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1 Welkom op de Curtevenneschool
De basisschoolperiode is een belangrijke periode voor uw kind. Hier wordt de basis gelegd om uw kind op te
laten groeien tot een zelfstandig en verantwoordelijke persoonlijkheid. Een groot deel van de dag zijn
leerkrachten verantwoordelijk voor uw kind. Het is belangrijk dat uw kind een goede school hee� waar het
voorbereid wordt op de toekomst en waar uw kind zich veilig en geborgen voelt. Daarom kiest u een
basisschool met zorg. Als u voor onze school kiest, maakt u een goede keuze!

Kennismaking
Om een indruk te krijgen van de school kunt u een afspraak maken met de locatiedirecteur, Sandra Saher.
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school en een rondleiding door het gebouw. U maakt kennis
met het team en krijgt de gelegenheid om uw vragen en wensen te bespreken.

Informatie
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn. We werken bij ons op school met de schoolapp
Social Schools. Via deze app blij� u als ouders op de hoogte van gebeurtenissen en de dagelijkse gang van
zaken op school. Ook kunt u daar de schoolkalender vinden met alle belangrijke data en activiteiten. De
kalender staat ook op de website, www.curtevenneschool.nl. Actueel nieuws vermelden wij ook op onze
website. Wij hebben een ouderportaal ParnasSys. Ouders kunnen met een eigen inlogcode de digitale
rapportage van de leerlingvolgsysteem toetsen en de digitale rapporten van hun kind(eren) bekijken.

Inschrijving en plaatsing
Kleuters mogen naar de
basisschool vanaf het moment
dat zij vier jaar zijn. Ze zijn
leerplichtig vanaf het moment
dat zij vijf jaar zijn. Na
inschrijving bij onze school
krijgt u hiervan een bevestiging
en informatie over de
vervolgstappen. Uw kind mag
twee tot zes ochtenden, voordat
het vier jaar wordt, komen
wennen op school. Ruim voor
de start neemt de
groepsleerkracht telefonisch
contact met u op om afspraken
te maken. Broertjes en zusjes
worden in de onderbouw in
principe niet bij elkaar in de
groep geplaatst. We vinden dat een kind zich dan beter kan ontwikkelen. Wij proberen rekening te houden
met o.a. vriendjes en vriendinnetjes en de verdeling jongens-meisjes bij het plaatsen van een nieuwe leerling
in een groep.
Zit uw kind op een andere school en meldt u het bij ons aan, dan nemen we altijd contact op met die school
voor nadere informatie. We maken dan een afweging ten aanzien van de groepsgrootte en de
zorgmogelijkheden in de groep waarin uw kind komt. Dit doen wij in goed overleg met u als ouder en met de
andere basisschool.
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Wat voor school is de Curtevenneschool?
De Curtevenneschool is een openbare basisschool. Ze ligt
op een rustige plek dichtbij het centrum van Kortenhoef
met veel speelruimte en groen om het gebouw. Openbaar
betekent dat de school open staat voor alle leerlingen.

De school telt ongeveer 200 leerlingen verdeeld over acht
groepen. In een groep zitten twintig tot dertig leerlingen,
de gemiddelde groepsgrootte is 25 tot 30 lln.
De groepen zijn verdeeld over een onderbouw, een
middenbouw en een bovenbouw:

● De onderbouw met twee groepen 1/2
● De middenbouw met de groepen 3 t/m 5
● De bovenbouw met de groepen 6 t/m 8

De schoolpopulatie bestaat grotendeels uit kinderen van
hoogopgeleide ouders. Ongeveer 60% van de ouders hee�
een HBO of universitaire opleiding gevolgd. Ongeveer 60%
van de leerlingen stroomt door naar HAVO of VWO. Er zijn
ook kinderen die niet tot de grote groep gemiddelde
leerlingen behoren. Er is een groep die didactisch en
pedagogisch meer ondersteuning nodig hee� en een groep
die juist meer of andere uitdaging nodig hee�. Beide
groepen krijgen bij ons extra zorg en begeleiding van de
groepsleerkracht of van externe deskundigen.

Bestuur Talent Primair
De Curtevenneschool wordt bestuurd door Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van
de stichting is: ‘Talent Primair’. Onder Talent Primair vallen 25 basisscholen. Deze scholen bevinden zich in de
gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur.
De heer Roel Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw Fije Hooglandt lid.

Het bestuursmodel
Het bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting is door de raad van toezicht gedelegeerd aan het
tweehoofdige college van bestuur. Zij vormen samen het bevoegde gezag en geven leiding aan de stichting.
De raad van toezicht hee� een controlerende functie. Het bestuursbureau gee� inhoudelijke- en
administratieve ondersteuning. Er zijn meerscholen directeuren aangesteld, die de leiding hebben over 2 tot
5 scholen. Op de scholen zijn locatiedirecteuren werkzaam. De directies zijn betrokken bij de voorbereiding
en uitvoering van het stichtingsbeleid.
De meerscholendirecteur van de Curtevenneschool is tevens leidinggevende over de Meester Kremerschool
in Nederhorst den Berg. De meerscholendirecteur hee� de eindverantwoordelijkheid en legt verantwoording
af aan het tweehoofdige college van bestuur van de stichting.
De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de financiën en het onderwijskundig beleid van de
school. De locatiedirecteur is de eerst aanspreekbare persoon voor alle betrokken. Binnen de bestuurlijke
kaders werken de directie en het team aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid zoals omschreven in
deze schoolgids en het schooljaarplan.

Missie/visie
De Stichting stelt het Talent van elk kind Primair. Talent Primair gaat voor de brede ontwikkeling van
kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons
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onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. De scholen zijn breed toegankelijk (openbaar of
bijzonder neutraal). Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school en in lijn met de visie van Talent
Primair haar eigen onderwijsrichting. Zie voor een uitgebreidere beschrijving www.talentprimair.nl.

Visie
Talent
Primair

Wat wil de school?

Onze missie hebben wij als volgt samengevat:

Samen leren ……
Het positieve groepsgevoel is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces. Daarom bieden we
kinderen veel mogelijkheden om samen te werken. We geven groepsopdrachten, stimuleren
onderlinge hulp en organiseren gezamenlijke activiteiten zoals de herfstafette, kindertoneel,
dansfeest en zomerfeest. Ook vinden wij samenwerking met ouders belangrijk om de kinderen goed
te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

…om talenten te ontwikkelen.
Wij dagen kinderen uit om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Wij bieden kinderen deskundige
begeleiding bij leer- en gedragsproblemen en bij hoogbegaafdheid. Talenten zijn voor ons zowel
cognitief als ook sociaal-emotioneel en creatief. Wij werken met niveaugroepen en externe
begeleiders. Ons leerstofaanbod is breed en actueel en omvat o.a. mediawijsheid, techniek, crea
lessen en muziek. Daarnaast werken wij met projecten en themaweken, zoals Lentekriebels.

Belangrijk voor ons zijn ook:

Zelfstandigheid,...
Wij werken volgens het model van het zelfstandig leren. Daarbij gebruiken we dag- en weektaken,
vraagblokjes, kieskasten en extra instructiemomenten voor leerlingen die dat nodig hebben.
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nieuwsgierigheid...
Wij stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen door de inzet van onderzoekend en
ontwerpend leren. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij daarvoor de methode Blink in combinatie
met ons innovatiecentrum en de leerlijn ‘leren leren’. Bij de kleuters gebruiken we daarvoor de
methode Kleuteruniversiteit in combinatie met ook het innovatiecentrum en de leerlijn ‘leren leren’.

... en een plezierige en veilige omgeving
Veiligheid in sociaal opzicht is voor kinderen zeer belangrijk. Wij gebruiken daarvoor de methode
Leefstijl en de Gouden Curtevenne regels. De Gouden Curtevenneregels zijn een 5-tal gedragsregels
die door de school heen hangen en waar wij ons allemaal aan houden. Denk hierbij aan: Wij lopen
rustig door de school. Wij zijn ons ook bewust van ons voorbeeldgedrag. Een sociaal veilig klimaat
uit zich in respect en zorg voor elkaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar onze
school komen.

In het schoolplan is voor een periode van vier jaar vastgelegd welke verbeteractiviteiten de school wil
bereiken.  Niet alles ligt van tevoren vast, er komen altijd door nieuwe ontwikkelingen activiteiten bij.

In het schooljaar 2021/2022 worden de volgende (onderwijskundige) activiteiten uitgevoerd:
● Onze kijk op de ontwikkeling van kinderen professionaliseren we met de Stermethode van de

Lerende school. Deze methode zetten we al twee jaar in en integreren we verder in onze aanpak.
Deze methode hee� vijf hoofdthema’s waarmee we een groep en de kinderen in kaart kunnen
brengen. Deze thema’s zijn:

- Leefklimaat / welbevinden.
- Positief leerklimaat en betrokkenheid.
- Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag.
- Sociaal Vaardig gedrag.
- Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de kinderen.

De bovenste vier thema’s zijn onderliggend aan het vijfde thema. Via de ‘STER-methode’ zullen we
door middel van observaties, besprekingen, analyses, overzichten, data, e.d. volgens een vaste
werkwijze de groepen en kinderen in beeld brengen en van daaruit gerichte acties ondernemen om
het potentieel van de kinderen te gaan bereiken.

● Om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen optimaal te benutten zetten we
coöperatieve werkvormen in. Coöperatieve werkvormen zijn de didactische werkvormen die
gebruikt worden bij coöperatief leren. Hierbij werken de leerlingen samen in kleine groepen, volgens
specifieke stappen. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel inbreng hee�. De
leerlingen hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Zo versterken ze hun
eigen leerproces én dat van de ander. Coöperatieve werkvormen zorgen voor effectieve leertijd,
omdat meer leerlingen tegelijk actief zijn.

● Bij ons leren de kinderen leren. Door middel van de leerlijn ‘leren leren’ leren de leerlingen o.a.
plannen, organiseren en taken verdelen. Deze leerlijn zetten we in bij de zaakvakmethode Blink.

● Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek werken we met Blink. Blink
Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend,
onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. We gaan groepsoverstijgend werken per 2
jaargroepen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Zie
https://blink.nl/educatie/blink-wereld. Dit schooljaar maken we een keuze in werken: geïntegreerd
of per vak en zetten we dit in.

● Het vorig jaar in gebruik genomen innovatiecentrum wordt geïntegreerd in de lessen. De ICT-er
maakt hier een plan voor. We zetten het innovatiecentrum in als middel bij o.a. de zaakvakken en de
leerlijn ‘leren leren’, maar ook als doel op zich om de leerlingen kennis te laten maken met de
nieuwste ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs.

● Voor rekenen werken we via Gynzy. Dit jaar gaan we over van de methode Pluspunt via Gynzy naar
de leerlijnen van Gynzy. Ook nemen we ons rekenonderwijs onder de loep en leggen dit neer naast
de nieuwste inzichten over rekenen. We maken een plan om ons onderwijs in te richten volgens deze
inzichten. Het doel hiervan is dat alle leerlingen een uitstroomniveau behalen passend bij hun
ontwikkeling en talenten.
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● Dit jaar nemen we tevens ons begrijpend leesonderwijs onder de loep en leggen dit neer naast de
nieuwste inzichten over begrijpend lezen. We maken een plan om ons onderwijs in te richten
volgens deze inzichten. En kiezen een methodiek om begrijpend lezen te integreren met alle andere
vakken. Het doel hiervan is dat alle leerlingen een uitstroomniveau behalen passend bij hun
ontwikkeling en talenten.

● In de groepen 1/2 wordt het werken met het Digikeuzebord ingevoerd. Het Digikeuzebord is hét
digitale alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord. Daarnaast is het digikeuzebord ook
het leerlingvolgsysteem van de kleuters. De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online
programma dat werkt op elke willekeurige computer. De leerkracht beschikt daardoor over
uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie hee� gespeeld, welke activiteiten het meest
favoriet zijn en wat elk individueel kind hee� gekozen. Dat levert tijd, gemak en nieuwe inzichten op.
De leerkracht gee� ook aan welke doelen een kind al beheerst en kan ze de ontwikkeling van de
leerlingen bijhouden. Zie https://www.digikeuzebord.nl/

Waarom kiezen voor de Curtevenneschool?
● We zijn een enthousiast team dat met veel plezier werkt;
● Wij bieden een goede en veilige sfeer zodat uw kind met plezier naar school gaat;
● Wij hebben oudercommunicatie hoog in het vaandel staan. Samen zorgen we voor uw kind;
● Wij vergroten de zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden;
● Wij vinden naast de verstandelijke ontwikkeling ook de creatieve en sociaal-emotionele

ontwikkeling van uw kind belangrijk;
● Wij bieden goede leerlingenzorg, gecoördineerd door een ervaren interne begeleider;
● Wij hebben een prachtig innovatiecentrum in de school (i@TP)
● Wij bieden extra zorg voor zwakke leerlingen door remedial teaching en externe deskundigen;
● We dagen begaafde leerlingen uit met verrijkingsstof en uitdagende projecten;
● We maken gebruik van vaardigheden en talenten van ouders;
● We bieden een hobbyclub met diverse activiteiten voor kinderen;
● ...en als er iets te vieren valt, dan zorgen we dat de activiteiten en feesten tot in de puntjes verzorgd

zijn!

Innovatiecentrum Talent Primair (i@TP)
In onze school maken we graag gebruik van talenten. Daarom hebben we een plek waar leerkrachten,
kinderen en partners zich kunnen ontwikkelen op het gebied van ICT. De werktitel van het innovatiecentrum
is i@TP.  Dit betekent 'innoveren at Talent Primair'.

In ons innovatiecentrum innoveren wij ons onderwijs. Vanuit een vaste plek, ingericht met diverse
ICT-middelen, richten wij ons op vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen, nu en
in de toekomst. We kijken op een andere manier naar begrippen als onderzoekend en ontdekkend leren. We
spelen in op veranderingen en inspireren leerlingen én leerkrachten met ICT.
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Door leerkrachten te inspireren zorgen we voor een olievlekwerking en ontwikkelen we onze professionals.

Hoe ziet het ‘innovatiecentrum’ van Talent Primair eruit?
Het ‘innovatiecentrum’ is een plek waar:

- vanuit moderne evidenced based theorieën geleerd wordt door de deelnemende partijen;
de verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en wat nu mogelijk is in de praktijk;

- kinderen leren met moderne technieken om te gaan;
- kinderen ontdekkend of op een andere wijze kunnen leren;
- cursussen voor kinderen en hun leerkracht worden gegeven gedurende de dag;
- workshops en bijeenkomsten bijdragen aan de professionalisering van medewerkers van Talent

Primair;
- lessen/methodes ontwikkelingen;
- professionals worden geïnspireerd om ICT in te zetten;
- professionals kunnen uitzoeken wanneer ICT ingezet kan worden om het leren positief te

bevorderen;
- e-learning cursussen/handleidingen maken.

Het is ook een plek voor partners zodat zij:
- hun klanten kunnen ontvangen;
- samen met scholen aan nieuwe concepten kunnen

werken en uitproberen;
- cursussen kunnen geven;
- met alle betrokkenen kunnen samenwerken

(opleidingsschool, PO, VO).

Talent Primair en onze school ontwikkelen talent met
uitdagend onderwijs. Dit lokaal laat zien dat wij ons onderwijs
weten te innoveren en een inspirerende en verrijkende leeromgevingen gaan realiseren voor zowel leerlingen
als leerkrachten van Talent Primair en in het verlengde hiervan: alle partners die met ons samenwerken!

Wilt u meer weten over ons centrum, kijk dan op de website: i-tp.nl of neem contact op met :

Hester hester@i-tp.nl of Derek (ict@talentprimair.nl)
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Inspectie februari 2020
In februari 2020 hebben wij een verificatieonderzoek gehad van de inspectie van het onderwijs. Het
onderzoek vindt dan plaats op bestuursniveau, na gesprekken met het bestuur komt de inspectie op enkele
scholen om te kijken of dat wat er gezegd wordt ook klopt. Voor zo’n onderzoek kan je als school maximaal
een voldoende krijgen. We waren dan ook blij dat de inspectie meende om ons toch op het punt
kwaliteitscultuur een ‘goed’ hee� gegeven. Lees hieronder het deel van het rapport dat over onze school
gaat:
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2 Hoe werken wij?

Doorlopend ontwikkelingsproces
Wij willen dat ieder kind, via een doorlopend leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden
verwer� die het nodig hee� om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkende burger te worden. Onze
onderwijsmethoden zijn geselecteerd op hun bijdrage aan dit leer- en ontwikkelingsproces. Wij volgen de
kinderen in hun ontwikkeling en dagen ze uit om een volgende stap te maken (de zone van naaste
ontwikkeling). Geduld, aanmoediging en complimenten ondersteunen dit proces.

Google for education
Op de Curtevenneschool werken we met de omgeving van Google in combinatie met chromebooks, ook de
leerlingen hebben toegang tot deze Google omgeving. In de groepen zetten we Google Classroom in. In deze
omgeving zet de leerkracht de leerstof voor de groep of voor individuele kinderen klaar. Of de leerlingen nu
op school zijn, of in quarantaine thuis zijn, zij kunnen de leerstof ten alle tijden terugvinden. Met de andere
apps, zoals Google presentaties en Google documenten kunnen de leerlingen zelfstandig of door middel van
samenwerken projecten uitvoeren.

‘Leren leren’
In deze leerlijn wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de juiste manier van leren. Want leren moet
je dus eigenlijk ook gewoon leren. Taakaanpak, samenwerken en reflecteren zijn onderdeel uit deze leerlijn.
Kinderen leren hoe zij hun taken kunnen plannen en organiseren, zij leren hoe ze samen kunnen werken en
ze leren reflecteren op hun eigen aanpak en werk. Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt er aandacht besteed aan
deze gebieden van Leren Leren. In groep 1 en 2 leren kinderen bijvoorbeeld te luisteren naar de uitleg van de
leerkracht, vervolgens het taakje uit te voeren en als het klaar is weer op te ruimen. Naarmate kinderen ouder
worden, leren ze steeds meer taken achter elkaar uit te voeren maar ook om deze zelfstandig te plannen. Aan
het eind van de basisschool is je kind klaar om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en kan
dan bijvoorbeeld zelfstandig zijn huiswerk plannen en uitvoeren. Deze vaardigheden zijn niet alleen
belangrijk in het voortgezet onderwijs maar ook voor het hele verdere leven van de leerlingen.

Zelfstandig en klassikaal werken
In de groepen besteden wij veel aandacht aan het zelfstandig werken van kinderen. Het begint in groep 1/2
met het zelf pakken van werkjes en de opdracht om per week een aantal werkjes te doen. In de volgende
groepen wordt het zelfstandig werken steeds verder uitgebreid. Leerlingen in groep 8 moeten in staat zijn om
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een langere tijd zelfstandig te werken. Dit is o.a. van belang voor een goede voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. Binnen het zelfstandig werken besteden wij veel aandacht aan een veilige en goede werksfeer, het
geven van hulp aan elkaar, individueel werken, samenwerken en het zelf plannen en oplossingen zoeken. De
leerkracht begeleidt de leerlingen bij dit proces en gee� extra instructie aan leerlingen die dit nodig hebben.
In de groepen wordt ook klassikale instructie gegeven. Klassikale activiteiten zijn ook voorlezen,
spreekbeurten en kringgesprekken. Hierbij komt het sociale aspect, het samen beleven naar voren. Deze
activiteiten zijn kort en afwisselend van werkvorm. In de onderbouw wordt er bij bepaalde activiteiten
gewerkt in een circuitvorm. De leerlingen zijn dan op hetzelfde moment bezig met verschillende activiteiten.
Als ze klaar zijn met een activiteit schuiven ze door naar een volgende activiteit.

Doubleren
Niet alle kinderen ontwikkelen zich gelijk. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om bepaalde leerstof of
vaardigheden te verwerven. Het kan gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling of om de
cognitieve/leerontwikkeling. Wij maken voor een doublure een zorgvuldige afweging en betrekken ouders er
tijdig bij. Uiterlijk in april wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid van een doublure. Daarna volgt overleg
tussen ouders, leerkracht en intern begeleider. Wij streven naar een beslissing die door school en ouders
gedragen wordt. De schoolorganisatie hee� uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid bij deze beslissing en
indien nodig neemt de directeur in overleg met leerkracht en intern begeleider het definitieve besluit.

Resultaten

De eindtoets Route 8
In groep acht maken de leerlingen de toets Route 8. Wij hebben gekozen voor route 8, omdat deze toets
digitaal gemaakt kan worden en adaptief is. Adaptief wil zeggen dat de kinderen opgaven krijgen die passen
bij hun capaciteiten. Leerlingen maken de opgaven die ze aankunnen. Deze toets is erkend door de overheid.
Toetsonderdelen zijn:

● taal (luisteren, lezen, spelling en ontleden),
● rekenen (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden),
● persoonlijkheidsprofiel: werkhouding en zelfconcept

De toets wordt in een ochtend gemaakt.
De uitslag gee� een advies voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde behaalde score was het afgelopen
schooljaar ruim boven het landelijk gemiddelde. (zie pagina 23).

Extra hulp
Ongeveer 20% van de leerlingen in het basisonderwijs hee� extra aandacht of zorg nodig. Op de
Curtevenneschool is dat ongeveer 10%. Daarnaast hebben wij ook 10% begaafde leerlingen die meer leerstof
in een hoger tempo aan kunnen. De groepsleerkracht maakt op basis van de overdrachtsinformatie van de
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groepsleerkracht in het voorafgaande schooljaar en op basis van de toetsresultaten een indeling van de hele
groep in drie niveaus n.l.:

de weergroep (herhaling van de instructie en extra oefening)
de basisgroep (basisleerstof)
de meergroep (versnelling van de basisstof en verrijkings- en verdiepingsopdrachten)

De leerkracht stelt voor de hele groep een zorgplanningsdocument of zogenoemd handelingsplan op, waarin
de leerdoelen per periode geformuleerd worden op de drie niveaus.

Blijkt dat een leerling uit de weergroep onvoldoende vorderingen maakt, dan kunnen wij na overleg met alle
betrokkenen besluiten om de hulp te intensiveren en eventueel een leerling te laten doubleren.
Het percentage doublures ligt bij ons onder het landelijk gemiddelde van 2,4 procent.
In uitzonderlijke gevallen verwijzen wij kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dit kan alleen na overleg
met de ouders. Ouders moeten schri�elijk toestemming geven voor het laten verrichten van de vereiste
psychologische onderzoeken en voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. Ook bij het aantal
verwijzingen zitten wij onder het landelijk gemiddelde van 2 procent. Met ingang van 1 augustus 2014 is de
wettelijke regeling Passend Onderwijs in werking getreden.

Het doel van deze regeling is om de kwaliteit van onderwijs aan kinderen met speciale ondersteuningsvragen
te verbeteren en passend te maken.
Het kind staat centraal en het uitgangspunt is maatwerk van het onderwijs voor ieder kind. Per kind wordt
gekeken waar en hoe het passend onderwijsaanbod het beste gerealiseerd kan worden. De Curtevenne hee�
een basisniveau van zorg, voor een aantal kinderen organiseren wij extra ondersteuning (o.a. door externe
specialisten). De Curtevenne valt onder het Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) zie ook
www.swunita.nl
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3 Wat leert uw kind?

Leervakken en planning
Hieronder vindt u een overzicht van de leervakken die uw kind op de Curtevenneschool krijgt. Per vak geven
we in grote lijnen aan wat de leerdoelen zijn en welke onderwijsmethoden er gehanteerd worden. Er gebeurt
meer in de groep dan hier beschreven wordt a.o. themalessen en projecten. Tijdens de
informatie/kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar kunt u de verschillende methoden
bekijken.

Leervakken
Op school krijgt uw kind verschillende vakken. De wettelijk verplichte vakken zijn voor alle kinderen op alle
basisscholen hetzelfde. Wij hebben als school de ruimte om zelf accenten te leggen.
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang de volgende vakken:

● Nederlands taal (lezen en spellen);
● Engels;
● Rekenen en wiskunde;
● Oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde,

geschiedenis, natuur en techniek en verkeersles
● Kunstzinnige oriëntatie: muziek, dans, tekenen en

handvaardigheid; 
● Bewegingsonderwijs: spel- en gymlessen

Planning
De wet schrij� geen lessentabel voor. Wel moeten wij ons houden
aan de kerndoelen. De kerndoelen beschrijven welke kennis en vaardigheden uw kind per vak minimaal
moeten beheersen. Wij mogen zelf beslissen hoeveel uur per vak wij nodig hebben om deze kerndoelen te
halen. Bij de planning van een dag worden inspannende met ontspannende activiteiten afgewisseld (o.a. eet-
en buitenspeel pauzes,
spelletjes en zingen).
De kinderen werken
klassikaal, individueel en in
groepjes. In hun totale
basisschoolperiode moeten
kinderen wettelijk minimaal
7520 uur naar school. Wij
werken volgens het vijf
gelijke dagen model d.w.z. de
kinderen van groep 1 t/m 8
gaan vijf dagen per week van
8.30 uur tot 14.15 uur naar
school. Wij hebben een
continurooster.
Alle kinderen hebben 45
minuten lunchpauze. In alle
groepen gaan de kinderen
per schooljaar minimaal 940
uur naar school.

Inhoud van het onderwijs en gebruikte methoden
Het onderwijs dat op onze school wordt gegeven, richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:
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● Verstandelijke ontwikkeling
Hieronder valt het taaldenken, de rekenontwikkeling en het vakgebied wereldoriëntatie. Kinderen
leren ordenen, onthouden en het geleerde weer te geven.

● Creativiteitsontwikkeling
Kinderen ontwikkelen hun eigen creativiteit door middel van vakken als handvaardigheid, tekenen,
muziek en toneel.

● Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen ruimtelijke, motorische en audiovisuele vaardigheden o.a. door middel van
gymnastiek, dans en beweging.

● Ontwikkeling van taakgerichtheid
Kinderen ontwikkelen door onze didactische aanpak een goede werkhouding; ze leren werken
volgens een plan en leren verschillende leerstrategieën gebruiken.

● Persoonlijkheidsontwikkeling
Kinderen leren zichzelf en anderen kennen en ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel.

● Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen en verwerven vaardigheden die gericht zijn op het
functioneren in een groep en het deelnemen aan activiteiten in groepsverband. Ze leren samen te
werken met elkaar. Door de lessen uit de methode Leefstijl leren kinderen omgaan met hun eigen
emoties en die van anderen.

● Burgerschap en maatschappelijke ontwikkeling
In groep 7 krijgen kinderen lessen humanistische vorming. Tijdens kringgesprekken worden
maatschappelijke thema’s behandeld.

Keuze van de methoden
Voor het basisonderwijs is een aantal leer- en vormingsgebieden geformuleerd. Binnen dit kader stellen wij
onze vakken vast en schaffen wij methoden of methodieken aan. Deze methoden voldoen aan hoge
kwaliteitseisen:

● de leerlingen moeten er goede leerresultaten mee halen;
● het materiaal moet leerlingen aanspreken en maatschappelijk verantwoord zijn;
● er moet voldoende oefenstof zijn voor zowel goede als minder goede leerlingen;
● het moet aansluiten bij onze didactische keuzen: het bevorderen van zelfstandig en samenwerkend

leren;
● er moet aanvullende digitale oefenstof, instructie stof en registratiemogelijkheden zijn.
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Taal
Taal is een middel waarmee je jezelf kunt ontplooien. Kinderen leren de Nederlandse taal zodanig te
beheersen, dat zij in staat zijn hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en volgens bepaalde
regels te communiceren met elkaar. In de groepen 1 en 2 staat de spreektaal centraal en wordt er veel
aandacht besteed aan woordenschat en auditieve waarneming. Wij werken in deze groepen met de methode
Kleuteruniversiteit. Dit is een moderne methode, waarin belangrijke kleutervaardigheden aan de hand van
centrale thema’s uitgewerkt zijn in lessen met gevarieerde opdrachten.
In groep 3 werken wij met de methode voor het aanvankelijk lees- en spellingsonderwijs nl de methode Lijn
3. In de groepen 4 t/m 8 werken wij met een methode Staal.

Spelling
Het ene kind pakt de spellingsregels vlot op, een ander hee� weer veel oefening nodig. In ons taalaanbod
besteden wij veel tijd aan het oefenen van de spelling. Naast het spelling gedeelte van Staal gebruiken wij
hiervoor ook het computerprogramma van Staal, aangevuld met de oefenso�ware van Gynzy en Muiswerk.
Vanaf halverwege het jaar gebruikt groep 3 voor spelling ook de methode Staal. Dit als aanvulling op Lijn 3 en
voorbereiding op groep 4.

Lezen

Voorbereidend lezen
In de groepen 1 en 2 wordt de belangstelling gewekt voor de geschreven en gesproken taal. Begrippen en
vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijke lezen worden ontwikkeld. Hiervoor gebruiken we
ook de methode Kleuteruniversiteit.

Aanvankelijk lezen
In groep 3 begint het methodisch leesonderwijs. De kinderen leren klanken aan tekens (letters) te koppelen
en eenvoudige woorden en zinnen te lezen. Wij gebruiken hiervoor de al eerder genoemde nieuwe methode
Lijn 3.

Voortgezet lezen
De techniek van het lezen wordt in groep 4 t/m 8 verder ontwikkeld. De kinderen leren complexe woorden en
zinnen lezen. Ze leren ook de inhoud van geschreven teksten te begrijpen en op een efficiënte wijze
informatie uit geschreven teksten te halen (begrijpend lezen). Dit gebeurt in de groepen 4 en 5 met de
methode Estafette. Daarnaast gebruiken wij ook het niveau lezen, tutorlezen, stillezen en voorlezen. Het
oefenen van het goed en vlot technisch lezen wordt gedurende de gehele basisschool
gedaan.
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Begrijpend lezen
In de groepen 1 en 2 werken we met behulp van boeken, verhalen en gespreksvormen aan begrijpend lezen
en luisteren (Kleuteruniversiteit). In de groepen 4 (januari) tot en met 8 gebruiken we de methode Leeslink.

Leesbeleving
‘Vanuit plezier meer leren’ is iets wat ook voor het leesonderwijs opgaat. Naast de methodische aanpak in
groep 3, het begrijpend lezen door de groepen heen en het klassikaal lezen, vinden wij leesbeleving en
leesplezier voor kinderen belangrijk.
Voor ons onderwijs houdt dit in: aantrekkelijke boeken, onderwerpen die de kinderen aanspreken,
boekpromotie door het delen van ervaringen en het loslaten van het lezen in AVI niveaus.
Op school hebben wij een kleine dependance/uitleenloket van de bibliotheek van Loosdrecht. Dit loket heet
‘Bibliodocus’. Deze naam is door de kinderen zelf bedacht. Dit houdt in dat wij een wisselende selectie van
boeken hebben en dat de kinderen via dit loket boeken kunnen bestellen. Alle kinderen krijgen automatisch
een lidmaatschapskaart van de ‘Bibliodocus’.
In de praktijk: alle groepen beginnen de dag met het zelfstandig lezen. Ieder kind kiest zijn eigen boek, op
eigen niveau, en naar eigen interesse. In de bovenbouw hebben kinderen boekbesprekingen. Ook voorlezen
en aandacht voor boeken (en schrijvers) horen bij het stimuleren van de leesbeleving.
Ieder schooljaar hebben wij voor de kinderen een boeiend en afwisselend programma in de
kinderboekenweek. Op deze manier willen wij de kinderen laten ervaren dat lezen hartstikke leuk is! Ouders
kunnen natuurlijk ook zelf regelmatig voorlezen en zo het goede voorbeeld geven.
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Tutorlezen
Drie keer in de week vindt er tutorlezen plaats. Alle kinderen vanaf groep 3 die het technisch leren lezen nog
niet hebben afgerond, doen hieraan mee. Kinderen uit de groepen 7 en 8 halen een groepje kinderen op en
gaan hiermee ongeveer vij�ien minuten lezen in de aula of in een van de lokalen. Sinds kort gebruiken de
kinderen ook een digitaal oefenprogramma tijdens het tutorlezen. De programma heet Bouw!.
De tutoren hebben hiervoor een training gehad. De resultaten worden genoteerd en bij de groepsleerkracht
ingeleverd. Als na toetsing blijkt dat een kind naar een volgend leesniveau mag, worden kinderen opnieuw
ingedeeld.

Schrijven
Kinderen leren goed leesbaar te schrijven in een schuin doorlopend of in een blokschri� lettertype. Om beter
aan te sluiten bij de aanvankelijk leesmethode starten wij in groep 3 met het lopend schri� (aan elkaar
schrijven).
Daarna zal het van de motorische vaardigheden van de leerling afhangen hoe het vervolg zal zijn. Sommige
kinderen mogen hun dictees ook digitaal maken als het handschri� moeilijk leesbaar blij�.
In de bovenbouw ontwikkelen de kinderen een vlotter schrij�empo en een leesbaar persoonlijk handschri�.
De kinderen leren dit o.a. door teksten te schrijven en werkstukjes te maken. We gebruiken daarvoor in de
groepen 3 t/m 8 de methode Klinkers. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan een goede
pengreep en visuele ondersteuning m.b.v. digibordlessen.

Aanvankelijk rekenonderwijs
Bij de groepen 1 en 2 ligt het accent op het werken met ontwikkelingsmateriaal en rekenopdrachten uit de
methode kleuteruniversiteit.

Rekenen en wiskunde
Het rekenonderwijs wordt gekenmerkt door begripsvorming van getallen en inzicht in rekenkundige
bewerkingen. Door gerichte instructie en veel oefenen krijgen kinderen inzicht in getallen en hun betekenis
en functie. Ook leren zij een eigen oplossingsstrategie te gebruiken voor verschillende rekenproblemen.
Voor ons rekenonderwijs gebruiken we Gynzy. Gynzy is een webbased programma, gericht op alle
vakgebieden in het basisonderwijs. Wij gebruiken in de groepen 3 t/m 8 de leerlijnen en de
verwerkingsso�ware van Gynzy. Bij de kleuters gebruiken we ook de so�ware van Gynzy, maar dan
spelenderwijs. Deze so�ware maakt digitaal en adaptief gepersonaliseerd leren mogelijk op gebied van
rekenen. Het programma werkt adaptief: de opdrachten worden aangepast aan het niveau van het kind.
Ieder kind wordt uitgedaagd en niet meer gefrustreerd. Door meer variatie in opgaven en vraagstelling, gaat
Gynzy veel verder dan een methode. We hebben ten allen tijde inzicht in de prestaties en voortgang van de
kinderen. De kinderen krijgen meteen feedback. Doordat Gynzy gepersonaliseerd werkt, maakt iedereen
opgaven die bij het niveau van hem of haar past. Voorafgaand aan een les kan de leerkracht per leerdoel zien,
welke leerlingen het doel al beheersen.
Zij hoeven dan niet mee te doen aan de instructie, maar kunnen meteen aan de slag. Wanneer de kinderen de
les af hebben, gaan ze verder met opdrachten uit de zogenoemde 'Werelden'. Hier kan het kind
verdiepingsopdrachten of herhalingsopdrachten maken die aansluiten bij het doel van de les. Daarnaast
beschikt Gynzy over diverse educatieve spelletjes. Ook kunnen we gebruik maken van extra materialen die
aansluiten bij de leerbehoe�en van het kind; zoals Rekentijgers.
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Studievaardigheden
In de groepen 6 t/m 8 werken wij met de methode Blits. Deze methode oefent de studievaardigheden. Deze
methode kan zelfstandig gebruikt worden, maar ook voor diverse samenwerkingsopdrachten.

Wereldoriëntatie in het basisonderwijs
Bij wereldoriëntatie draait het om de kennis en vaardigheden die
kinderen een stevige basis geven om hun plek in de wereld in te
nemen. En dat is nodig, want van een industriële samenleving zijn we
meer en meer een kennissamenleving geworden, gericht op diensten
en innovatie. Wereldoriëntatie betre� de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur & techniek.
Ons lesmateriaal (Blink Wereld) kent een activerende didactiek. Onze
leerkrachten geven vanuit een coachende en inspirerende rol het vak
wereldoriëntatie. Dit motiveert onze leerlingen om zelf te gaan ontdekken en onderzoeken. Ze vergroten
actief hun kennis van de wereld. Hierdoor zijn ze meer gemotiveerd en betrokken en blij� de lesstof beter
hangen.
Dit levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten en aan andere vaardigheden:

● Onze leerkrachten stimuleren de ontwikkeling van het denk- en onderzoeksvermogen van kinderen
tijdens de wereldoriënterende vakken. Daar ondervinden ze ook bij andere vakken - en in hun latere
leven- voordeel van.

● De onderwerpen en opdrachten binnen het vak wereldoriëntatie houden kinderen een spiegel voor
en laten hen ontdekken over zichzelf en hun eigen leven. Op deze wijze is ook burgerschap
geïntegreerd in dit vak.

● De inhoud van de thema’s die besproken worden geven kinderen de ruimte om hun eigen interesses
en talenten verder te ontplooien en dragen zo bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Aardrijkskunde
Bij elke les aardrijkskunde draait het om nieuwsgierig zijn naar de wereld. Elke les bevat een nieuwe
uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier boven op
een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Aan de
hand van deze vragen gaan de kinderen stap voor stap de wereld zelf ontdekken en ervaren. Ook ontwikkelen
onze kinderen bij aardrijkskunde hun eigen kijk op de wereld. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen
in andere landen en werelddelen leven, te ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur en
wat er gebeurt als je samen speelt dat je de Europese Unie bent.
Ook topografische kennis is een onderdeel van onze aardrijkskundelessen. Dit wordt geoefend en getoetst
door middel van het programma TopoMaster.
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Geschiedenis
Het verleden ontdekken staat centraal bij onze geschiedenislessen. Door de lesstof aan te bieden middels
fascinerende verhalen met mooie illustraties kunnen onze leerlingen feiten en verbanden beter plaatsen en
begrijpen. Gericht op de 21e - eeuwse vaardigheden leggen wij tijdens onze geschiedenislessen continue de
link met de toekomst. Om dit te ondersteunen hebben we in iedere groep ( 5 t/m 8) in iedere klas een tijdlijn
hangen waar onze leerkrachten altijd naar verwijzen. Middels de methode Blink Wereld prenten wij onze
leerlingen bijna letterlijk een beeld in van de tijdvakken. Ook hierin komt er iedere les een nieuwe uitdaging
aan bod; een vraag die de leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe overleef ik de oertijd? Wie hee� Floris de
Vijfde vermoord? Hoe was het leven als soldaat in een loopgraaf? Zodoende gaan onze kinderen stap voor
stap het verleden zelf ontdekken en ervaren.

Natuur & Techniek
Bij het vak natuur & techniek ligt de focus op verwondering, om vervolgens te weten hoe het zit. Elke
natuurles hee� een  nieuwe uitdaging die hierop gericht is: Hoe kun je een tornado maken?
Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitster�? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Met
herkenbare materialen, foto’s, proefjes en onderzoekjes zullen de kinderen de wereld nooit meer hetzelfde
zien. Periodiek worden topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek in de groepen 5 tot en
met 8 getoetst.

Engels
In groep 1 tot en met 8 wordt er Engels gegeven. We maken hiervoor gebruik van de lesmethode Groove.me.
Dit is een complete lesmethode waarbij (pop)muziek de basis is van alle lessen.
Bijna alle kinderen houden van muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar ‘hun’ idolen en willen Engels kunnen
begrijpen. Dit vergroot hun motivatie om Engels te leren enorm. Daarnaast wekt muziek emotie op bij
kinderen en daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker onthouden. De emotie en muziek zorgen ervoor
dat kinderen ongemerkt over de drempel stappen om zelf Engels te durven zingen en praten.

In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden
uitgebreid met woorden passend bij het thema van de les. De kinderen verwerken de lessen digitaal en/of op
een werkblad.

Lichamelijke oefening
Aan de kinderen uit de groepen 1/2 geven we lessen bewegingsonderwijs
in een eigen speellokaal. De activiteiten bestaan uit circuitlessen, het
leren omgaan met klein en groot gymnastiekmateriaal, vrij spel met klim-
en klautermateriaal, spellessen en danslessen.
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen eenmaal per week gymnastiek
van onze vakleerkracht gym in De Fuik en daar komt vanaf groep 5 één
keer in de twee weken een gymnastiekles bij. De kinderen van groep 3 en
4 lopen naar de Fuik, de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan met de fiets
onder begeleiding van de leerkracht naar de sporthal. Dit doen ze in een
lange rij twee aan twee, waarbij de voorste en de laatste fietser
reflecterende hesjes dragen voor de zichtbaarheid.
De vakleerkracht gymnastiek zorgt voor een programma met een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8.
Daarnaast gebruiken we in de groep regelmatig ontspanningsoefeningen en diverse energizers. Deze
oefeningen zorgen ervoor dat de kinderen tussen de inspannende lessen ook aan beweging en ontspanning
doen. Dit is zeker voor de jongere kinderen op zijn tijd een goede onderbreking.

Handvaardigheid en tekenen
Bij handvaardigheid en tekenen gaat het niet in de eerste
plaats om het resultaat, maar om het proces. De kinderen
leren verschillende technieken toe te passen en maken
kennis met verschillende materialen en hulpmiddelen. Ze
leren aandacht te besteden aan de vormgeving van hun
werkstukken en samen te werken. In ieder kind schuilt een
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kunstenaar, het is alleen lastig om kunstenaar te blijven! (Picasso)

Muziek
Bij muzikale vorming spelen waarnemen, beluisteren, beleving, interpreteren, experimenteren en inprenten
een belangrijke rol. Bovendien is samen zingen, ritmisch klappen, bewegen en geluid maken met
instrumenten een gezellige groepsactiviteit.
Wij krijgen subsidie om in samenwerking met muziekdocenten van Globe in alle groepen muzieklessen te
verzorgen en muzikale projecten te doen o.a. oefenen met muziekinstrumenten en een bezoek aan het
Muziek Centrum van de Omroep (MCO).

Verkeer
Kinderen moeten veilig kunnen deelnemen aan het verkeer als voetganger en als fietser. Daarbij zijn regels,
alert reageren, gewoontevorming en inzicht heel belangrijk. In de groepen 6 t/m 8 gebruiken we hiervoor de
methode Wijzer door het verkeer. In groep 7 vindt er jaarlijks een fietskeuring plaats en voor de groepen 7 en
8 een in de twee jaar een les over de dode hoek bij vrachtwagens. Ook doen wij een keer in de twee jaar mee
aan het programma Streetwise van de ANWB. De kinderen krijgen dan van groep 1 t/m 8 praktische
verkeerslessen. In groep 7 doen de kinderen een praktisch en een theoretisch verkeersexamen.

Sociaal-emotionele vorming
Wij bieden de kinderen een veilig klimaat en trainen zelfstandigheid en sociale vaardigheden. De
leerkrachten zijn gecertificeerd om de methode Leefstijl aan de kinderen te geven. Deze methode leert de
kinderen hoe zij op een positieve wijze met de omgeving kunnen omgaan. In alle groepen komen steeds
dezelfde thema’s aan bod. De kinderen leren vanuit hun eigen ervaringen belangrijke sociale vaardigheden.
De thema’s zijn:

● De groep? Dat zijn wij (over de sfeer in de groep);
● Praten en luisteren (over communicatie);
● Ken je dat gevoel? (over gevoelens);
● Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen);
● Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit);
● Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden).

Daarnaast werken we met een externe begeleider die leerlingen uit groep 5 en 6 een sova-training kan
aanbieden.

Humanistisch vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke
openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom
vragen. De ouders van de Curtevenneschool hebben gekozen om de leerlingen in de groep 7 dit
vormingsonderwijs te laten volgen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor
mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk
op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier in groep 7 worden verzorgd door een bevoegde vakdocent. In deze
lessen onderzoeken de kinderen eigen levensvragen, ervaringen en ideeën. Zo leren ze zichzelf en de ander
beter kennen. Ook leren ze om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en hun omgeving.

Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of
onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

Onderwijsondersteunende middelen
Wij doen veel aan informatieverwerking. Dit is een goede
manier om kennis te verwerven over allerlei uiteenlopende
onderwerpen. De kinderen leren werken met het
zoeksysteem van de computer, maar ook nog met een
woordenboek en/of atlas. Deze informatie gebruiken ze bij
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het maken van werkstukken, spreekbeurten of andere presentaties.

Bibliotheek op school ‘Bibliodocus’
Wij hebben een kleine wisselende boekencollectie en een uitleenloket van Bibliotheek Op School (BOS). Dit is
een dependance van de bibliotheek in Loosdrecht.
Alle kinderen krijgen een lidmaatschapskaart en kunnen bij dit loket boeken lenen of bestellen. De
leesconsulent van de Bibliotheek Op School ondersteunt de leerkrachten bij diverse leesbevorderende
activiteiten. Deze bibliotheek wordt gecoördineerd door een ouder. De kinderen kunnen dagelijks m.b.v. een
digitaal uitleensysteem boeken lenen. Wij werken nauw samen met de leesconsulent van de bibliotheek.
Hierdoor is het mogelijk om bij projecten collecties boeken te bestellen. Jaarlijks zijn er projecten voor de
verschillende groepen. Wij maken hieruit een keuze, zodat iedere groep een project per schooljaar doet.

Spreekbeurten en boekbesprekingen
In groepen 5 t/m 8 houden alle kinderen eenmaal per schooljaar een spreekbeurt. Soms gebeurt dit ook al in
groep 4. Zij krijgen hiervoor richtlijnen van de leerkracht. Naarmate de groepen hoger worden, stellen wij
ook meer eisen aan de inhoud en de vormgeving. Het doel van deze opdracht is het oefenen van het spreken
in het openbaar, leren om een goede opbouw in het verhaal te maken en de luisteraars uit te dagen tot het
meedenken en het stellen van vragen.

Werkstukken
Via de methode Blink maken kinderen presentaties en verslagen van onderzoeken. Dit vervangt de
werkstukken die de leerlingen in het verleden maakten. De presentaties en verslagen zijn gekoppeld aan een
thema van Blink en sluiten zo meer aan bij de lesstof die we aanbieden.

Leesboeken
De kinderen lezen boeken uit de klassenbibliotheek en de bibliotheek op school. Van enkele boeken worden
op een speciaal formulier onder schooltijd een boekverslag gemaakt:
De verdeling hiervan is als volgt:

● in groep 6 twee boekverslagen
● in groep 7 drie verslagen
● in groep 8 vier verslagen

Ieder kind houdt van één van de gelezen boeken een boekbespreking per schooljaar voor de groep.

Educatieve t.v. programma’s
Wij kijken naar de uitzendingen van de Nederlandse Onderwijstelevisie (schooltv).
De onderbouw kijkt naar het schoolprogramma Koekeloere. Rekenen en taal met Moffel en Piertje.
De middenbouw kijkt naar Huisje, boompje, beestje (natuureducatie), Leesdas en
Lettervos; Engels met Raaf, Rekenen met Raaf en Rekenverhalen.
Groep 5 en 6 kijken naar Nieuws uit de natuur.
Groep 7 en 8 kijken naar het Jeugdjournaal; Liefdesplein (seksuele voorlichting) en diverse geschiedenis
series van schooltv.

Computers/laptops/tablets
Op de Curtevenneschool wordt vanaf groep 1 met Chromebooks en tablets gewerkt. In de groepen 3 t/m 8
worden chromebooks gebruikt door alle leerlingen voor met name de verwerking van de lesstof, extra
oefeningen en het maken van presentaties.
We gebruiken hiervoor verschillende oefenprogramma’s en programma’s die bij een methode horen. Wij zien
het als een waardevol hulpmiddel voor het leerproces van de kinderen. Wij doen mee aan de week van de
Mediawijsheid en zien het ook als onze taak om kinderen hier bewust mee om te leren gaan.
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Vanaf groep 3 ondertekenen de kinderen een internet protocol. Dit protocol beschrij� wat de kinderen met de
computer mogen doen en wijst hen op de gevaren van het gebruik van internet. In de groepen 1 en 2 wordt
het internet protocol besproken met kinderen.

4 Hoe begeleiden wij uw kind?

Leerlingvolgsysteem (LVS)
De leerlingen worden bij hun leervorderingen gevolgd met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem.
Tweemaal per jaar worden er Cito toetsen afgenomen en wordt het niveau van de leerlingen in kaart
gebracht. Dit gebeurt volgens landelijke normen. Voor groep 3 t/m 8 zijn er verschillende soorten toetsen, nl.
rekenen en wiskunde, spellingvaardigheid, begrijpend lezen, leestempo en technisch lezen.
Wij proberen uitval vroegtijdig te signaleren. De leerkracht stelt een groepsplan op en in sommige gevallen
een individueel handelingsplan. In het groepsplan wordt de extra zorg en begeleiding voor alle kinderen in de
groep beschreven. De leerkracht voert dit met ondersteuning van de intern begeleider uit. Ook kan er de hulp
ingeroepen worden van een remedial teacher.
Wij gebruiken het computerprogramma ParnasSys voor het vastleggen en analyseren van alle toetsresultaten
van het Cito-leerlingvolgsysteem. De groepsleerkracht gebruikt in de groep de zorgmap met alle relevante
zorginformatie en wij werken met een leerlingendossier.

Bij de methode Kleuteruniversiteit gebruiken wij de leerlijnen voor de groepen 1 en 2 van Digikeuzebord om
de ontwikkelingen van de kinderen op taal-, ruimtelijke- en motorische vaardigheden te volgen. Alle
observatiegegevens worden digitaal vastgelegd en gebruikt bij de besprekingen over de voortgang in de
ontwikkeling van het kind.
Vanaf groep 3 worden de kinderen tweemaal per jaar getoetst op het gebied van rekenen, spelling en
woordenschat (groep 3) en begrijpend lezen. Voor het volgen van het technisch leesniveau van de kinderen
worden de DMT-toets (drieminutentoets) en in sommige gevallen de AVI leestoets gebruikt. Deze worden
tweemaal per jaar afgenomen. Halverwege groep 3 wordt hiermee begonnen.
Iedere leerkracht krijgt aan het begin van het schooljaar een toetskalender, waarop alle af te nemen toetsen
gedurende het schooljaar vermeld staan.

Rapportage
Ouders hebben allemaal toegang tot het ouderportaal van ParnasSys. Zij krijgen hiervoor een eigen
inlogcode. Via dit ouderportaal kunnen zij de administratieve gegevens en de toetsgegevens van hun
kind(eren) bekijken. De leerlingen van groep 1 krijgen aan het eind van het jaar hun rapport. Vanaf groep 2
ontvangen de kinderen tweemaal per jaar een rapport. De data worden vermeld in onze nieuwsbrief en op de
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kalender. We geven op school geen cijfers, maar alleen een indicatie van het niveau van het kind. In de week
voor de uitreiking van het rapport kunnen de ouders zich inschrijven voor een tien-minutengesprek. Tijdens
dit gesprek met de leerkracht bespreken ouders de vorderingen van hun kind. In de bovenbouwgroepen
kunnen deze gesprekken samen met het kind en de ouders gevoerd worden. Natuurlijk kunnen ouders altijd
tussentijds een afspraak met de leerkracht maken om over hun kind te praten.

Dossiervorming
In de school worden vele gegevens geregistreerd. In de groepen zorgt de leerkracht voor de zorgmap met de
noodzakelijke informatie (o.a. zorgdocumenten en zorgplannen). Wij werken met leerlingendossiers. In het
dossier staan de rapportgegevens van de leerling voor groep 1 t/m 8, zo nodig medische gegevens en
psychologische gegevens en handelingsplannen of speciale toetsen en testen. De intern begeleider
coördineert de dossiervorming per kind. Nu wordt deze informatie zoveel mogelijk digitaal opgeslagen in
ParnasSys. Dossiermappen (papier of digitaal) van leerlingen die de school verlaten hebben, worden drie jaar
bewaard. De dossiervorming valt onder de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) zie pagina 35. U
hee� het recht het dossier van uw kind in te zien.

Verplichte eindtoets
We werken sinds enkele jaren met de toets Route 8. Deze toets hee� vele voordelen in vergelijking met de
Cito-eindtoets o.a. digitale afname, één ochtend, adaptief d.w.z. afhankelijk van de gegeven antwoorden
worden er meer of minder vragen aangeboden, die oplopen in moeilijkheidsgraad. Bij deze toets worden ook
vragen gesteld m.b.t het werkhouding en de werkzelf-concept.

Route 8 scoren:
Het landelijke gemiddelde ligt ongeveer op 207
schooljaar Schoolscore Landelijk gemiddelde
2020-2021 209,3 208
2019-2020 Niet afgenomen i.v.m. Corona Niet afgenomen i.v.m. Corona
2018-2019 211 206
2017/2018 211 206

Schooljaar: 17/18 18/19        19/20         20/21
Vervolgopleidingen aant. lln aant. lln aant. lln aant. lln
Gymnasium 3 1 0 7
VWO 5 7 4 2
HAVO/VWO 4 3 2 1
HAVO 5 7 6 3
HAVO/VMBO T 3 6 4 6
VMBO T (MAVO) 9 5 7 4
VMBO praktijk/kader 0 1 3 1
VMBO LWOO 2 1 0 4

Het voortgezet onderwijs
In groep 8 worden de kinderen doorverwezen naar het vervolgonderwijs.
In september is er een informatieavond waarbij de groepsleerkracht o.a. uitleg gee� over het voortgezet
onderwijs, de aanmeldingsprocedure en de toets Route 8.
Eerst wordt er een gesprek gevoerd met ieder kind apart, waarin het kind kan aangeven wat zijn of haar
wensen zijn.
Eind november nodigt de groepsleerkracht ouders en kind uit voor een adviesgesprek. Het advies van de
school is gebaseerd op alle toetsresultaten in de voorafgaande drie schooljaren, overleg met collega’s en
observaties van de groepsleerkracht zelf. Dit advies is bindend.
In januari en februari zijn de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kind kiezen op
basis van dit advies de scholen die zij gaan bezoeken tijdens de open dagen. De uitslag van Route 8, die eind
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april beschikbaar is, wordt als aanvullende informatie gebruikt. Wanneer uit deze toets een advies komt dat
hoger is dan ons schooladvies moeten wij ons
advies heroverwegen. Dit betekent dat wij intern in
overleg gaan of wij ons advies aan gaan passen
(b.v. HAVO/VWO kan bij een hoge score omgezet
worden in VWO advies).
Ouders melden in overleg met de leerkracht hun
kind bij één school voor voortgezet onderwijs aan.
Deze school hee� een ondertekend
adviesformulier van ons nodig.
Er vindt ook een mondelinge overdracht plaats
tussen de groepsleerkracht en de toekomstige
school. De school voor voortgezet onderwijs
bepaalt uiteindelijk of een kind al dan niet wordt
toegelaten. (zie ook de Gooise gids voor het
voortgezet onderwijs)

5 Hoe leveren wij onderwijs op maat?

Algemeen
De school is een nieuwe wereld voor uw kind. Alles moet nog wennen en elk kind is verschillend. Het ene kind
ontwikkelt zich snel, het andere langzamer. De een hee� meer uitleg nodig, de ander hee� sneller iets door.
Daarom bestaat er niet één soort onderwijs voor alle kinderen. We houden rekening met de individuele
ontwikkeling van elk kind en bieden het daarbij aangepaste hulp: onderwijs op maat.

Scholing personeel
Om onze kwaliteit binnen de groepen te verbeteren volgen de leerkrachten diverse cursussen. U kunt hierbij
o.a. denken aan de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. hoogbegaafdheid’, scholing tot gedragsspecialist en
scholing tot ICT coördinator. Ook organiseren wij diverse studiedagen met elkaar. Wij werken dan aan
onderwijsvernieuwingen onder leiding van deskundigen op verschillende gebieden (zie ook het
schooljaarplan). Onderwijsvernieuwingen geven wij vorm door middel van werkafspraken, klassenbezoeken
en lesbeoordelingen. Tijdens verschillende inhoudelijke overleggen bespreken wij de voortgang van deze
onderwijsvernieuwingen en evalueren wij de resultaten.

Logopedische screening
In groep 2 worden alle kinderen door een ervaren logopedist, verbonden aan een logopediepraktijk,
gescreend. Hierdoor kunnen we vroegtijdig signaleren of er mogelijk sprake is logopedische problematiek.
Naar aanleiding van deze screening kun je geadviseerd worden om je kind aan te melden voor logopedie.
Deze aanmelding gaat altijd via de huisarts.

Motorische remedial teaching
In het najaar bieden we alle kinderen van groep 2 een screening aan gegeven door een ervaren MRT trainer.
Vooraf worden alle ouders hierover geïnformeerd en gevraagd voor toestemming. Kinderen die uit deze
screening als motorisch zwak naar voren komen, krijgen gedurende 20 lessen speciale MRT training onder
schooltijd in het speellokaal van de school. Ouders krijgen alle informatie en worden nauw betrokken bij
deze training.

Zorgverbreding of extra ondersteuningsbehoeften
Hieronder verstaan wij het geheel van maatregelen die genomen wordt om kinderen te helpen die boven of
beneden de norm presteren. Wij hanteren daarbij de normen zoals die zijn ontwikkeld door het Cito (Centraal
Instituut voor Toetsontwikkeling). Zowel het kind dat ver boven als het kind dat ver onder het gemiddelde
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presteert, mag op extra steun en aandacht rekenen. In de zorg om kinderen onderscheiden wij de volgende
vier fasen:

● signaleren;
● diagnosticeren;
● remediëren;
● evalueren.

Een kind dat opvallend beter of juist minder
presteert, wordt door de groepsleerkracht
gesignaleerd in de groep. In veel gevallen
herkent de leerkracht het probleem snel en
helpt het kind binnen de groep. Als het stellen
van de diagnose moeilijker is, wordt de hulp van
de intern begeleider ingeroepen. Bij alle stappen
informeren wij de ouders.
De intern begeleider gaat in overleg met de
leerkracht en bekijkt het gemaakte werk en de
toetsen.
Als dat nodig is, observeert zij de leerling in de
groep. Ook kan zij aanvullend onderzoek doen. Zo nodig wordt, met toestemming van de ouders, ook de hulp
ingeroepen van specialisten van het Samenwerkingsverband Unita. Als er duidelijkheid is over de diagnose,
stellen de intern begeleider en de leerkracht een handelingsplan op. Dit wordt met de ouders besproken. De
leerkracht voert het groepsplan en/of handelingsplan uit. Indien mogelijk betrekken wij ook andere collega’s
bij de begeleiding van groepjes kinderen of individuele kinderen.
Na de uitvoering van het handelingsplan gedurende enkele maanden, bekijken de leerkracht en de intern
begeleider de resultaten. Als het probleem niet voldoende is opgelost, wordt het plan voortgezet of
bijgesteld.

Intern begeleider
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen de school. Zij hee� daarvoor diverse opleidingen
gevolgd en houdt zich via cursussen, netwerken en literatuur op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de
leerlingenzorg. Haar hoofdtaak is het ondersteunen van leerkrachten en ouders bij de speciale zorg voor
kinderen in de school.

Extra begeleiding
Jaarlijks organiseren wij extra begeleiding van kinderen onder schooltijd. Dit gebeurt door externe
deskundigen op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen. Wij werken met twee externe begeleiders voor
kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Deze externe deskundigen begeleiden leerlingen individueel of
in groepjes. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht en intern begeleider aan de hand van het
groepsplan en/of handelingsplan. De groepsleerkracht blij� op de hoogte van de vorderingen van het kind.
Aan het eind van een begeleidingstraject wordt met alle betrokkenen geëvalueerd of het begeleidingsdoel
bereikt is.

Indien nodig verwijzen wij kinderen naar een specialist zoals een logopediste of fysiotherapeut. Voor
kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie kunnen ouders bij de gemeente subsidie aanvragen voor extra
begeleiding.

Orthotheek
Voor kinderen die zich niet voldoende ontwikkelen of extra leerstof nodig hebben, scha� de school extra
leermiddelen aan. Deze zijn te vinden in de orthotheek. Ook zijn daar extra toets materialen aanwezig en
literatuur over leer- en gedragsproblemen. De intern begeleider beheert de orthotheek en houdt die ‘up to
date’. Leerkrachten kunnen bij haar advies vragen over eventueel te gebruiken materialen. Wij gebruiken ook
digitale programma’s voor extra oefening.

Hoogbegaafdheid
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De school hee� een protocol hoogbegaafdheid. Hierin staat beschreven hoe wij handelen bij vermoedens van
hoogbegaafdheid. In de groepen zijn materialen en leermiddelen voor begaafde kinderen aanwezig. Zij
kunnen zelfstandig of in groepjes hiermee werken.
Omdat ‘samen’ bij ons op de Curtevenneschool erg belangrijk is, bieden we alle leerlingen en ook de
leerlingen die meer aankunnen binnen de klassensituatie passend onderwijs. Door middel van onderzoekend
en ontwerpend leren bij de methode Blink en door de inzet van innovatiecentrum kunnen de leerlingen met
uitdagende projecten op ieders eigen leerniveau aan de slag. Hierbij staat de leerlijn ‘leren leren’ centraal.

Passend onderwijs
Het streven van ‘Passend onderwijs’ is om kinderen met leerproblemen of andere problemen binnen de
basisschool goed onderwijs te kunnen bieden. Hierbij kan aanvullende begeleiding vanuit het speciaal
onderwijs gevraagd worden. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gevormd van basisscholen en speciaal
(basis)onderwijs scholen.
Het samenwerkingsverband waar de Curtevenne bij hoort heet UNITA www.untia.nl.
Als de problematiek van een leerling de mogelijkheden van onze school te boven gaat, roepen we de hulp in
van het MDO team (Multi Disciplinair Overleg). In deze overleggroep zitten alle betrokkenen n.l. ouders,
leerkracht, intern begeleider, deskundige (o.a. psycholoog, jeugdzorg, maatschappelijk werk). In dit overleg
worden aan de hand van de vraagstelling van de school en/of de ouders mogelijke diagnoses t.a.v. de
ondersteuningsbehoe�en van de leerling geformuleerd. Vervolgens wordt er bepaald welke acties en/of
onderzoeken er nodig zijn. Probleemstelling, diagnose en acties worden vastgelegd in een zgn.
groeidocument.
Ouders worden hierbij direct betrokken. Zij zijn bij alle overleggen aanwezig. Zij zijn ervaringsdeskundige als
het om de ontwikkeling van hun kind gaat en kunnen zeer goed meedenken over de aanpak bij de
problematiek van hun kind. In uitzonderlijke gevallen kan de conclusie zijn dat een kind op een school voor
speciaal basisonderwijs beter begeleid kan worden. Ouders moeten hiervoor altijd zelf toestemming geven.

Pestpreventie
Wij werken met een pestprotocol. Met regelmaat besteden de leerkrachten aandacht aan dit onderwerp.
Kinderen, ouders of andere kinderen kunnen melding maken van pesten op school. Elke melding wordt
serieus behandeld. Onze interne contactpersonen kunnen hierbij ook ingeschakeld worden (zie ook de
klachtenregeling). De pester én de gepeste worden allebei serieus genomen en krijgen de nodige aandacht en
voorlichting om het pesten te laten stoppen. In de methode Leefstijl komt pesten als onderwerp ieder
schooljaar uitgebreid aan bod. Wij accepteren pesten niet!
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6 Hoe is onze school georganiseerd?

Samenstelling en taakverdeling team
De Curtevenneschool hee� een team van negentien mensen: twaalf groepsleerkrachten, twee
onderwijsassistenten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, een administratief medewerkster, een
locatiedirecteur en een meerscholendirecteur.
Het team vervult naast lesgebonden taken ook onderwijskundige, huishoudelijke en organisatorische taken.
Deze worden elk jaar opnieuw bekeken en eventueel herverdeeld. Meerdere teamleden hebben een parttime
aanstelling. In een schooljaar kunnen kinderen meerdere leerkrachten per week hebben. Het uitgangspunt is
om maximaal twee verschillende leerkrachten per week in een groep te plaatsen.

Opleidingsschool en studenten
Naast de vaste leerkrachten zijn er in de school regelmatig nieuwe gezichten te zien. Dit zijn leerkrachten in
opleiding van de pedagogische academie of van een mbo opleiding, die voor korte of langere periode bij ons
stage lopen.
De Curtevenne is opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten. Een teamlid is opgeleid tot schoolopleider en
coördineert het opleiden op school. Studenten leren het vak door feedback van de leerkracht op hun lessen
en brengen nieuwe kennis en informatie in de school. Nuttig voor hen én nuttig voor ons!

Ondersteuning:

Ouderraad (OR)
De ouderraad ondersteunt de school bij tal van activiteiten zoals ouderavonden, projecten en schoolfeesten.
De taken zijn:

● het organiseren van ouderavonden;
● het organiseren en coördineren van de hulp van ouders/verzorgers in de school;
● het organiseren en ondersteunen van activiteiten, projecten, vaste en incidentele festiviteiten;
● het actief meewerken aan de samenwerking tussen ouders/verzorgers en team;
● en het zorg dragen voor een positieve uitstraling naar buiten.

De OR bestaat uit ongeveer tien ouders en twee groepsleerkrachten.
Goed overleg tussen OR en team vinden wij van groot belang. De ouderraad vraagt aan ouders om jaarlijks
een bijdrage van €70 per kind over te maken. Dit is niet verplicht, het gaat om een vrijwillige bijdrage.
Daarnaast wordt er een kampbijdrage gevraagd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8.
Door deze bijdrage maken ouders/verzorgers
activiteiten (o.a het Sinterklaasfeest en
theaterbezoek) financieel mogelijk. Jaarlijks wordt
hier verantwoording van afgelegd in de
jaarvergadering van de ouderraad. De OR komt eens
per vier, vijf weken bijeen. Twee groepsleerkrachten
wonen de ouderraadvergadering bij.
De leden van de OR worden voor drie jaar gekozen. In
oktober wordt bekeken welke leden volgens rooster
a�reden. Voor opengevallen plaatsen kan iedere
ouder/verzorger die een kind hee� op de school
kandidaat zijn. De namen van de leden van de OR
staan op de website.
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Medezeggenschapsraden
Organisatorisch en financieel bepaalt Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek in belangrijke mate het
beleid van onze school. De Medezeggenschapsraad (MR) hee� invloed op dit beleid en op het beleid van de
directie. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Vele besluiten kunnen pas worden uitgevoerd,
nadat ze zijn voorgelegd aan de MR. De MR hee� bij bepaalde besluiten instemmingsrecht en bij andere
besluiten adviesrecht. In principe maakt een van de MR-leden deel uit van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Op dit moment gaan de MR-leden per toerbeurt naar de GMR. Deze GMR
bestaat uit leden die alle scholen van Talent Primair vertegenwoordigen. De GMR beoordeelt de zaken die alle
deelnemende scholen betreffen. De MR leden worden voor drie jaar gekozen. Er zijn zes vergaderingen per
schooljaar. Ook deze zijn vooraf gepland. De notulen zijn openbaar. De namen van de leden van de MR staan
op de website.

Inspectie
De inspectie van het basisonderwijs inspecteert zaken die wettelijk verplicht zijn zoals de
leerlingenadministratie en absentieregeling. De inspectie beoordeelt ook de kwaliteit van het onderwijs.
Jaarlijks wordt de leeropbrengst door middel van landelijke toets gegevens gecontroleerd (Cito-toetsen). Een
keer in de vier jaar volgt er een visitatie, waarbij er klassenbezoeken plaats vinden en de dossiervorming en
de leerlingenzorg bekeken en beoordeeld worden. Het laatste inspectiebezoek hee� plaatsgevonden op 11
februari 2020. Wij hebben een zeer positieve beoordeling ontvangen (zie website inspectie).
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7 Wat is uw rol als ouder?

Ouders en school
Het onderwijs op onze school staat of valt met een goede samenwerking tussen u als ouder en de
leerkrachten. Vertrouwen tussen ouders en leerkrachten is van essentieel belang voor goed onderwijs. Goede
communicatie is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. De leerkrachten wisselen graag met u van
gedachten over het onderwijs in het algemeen of over de vorderingen of eventuele problemen van uw kind.
Voor de communicatie tussen u en leerkrachten zijn er verschillende mogelijkheden:

● Kennismakingsgesprek en rondleiding nieuwe ouders
● Voordat een kind in de kleuterklas gaat starten vindt er een startgesprek plaats met de ouders en de

leerkracht.
● Bij de groepen 2 t/m 8 worden aan het begin van het schooljaar alle ouders en kinderen samen

uitgenodigd voor een startgesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek vullen ouders en kind samen
een korte vragenlijst in.

● Aan het begin van het schooljaar zijn er informatieavonden over de groep van uw kind.
● In november zijn er voortgangsgesprekken en in februari zijn er 10 minuten gesprekken naar

aanleiding van het 1e rapport.
● In juni is er op verzoek een gesprek over het rapport mogelijk.
● Als daar aanleiding toe is, kunt u voor of na schooltijd een afspraak maken voor een gesprek met de

groepsleerkracht.
● De Ouderraad organiseert samen met de school een startfeest voor alle ouders. Op deze ouderavond

zijn ook de leerkrachten en de leden van de Medezeggenschapsraad aanwezig. De OR stelt zich dan
voor en gee� een financiële verantwoording.

Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de vele binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Ouders zijn uiteraard vertegenwoordigd in de Ouderraad, maar ook in de
Medezeggenschapsraad en betrokken als klassenouder en luizenouder. Verder is er door het jaar heen hulp
nodig bij projecten en evenementen, zoals het zomerfeest en de Sinterklaas- en kerstviering.
Ouders die in staat en bereid zijn om een bijdrage te leveren, zijn altijd welkom op school!

Klassenouders
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden in de groepen twee klassenouders gekozen door de
leerkracht. Deze ouders helpen de leerkracht bij allerlei zaken o.a.:

● assisteren bij feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreizen, verjaardag leerkrachten.
● vragen aan andere ouders om te assisteren bij verschillende activiteiten.
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● zijn doorgeefluik tussen ouders en leerkracht als het gaat om organisatorische zaken betreffende de
groep of de school. Alle activiteiten van deze ouders gebeuren na overleg met de groepsleerkracht.

Informatiemiddelen:

Schoolgids
Deze schoolgids met alle actuele informatie over de school staat op de website.

Kalender
De kalender vindt u in onze communicatie app Social Schools.
De kalender bevat alle data van activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. De kalender staat ook
op de website.

Social Schools
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blij� van waaraan binnen onze school gewerkt wordt.
Dit doen wij via Socials Schools. Wij plaatsen foto's en berichten. Niet alle kinderen vertellen immers altijd
waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces omdat u
beter op de hoogte bent. Alle ouders kunnen op deze manier zien wat hun kind op school doet, binnen de
veilige omgeving van de school. In deze app vindt u ook de kalender.
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8 Afspraken
Aan het begin van het schooljaar worden er in alle groepen samen met de kinderen groepsafspraken
gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat deze afspraken positief geformuleerd zijn en voor alle kinderen
duidelijk zijn. Hierbij gaat het om zaken als wanneer je naar het toilet mag, waar je schri�en en werkboeken
neerlegt, wanneer je achter de computer mag e.d. Daarnaast zijn er ook pleinafspraken en schoolafspraken.
Deze gaan over het buitenspelen, het gebruik van spelmaterialen en het opruimen.
Zowel voor aanvang van de school, tijdens het buitenspelen rond tien uur, tijdens de lunchpauze en het
vertrek van school houden leerkrachten toezicht op de kinderen. Zij hebben afwisselend pleinwacht en
kinderen kunnen bij problemen altijd bij een leerkracht terecht. Wij werken met de Gouden Curtevenne
Regels. Deze zijn als volgt:

Wij helpen elkaar, zodat wij met en van elkaar leren.
Wij spreken aardig met en over elkaar
Wij luisteren naar elkaar.
Wij houden de school en het plein netjes.
Wij lopen rustig in de school.

We verzoeken u om:
● op verjaardagen een gezonde traktatie mee te geven;
● uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet op school in de groep uit te delen, maar ze in de

brievenbus van de uitgenodigde kinderen te stoppen of ze op te sturen;
● ervoor te zorgen dat uw kind de gymspullen en zijn of haar fiets niet vergeet, anders kan het niet

mee naar de gymles;
● ervoor te zorgen dat uw kind bij de gymles een handdoek bij zich hee�, zodat het kan douchen;
● uw kind in de onderbouw gymschoentjes met klittenband of elastiek te geven waarbij het de

bedoeling is dat de schoentjes op school blijven;
● uw kind eten en/of drinken mee te geven voor het speelkwartier rond tien uur en de lunchpauze,

graag gezond eten!
● een naam in jassen, dassen, mutsen, wanten, laarzen, tassen en op bekers en bakjes te zetten om

verwisseling te voorkomen;
● ervoor te zorgen dat uw kind zijn of haar jas in de luizenzak stopt en aan de kapstok ophangt.
● Jassen, kleding en schoeisel aan te trekken dat bij het weer past.

Veiligheid
Zowel de sociale als de fysieke veiligheid van uw kind is
belangrijk. Voor de sociale veiligheid hanteren wij de
schoolafspraken en gebruiken wij onze methode
Leefstijl.
Voor de fysieke veiligheid hebben wij een
veiligheidsplan. Hierin staat beschreven welke stappen
wij ondernemen bij een calamiteit op school. Alle
leerkrachten zijn geschoold als bedrijfshulpverlener. Zij
krijgen jaarlijks een scholing om hun kennis op peil te
houden. Er is een brandalarm op school en jaarlijks
houden wij een ontruimingsoefening.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken op school. Onderwijs is werken met
mensen en soms lopen daarin de zaken anders dan verwacht. In de meeste gevallen is een gesprek met de
leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan
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kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon
bespreken. De klager bepaalt de route.

De interne contactpersoon
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie
en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de interne
contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, gee� informatie over mogelijke vervolgstappen en
brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de
klachtprocedure.
Elke ouder of leerling kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook,
waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of dur� te praten of waar u samen niet
uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. De interne contactpersonen op de
Curtevenneschool zijn: Clara van der Sluys (leerkracht groep 8) en Cynthia Kok (leerkracht groep 3).

De externe vertrouwenspersoon
Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De EVP
hee� geheimhoudingsplicht.
Voor Talent Primair zijn mevrouw Marjon ten Heggeler en de heer Jeroen Meiboom de externe
vertrouwenspersonen. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep
en bereikbaar via:
E          evp@cedgroep.nl
T          (010) 407 15 99
W         www.cedgroep.nl
P          CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Talent Primair hee� zich ook aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs.
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het
bevoegd gezag hierover adviseert. De klachtencommissie gee� gevraagd of ongevraagd advies aan het
bevoegd gezag over:

● (on)gegrondheid van de klacht;
● het nemen van maatregelen;
● overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn
verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen
Probeert u een klacht in eerste instantie op te lossen met de persoon zelf. Mocht u er samen niet uitkomen,
dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur of de meerscholendirecteur. Ook kan u rechtstreeks
naar een interne contactpersoon gaan of in het laatste geval naar de klachtencommissie.
Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar www.talentprimair.nl.

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) voor
onze school?
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te weten de
AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de
bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent
ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.
 
De Curtevenneschool wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de
rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te
beperken. Dat proberen wij hieronder te doen.
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Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:

● Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van
leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren.

● Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van
foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. Toestemming moet
altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van
digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.

● Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet nodig
hebben.

 
Op de Curtevenneschool zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een
datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij
hebben hier een datalek protocol voor.

In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de
school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn
van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van
de GMR vastgesteld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig
is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens
ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
 De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem ParnasSys.

Dit programma is beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de
gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de privacyverklaring op onze website
/ website van het bestuur kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen.

Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.  

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de
leveranciers waar de school afspraken mee hee� gemaakt, is op te vragen bij de bestuur.

Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze
zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan
vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.  

Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale media.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door
uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit schri�elijk kenbaar
maken via een mail aan de directie.
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Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw eigen kind
fotograferen. Teamleden van de school mogen het fotograferen op de school verbieden.

Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door
ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar wel vragen aan ouders om hier
terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
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9 Praktische punten van A tot Z

Aanmelding en toelating
We laten in principe elk kind toe op onze school. Bij kinderen die al op een andere basisschool gezeten
hebben, wordt voor toelating altijd contact opgenomen met deze school. Afhankelijk van de informatie van
deze school over de onderwijsbehoe�en van het kind en de grootte van de betrokken groep besluiten wij of
een zij-instromend kind bij ons geplaatst kan worden.

Schorsing: In uitzonderlijke gevallen kan er na zorgvuldig overleg met instanties en ouders bij problematisch
gedrag tot (tijdelijke) schorsing worden besloten. Dit kan bij aanhoudende problemen uiteindelijk leiden tot
verwijdering. Er is een beleidsdocument document toelating en verwijdering van het bestuur (zie bij overige
documenten op de website)

Bereikbaarheid
Zorg ervoor dat u altijd bereikbaar bent. Geef noodtelefoonnummers door aan de administratief
medewerker. Zij houdt ons leerling administratiesysteem actueel. Ouders kunnen dit zelf controleren en bij
wijzigingen zijn ze zelf verantwoordelijk voor het melden hiervan. Wij willen ouders of een contactpersoon bij
noodgevallen snel kunnen bereiken.

Evenementen
Jaarlijks worden er verschillende evenementen georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het
dansfeest, het zomerfeest, de ‘goede doelen actie’, projecten en tentoonstellingen, de musical van groep 8,
schoolreisjes of kampen, excursies, dansuitvoering, sport en spelletjesdagen en de avondvierdaagse.
Jaarlijks doet de school mee aan het schoolvoetbaltoernooi en het schaaktoernooi. Van bijzondere
activiteiten stellen wij u altijd tijdig op de hoogte.

Extra verlof
Kinderen kunnen ten hoogste tien dagen per jaar verlof krijgen. Dit verlof verleent de locatiedirecteur bij
bijzondere (familie)omstandigheden. U kunt hierbij denken aan huwelijk, overlijden, verhuizing. Voor extra
vakantie geven wij geen verlof, alleen in geval van overmacht. Hierbij gaat het om ouders/verzorgers die om
beroepsmatige redenen geen vakantie kunnen opnemen in de schoolvakanties. Hiervoor is een schri�elijk
bewijs van de werkgever verplicht. Deze aanvragen moet u minimaal 6 weken van tevoren indienen.
Verzoeken om verlof kunt u via Social Schools voorleggen aan de directeur. Als het toelaatbaar is ontvangt u
via Social Schools officiële goedkeuring.
Ongeoorloofd schoolverzuim melden wij bij de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.
Na beoordeling door de leerplichtambtenaar kan er besloten worden om proces verbaal op te maken. In de
eerste twee weken na de zomervakantie mag er wettelijk geen extra verlof worden opgenomen.

Gymnastiek

Onderbouw
De kinderen in de onderbouw hebben geen speciale gymkleding nodig, wél gymschoenen
(graag zonder veters, zonder zwarte zolen en met naam) die op school blijven. Er wordt gym gegeven in het
eigen speellokaal.

Middenbouw en bovenbouw
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één keer per week les van een vakleerkracht. Vanaf groep 5 krijgen de
kinderen nog een keer in de twee weken gymles erbij.
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Voor de gymnastieklessen wordt een gymnastiekpakje of een T-shirt met sportbroekje aanbevolen en
gymschoenen zonder veters en zonder zwarte zolen. Na de gymles wordt er gedoucht. Geef uw kind hiervoor
een handdoek mee. De kinderen (vanaf halverwege groep 5) gaan met de fiets naar sporthal De Fuik. Uw kind
hee� op de gymdag dus een fiets mee naar school. Jaarlijks wordt samen met de andere scholen uit de
gemeente een gezamenlijke sportdag voor de bovenbouw georganiseerd. Voor de onder- en middenbouw
organiseren wij op deze dag spelletjes op en rond de school.

Huiswerk
In de lagere groepen krijgen de kinderen geen huiswerk mee, behalve voor het oefenen van de tafels.
Kinderen die extra oefeningen nodig hebben om bepaalde onderdelen (taal of rekenen) beter onder de knie
te krijgen, krijgen soms wél een taak of opdracht mee naar huis of krijgen deze opdracht via het online
platform Google Classroom digitaal aangeboden. Wij kunnen ook ouders adviseren om met digitale
oefenprogramma’s zoals ‘Muiswerk’ thuis te oefenen. In de bovenbouw krijgen de kinderen huiswerk op
papier of via Classroom mee. Hiervoor bestaan de volgende richtlijnen:

● Groep 6: wennen aan huiswerk. Eén of twee taken (vakken) per week. Verder worden
voorbereidingen voor toetsen (zoals topografie) ook als huiswerk gezien.

● Groep 7: drie taken per week.
● Groep 8: drie of vier taken per week.

Het is de bedoeling dat een kind dit werk zo zelfstandig mogelijk uitvoert. De leerlingen krijgen voldoende
tijd om zich voor te bereiden op een toets, een spreekbeurt, een boekbespreking of een werkstuk. Soms
krijgen kinderen huiswerk mee voor extra oefening of om thuis iets af te maken. Zo nodig bespreekt de
leerkracht dit met u.

Maatregelen bij ziekte leerkracht
Een leerkracht die ziek is of verlof hee�, wordt vervangen. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar vaste
vervangers. Voor vervanging wordt soms met leerkrachten geschoven of parttime leerkrachten werken
anders wanneer dit mogelijk is. Bij hoge uitzondering worden groepen samengevoegd of naar huis gestuurd.

Voorschool
Wij hebben een convenant met De Klimboom (Kind&Co) gesloten. Deze BSO zit in het gebouw van
Veenstaete, tegenover de school en met een groep in een lokaal in het gebouw van de Curtevenneschool. Dit
lokaal zal dit jaar ook beschikbaar worden gemaakt voor een voorschool. Deze voorschool is een
peuterspeelzaal met verregaande samenwerking met de Curtevenneschool. We werken aan dezelfde
thema’s, hebben doorgaande leerlijnen en de leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken nauw
samen. Zo kunnen peuters vast een uurtje of dagdeel meespelen bij de kleuters. Ook kunnen speelmaterialen
uitgewisseld worden. Zo kunnen de peuters vast wennen aan de basisschool.
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Naschoolse opvang
Zoals gezegd hebben wij een convenant met De Klimboom (Kind&Co) gesloten. Deze BSO zit in het gebouw
van Veenstaete, tegenover de school en met een groep in een lokaal in het gebouw van de Curtevenneschool.
De groep die bij ons in school zit is voor kinderen van 4-7 jaar van de Curtevenneschool.

Er gaan ook kinderen naar de naschoolse opvang Thuizbij. Wij zorgen voor overleg en onderlinge afstemming
met beide organisaties.

Lunchpauze
Tussen de middag blijven alle kinderen lunchen op school. Wij werken met een continurooster. Alle kinderen
hebben 45 minuten pauze. Zij eten met hun groepsleerkracht in hun eigen klaslokaal en spelen onder
toezicht buiten. Tijdens deze pauze spelen ze onder toezicht 30 minuten buiten. Hiervoor hebben wij een vast
roulatiesysteem. Bij slecht weer blijven ze binnen en bieden wij ze verschillende activiteiten aan. Wij vinden
het belangrijk dat de kinderen een gezonde lunch mee krijgen.

Schooltijden
Alle groepen volgen het vijf gelijke dagen model. Ouders hebben in meerderheid voor dit model gekozen.

Schooltijden: 08.30  - 14.15 uur

In deze dagen zit 15 minuten buitenspelen rond 10.00 uur en 30 minuten buitenspelen rond 12.00 uur. Voor
de groepen 1 en 2 wijken deze tijden af.. Zij spelen langer buiten. De groepen 3 t/m 5 spelen gezamenlijk
buiten en de groep 6 t/m 8 ook.

Voordelen:
● Voor de kinderen, met name de jonge kinderen gee� dit model regelmaat en rust.
● Wij merken dat alle kinderen meer energie hebben tijdens de lessen ’s middags.
● De kinderen hebben ’s middag thuis en bij de naschoolse opvang meer tijd voor allerlei activiteiten.
● Parttime werkende ouders hoeven niet altijd de woensdag en de vrijdag als vrije dag(en).
● Alle kinderen eten onder begeleiding van hun groepsleerkracht in hun eigen groep. Dit gee� meer

rust voor de kinderen.
● Ouders hoeven geen overblijfgeld meer te betalen.
● Ouders en kinderen hoeven nu maar twee keer per dag tussen huis en school te reizen.

Nadelen:
● De ‘niet vrije’ woensdagmiddag is voor enkele buitenschoolse activiteiten lastig. Dit lossen wij in

overleg met kind en ouders op.

Vakantie
Het vakantierooster maken wij bekend via de kalender in Social Schools en onze website. Jaarlijks zijn er
meerdere studiedagen voor het hele team. Uw kind(eren) is/zijn op deze dagen vrij. Over de exacte data
wordt u tijdig geïnformeerd.
De inspectie controleert of de school voldoet aan het verplichte aantal lesuren. Met onze planning (inclusief
de extra vrije dagen) voldoen wij aan deze verplichting.

Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn trakteren hun groepsgenoten. De kinderen van groep 1/2 trakteren alleen de
leerkrachten in de andere groep 1/2. Vanaf groep 3 mogen de kinderen aan alle leerkrachten trakteren. Wij
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kunnen dan de kinderen ook allemaal persoonlijk feliciteren. Wij laten de kinderen voor of na de kleine
ochtendpauze uitdelen en stellen uiteraard een gezonde traktatie zeer op prijs.
Wij vragen u, om uitnodigen voor kinderpartijtjes niet op school uit te delen, maar via de post of via de mail.

Verzekering
De school hee� een beperkte aansprakelijkheidsverzekering die alleen in bepaalde situaties (onrechtmatig
handelen of nalatigheid van de school) schade dekt. In veel gevallen zal een beroep op de
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers gedaan moeten worden.

Ziekte
Bij ziekte en doktersbezoek e.d. kunt u uiteraard uw kind thuis houden. U kunt de absentie melden via onze
app van Social Schools of telefonisch vóór 8.30 uur. Bij geen afmelding zoeken wij contact met u om te vragen
waarom uw kind niet op school is.
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Tenslotte
Wij worden gewaardeerd om de betrokkenheid en het enthousiasme van het team. De leerkrachten handelen
professioneel en bezitten goede didactische vaardigheden. Wij hebben oog voor de behoe�en van het kind.
Het kind staat bij ons altijd centraal en u als ouder wordt nauw betrokken bij de begeleiding van uw kind.
Ouders krijgen ook alle ruimte om mee te denken met de schoolontwikkelingen.

U
bent
van
harte

welkom
voor
een

kennismakingsgesprek!
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10 Informatie m.b.t. externe partners.

BSO Curtevenne en BSO de Klimboom

BSO Curtevenne perfect voor kinderen van
4 tot 7 jaar
De naschoolse opvang vindt plaats in een lokaal bij de
kleuterafdeling van de Curtevenneschool. Dit zorgt ervoor dat
de BSO een vertrouwde omgeving is voor de kinderen. Dit is vooral voor de jongere kinderen erg fijn. Ze
hoeven hun eigen school niet te verlaten en lopen binnendoor naar het gezellige BSO lokaal. BSO Curtevenne
is dan ook bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Onze BSO in de Klimboom blij� beschikbaar voor de oudste
kinderen van de Curtevenne èn voor alle kinderen van de andere scholen in Kortenhoef.

Praktische zaken
Wij bieden dagelijks activiteiten aan. Naast het aanbod van onze pedagogisch medewerker wordt ook
gebruik gemaakt van externe aanbieders om het programma voor de kinderen te ondersteunen. Uiteraard
blij� buitenschoolse opvang vrije tijd van kinderen en mogen zij zelf aangeven of zij willen deelnemen aan de
georganiseerde activiteiten of dat zij liever vrij spelen.

Openingsdagen en openingstijden
De buitenschoolse opvang gaat in ieder geval open op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag en start om
14:15 uur en is tot 18:30 uur open. Op woensdag en vrijdag is de BSO Klimboom gewoon open en vangen we
daar alle kinderen op. Bij voldoende belangstelling gaat BSO Curtevenne ook op woensdag- en/of
vrijdagmiddag open. Hee� u belangstelling voor opvang op woensdag- en vrijdagmiddag op BSO Curtevenne
laat dit dan vooral weten aan onze afdeling planning (planning@kmkindenco.nl). Zij houden bij wanneer er
genoeg belangstelling is om de BSO ook op deze dagen te openen.

Schoolvakantie, studiedagen of eerder uit.
In de schoolvakantie zullen wij op basis van het aantal kinderen bepalen of wij op BSO Curtevenne blijven, of
dat we samenvoegen met de kinderen die bij de Klimboom opgevangen worden. Er moeten natuurlijk wel
voldoende kinderen zijn om mee te spelen.
Indien de school een studiedag hee� of eerder uit is op één van de openingsdagen van de BSO dan gaat de
BSO open, indien vijf of meer kinderen vooraf aangemeld zijn. Natuurlijk wordt hierin ook nauw
samengewerkt worden met BSO Klimboom.

Uw kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden voor BSO Curtevenne via:: https://mijn.kmnkindenco.nl/aanvraag/opvangsoort
Alle nieuwe kinderen van 4 tot 7 jaar van de Curtevenneschool krijgen automatisch een plek op BSO
Curtevenne aangeboden.

Contact
Voor uw vragen kunt u terecht bij:

Marieke van Otterloo (clustermanager)
06 – 413 617 87
m.vanotterloo@kmnkindenco.nl
(ma-o, di, wo, do, vr-o)

Dorien van Klaveren (senior pedagogisch
medewerker) 06 – 130 645 94
d.vanklaveren@kmnkindenco.nl
(ma, di, do)
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Thuiz bij Kinderopvang
Hee� u buitenschoolse opvang (BSO) nodig? Kom gerust een kijkje
nemen op onze BSO! Al sinds 1998 bieden wij BSO in Kortenhoef en zijn
derhalve vertrouwde partner waar kinderen in de lee�ijd 4+ na
schooltijd lekker kunnen spelen in onze huiselijk ingerichte groepen.
Wij zien een middag op de BSO als vrije tijd, want na een lange
schooldag willen wij de kinderen vooral een leuke middag bieden
waarbij ze niets ‘moeten’. Onze BSO hee� creatieve en sportieve vaste
medewerkers die dagelijks gevarieerde activiteiten aanbieden, waar de

kinderen vrijwillig aan mogen meedoen!
Wij hebben voor de Curtevenneschool onze BSO bij ons kinderdagverblijf in ‘de Matrijs’ waar de kinderen veel
leuke dingen kunnen doen. Wanneer kinderen 8 jaar worden gaan ze naar BSO de Loods, een uitdagende
locatie waar kinderen met de bus van Thuiz bij heen worden gebracht. Hier maken wij gebruik van het terrein
en het pand van scouting Klaas Toxopeus. Kinderen hebben hier veel vrijheid en een lekker
buitenspeelterrein! Neem voor meer informatie en onze contactgegevens een kijkje op de website:
www.thuizbij.nl

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Kinderen in de lee�ijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd
voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken
worden kinderen in de basisschoollee�ijd uitgenodigd? En
met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht?

Groep 2
Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de doktersassistente.
Hij/Zij weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt
gekeken of een kind extra aandacht nodig hee�. Een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is
mogelijk het gevolg.

Groep 7
(Ook) In groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en
onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Wanneer er naar aanleiding van dit
onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige
volgen.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen
Di�erie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes,
in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV).
Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders
voor de ontbrekende inentingen bij Jeugd en Gezin terecht.

Vragen over de ontwikkeling
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met Jeugd en
Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid,
sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedadvies
Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij Jeugd en Gezin. De jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden
makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de
oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het leuk.
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Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op
verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit andere groepen kunnen
dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of
afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het
inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een
centraal nummer: (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer
informatie kijken op www.jggv.nl .
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