag wordt er teruggekeken en aan de leerlingen gevraagd 
hoe zij de dag hebben beleefd.   

Observaties
In het dagelijkse ritme van de kleuters wordt er veel aandacht besteed aan het spelend leren, rekenen 
en het hakken en plakken van woordjes, het aanvankelijk en voorbereidend schrijven en lezen. Op deze 
wijze is de leerkracht in staat de vorderingen op deze gebieden te observeren en waar nodig kinderen 
extra aandacht te bieden op de ontwikkelingsgebieden. Ook het spel van de kinderen en hun 
samenwerking hierin wordt door de leerkracht geobserveerd en eventueel bijgestuurd d.m.v. lessen in 
sociale vaardigheid.   
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Plan, registratie en  keuzebord. 
Nieuwe ouders en kinderen kunnen met ontzag staan kijken naar het enorme keuze bord in de groep. 
Dit bord is ontstaan uit de Daltonvisie. Kinderen maken hun eigen keuze voor een dagelijks werkje, 
maar zijn ook gebonden aan een aantal weektaakjes. De kinderen plannen zelf wanneer zij deze taakjes 
uitvoeren. Bij aanvang van een werkje zetten zij een witte nop achter hun naam en onder het werkje 
dat zij willen doen. Na afloop kleuren zij het taakje af door de witte nop te vervangen in één van de 
kleur van de dag. Iedere dag heeft een kleur: maandag is de rode, dinsdag de blauwe, woensdag de 
oranje, donderdag de gele en vrijdag de groene dag.   

Weektaak
Eind groep 1 krijgen de kinderen één weektaakje om al vast te wennen aan meer verantwoordelijkheid. 
In groep 2 wordt dit langzaam uitgebreid naar 3 weektaakjes aan het eind van het jaar. Weektaakjes 
bestaan vaak uit één rekenwerkje of motorische activiteit, één  weektaakje dat gaat over letterkennis 
over voorbereidend lezen of schrijven en één weektaakje die de kinderen de gelegenheid biedt te 
werken uit de kieskast. Dit laatste bestaat uit acht verschillende soort werkjes gericht op één van de 
acht intelligenties.   

Voorbeeld van een dagindeling:
08.30: kring; de grote kring, maatjes kring, of kleinere kringen waarin een voorzitter de kring leidt.
08.50: taalkring met aandacht voor één bepaalde letter van de week, kinderen leren hierdoor hakken en 
plakken 
09.00: rekenkring, een les van rekenrijk wordt ingeleid, of er wordt geoefend met tellen of getalbegrip
09.15:  buitenspelen 
10.00:  het kleine hapje, bestaan uit fruit, wat brood en wat te drinken 
10.25:  plannen op het planbord 
10.30:  aan de slag met de keuzewerkjes of de taakjes. 
11.10:  opruimen en het “aftekenen” op het planbord 
11.15:  rekenrijk 
11.40:  een liedje wordt geoefend 
11.45:  de lunch, wederom fruit, brood en drinken 
12.10:  buitenspelen met de overblijfkracht 
13.00:  er wordt voorgelezen en het boek wordt nabesproken 
13.20:  in de middag gaan we meestal naar het speellokaal. Daar wordt er gegymd, aan spel gedaan of 
bewogen op muziek
14.15:  als er tijd over is wordt er eventueel nog even buiten gespeeld 
14.30:  het afronden/evalueren van de dag, het verzamelen van de spullen en naar huis. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
2 uur 4 uur 3 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
9 uur 7 uur 5 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 u 45 min 3 u 45 min 5 uur 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 45 min
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De vermelde urenverdeling is geen exact gegeven, maar geeft een richtlijn voor het maken van de 
lesroosters en de verdeling van de aandachtsgebieden over de beschikbare tijd. Voor een aantal 
vakgebieden (spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen) hebben we in onderwijsplannen 
minimum onderwijstijden benoemd.  Veel van de uren zitten versleuteld in de weektaken van de 
kinderen. Afhankelijk van specifieke onderwijsbehoeften in de groep kunnen er ook beredeneerd 
afwijkingen worden gemaakt van de urenverdeling. Levensbeschouwing zien wij als onderdeel van 
wereldoriëntatie.

Onderwijsaanbod algemeen (voor alle groepen)
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Omdat onze school staat voor het ontmoeten van jezelf, de ander en de wereld, hechten we veel 
waarde aan de begeleiding van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. De thema’s uit de methode 
‘Kinderen en sociale talenten’, vormen de kapstok voor ons aanbod. Het gaat om de volgende thema’s:
Ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een 
keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. 

Er wordt op hetzelfde moment door de hele school aan een thema gewerkt.   Omdat we er van uitgaan 
dat een school een soort “samenleving in het klein” is, hebben we op onze school een grondwet 
opgesteld. Deze grondwet noemen we ook wel De Gouden Regels. Elke maand staat er een regel 
centraal en maken we samen met de kinderen afspraken over wat deze regel voor hun groep betekent. 
Door de hele school heen zijn De Gouden Regels zichtbaar. 

Rots & Water 
Sinds juni 2017 mogen wij ons de eerste Rots & Water basisschool van de stad Utrecht noemen en zelfs 
de eerste Rots & Water Daltonbasisschool van héél Nederland! Onze coördinator TSO geeft les aan alle 
kinderen van onze school, van groep 1 tot en met 8. Zij besteedt  intensief aandacht aan Rots & Water 
oefeningen met de kinderen. Daarnaast geeft zij op maandag en woensdag speciale Rots &Water 
trainingen voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken

Wat is Rots & Water?
Rots en Water is een psychofysieke training. Dit betekent dat tijdens de lessen steeds gestart wordt 
vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden geoefend.   

• Rots staat o.a. voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige 
reacties. 

• Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen 
grenzen kunnen stellen. 

Iedereen heeft Rots & Water kwaliteiten in zich. Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken 
en leren kinderen dit over zichzelf.  Maar beiden hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De 
bedoeling is om van beide het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je 
wilt, maar ook luisteren en open staan voor anderen, en compromissen kunnen maken. Sommige 
kinderen kunnen dus iets meer Rots ontwikkelen en anderen meer Water. Tijdens de Rots & Water 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Engelse taal
30 min 45 min 45 min 45 min
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trainingen wisselt onze vakleerkracht Bewegingsonderwijs Maaike actie (spelletjes, simpele 
zelfverdedigingsoefeningen en creatieve oefeningen) af met momenten van (zelf)reflectie en 
kringgesprekken. Maar vooral veel doen! (verhouding is zo’n 75/25%) De trainingen zijn soms 
individueel, soms in tweetallen, oplopend tot max 6 leerlingen. 
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn: 

• zelfvertrouwen
• zelfreflectie
• zelfbeheersing  

De onderwerpen die aan bod komen, zijn: 

• Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets nietof juist 
wel wilt

• Kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan kunnen 
stoppen

• Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of 
juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots)

• Meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen hebben in een ander
• Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen
• Ruzies voorkomen of oplossen
• Zeggen wat je voelt of denkt
• Iets voor een groep durven zeggen of doen. 

Kunst en cultuur/ Cultureel Partnerschap met Centraal Museum
Naast het feit dat we ons inzetten voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, streven wij met ons 
onderwijs doelen na die verbonden zijn aan onze missie: jezelf, elkaar en de wereld ontmoeten. Dit 
doen wij in nauwe samenwerking met het Centraal Museum waarmee we vanaf de start van schooljaar 
2016/2017 een cultureel partnerschap zijn aangegaan. De volgende doelen voor deze samenwerking 
zijn in samenspraak met ouders en leerkrachten van Puntenburg tot stand gekomen:

• Ik ken en ben mezelf.
• Ik heb vertrouwen in mezelf en in anderen.
• Ik kan omgaan met verschillen tussen mensen.
• Ik handel autonoom en verantwoordelijk.
• Ik werk samen.
• Mijn creativiteit krijgt alle ruimte.
• Ik verplaats me in anderen.
• Ik ontwikkel kritisch vermogen.
• Ik ontplooi mijn talenten.Ik zet door.
• Ik ga respectvol om met mensen, dieren en dingen.
• Ik verwonder me.
• Ik ontwikkel mijn verbeelding.
• Ik ben flexibel.Ik benut mijn fysieke kracht.
• Ik ben een vrije denker.  

Op onze school leiden we kinderen op voor een complexe toekomst die veel onbekendheid met zich 
meedraagt. Dit probleem van complexiteit en onzekerheid van de toekomst is natuurlijk al heel oud. 
Sinds de Oudheid zoekt men daarom al manieren om kinderen te leren om met die complexiteit en 
onzekerheid om te gaan. Op onze school willen we kinderen de ruimte geven om hun persoonlijkheid, 
hun denken en hun karakter te ontwikkelen, zodat ze in staat zijn om te gaan met deze complexiteit. 
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We zien cultuureducatie als een belangrijk middel om kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun 
persoonlijkheid, denken en karakter. En we zien het museum hierin als een belangrijke plek waar 
geoefend kan worden. Daarom is de samenwerking met het Centraal Museum voor ons van cruciaal 
belang. Het museum als verlengstuk van het klaslokaal.  

Ons doel is, om in nauwe samenwerking met het Centraal Museum, de kinderen regelmatig in contact 
te brengen met cultuureducatie. Zodat de kinderen zichzelf, elkaar en de wereld daadwerkelijk kunnen 
ontmoeten. Op deze manier geven we heel concreet handen en voeten aan onze missie. Dit resulteert 
in een doorlopende leerlijn waarmee we cultuureducatie verankeren in de school.   

Verdere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur:

• Per groep wordt voor een heel schooljaar een keuze gemaakt uit het beschikbare culturele 
aanbod. Dit aanbod varieert enorm vanwege de vele verschillende activiteiten (passief en actief) 
en de vele disciplines van de kunsten.

• Iedere groep zal tijdens één van de KEC-blokken een voorstelling voorbereiden voor ouders en de 
kinderen van de school.

• De onderbouwgroepen verzorgen voor het Sinterklaasfeest een speciaal optreden voor 
Sinterklaas. Hierbij ondersteunt de vakleerkracht muziek.

• Elk jaar maakt groep 8 een (afscheids)musical. Hierbij krijgen de leerkracht en kinderen 
begeleiding van de vakleerkracht muziek

ICT en mediavaardigheden
ICT zetten we in op twee manieren. We willen kinderen vaardigheden aanleren voor goed 
computergebruik van programma´s als Word, PowerPoint en internet. Daarnaast zetten we educatieve 
software in om inoefening en verwerking van lesstof te verwezenlijken. Dit doen we al standaard bij 
methodes voor rekenen en begrijpend lezen (nieuwsbegrip). De 21st century skills, die de komende 
jaren steeds meer aandacht zullen krijgen, vragen bovendien ICT-geletterdheid. Dat zijn vaardigheden 
voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Het vraagt van kinderen dat ze gepaste media- 
en ICT-bronnen kunnen selecteren en analyseren. Ze leren begrijpen hoe in de maatschappij door 
middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. Deze ICT-geletterdheid krijgt de komende 
jaren steeds meer nadruk in ons onderwijs. 

Muziek 
Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt een muziekdocent betaald. Deze vakleerkracht verzorgt voor 
iedere groep wekelijks een muziekles van 30 minuten.   Gymnastiek In de kleutergroepen verzorgen de 
leerkrachten zelf het bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. 
De kinderen gymmen twee keer per week. Eén les van de vakleerkracht en de andere les van de eigen 
leerkracht. Ook doet onze school mee aan sporttoernooien in de gemeente Utrecht, zoals 
schoolvoetbal (vanaf groep 5), de gemeentelijke atletiekwedstrijd (groep 6/7) en de Avondvierdaagse. 
De school organiseert voor alle groepen één keer per jaar een sportdag.   

Huiswerk
We leren kinderen vanaf groep 4 omgaan met af en toe huiswerk maken. In de groepen 6, 7 en 8 wordt 
dat langzaam iets meer. Het gaat bijvoorbeeld om het leren van topografie, het oefenen met spelling, 
het voorbereiden van een spreekbeurt of nieuwskring. Het doel is vooral om kinderen hiermee te leren 
omgaan en zo de overgang naar het voorgezet onderwijs niet te groot te maken.  We houden de 
hoeveelheid huiswerk wel bewust beperkt, omdat we vinden dat kinderen in hun basistijd vooral ook 
gewoon kind moeten kunnen zijn en genoeg tijd moeten hebben om lekker te kunnen spelen. Met 
ouders kunnen er afspraken worden gemaakt om waar nodig wat extra werk mee te geven om aan 
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individuele doelen te kunnen werken.

Buitenschoolse activiteiten
Onze school onderneemt nogal wat  initiatieven om ervarend te leren. Dit betekent dat er regelmatig 
activiteiten buiten school worden gedaan. De kinderen van groep 1/2 gaan naar de kinder-
natuurspeeltuin Het Vogelnest en doen, net als de andere groepen, diverse excursies in de stad. Groep 3
 tot en met 7 gaan ieder jaar op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp. De locaties voor het 
schoolreisje en het schoolkamp kunnen jaarlijks verschillen.

Proeftuintjes 
Wij laten ons graag inspireren door nieuwe ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Ook vinden we 
het belangrijk om te anticiperen op ontwikkelingen op school. Dat doen we door regelmatig te werken 
met proeftuintjes. In een teambijeenkomst wordt een voorstel voor onderwijsontwikkeling van een 
leerkracht besproken, dat hij of zij in de groep wil gaan uitvoeren. Vervolgens wordt dit in de groep 
uitgevoerd. 

Onderwijs in de groepen  3 t/m 8 
Nederlandse Taal
In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen. In de vervolgklassen leggen we met de 
methode Estafette een goede basis voor voortgezet technisch lezen. Deze methode is een goed 
vervolg op Veilig leren lezen.In groep 4 tot en met 8 gaan kinderen aan de slag met de nieuwste versie 
van de methode Taal Actief. Dit is een compleet pakket voor taal, spelling en woordenschat.Naast het 
technisch lezen heeft begrijpend (en studerend) lezen ook een vaste plek in ons onderwijsaanbod. 
Vanaf groep 4 tot en met 8 werken wij met de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan op 
het actuele nieuws.

Rekenen en wiskunde 
Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we met Snappet met de methodiek van De Wereld in Getallen. Deze 
versie leent zich er goed voor les te geven op drie niveaus en past dus bij uitstek binnen 
opbrengstgericht werken. Voor kinderen die baat hebben bij herhaling is er voldoende 
herhalingsmateriaal, maar er is ook genoeg verrijkingsstof voor kinderen die meer uitdaging kunnen 
gebruiken. In aanvulling op Snappet gebruiken we ook andere materialen om kinderen op niveau te 
laten werken, zoals de methode Rekentijger en oefeningen uit wizKID en wizSMART. De school heeft 
een rekencoördinator (Carry Temming) die zich speciaal richt op het rekenonderwijs. Zij ondersteunt en 
adviseert de andere leerkrachten hierbij. 

Wereldorientatie

We werken met een nieuwe aanpak/methode (4x Wijzer) voor het aanbod op de vakgebieden 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en topografie . Dit is een methode die meer tegemoetkomt aan 
onderzoekend en ontdekkend leren en daarnaast uitgaat van het werken vanuit meervoudige 
intelligentie. De methode biedt ons ook een mooie kapstok om ons aanbod Kunst & Cultuur, 
Wetenschap & Techniek en specifieke 21e eeuw vaardigheden, zoals programmeren, de komende jaren 
verder te integreren. 

Verkeer 
We vinden het belangrijk dat kinderen uitgroeien tot bewuste en verantwoordelijke verkeers-
deelnemers. Voor de kleutergroepen ligt de nadruk op de individuele redzaamheid. Voor de groepen 3 
t/m 8 komen daar zaken bij als gedrag in het verkeer, regels en borden, rekening houden met elkaar en 
verkeer en milieu. Voor het ontwikkelen van redzaamheid van de leerlingen in het verkeer gebruiken 
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we de Verkeerskranten van VVN voor de groepen 4 tot en met 8. De kinderen leren de verkeersregels 
en de betekenis van de verkeersborden. Op deze manier bieden we ze een basis waarop ze op een 
veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer als voetganger, fietser en als zelfstandig gebruiker 
van het openbaar vervoer. In groep 8 leggen de kinderen zowel een theoretisch als een praktisch (als 
fietser) verkeersexamen af.  Bovendien zijn er ook praktische verkeerslessen. De kinderen gaan dan 
bijvoorbeeld naar buiten voor een les in veilig oversteken.   Onze school heeft ook nog een team van 
actieve verkeersouders. Zij organiseren regelmatig acties gericht op veilige verkeersdeelname. 

Engels
In onze school geven we vanaf groep 5 Engels volgens de methode Take it Easy. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Computerlokaal

In onze school is de mogelijkheid om je talenten te ontdekken. Dat kan op het gebied van 
ondernemend leren, gymnastiek, en cultuur.

We hebben een mooi ingericht Technieklokaal waar de kinderen kunnen experimenteren, een 
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speellokaal waar we kunnen dansen en een Gymzaal waar we opvoeringen kunnen laten zien. Dat doen 
we maandelijks.

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

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

We zijn een kleine school die als Dalton school goed om kan gaan met verschillen van leerlingen, hun 
ondersteunings- en onderwijsbehoeften. We zijn in staat passend leeraanbod te geven aan onze 
leerlingen, als het gaat om  basisondersteuning. Wanneer wij vragen hebben over de juiste aanpak of 
een extra kennis (en inzicht) over leerproblemen etc nodig hebben , dan  schakelen we de consulenten 
van het samenwerkingsverband in. Komend schooljaar richten wij onze aandacht extra op het gebied 
van meer- en hoogbegaafdheid en gedrag. 

Aannamebeleid
 Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u 
gebruikmaken van het formulier dat u op de website  kunt vinden. Als er sprake is van aanmelding van 
een kind waarvan vermoed wordt dat  extra  ondersteuning nodig is, wordt een nader onderzoek 
uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het 
kinderdagverblijf.  Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de 
toelating.  Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk/per mail 
geïnformeerd 

Als u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op 
onze school. We organiseren regelmatig een kijk- en snuffelochtend. U vindt de data op onze website. 
We informeren u dan over de gang van zaken op school en over ons Daltononderwijs, en u krijgt een 
rondleiding door onze school. Alle lokalen zijn voor de ouders op dat moment toegankelijk.

Als u besluit uw kind in te schrijven op onze school, krijgt u een ontvangstbevestiging van uw 
inschrijving.  Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, krijgt u bericht van de leerkracht waar uw kind in 
de groep komt en wordt u uitgenodigd voor wenmomenten in de groep. Tijdens de eerste wenochtend  
mag u als ouder hierbij aanwezig zijn. 

Vanaf de vierde verjaardag kan uw kind elke dag naar school. Binnen zes weken na start op school 
nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. We vragen u om daarvoor ter voorbereiding 
een vragenlijst in te vullen over uw kind. 

Kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Wij vinden het echter belangrijk dat de kinderen 
vanaf hun vierde jaar naar school komen. Ze leren immers vanaf het begin op een speelse manier, ook 
in de sociale interactie met de andere kinderen.  

Aantal leerlingen per groep. 
Het aanname beleid is gericht op groepen van rond de 28 leerlingen. Dit is gebaseerd op onze visie op 
onderwijs, vanuit het heterogeen werken en op praktische overwegingen. Lesgeven aan een groep van 
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ongeveer 28 leerlingen in twee verschillende leerjaren is werkbaar voor een leerkracht. De leerkracht 
kan zich een beeld vormen van wat de kinderen nodig hebben om ze goed te begeleiden in hun 
leerproces en ook de voor- en nabereiding van het lesgeven aan 28 leerlingen is haalbaar met goed 
klassenmanagement. Daarnaast is de groepsgrootte passend voor de lokalen. Dit maximum is geen 
hard maximum. Door doublures of versnellen kunnen er soms meer of minder dan 28 leerlingen in een 
groep zitten. Afhankelijk van de zorg die leerlingen nodig hebben kan een groep met 25 leerlingen al 
‘vol’ zijn. Vanaf de groepen 3 t/m 8 geldt 30 leerlingen wel als een hard maximum. 

Toelating van zij-instromers/leerlingen ouder dan 4 jaar 
Wanneer een kind al onderwijs volgt op een andere school en ouders willen hun kind aanmelden op 
Puntenburg, dan is er een andere procedure. Eerst is er de oriëntatie fase. Op dat moment is er nog 
geen sprake van een aanmelding. In deze fase leggen de ouders in een gesprek met de directeur uit 
waarom zij deze stap overwegen. De directeur bespreekt dit met de intern begeleider en er wordt 
gekeken of er plaats is voor de leerling in de groep (in eerste instantie wat betreft aantallen en 
zorgbehoefte van de groep). Criteria voor toelating van zij-instromers zijn o.a. de zorg die de leerling 
nodig zal hebben, het leerlingenaantal in de groep waarvoor het kind wordt aangemeld en het aantal 
zorgleerlingen dat (al) in een groep zit. Indien er plaats is, neemt de intern begeleider contact op met de 
school waar het kind tot nu toe onderwijs volgt. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke behoeftes die 
het kind heeft. Tevens kan, indien nodig, een onderzoek worden afgenomen. Op basis van deze 
gegevens wordt nog eens gekeken of de school met de beschikbare plek de zorg kan bieden die de 
leerling nodig heeft. De intern begeleider adviseert de directeur op basis van de gegevens verkregen 
van de huidige school (en eventueel de uitslag van het PDO) over het wel of niet toelaten. De directeur 
neemt binnen 4 weken een beslissing of de leerling aangemeld kan worden.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en op hun eigen niveau. De resultaten die 
kinderen behalen kunnen heel divers zijn. We vinden het belangrijk om uit te gaan van deze verschillen 
en hierop aan te sluiten bij het aanbieden van de leerstof.   

Observeren en toetsen van de ontwikkeling van de leerling
Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling houden alle leerkrachten de 
vorderingen van de kinderen systematisch bij. Dat gebeurt door observatie, registratie van de 
resultaten van het dagelijkse werk van kinderen, en het afnemen van methode gebonden en 
onafhankelijke landelijke toetsen. De resultaten van de toetsen worden door de leerkracht 
geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs voor de volgende periode te plannen. Ook de 
sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch geobserveerd door middel van 
sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN.   

Twee  keer per jaar wordt er een groepsbespreking gehouden aan de hand van de resultaten van de 
toetsen. De leerkracht en de IB bekijken samen of kinderen naar vermogen en verwachting presteren. 
Vanuit de onderwijsbehoeften van de kinderen wordt er gekeken wat kinderen van de leerkracht nodig 
hebben. Voor alle kinderen worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Soms is die 
onderwijsbehoefte niet duidelijk. Dan kan een kind besproken worden in een intervisie met collega’s, of 
met de schoolarts, het buurtteam of met de schoolbegeleider van Zien in de klas. Natuurlijk wordt u als 
ouder betrokken en op de hoogte gehouden door de leerkracht wanneer uw kind besproken wordt. Een 
goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van wezenlijk belang. Ouders en school zijn 
samen verantwoordelijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen. Bovendien zijn ouders 
voor de school een onmisbare informatiebron. Zij worden vanaf het begin bij de leerontwikkeling van 
hun kinderen betrokken. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouders biedt het beste perspectief op 
een succesvolle samenwerking. Op Puntenburg zijn er de volgende contactmomenten:
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• Het intakegesprek aan de start van de schoolloopbaan
• Korte contactmomenten bij het brengen of ophalen van de kinderen
• Een startgesprek aan het begin van het schooljaar, in groep 5 t/m 8 samen met uw kind
• Een voortgangsgesprek in november en februari. 

Rol van de schoolarts; periodieke onderzoeken
In groep 2 en groep 7 worden de leerlingen opgeroepen door de jeugdarts van de G.G. & G.D. voor een 
algemeen onderzoek. Op verzoek van ouders en/of leerkrachten is het ook mogelijk kinderen 
tussentijds op te laten roepen. Via de G.G. & G.D. worden alle kinderen van groep 2 gecontroleerd op 
eventuele spraak-, taal- of stemstoornissen door een logopedist(e). Op verzoek van ouders kunnen ook 
andere leerlingen worden onderzocht. Deze screening valt onder de zorg van de G.G. & G.D., maar 
onderzoek en behandeling is in dat geval voor rekening van de (ziektekostenverzekering van de) 
ouders. 

Leerlingen die onze school verlaten wegens verhuizing of overplaatsing 
Als kinderen gedurende de basisschoolperiode van school veranderen, bijvoorbeeld door verhuizing, is 
het voor ons noodzakelijk dit tijdig te weten. Er is een verplichte procedure die scholen moeten 
uitvoeren bij schoolovergang. Om de voortgang van het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te 
garanderen wordt door ons een onderwijskundig verslag ingevuld en opgestuurd naar de nieuwe 
school. U hebt het recht dit verslag in te zien. 

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

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO 
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school 
ontvangt van het SWV ook een budget om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die iets meer 
nodig hebben. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en 
ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Utrecht PO, bijvoorbeeld in de vorm van een 
arrangement. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook 
een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een 
aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig 
heeft, bijv.in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht 
vallen de volgende sbo/so scholen:  de Luc Stevensschool voor sbo, de SO Herderschêeschool en SO 
Fier. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. 
Meer informatie vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl/ouders.  

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

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Rekenspecialist -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Anti-pestbeleid 
Ons anti-pestbeleid is beschreven in ons Gedragsprotocol. De IB-er is ook onze anti-pestcoördinator. 
Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op school. Daarnaast is deze persoon een 
aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over een situatie waarin 
gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. De IB-er is te bereiken op de dinsdag en 
vrijdag (tel: 030-2312373) 

Wij werken vooral preventief aan het voorkomen van pestgedrag. Daarvoor zetten wij in:

- De methode "Kinderen en hun sociale talenten"
- Rots & Water
- Onze "grondwet" met 5 gouden regels
- Het gericht aanleren van gewenst en leeftijdsadequaat gedrag bij kinderen (gedrag is ook een vak...)
- Een vertrouwenspersoon in de school, die ook de rol van pest coördinator heeft
- Een gedragsprotocol waarin  o.a. ook de grenzen aan gedrag staan beschreven

Sociale en fysieke veiligheid

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

Veiligheidsbeleid 
Op odbs Puntenburg proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons 
personeel te creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan 
hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te 
monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt 
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op school ter inzage. 

Sociale Veiligheid
Minimaal jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe 
een digitale veiligheidsvragenlijst van Beekveld en Terpstra af bij de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. 
Voor de groepen 2 en 3 gebruiken we een vragenlijst op papier. Op basis van een analyse van de 
resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van leerlingen 
nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie. 

Rol vertrouwenspersoon

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

Risico-inventarisatie

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig 
is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen. 
Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze 
afspraken betreffen o.a.:

• Het ontruimingsplan
• Opleiding bedrijfshulpverleners
• Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
• De jaarlijkse ontruimingsoefening

Onze bedrijfshulpverleners zijn Anja, Kelly, Marije en Janine. Zij worden jaarlijks getraind en dragen 
zorg voor:

• Preventieve maatregelen / controles
• Alarmeren en evacueren van personen uit de school
• Het bestrijden van een beginnende brand
• Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Geurts. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
ib.puntenburg@spoutrecht.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatie en overleg over uw kind
We starten in september met een kennismakingsgesprek tussen ouders, kind en groepsleerkracht(en). 
In dit ‘omgekeerde 10-minutengesprek’ vertellen ouders en kind vooral aan de leerkracht over hun 
doelen en onderwijsbehoeften. Bij de uitnodiging voor dit gesprek ontvangen de ouders een vragenlijst 

De school en de ouders werken samen
Ouders zijn voor ons onmisbare partners. We vinden het een eer dat ouders hun kinderen iedere 
schooldag weer aan onze zorgen toevertrouwen. Een goede relatie tussen de groeps-leerkrachten en 
de ouders is voor de ontwikkeling van het kind van groot belang. We stemmen daarom graag met u af 
wat uw kind nodig heeft aan begeleiding en we informeren u zo goed als mogelijk. Op Puntenburg 
participeren ouders volop in de school. Er is een actieve ouderraad, evenals de oudergeleding van de 
MR. Daarnaast zijn er groepen ouders die vanuit hun talent en expertise meedenken over de 
ontwikkeling van de school, zowel op het gebied van cultuur, als muziek, als PR.

Gouden regels
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor 
elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Daarbij is het 
is ook belangrijk dat we duidelijke grenzen stellen aan gedrag en duidelijk zijn over het gedrag wat we 
wèl willen zien. Hiertoe hebben wij schoolregels (Gouden Regels) opgesteld, die de basis vormen voor 
een goed en veilig pedagogisch klimaat. Het is onze grondwet.   Iedereen – leerlingen, teamleden, 
ouders en anderen die zich bewegen in de school – wordt geacht zich aan de Gouden Regels te houden, 
zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar erop aan te spreken. 

1. Wij leren met elkaar 
2. Wij luisteren naar elkaar
3. Wij helpen elkaar
4. Wij houden rekening met elkaar
5. Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en omgeving 

Traktaties / tussendoortje / lunch
Een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis, en dan wordt er meestal door leerlingen getrakteerd. Wij 
zijn voorstander van gezonde traktaties, of een combinatie van gezond en lekker. Uw kind trakteert 
alleen in zijn/haar eigen groep. Voor het team hoeft u geen traktatie te verzorgen. De groepsleerkracht 
doet wel graag mee met de gezonde traktatie.  

Ook voor het tussendoortje in de kleine pauze en voor de lunch zijn wij een voorstander van vooral 
gezond eten en drinken. Wij verzoeken ouders om hun kind geen snoep mee te geven, maar vooral 
brood, fruit of een klein koekje.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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die als uitgangspunt bij het gesprek gebruikt kan worden. 

Vervolgens zijn er gespreksrondes, in november en  februari. In november is er nog geen rapport maar 
gaan de gesprekken over de voortgang van het kind aan de hand van de gegevens die er op dat 
moment zijn. Dat zijn methodetoetsen en de eigen waarneming van de leerkracht. De rapporten 
verschijnen in februari en juni.  Tijdens het 10-minutengesprekkken in februari bespreekt de 
groepsleerkracht de ontwikkeling van uw kind aan de hand van methodetoetsen, de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem en de eigen waarneming.  In februari willen we iedereen zien en worden alle 
ouders op een gesprek verwacht. In juni is een gesprek over het laatste rapport optioneel en kan door 
ouders bij de leerkracht worden aangevraagd. U kunt ook altijd tussentijds een afspraak met de 
leerkracht maken als hiertoe aanleiding is.   

ODBS Puntenburg verwerkt gegevens van uw kind (zogenaamde persoonsgegevens) in 
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.  Wij 
verwerken niet meer gegevens dan nodig voor het specifieke doeleinde. 

Informatie aan de ouders over de school

We informeren u op verschillende manieren over ontwikkelingen op school:

• In de eerste maand van het nieuwe schooljaar organiseren we per groep een ouderavond. U 
wordt dan geïnformeerd over het leerjaar waarin uw kind zich bevindt.

• Regelmatig krijgt u van de groepsleerkracht een bericht via de mail of via Social Schools ( voor 
meer info zie http://www.socialschools.nl/ )  over actuele en praktische zaken die de groep 
betreffen. Dat kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om materiaal mee te nemen in de onderbouw 
voor een project, de aankondiging van de schoolfotograaf, verzoek om thuis te oefenen met 
bepaalde lesstof

• In het begin van het schooljaar krijgen ouders de ouderkalender met voor ouders relevante 
zaken.In de eerste maand van het nieuwe schooljaar organiseren we per groep een ouderavond. 
U wordt dan geïnformeerd over het leerjaar waarin uw kind zich bevindt.

• Bij de ingang van elk lokaal hangt een informatiebord waar u informatie over algemene 
schoolzaken en groep specifieke zaken kunt lezen. Daar hangt ook de ouderkalender met alle 
activiteiten, studiedagen enzovoort. 

• Elke klas heeft een contactouder, die via e-mail verzoeken rondstuurt om te helpen bij diverse 
activiteiten zoals het begeleiden van kinderen bij excursies, bij projecten in de klas et

Informatie en overleg over uw kind 
We starten in september met een kennismakingsgesprek tussen ouders en groepsleerkracht(en). In dit 
‘omgekeerde 10-minutengesprek’ vertellen ouders over hun kind. Bij de uitnodiging voor dit gesprek 
ontvangen de ouders een vragenlijst die als uitgangspunt bij het gesprek gebruikt kan worden. In de 
bovenbouw voeren we dit gesprek samen met u en uw kind. Vervolgens zijn er gespreksrondes, in 
november, februari en in juni. In november is er nog geen rapport maar gaan de gesprekken over de 
voortgang van het kind aan de hand van de gegevens die er op dat moment zijn. Dat zijn 
methodetoetsen en de eigen waarneming van de leerkracht. De rapporten verschijnen in februari en 
juni.  Tijdens de 10-minutengesprekkken in februari en juni bespreekt de groepsleerkracht de 
ontwikkeling van uw kind aan de hand van methodetoetsen, de gegevens van het leerlingvolgsysteem 
en de eigen waarneming.  In februari willen we iedereen zien en worden alle ouders op een gesprek 
verwacht. Op de andere twee gespreksmomenten kunnen ouders intekenen voor een gesprek. U kunt u 
ook altijd tussentijds een afspraak met de leerkracht maken als hiertoe aanleiding is.   

ODBS Puntenburg verwerkt gegevens van uw kind (zogenaamde persoonsgegevens) in 
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Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Informele procedure: 
als er iets is, gaat u eerst naar de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan bij de directeur (Hoe, 
wanneer, welke initiatieven bij de ouders). Wij maken graag een afspraak voor een gesprek met u als u 
zich zorgen maakt of onvrede heeft over een situatie.             

SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze ligt op school voor alle betrokkenen ter inzage.  Op 
onze school is Monique Hartman de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze 
er het best met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de 
vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de klachtencommissie. Monique Hartman is bereikbaar via 
mail (ib.puntenburg@spoutrecht.nl) of via tel: 030 231 2373

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

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

Protocol gescheiden ouders 
Als school zijn wij wettelijk verplicht beide ouders op eenzelfde manier van informatie te voorzien. Ook 
de ouder die niet kan/mag of gekozen heeft niet te zorgen, heeft recht op informatie. De wet is hier 
heel duidelijk in. Het is de wettelijke plicht van de verzorgende ouder de andere ouder op de hoogte te 
houden van belangrijke zaken die hun kind(eren) betreft, dus ook de schoolontwikkeling. Als school 
willen wij partij zijn voor alle betrokkenen. We hebben daarom gekozen beide ouders op dezelfde wijze 
te informeren. De school wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen, loyaliteits-problemen bij 
leerlingen erkennen en een verbindende rol spelen in deze moeilijk fase. De informatievoorziening kan 
op deze manier geen storende rol spelen in het scheidingsproces of in de omgangsregeling na de 
scheiding.   

De school hoopt voor, tijdens en na het scheidingsproces een betrouwbare buitenstaander te zijn 
tussen ouders en kind. De school kan daarbij een neutrale rol op zich nemen. Vanwege deze reden zal 
het adres van de niet-verzorgende ouder evenzo in onze administratie worden opgenomen en krijgt 
hij/zij ook alle algemene schoolinformatie en kindgebonden informatie zoals we hierboven hebben 
beschreven. Als het niet toegestaan is, bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak, informatie te 
verstrekken, vragen wij u dat schriftelijk aan de directeur te melden.  

De school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit strijdig is met het belang van het kind. Daar 
waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, 
gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. 
Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo 
voorkomen we misverstanden. Hier kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden, van 
afgeweken worden. De gesprekken op school zullen dan gevoerd worden in het bijzijn van de 
schoolleider om te voorkomen dat de klassenleerkracht in het conflict van de ouders betrokken wordt.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Verkeerscommissie
• Tijdelijke klanbordgroepen

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

De Ouderraad
De ouderraad is een groep mensen die vooral praktische zaken binnen school organiseert, coördineert 
en (mede)uitvoert. De OR organiseert ook zaken die deze jaarlijks wederkerende activiteiten 
overstijgen, zoals thema-avonden of schoolfeesten of de organisatie van het muziekonderwijs. 
Daarnaast kan de ouderraad als klankbord voor de oudergeleding van de MR fungeren.  De 
ouderraadsvergadering vergadert doorgaans maandelijks. De OR heeft een vaste voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Bij de ouderraadsvergadering is een vast lid van het schoolteam aanwezig. 
Hierdoor is er altijd een schakel tussen ouderraad en schoolteam. De ouderraad streeft naar een 
samenstelling van ouders waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn. Op het informatiebord in de hal 
van school zijn notulen en vergaderdata van de OR te vinden, evenals een fotogalerijtje zodat ouders de 
OR-leden gemakkelijk kunnen aanspreken. De OR heeft een eigen e-mailadres: 
or.puntenburg@spoutrecht.nl

De Medezeggenschapsraad (MR)        
De MR denkt mee met de schoolleiding over zeer uiteenlopende beleidszaken die spelen op zowel de 
korte als de langere termijn. De MR heeft bij verschillende beleidszaken, die in de school besloten 
worden, advies- of instemmingsrecht. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht voor de 
onderwijskundige doelstellingen en het schoolreglement en adviesrecht voor de organisatie van de 
school en de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.   De MR heeft verder als taak om 
openbaarheid te bevorderen door de ouders zo goed mogelijk te informeren over haar activiteiten. De 
MR vindt het erg belangrijk om vragen en problemen aangereikt te krijgen door ouders en leerkrachten 
om steeds kritisch mee te kunnen denken over veranderingen en verbeteringen op school. De MR is te 
bereiken via mr.puntenburg@spoutrecht.nl.  De MR werkt volgens een reglement dat is gebaseerd op 
de Wet Medezeggenschap. De leden van de MR worden door middel van (openbare) verkiezingen 
gekozen. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De directeur woont op uitnodiging een 
deel van de vergadering bij.  De MR vergadert regelmatig, ongeveer zes keer per jaar. De notulen van 
de vergaderingen worden per e-mail rondgezonden aan alle ouders, op de website gepubliceerd en 
opgehangen op het MR-informatiebord dat centraal in de school hangt. 

Verkeerscommissie
Puntenburg heeft een verkeerscommissie die, behalve de veiligheid van de schoolomgeving, ook het 
verkeersonderwijs tot haar taken rekent. In de verkeerscommissie zitten de directeur en de 
verkeersouders. Voor de bespreking van de schoolomgeving heeft de verkeerscommissie regulier 
(minstens 1 keer per jaar) overleg met de gemeente en de wijkagent. Ouders kunnen bespreekpunten 
aanleveren voor dit overleg. 

Ouderactiviteiten 
Ouders kunnen bij diverse activiteiten participeren, zoals in de Kleutertuincommissie, Sinterklaas 
commissie, bij Kerstactiviteiten, versieren van school bij diverse feestelijke gelegenheden, het 
luizenpluizen, kunstprojecten, avond4daagse, sportdag en andere sporttoernooien, etc. Deze 
activiteiten worden doorgaans georganiseerd door de Ouderraad. Incidenteel zijn er soms meerdere 
ouders nodig voor een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij uitstapjes. Hiervoor worden 
ouders via de mail/ Social Schools en/of via lijsten in de groep gevraagd om te helpen. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 90,00

Daarvan bekostigen we:

• Overige vieringen

• Vakdocent muziek

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het leerplichtige onderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Extra activiteiten die niet tot het 
gewone lesprogramma behoren, zoals schoolreisjes, schoolkamp en andere speciale activiteiten, 
worden niet door de overheid vergoed. Wij vragen daarom ieder jaar een ouderbijdrage om deze extra 
activiteiten mogelijk te kunnen maken. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de 
vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school de extra activiteiten kan realiseren. 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die plaatsvinden: een lentepicknick, een uitstapje naar het 
Vogelnest voor de kleuters en de schoolreis voor de overige groepen, muzieklessen, een bezoek aan het 
Nederlands Filmfestival, de kerstviering, de avondvierdaagse en activiteiten voor een veilige 
verkeerssituatie rondom de school. 

Vanuit de ouderbijdrage wordt ook een vakleerkracht muziek betaald. 

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de 
medezeggenschapsraad vastgesteld. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar zijn:

Groep 1-2 € 86
Groep 3-7 € 100 
Groep 8 € 70 

Het verschil in tarief per groep hangt af van het type schoolreis dat per groep georganiseerd wordt.De 
bedragen voor dit schooljaar moeten nog worden vastgesteld.

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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

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

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

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

4.3 Schoolverzekering

Schoolverzekering  

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

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

- een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw;

- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

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

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

       

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Ziekmelden
Als uw kind ziek is, dan geeft u dit zo spoedig mogelijk zelf door aan school. Ziekmelden kan ‘s 
ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Als uw kind een gedeelte van de dag afwezig is of met een 
bepaalde activiteit niet mee kan doen (bijvoorbeeld sport, vanwege een blessure), dan informeert de 
ouder tijdig de groepsleerkracht. Dit kan persoonlijk, via de telefoon of via een briefje. Mocht een kind 
niet om 8.30 uur op school zitten, dan wordt er voor de ochtendpauze naar huis gebeld. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof aanvragen
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering 
verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet 
mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling. Als u 
verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Ronald Verhoef (directeur 
a.i.). Hij kan u dan precies vertellen wat er moge-lijk is en hoe u verlof moet aanvra-gen. Op school is de 
volledige regeling ter inzage aanwezig. 

Verzuim
 Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als 
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school 
houden wij bij of een kind er ook altijd is. Wij vinden het prettig als u ons voor schooltijd even belt als 
uw kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is. Als er sprake is van veelvuldig te laat 
komen of van ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Utrecht door te geven.
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5.1 Tussentijdse toetsen

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

• In de groepen 3 en 4 dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij 
met succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs

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

onderwijs in de zaakvakken. 

Twee keer per jaar worden de resultaten op deze toetsen uitgebreid geanalyseerd op individueel, 
groeps en schoolniveau en worden er noodzakelijke interventies besproken. De afgelopen schooljaren 
zijn onze tussenresultaten goed te noemen. De focus zal dus vooral zijn op het borgen van de kwaliteit 
van ons onderwijsaanbod om de resultaten zo te houden. 

5.2 Eindtoets

Eindopbrengsten

Na een periode waarin we matig hebben gescoord op de eindtoets, is vanaf twee jaar geleden een 
kentering te zien. Ook het afgelopen schooljaar heeft de werkwijze die we hebben ingezet effect 
gehad. Het heeft er in geresulteerd dat we gescoord hebben boven het landelijk gemiddelde. Dat 
betekent dat het harde werken van het schoolteam effect heeft. 

De werkwijze die dit schooljaar ingezet is in groep 8 is nu als werkwijze voor de gehele school 
ingevoerd. Het zwaartepunt ligt in groep 5 t/m 8 waar we kinderen meer regie en verantwoordelijkheid 
geven om te werken aan de doelen die ze nog niet beheersen.

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

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

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

De kinderen die dit jaar zijn uitgestroomd hebben nagenoeg allemaal hoger gescoord dan werd 
verwacht.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 22,2%

vmbo-k 11,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,1%

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in 
Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van 
het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. 

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

De kinderen in groep 8 maken op onze school de IEP eindtoets. Deze toets wordt afgenomen nadat wij 
het schooladvies hebben opgesteld. Het schooladvies is gebaseerd op de kennis die wij door de jaren 
heen van de kinderen hebben opgedaan op het gebied van cognitieve capaciteiten, maar ook sociale 
vaardigheden en vaardigheden op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Als het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies dat wij 
hebben afgegeven, zullen we dit advies met de leerling en ouders heroverwegen.
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vmbo-(g)t 11,1%

havo 11,1%

vwo 33,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

leeftijdsadequaat gedrag

betrokkenheidwelbevinden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed leren ontwikkelen op de sociale competenties. Het 
gaat daarbij  om sociaal-emotionele ontwikkeling (welbevinden, zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering 
van emoties, etc), sociale vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc) 
en houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (betrokkenheid, 
zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen).

Via de wijze waarop wij invulling geven aan ons daltonderwijs, werken wij al impliciet aan de sociale 
competenties van kinderen. Verderop beschrijven we nog welke andere middelen we inzetten om aan 
sociale competenties te werken en op welke manier we sociale opbrengsten volgen.

Op ODBS Puntenburg werken we aan onze sociale opbrengsten door:

• Uitgebreid aandacht voor het groepsvormingsproces bij de startweken van een nieuw schooljaar
• Lesaanbod vanuit de methode "Kinderen en hun sociale talenten"
• Het hele jaar door aandacht voor onze gouden regels en de daaruit voortvloeiende 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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klassenafspraken. Deze gouden regels hangen in alle groepen en hier wordt het hele jaar door de 
leerkrachten op teruggegrepen.

• Aanbod van Rots & Water training voor alle groepen en voor individuele kinderen. Onze 
vakleerkracht gym is trainer en traint de kinderen tijdens gymlessen. Op school proberen we in de 
klassen zoveel mogelijk een gemeenschappelijke taal te spreken en de terminologie en 
oefeningen van R&W in te zetten.

• Het bewust werken in combinatiegroepen en het creëren van groepsdoorbroken 
werkmomenten. We geloven dat het werken in combinatiegroepen heel goed past bij onze dalton 
indentiteit en kinderen in de gelegenheid stelt om veel sociale vaardigheden te oefenen.

• Kinderen van bovenbouw groepen bewust koppelen aan jongere kinderen (bv als mentor voor 
groep 3, als leescoach etc.)

• Het werken met een leerlingraad op school, waardoor kinderen de basisprincipes van 
democratisch burgerschap leren. We proberen ook samen met andere binnenstadscholen tot een 
periodieke ontmoeting tussen leerlingraden te komen.

• Het werken vanuit onze Dalton kernwaarden. Door op een dalton manier te werken, doen 
kinderen veel sociale vaardigheden 

• Inzet van filosofielessen voor plusgroepjes

We maken gebruik van ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen. 
Daarnaast volgen we 2x per jaar de veiligheidsbeleving van kinderen via een veiligheidsthermometer. 
De analyse van ZIEN en de Veiligheidsmonitor geeft richting aan eventuele interventies. Daarbij maken 
we ondermeer gebruik van de handelingsadviezen die ZIEN geeft, gekoppeld aan "Kinderen en hun 
sociale talenten". We zullen komend schooljaar (jaren) vooral extra aandacht hebben voor het goed 
formuleren van en handelen naar leeftijdsadequaat gedrag van kinderen in de verschillende 
jaargroepen. Daarbij zal er vooral ook een focus zijn op executieve functies (impulsbeheersing, 
concentratie, flexibiliteit, en prioriteiten stellen). 
Komend schooljaar zal er ook veel focus zijn op het borgen van onze daltonlijnen en het versterken van 
de inzet (taal en oefeningen) vanuit Rots & Water.

Twee keer per jaar beoordelen de leerkrachten ook, als onderdeel van het rapport, de 
daltonvaardigheden van de leerlingen. Als daar aandachtspunten uit voortkomen, kunnen er specifieke 
doelen voor kinderen worden opgesteld die onderdeel worden van de weektaak of leiden tot specifieke 
individuele handelingsafspraken.

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg 
Wij werken systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen 
en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de 
overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de 
bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en 
zorgt dat zaken die goed gaan, goed geborgd worden. 

Wij vinden dat we kwaliteit bieden als we goede resultaten bereiken op diverse ontwikkelgebieden. 
Naast de vaste kerndoelen op cognitief gebied, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen 
op gebied van zelfstandig werken, kunnen samenwerken en keuzes kunnen maken en kunnen 
reflecteren op hun werk en dat van anderen. Dit alles binnen een veilig klimaat. Om de cognitieve 
doelen te behalen proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het 
kind. Er wordt instructie gegeven op drie niveaus (basis-, verkorte en verlengde instructie) , er wordt 
gewerkt met het directe instructie model maar ook vanuit de meervoudige intelligentie.  Daarnaast 
werken we aan het welbevinden van leerlingen (we willen graag dat kinderen met plezier naar school 
gaan) via de thema’s uit “kinderen en hun sociale talenten”. We zijn tevreden met een (goed) 
eindresultaat waarbij alles uit het kind gehaald is wat er in zit, ook op gebied van creatieve en 
kunstzinnige ontwikkeling, veiligheid, sfeer en geborgenheid van de leerling, een goed zelfbeeld en 
respect voor medemensen. 

Hoe doen we dat?

In de teamkamer staat een doelenbord en de collega's houden bij welke doelen zij beheersen en waar 
ze nog aan moeten werken. Daarnaast hanteren we het bord waarop we doelensessies noteren. Bij 
toerbeurt is er iemand verantwoordelijk voor deze sessie.

Kwaliteitszorg op het gebied van opbrengsten 
Op onze school besteden we uitgebreid aandacht aan de schoolbrede analyse van de opbrengsten van 
de CITO toetsen. We kiezen er bewust voor om, naast goed analyseren op kind- en groepsniveau (door 
de leerkracht), ook gedetailleerd te kijken naar de trends die we zien op schoolniveau (door intern 
begeleider en directeur). We gaan bij deze analyse uit van de vaardigheidsgroei die kinderen 
doormaken. De vaardigheidsgroei is de mate waarin kinderen ten opzichte van zichzelf groeien. We 
brengen per vakgebied in kaart hoeveel procent van de kinderen ten opzichte van zichzelf in voldoende 
mate gegroeid is. Vanuit deze gegevens kijken we kritisch naar ons handelen en formuleren we 
vervolgens schoolbrede acties om ons handelen aan te scherpen. Ook kan het zijn dat we merken dat 
onze inzet succesvol is. Op dat moment zetten we deze interventie blijvend in. Ook op het gebied van 
de sociale opbrengsten maken we een nauwkeurige analyse waar we schoolbrede acties aan verbinden. 
We hechten er aan om anders te kijken naar cognitieve opbrengsten dan naar sociale opbrengsten. 
Cognitieve opbrengsten tonen zich feitelijk aan ons: goede antwoorden worden vertaald naar een 
bepaalde score. Sociale opbrengsten komen voort uit observaties en vanuit bevindingen van de 
kinderen zelf. Het gaat hierin niet om goed of fout en om bijbehorende scores, maar om goed kijken 
naar kinderen en verstaan welke vraag ze ons stellen en wat ze van ons nodig hebben. 

Kwaliteitszorg op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen 
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van ons pedagogisch en didactisch handelen goed te 
monitoren en te analyseren. Daarom hebben we met elkaar vanuit het verhaal van onze school 
beschreven welk gedrag van leerkrachten nodig is om antwoord te geven op de ontwikkelingsvragen 
die kinderen ons stellen. We borgen de kwaliteit door minimaal maandelijks een ronde 
klassenconsultaties te organiseren, waardoor de directeur of intern begeleider aan de hand van 
objectieve kijkpunten die zijn vastgelegd in kijkwijzers, de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch 
handelen in kaart brengt. Na iedere ronde wordt er een schoolbrede analyse gemaakt, waarna er een 
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schoolbrede ambitie wordt opgesteld. Deze schoolbrede ambities en de vorderingen van individuele 
leerkrachten ten opzichte van deze ambitie, zijn onderwerp van gesprek tijdens het inhoudelijk 
teamoverleg, tijdens collegiale consultaties en in de gesprekken met de directeur vanuit de 
gesprekscyclus met betrekking tot functioneren. 

Werken vanuit het inhoudelijk jaarplan
We stellen jaarlijks een inhoudelijk jaarplan op. Dit jaarplan geeft richting aan ons handelen. Het bevat 
alle doelen die we voor dat schooljaar willen bereiken. Het jaarplan is opgebouwd uit een aantal 
kwaliteitsgebieden vanuit SPO Utrecht, ook wel de ijkpunten van de SPO genoemd. In het schooljaar 
2015/ 2016 lag er een ambitieus jaarplan waaruit duidelijk werd dat er grote stappen gezet moesten 
worden op het gebied van missie/ visie, pedagogische en didactische kwaliteit, teamontwikkeling, 
kwaliteitszorg en het Daltongehalte van de school. We zijn er trots op dat we in de eindevaluatie van dit 
jaarplan hebben kunnen vaststellen dat we de deze stappen met elkaar gezet hebben. In het schooljaar 
2016/ 2017 is hieraan verder gewerkt met specifieke focus op het uitstralen van onze missie/visie, meer 
zichtbaar maken van de doorgaande Daltonlijn, opstarten van een constructieve samenwerking met 
het centraal museum als onze culturele partner om zo groepsdoorbroken cultuureducatie aan te 
bieden, aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. In het schooljaar 2017-2018 zijn we de 
samenwerking met het centraal museum verder doorontwikkeld. Er is veel tijd en energie gestoken in 
het inrichten van het onderwijs in de combinatiegroepen. We hebben de daltonlijnen (en het 
daltonbeleidsplan) opnieuw geformuleerd. Daarbij hebben we dit schooljaar vooral aandacht gehad 
voor reflectie. Op het gebied van toekomstgericht onderwijs hebben we een start gemaakt met in 
invoeren van thematisch werken vanuit de wereldoriëntatie vakken vanuit de methode/aanpak 
4xwijzer. Daarnaast hebben we onze ondersteuningsmogelijkheden op heet gebied van Dyslexie, o.a. 
via inzet van het programma bouw, en meer- en hoogbegaafdheid, uitgebreid.

In het schooljaar 2019-2020 nemen de volgende onderwerpen een prominente plek in het inhoudelijk 
jaarplan:

•  Verder uitbouwen en zichtbaar maken van de doorgaande Daltonlijn in het handelen van alle 
leerkrachten, leerlingen, ouders en in het gebouw. Speciale focus op de Daltonlijn reflectie

• Het verstevigen van ons onderwijs in de combinatiegroepen.
• Verdieping aanbrengen in de manier waarop kinderen feedback krijgen, elkaar feedback kunnen 

geven en kunnen reflecteren op hun werk.
• Wij komen tegemoet aan de verschillen die er zijn tussen kinderen.
• We dagen meer- en hoogbegaafde kinderen uit door middel van activiteiten die de brede 

persoonlijkheidsvorming en socialisatie stimuleren.
• We starten met het Portfolio
• De kinderen krijgen meer autonomie binnen de weektaak
• Daltontijd wordt sterk ingezet
• Het voeren van kindgesprekken wordt vanzelfsprekend, kinderen zijn onderdeel van hun 

onderwijs

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek  

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

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

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

Schooltijden
De deuren gaan om 8.20 uur open. U hebt dan 10 minuten om er voor te zorgen dat uw kind in de klas 
is. Om 8.30 uur start de les. De ouders van de groepen 3 tot en met 8 brengen hun kinderen tot aan de 
deur van het lokaal. De leerkracht staat in de deuropening zodat u kort dingen kunt doorgeven of een 
afspraak kunt maken. De kinderen gaan bij binnenkomst werken aan hun weektaak. Om 14.45 uur zijn 
de kinderen vrij. De leerkracht komt met de kinderen naar buiten. De kinderen hebben een kleine pauze 
in de loop van de ochtend, en de lange middagpauze is van 12.00 – 13.00. Kinderen kunnen deelnemen 
aan de Tussenschoolse Opvang die verzorgd wordt door Partou. Kinderen mogen ook opgehaald 
worden om thuis te lunchen. Het is belangrijk dat ouders die hier voor kiezen er voor zorgen dat de 
kinderen om 13.00 uur weer in de klas zitten en dat de kinderen niet voor 12.55 uur terug zijn op school. 

Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Op onze school hebben we bewust gekozen voor een tussenschoolse opvang die verzorgd wordt door 
gediplomeerd personeel. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen tijdens de pauze (12.00 - 
13.00) deskundig begeleid worden. Daarom besteden we als school samen met de TSO aandacht aan 
de eenduidigheid in ons pedagogisch handelen. Dezelfde regels op school als bij de tussenschoolse 
opvang, dezelfde opbouwende aanspreektoon en het bekrachtigen van positief gedrag zowel op school 
als bij de tussenschoolse opvang zijn voorbeelden van dit eenduidige handelen. Om dit goed met elkaar 
af te stemmen participeren de medewerkers van de tussenschoolse opvang regelmatig bij een 
teamoverleg of studiedag van het schoolteam. De kosten voor het overblijven zijn € 2,75 per kind per 
dag. 

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou Laan van Puntenburg, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Ludios en eigen coordinator , in 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou Laan van Puntenburg, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De 
Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen 
voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Ouders kunnen terecht bij de voor- en 
naschoolse opvang verzorgd door Partou. Dagopvang en naschoolse opvang vindt plaats in hetzelfde 
gebouw als onze school. Voorschoolse opvang op andere locaties. Kinderen kunnen worden aangemeld 
via: https://www.partou.nl/aanmelden/stap2 Omdat niet alle ouders ook wonen in de wijk waar de 
school staat, gaan niet alle kinderen automatisch naar deze opvang. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Maandag: TSO op school mogelijk
Dinsdag: TSO op school mogelijk
Donderdag: TSO op school mogelijk
Vrijdag: TSO op school mogelijk

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1 t/m 8 ma en do
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Voor de jaarplanner verwijs ik u naar de website van de school.

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020
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