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Inleiding 
Schooljaar 2022 - 2023 

 

Voor u ligt de schoolgids van IKC ’t 

Kraaienest voor het schooljaar 2022 – 2023. 

We hopen dat we u hiermee wegwijs kunnen 

maken. Als u na het lezen van de schoolgids 

nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u 

uiteraard altijd op school terecht. 

 

De inhoud van deze schoolgids wordt 

jaarlijks bijgesteld. Voordat hij u bereikt, is hij 

voorgelegd aan- en goedgekeurd door de 

Medezeggenschapsraad, waarin 

leerkrachten en ouders vertegenwoordigd 

zijn.  

 

Naast de schoolgids krijgt u regelmatig 

digitaal actuele informatie via Parro. 

Daarnaast ontvangt u de maandbrief per 

mail. Ook kunt u onze internetsite 

raadplegen: www.kraaienestschool.nl 

  

We hopen dat we met dit boekje uw meeste 

vragen hebben kunnen beantwoorden en 

wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.  

 

Team en Medezeggenschapsraad 

IKC ’t Kraaienest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 

IKC ‘t Kraaienest 

Koningin Wilhelminastraat 5 

3265 BH Piershil 

 

Telefoon – (0186) 69 16 61 

 

Mail: 
j.vanbellen@dehoekscheschool.nl 

 

Website: 

www.kraaienestschool.nl 

 

 

 

 

 

http://www.kraaienestschool.nl/
mailto:j.vanbellen@dehoekscheschool.nl
http://www.kraaienestschool.nl/
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Onze school 
Over ‘t Kraaienest 

’t Kraaienest is een gezellige, kleinschalige 

dorpsschool in Piershil. De inwoners van 

Piershil werden vroeger ‘Kraaien’ genoemd. 

Bij het dorp zou een kraaiennest geweest 

zijn, dat voor veel mensen als 

herkenningspunt diende. De naam van onze 

school is hiervan afgeleid. Wij zijn een 

openbare basisschool. De school is voor 

iedereen toegankelijk. Wij werken zonder 

overtuiging vanuit een godsdienst of een 

levensovertuiging. De school weerspiegelt de 

buurt waarin hij staat: een school waar je 

met plezier kunt leren en spelen, groot mag 

groeien en aan het einde van groep 8 kunt 

uitvliegen. Onze school maakt deel uit van 

stichting De Hoeksche School. Deze stichting 

heeft 20 basisscholen, 1 school voor speciaal 

onderwijs en 2 scholen voor voortgezet 

onderwijs. Vanuit één visie en gedeelde 

waarden werken kinderopvang, 

peuterspeelzaal en basisonderwijs samen in 

een integraal kindcentrum (IKC). In ons 

gebouw is ook peuterspeelzaal ’t Hummeltje 

gehuisvest.  

 

Samenstelling van de groepen  

’t Kraaienest heeft vier groepen en heeft 

gemiddeld 45 kinderen bij de start van een 

schooljaar. De groepen zijn heterogeen 

samengesteld, verdeeld in de 

combinatiegroepen Groep 1-2, Groep 3-4, 

Groep 5-6 en Groep 7-8. 

Het voordeel van een combinatiegroep is dat 

kinderen op hun eigen niveau kunnen 

werken, maar dat ze elkaar ook kunnen 

helpen en zelf geholpen kunnen worden. Ze 

zijn een jaar de jongste in een groep en een 

jaar de oudste in een groep.  

 
Werkwijze 

Onze school werkt volgens het model van 

convergente differentiatie. Bij convergente 

differentiatie bied je alle leerlingen dezelfde 

doelen vanuit de aanbodlijn uit de methodes. 

Bij leerlingen die dit doel behalen wordt de 

instructie compact aangeboden en krijgen zij 

verdiepingsstof aangeboden in de 

verwerking. Leerlingen die moeite hebben 

met het aanbod, krijgen meer van hetzelfde 

aangeboden (soms met ondersteuning) om 

te zorgen dat deze leerlingen de doelen 

alsnog gaan leren. Bij convergente 

differentiatie houd je het aanbod van de 

leraar beter te organiseren en blijft de 

kwaliteit van de instructie hoog. Naast de 

verlengde instructie voor de leerlingen die 

dat nog wensen of naar het oordeel van de 

leerkracht nodig hebben, blijkt het effectief 

om dagelijks een half uur leerdoelentijd te 

bieden.  

 

Samenwerken met ouders 

Op ’t Kraaienest vinden we een goede relatie 

met de ouders heel waardevol. Ouders 

kunnen op allerlei manieren een bijdrage 

leveren aan de gang van zaken in de school: 

in werkgroepen, in de ouderraad, in de 

medezeggenschapsraad, als hulpouder, enz. 

Ouders krijgen ook regelmatig een 

uitnodiging om een schoolactiviteit bij te 

wonen.  

 

Ontwikkelplannen 2022-2023 

Onze ontwikkelplannen voor het schooljaar 

2022-2023 richten zich op de volgende 

items: 

• Teamtraining Convergent Differentiëren 

• Borging methode Getal & Ruimte Junior 

• Nascholing digitale geletterdheid 

 

Daarnaast volgt een aantal leerkrachten 

individuele nascholing en programma’s via 

de Hoeksche School Academie. 
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Schoolvakanties 2022 – 2023  

Herfstvakantie 2022 

22 oktober t/m 30 oktober  

 

Kerstvakantie 2022 

24 december t/m 8 januari  

 

Voorjaarsvakantie 2023   

25 februari t/m 5 maart  

 

Goede Vrijdag/Pasen 2023   

7 april t/m 10 april 

 

Meivakantie 2023 

22 april t/m zondag 7 mei  

 

Hemelvaart 2023    

18 mei t/m 21 mei  

 

Pinksteren 2023    

29 mei  

 

Zomervakantie 2023 

9 juli t/m 20 augustus  

 

De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en 

zomervakantie zijn conform het 

vakantieschema 2022-2023 van het 

Ministerie van OCW. 

 

Studiedagen 

Voor het schooljaar 2022-2023 staan 

studiedagen gepland op: 

• Woensdag 7 september 2022 

• Maandag 31 oktober 2022 

• Vrijdag 24 februari 2023 

• Donderdagmiddag 22 juni 2023 vanaf 12.00 

uur 

 

Naast de studiedagen zijn de volgende 

dagen in het schooljaar 2022-2023 vrij 

geroosterd voor de kinderen: 

• Vrijdag 23 december 2022 

• Vrijdag 7 juli 2023 

 

De planning van festiviteiten en 

evenementen vindt u in de kalender in de 

Parro-app.  

Eindopbrengsten 2021-2022  

(groep 8, 7 leerlingen) 
 
Uitstroomgegevens : 
VMBO (KB)  42% 
VMBO (KB/GT)  14% 
HAVO/VWO  28% 
VWO   14% 
 

Lesurentabel 

De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdagmiddag 

en vrijdagmiddag (vanaf 12.30 uur) vrij.   

Het totaal aantal uren in 2022/2023 is: 959 

uur  

  

De groepen 5 t/m 8 zijn op woensdagmiddag 

(vanaf 12.30 uur) vrij.  

Het totaal aantal uren in 2022/2023 is: 1045 

uur  
 

Doelen die zijn behaald in 2021-2022 

- Mede-eigenaarschap van leerlingen    

vormgeven door het aanbieden van 

Talentgericht Leren leren aan groep 6 t/m 8. 

-Een doorgaande lijn voor begrijpend lezen 

borgen aan de hand van de teamscholing 

met Cees Herijgens. 

-Inhoud geven aan onze ‘Gezonde school’ 

door het aantrekken van een vakleerkracht 

voor bewegingsonderwijs. 

-Vergroten muziekonderwijs door het 

aantrekken van een vakleerkracht ‘Muziek’. 

-Leerlingen kennis laten maken met cultuur 

via de Cultuurmix. 

-Het invoeren van een nieuw rapport. 

 

Bij de onderwijsontwikkeling kunnen wij ons 

laten adviseren door externen. In het 

schooljaar 2021/2022 heeft Aumac 

Onderwijsadvies meegekeken op 

schoolniveau om de opbrengsten te 

verbeteren. GGO Advies heeft op 

leerkrachtniveau een beeld van de school 

geschetst om de kwaliteit van de school te 

omschrijven. Voor het begin van elk nieuw 

schooljaar worden de ontwikkelactiviteiten 

in een jaarplan opgesteld.  
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Praktische 
informatie 
Schooltijden, continurooster, halen 
en brengen 
 

Schooltijden groep 1 t/m 4 

Maandag – dinsdag – donderdag: 8.30-14.45 

uur (inloop 8.20 uur) 

Woensdag – vrijdag: 8.30-12.30 uur (inloop 

8.20 uur) 

 

Schooltijden groep 5 t/m 8 
Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag: 

8.30-14.45 uur (inloop 8.20 uur) 

Woensdag: 8.30-12.30 uur (inloop 8.20 uur) 
 

Continurooster  

’t Kraaienest werkt met een continurooster 

van 8.30 uur tot 14.45 uur.  Dit betekent dat 

alle leerlingen op de lange dagen tussen de 

middag op school blijven om te eten. Op 

woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 

uur vrij. Op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 

vrij. Onze school kent geen overblijfkosten.  
 

Kinderen halen en brengen  

De school begint elke dag om half negen. 10 

minuten voordat we beginnen gaan de 

buitendeuren open en kunnen de kinderen 

tijdens de inloop naar de klas gaan. De 

lessen starten om half negen. Zorg er 

alstublieft voor dat uw kind op tijd is; te laat 

komen is storend.  

De groepen 1 t/m 4  komen via de 

achteringang naar binnen, net als de peuters 

van ’t Hummeltje. De groepen 5 t/m 8 komen 

via de hoofdingang naar binnen. Natuurlijk 

mogen de ouders van de kleuters gerust 

binnenkomen bij het brengen, een praatje 

maken, het werk van uw kind(eren) bekijken, 

enzovoort. Als u uw kind komt halen, wilt u 

dan buiten op het schoolplein wachten? Als 

het slecht weer is, kunt u gebruik maken van 

de halletjes bij de ingangen.  

 

Fietsen 

Fietsen kunnen naast de school worden 

geplaatst. Dit is op eigen risico. De school is 

niet aansprakelijk voor schade die onder 

schooltijd aan de fietsen kan ontstaan. 

 

Auto’s 

Als u uw kind met de auto naar school 

brengt, houdt u dan rekening met plotseling 

overstekende kinderen en parkeer uw auto 

zo dat die geen gevaar of overlast oplevert 

voor kinderen of ouders. Vlak voor de school 

is er maar weinig parkeerruimte, maar in de 

directe omgeving van school vindt u vast wel 

een plek. In plaats van met de auto naar 

school te komen is het gezonder voor u en 

uw kind om lopend naar school te komen of 

van de fiets gebruik te maken.  
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Gedragsregels 
Op school hebben we te maken met 

gedragsregels. Met de letters van het woord 

‘KRAAI’ zijn de waarden van onze school 

beschreven. Voor de school zijn positieve 

gedragsregels opgesteld bij deze waarden. 

Voorop staat het respect voor elkaar, het 

rekening houden met elkaar. Iedereen is 

uniek en dat willen we ook zo houden. 
 

Kennis:  

Ik leer elke dag, ik ontwikkel mezelf, ik word 

zelfstandig. 

 

Respect:  

Ik denk na voordat ik wat doe, ik ben aardig 

tegen een ander, ik mag mezelf zijn. 

 

Aardig:  

Ik ben behulpzaam, ik troost een ander, ik 

gebruik vriendelijke woorden. 

 

Aandacht:  

Ik luister, ik ben betrokken, ik let goed op. 

 

Inzet:  

Ik werk hard, ik zet door, ik doe mijn best.   

 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Onze school biedt naast onderwijs ook 

buitenschoolse opvang aan via de Hoeksche 

School Kinderopvang. Zij doen dat met 

professionele pedagogisch medewerkers. Zij 

bieden de kinderen activiteiten die passen bij 

hun leeftijd en ontwikkeling en doen er alles 

aan uw kind zich thuis te laten voelen op de 

BSO.  

Aanmelden voor de BSO kan via: 

https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/ 

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen voor en na 

schooltijd en tijdens schoolvakanties bij onze 

BSO terecht.  

 

Absentie 

Wanneer uw zoon of dochter ziek is of om 

een andere reden niet naar school kan 

komen, moet u dat melden bij de 

groepsleerkracht of bij de directeur. U kunt 

dit tussen 8.00 uur en 8.45 uur telefonisch 

doorgeven. U kunt uw kind ook ziekmelden 

via Parro of het emailadres van de school: 

j.vanbellen@dehoekscheschool.nl ls uw kind 

zonder bericht afwezig is, kunt u gebeld 

worden voor nadere informatie, wij willen 

namelijk zeker weten dat uw kind niets is 

overkomen onderweg van huis naar school.  

 

Een medische afspraak onder schooltijd 

Het maken van medische afspraken voor uw 

kind, dient u zoveel mogelijk buiten de 

schooltijden te plannen. Het kan voorkomen 

dat u toch een afspraak onder schooltijd 

moet maken. Wilt u de groepsleerkracht 

hiervan op de hoogte stellen, dat kan 

telefonisch of via Parro. We zien graag dat u 

uw kind zelf ophaalt en terugbrengt naar 

school. Wij laten geen kinderen alleen over 

straat gaan vanwege een medische afspraak 

onder schooltijd (orthodontist, tandarts of 

huisarts, etc.)  

 

Afwezigheid van de groepsleerkracht 

Ook leerkrachten worden wel eens ziek, 

helaas soms voor langere tijd. Als een 

groepsleerkracht afwezig is, proberen we zo 

goed mogelijk opvang voor de groep te 

https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/
mailto:j.vanbellen@dehoekscheschool.nl
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regelen. We kijken eerst of iemand de klas 

kan overnemen. Wanneer meer leerkrachten 

tegelijk ziek zijn, wordt er een vervanger 

gezocht. Lukt het niet om vervanging te 

vinden, dan proberen we intern te schuiven 

of een groep te verdelen. Alleen in uiterste 

noodgevallen moet een klas naar huis 

gestuurd worden. 

 

Stages 

Er is een tekort aan leerkrachten in het 

basisonderwijs. Daarom hebben wij ook 

plaatsen voor stagiaires van verschillende 

Pabo’s binnen onze school. Vaak leren zij niet 

alleen iets van ons, maar leren wij ook van 

hen, omdat zij met nieuwe ideeën de school 

binnenkomen.  Ook leerkrachten in opleiding 

(LIO’ers) willen wij de kans geven om zich te 

ontwikkelen. Uiteindelijk komen al deze 

inspanningen ten goede aan de kinderen. 

 

Mobiele telefoons 

Op onze school hebben veel bovenbouw 

leerlingen een mobiele telefoon en nemen 

deze graag mee naar school. Echter 

op school hebben de kinderen geen mobiele 

telefoon nodig. Wanneer zij toch moeten 

bellen, kunnen zij gebruik maken van de 

schooltelefoon.  Wanneer de lesdag start 

moeten alle telefoons uit staan. Als school 

zijn we niet verantwoordelijk voor de 

telefoons. Raken ze kwijt, of gaan ze kapot, 

dan is dat het eigen risico. 

 

Kleding 

Voor kleuters is het belangrijk dat ze naar 

school gaan in kleding die zij zelf 

gemakkelijk aan en uit kunnen doen. Hun 

kleren moeten ook tegen een stootje kunnen.  

 

Speelgoed van huis 

Kinderen mogen geen speelgoed van huis 

mee naar school nemen. Dit om 

teleurstellingen te voorkomen: op school kan 

het kwijtraken of kapot gaan. Uitzonderingen 

zijn verjaardagen en het gebruik bij een 

project.  

Bijzondere lessen en 
activiteiten 
PIT(s)TOP, gym, techniekmiddagen, 
excursies en meer 
 
PIT(s)TOP 

Zo’n vier keer per jaar organiseren wij in de 

laatste week voor een vakantie een 

PIT(s)Top waarbij de leerlingen hun talenten 

kunnen laten zien. Tijdens deze optredens 

wordt er gezongen, voorgelezen, gedanst, 

getoverd of een muziekinstrument bespeelt. 

De presentatie is in handen van een leerling 

van de bovenbouw. De techniek wordt ook 

verzorgd door de bovenbouwleerlingen. 

(Groot)ouders/verzorgers zijn van harte 

welkom bij deze optredens.   

 

De verjaardag 

De verjaardag is voor een kind altijd een 

hoogtepunt in het jaar. Dat moet gevierd 

worden en trakteren hoort daar natuurlijk bij. 

Vanaf de vijfde verjaardag van uw kind 

vieren wij de verjaardag in de klas. Het is 

prettig als u de traktatie eenvoudig en 

beperkt houdt: het gaat om samen delen en 

niet om de hoeveelheid. We stellen het op 

prijs als u een alternatief voor snoep 

bedenkt. Als het kind dat wil, mag het de 

klassen rond met een bescheiden traktatie 

voor de leerkrachten.  Bij de schoolleiding 

mag de jarige een klein cadeautje uitkiezen.   

 

Gym  

Meester Stefan is onze vakleerkracht gym. 

Hij geeft aan alle kinderen gymlessen op 

woensdag. De eigen groepsleerkracht geeft 

de gymlessen op andere dagen.  

 

Levensbeschouwelijk onderwijs 

Kinderen in de bovenbouw kunnen ervoor 

kiezen om godsdienstles of humanisme te 

volgen. Vanwege te weinig aanmeldingen 

zijn er dit schooljaar geen lessen 
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levensbeschouwelijk onderwijs van een 

vakleerkracht op school.  

 

Techniekmiddagen 

Vanaf aankomend schooljaar vindt er elk 

kwartaal een techniekmiddag plaats. Deze 

middagen zullen groepsdoorbroken 

georganiseerd worden. Zo kunnen de oudere 

leerlingen de jongere leerlingen helpen.  

 

Muziek 

Juf Myriame is onze vakleerkracht voor 

muziek. Zij geeft aan alle leerlingen 

muziekles op 15 donderdagen per schooljaar. 

Juf Myriame verzorgt ook de open 

inloopmuzieklessen voor peuters. Om de 

donderdag is er van 9.00 – 9.30 uur een open 

inloop voor ouders met peuters. Zonder 

vooraf aan te melden kunnen 

belangstellenden aanschuiven. 

 

Cultuurmix 

Onze school doet mee met de cultuurmix van 

het CMK. Elk kwartaal wordt er een activiteit 

aangeboden. Dit kan een theatervoorstelling, 

een museumbezoek, een bezoek aan een 

symfonieorkest of een workshop zijn.  

 

Talentdenken 

De groepen 6/7/8 krijgen sinds schooljaar 

2021/2022 de cursus ‘Talentgericht Leren 

Leren’ aangeboden. In deze cursus 

ontdekken ze hun talenten, leren ze hoe ze 

deze kunnen inzetten en leren ze hoe ze 

handiger kunnen leren. Met deze 

vaardigheden kunnen leerlingen met meer 

zelfvertrouwen leren. Voor groep 8 is 

daarnaast het doel om met 

zelfverzekerdheid de overstap te kunnen 

maken naar het voortgezet onderwijs. 

 

Thematisch werken 

Op ’t Kraaienest streven we naar samenhang 

tussen de verschillende vakgebieden en 

daarom wordt rond een thema gewerkt. We 

richten hoeken in waarin de kinderen in zo’n 

thema werken en waarin ook aan de taal- en 

rekendoelen wordt gewerkt. Aan het einde 

van de themaperiode is er een afsluiting, 

waarbij de kinderen laten zien wat ze in deze 

periode hebben ontdekt en geleerd. Dit kan 

in de vorm van een tentoonstelling of 

voorstelling zijn, waarvoor u als 

(groot)ouders/verzorgers wordt uitgenodigd. 

Komend schooljaar wordt er in de middagen 

thematisch lesgegeven. 

 

Bibliotheek op School Nieuwe Stijl 

Met de Bibliotheek op School Nieuwe Stijl 

komt er aandacht voor leesbevordering en 

mediawijsheid. De leesconsulente komt om 

de maandag bij ons op school met een 

gevarieerd aanbod gericht op schoolse en 

naschoolse leesstimulering. Zij moedigt de 

kinderen aan om meer te lezen met 

inspirerende boeken. Zij leert de kinderen om 

beter en verstandiger om te gaan met 

internet, sociale media en games.  

 

 
 

Leerdoelentijd 

Leerdoelentijd biedt voor alle leerlingen 

dagelijks de mogelijkheid om zich te 

ontwikkelen. Het is extra ingeplande tijd in 



9 
  

 
 

het rooster om de leerlingen die dit nodig 

hebben op het juiste niveau te krijgen. 

Leerlingen met een hoge leersnelheid werken 

hier verder aan het verdiepingsprogramma. 

Vanaf het schooljaar 2022/2023 wordt er 

dagelijks een half uur leerdoelentijd 

voorwaardelijk ingeroosterd. Alle leerlingen 

moeten deze leerdoelentijd benutten.  

 

Engels 
Vanaf groep 1 t/m groep 8 werken we met de 
methode Groove.me. We werken aan de 
basisvaardigheden in het Engels, dus werken 
aan de woordenschat, aan hoe je contact 
maakt met anderen, wat je dan vertelt, etc. 
We hebben Engelse boeken die kinderen 
zelfstandig kunnen lezen en we maken de 
combinatie Engels en muziek.   
 

Kijkmiddag 
Twee keer per jaar is er een kijkmiddag. U 
kunt dan samen met uw kind het werk 
bekijken. Ook andere belangstellenden 
(familieleden, buren, enz.) zijn van harte 
welkom bij de kijkmiddag. De data waarop we 
een kijkmiddag hebben staan op de kalender 
in Parro vermeld.  
 

Sociale media 

Iedereen weet dat kinderen en ouders veel 

bezig zijn met sociale media zoals facebook, 

Linkedln, Instagram, Tiktok, enz. Dat is een 

leuke bezigheid maar heeft ook risico’s. Je 

kunt van alles en nog wat sturen, zonder dat 

je meteen met de reacties geconfronteerd 

wordt. De kans bestaat dat er hierdoor via 

sociale media gepest wordt. We vragen u als 

ouder regelmatig mee te kijken met uw kind. 

Het is belangrijk om als ouder te weten wat 

uw zoon of dochter op sociale media doet, 

wat hij/zij stuurt maar ook wat hij/zij 

ontvangt. Als u merkt dat uw kind nare 

berichten stuurt of ontvangt, meld dit dan 

meteen op school, dan kunnen we er op 

school weer verder aan werken.  

 

Excursies en uitstapjes 

De school organiseert verschillende soorten 

uitstapjes: excursies met een duidelijk 

educatief karakter zoals een museumbezoek 

of uitjes die meer feestelijk van aard zijn 

zoals een schoolreis of schoolkamp. Om de 

uitjes goed en veilig te laten verlopen, vragen 

we vooral in de onder- en middenbouw 

ouders/verzorgers om mee te gaan als 

begeleider. Een uitstapje kan alleen 

doorgaan als er voldoende begeleiding is.  

 

Afscheid nemen 
Aan het eind van groep 8 nemen de leerlingen 
afscheid van ’t Kraaienest. Dit neemt enkele 
dagen in beslag! De kinderen hebben een dag 
een gezellig uitje met elkaar en ze voeren een 
afscheidsmusical op voor de 
(groot)ouders/verzorgers. Na de 
afscheidsmusical start het officiële gedeelte, 
waarin echt afscheid wordt genomen van 
elkaar en van de school. De kinderen van 
groep 8 zijn na de afscheidsavond de rest van 
de week vrij.  
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Meepraten en 
meedoen 
Op ‘t Kraaienest 
 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad komt minimaal viermaal 

per jaar bijeen onder begeleiding van de 

schoolleiding. Leerlingen uit de groepen 5 

t/m 8 nemen plaats in de raad. Deze 

leerlingen vertegenwoordigen hun 

klasgenoten en denken mee over activiteiten 

en andere schoolse onderwerpen.  

 

Kinderambassadeur 

Eén leerling van de leerlingenraad 

vertegenwoordigt onze school in de 

Kinderraad van stichting De Hoeksche 

School. Zij komen één maal per jaar bijeen in 

het bestuurskantoor in Puttershoek.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (MR) is het bij 

de wet geregelde orgaan voor inspraak op 

het schoolbeleid, bestaande uit medewerkers 

van de school en ouders. Afhankelijk van het 

onderwerp heeft de MR adviesrecht of 

instemmingsrecht. De MR bestaat uit een 

gelijk aantal ouders en personeelsleden.  

Het Reglement Medezeggenschap treft u 

aan op de website van Stichting De 

Hoeksche School 

(www.dehoekscheschool.nl). Op 

bovenschools niveau is er een 

gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). De GMR 

heeft dezelfde bevoegdheden op 

bovenschools niveau.  

De MR van ‘t Kraaienest bestaat uit Jantine 

van ’t Hof en Joyce Blaas namens de 

oudergeleding. Namens het personeel zitten 

er twee groepsleerkrachten in de MR.  

 

 

 

 

Communicatie tussen school en thuis 

Kinderen presteren beter en voelen zich op 

school meer op hun gemak als ze weten dat 

hun ouders een goed contact hebben met de 

school.  

Wij proberen u bij de school te betrekken 

door middel van:  

- de ouderavonden (informatieavonden en 

rapportageavonden)  

- de schoolgids  

- onze website (www.kraaienestschool.nl) 

- de nieuwsbrief  

- Parro 

- incidentele brieven of mails  

- activiteiten op school  

 

U kunt contacten met de school 

onderhouden door middel van:  

- schoolbezoeken/gesprekken met de 

leerkracht  

- het bijwonen van de vergaderingen van de 

ouderraad of medezeggenschapsraad  

- ondersteuning bij excursies (en dergelijke)  

- aanwezig zijn bij activiteiten (bijvoorbeeld 

kijkavond, toneelavond)  

- invullen van enquêtes  

- regelmatig onze site 

www.kraaienestschool.nl te bekijken 

- het volgen van onze Facebookpagina IKC ’t 

Kraaienest, Piershil 

 

Ouderraad (OR) 

De ouderraad bestaat uit actieve ouders. De 

leden van onze ouderraad organiseren 

samen met het team diverse festiviteiten, 

zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, 

paasfeest, excursies, schoolreizen, de 

sportdag, afscheidsavond groep 8 enz.  

 

Het basisonderwijs is gratis in ons land. De 

genoemde festiviteiten, die op een fijne 

basisschool thuishoren, worden niet door de 

overheid bekostigd. Daarom vraagt onze 

ouderraad jaarlijks om een vrijwillige 

ouderbijdrage. De hoogte wordt in overleg 

met de ouders vastgesteld. Het niet voldoen 

van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot 

http://www.kraaienestschool.nl/


11 
  

 
 

het uitsluiten van leerlingen van deelname 

aan activiteiten. 

 

Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de 

bijdrage uit de volgende onderdelen: 

- €32,50 per leerling voor activiteiten als 

sinterklaas, kerst, sportdag etc. 

- Elk jaar wordt er voor de leerlingen een 

schoolreisje georganiseerd. Over deelname 

door de allerjongsten aan de schoolreis 

wordt in overleg met ouders bepaald of zij 

deelnemen aan dit evenement. U ontvangt 

rond maart/april informatie over de 

bestemming en de kosten. De prijs ligt 

gemiddeld tussen de €25,00 en €35,00 euro 

per kind.  

- De leerlingen van groep 7/8 gaan op 

schoolkamp. De kosten hiervoor liggen rond 

de €80,00 euro per kind.  

 

Ouders krijgen jaarlijks een schrijven met de 

te betalen bedragen daarin genoemd. U kunt 

het bedrag overmaken op Rabobank NL24 

RABO 010.83.41.542 t.n.v. Ouderraad IKC ’t 

Kraaienest te Piershil. 

 

Ouders die vanwege financiële 

omstandigheden niet in staat zijn om de 

bijdrage in één keer te betalen, kunnen 

verzoeken om een betalingsregeling.  

 

Ieder jaar worden in een begroting de 

uitgaven vastgesteld. Aan het einde van het 

jaar wordt over de uitgaven verantwoording 

afgelegd. Jaarlijks controleert de MR de 

begroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale begeleiding 
van leerlingen 
Extra zorg en passend onderwijs 

 
Interne begeleiding 

De intern begeleiders (IB’ers) zijn 

verantwoordelijk voor de speciale zorg op 

school. Samen met de leerkrachten volgen zij 

de ontwikkeling van de kinderen. De intern 

begeleider bewaakt of het leren en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van een 

kind goed verloopt. De IB ondersteunt en 

begeleidt leerkrachten bij het signaleren en 

omgaan met leer- en gedragsproblemen.  

Ook onderhoudt de IB de contacten met 

andere instellingen die de zorgstructuur van 

de school ondersteunen. Bij ons op school 

zijn Julia van Bellen en Neeke Schol de intern 

begeleiders.  

 

Het volgen van leerlingen 

De leervorderingen van elk kind worden 

zorgvuldig bijgehouden, zodat wij op tijd 

signaleren of een leerling extra aandacht of 

ondersteuning nodig heeft of juist meer 

uitdaging vraagt. Wij houden de ouders op de 

hoogte van de resultaten van hun kind.  

 

Van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 

naar basisschool 

Vanuit de peuterspeelzaal en 

kinderdagverblijf worden met behulp van een 

overdrachtsformulier leerlingen die naar de 

basisschool komen doorgesproken met de 

leerkracht van groep 1. Zo wordt een 

doorgaande lijn gecreëerd.  

 

KIJK! 

De ontwikkeling van uw kind in groep 1 en 

groep 2 wordt vanaf het schooljaar 

2022/2023 gevolgd met het observatie- en 

registratie-instrument KIJK! Hiermee 

brengen de leerkrachten de totale 

ontwikkeling van jonge kinderen van vier tot 

zeven jaar in beeld.  Het activiteitenaanbod 
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wordt afgestemd en gerealiseerd op deze 

ontwikkelingen.  

 

Leerling in beeld 

Vanaf 2022/2023 worden de leerlingen vanaf 

groep 3 tot en met groep 8 gevolgd met 

Leerling in beeld. Met dit nieuwe 

leerlingvolgsysteem wordt de focus op de 

groei van iedere leerling gelegd, met 

aandacht voor het cognitieve én sociaal-

emotionele aspect. 

 

Leeropbrengsten 

Gemiddelde leeropbrengsten zeggen weinig 

over de kwaliteit van een school. Het 

groepsgemiddelde stijgt wanneer een 

bovengemiddeld aantal kinderen makkelijk 

leert. Het tegenovergestelde gebeurt 

wanneer een bovengemiddeld aantal 

kinderen meer moeite heeft met de leerstof. 

Misschien heeft de school met de lagere 

gemiddelde score wel een veel grotere 

prestatie geleverd. Bovendien: onderwijs is 

veel meer dan alleen rekenen, taal en lezen.  

 

Onze school neemt deel aan de IEP-

eindtoets in groep 8. Deze eindtoets wordt in 

april afgenomen nadat de leerlingen zijn 

aangemeld bij een school voor voortgezet 

onderwijs. Deze eindtoets speelt daardoor 

nog maar een zeer beperkte rol bij de 

advisering naar een bepaalde leerweg in het 

voortgezet onderwijs.  

 

Analyse resultaten 

De resultaten van ons onderwijs worden op 

de volgende niveaus van CITO en IEP 

bekeken:   

1. schoolniveau   

Bij de schoolevaluatie gaat het erom, dat we 

aangeven in hoeverre de gewenste 

resultaten zijn bereikt als gevolg van de 

keuzes die we hebben gemaakt ten aanzien 

van onze organisatie, leerstofaanbod en ons 

onderwijskundig handelen.   

2. groepsniveau   

Indien de resultaten van de groep niet 

voldoen aan de doelstellingen of de 

verwachtingen, vormt dat een aanleiding om 

in teamverband oorzaak en gevolg aan de 

orde te stellen.   

Bij de CITO LOVS-toetsen en de eindtoets 

basisonderwijs kan de vergelijking met het 

landelijk gemiddelde en de vergelijking met 

soortgelijke scholen aanleiding vormen tot 

nadere analyse van de bereikte resultaten.   

3. leerling niveau   

Het bereiken van de in de methode vermelde 

leerdoelen wordt veelal gemeten met behulp 

van de methodegebonden toetsen. 

Daarnaast hanteren we het CITO-

leerlingvolgsysteem. Bij de leerling-

besprekingen in teamverband komen de 

resultaten aan de orde en worden eventueel 

handelingsplannen opgesteld. De registratie 

van de toetsen vormen de basis van de 

rapportage aan de ouders. De leerkracht 

bespreekt met de leerlingen het resultaat en 

bepaalt het vervolgtraject 

(herhalingsopdrachten, extra instructie en 

oefentijd of pluswerk).   

 

Extra zorg voor leerlingen 

Aan de hand van de resultaten van het 

leerlingvolgsysteem kunnen we vaststellen 

welke kinderen extra ondersteuning nodig 

hebben. De individuele- en groepsresultaten 

worden door de intern begeleider met de 

leerkracht besproken. Er kan dan besloten 

worden om een probleem bij een kind nader 

te onderzoeken d.m.v. diagnostische toetsen 

en/of observaties. Als problemen dermate 

ernstig zijn of school niet (meer) in staat is 

de leerling passend onderwijs te bieden, 

kunnen ouders hun kind aanmelden bij het 

Zorgplatform van De Hoeksche School.  

 

Aandacht voor kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong 

De leerkrachten hebben oog voor leerlingen 

die meer leerstof aankunnen en een andere 

vorm van instructie nodig hebben dan de 
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gemiddelde leerling. Leerkrachten zijn 

geschoold in vroegtijdig signaleren, 

compacten van de leerstof en werken met 

verrijkingsmateriaal. Binnen onze taal-, lees- 

en rekenmethodes wordt al rekening 

gehouden met begaafde leerlingen. Zij 

kunnen kiezen uit een aantal extra opgaven 

met meer uitdaging. Daarnaast beschikt 

onze school over een groot aantal materialen 

voor meer begaafde leerlingen. In 

uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen 

versneld door de leerstof gaan. In zulke 

gevallen worden de ouders op de hoogte 

gesteld. Daarnaast kunnen deze leerlingen 

een onderzoek uitvoeren dat aansluit bij hun 

eigen interesses of het thema waar de groep 

op dat moment aan werkt. 

 

Passend onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de zorgplicht 

ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor 

moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun 

school zit, of die zich bij hun school 

aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt 

binnen het samenwerkingsverband (dat is 

een samenwerking tussen schoolbesturen) 

die de wettelijke taak van het Passend 

Onderwijs, samen met die scholen uitvoert. 

Bij de Hoeksche school is dit het 

Samenwerkingsverband 28.04. Zij stellen 

zich ten doel om alle kinderen zo thuisnabij 

mogelijk het onderwijs en de ondersteuning 

te bieden die past bij hun ontwikkeling en 

behoeften. 

 

Zorgplicht 

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een 

schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf 

kan doen. Het uitgangspunt is dat de school 

waarop het kind is aangemeld, eerst alle 

mogelijkheden onderzoekt om het kind op 

deze school passend onderwijs aan te 

bieden. Als de school waar het kind op zit, of 

is aangemeld, echt geen passend 

onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft 

de school de zogenaamde ‘trajectplicht.’ Dit 

betekent dat de school dan zelf voor een 

goede, nieuwe onderwijsplek voor dit kind 

moet zorgen, samen met het 

samenwerkingsverband. Lees meer over de 

zorg en begeleiding op onze school in het 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is 

te vinden als bijlage van deze schoolgids en 

op onze website www.kraaienestschool.nl 

Zie ook Passend Onderwijs in de 

bestuursgids. 

 

Leerling-ondersteuning door externen 

onder schooltijd  

Basisscholen worden soms geconfronteerd 

met ouders/verzorgers die voor eigen 

rekening externe hulp inschakelen om extra 

ondersteuning voor hun kinderen te 

organiseren. Onze school voert daarin het 

volgende beleid:  

 

Hulp door externen onder schooltijd binnen 

de eigen school.  

In beginsel wordt geen medewerking 

verleend aan hulp door externen onder 

schooltijd binnen de eigen school. Indien er 

sprake is van een medische indicatie kan 

hierop - mits praktisch uitvoerbaar - een 

uitzondering gemaakt worden. Deze hulp 

wordt gegeven onder verantwoordelijkheid 

van de directie. De directie maakt hierover 

dan ook schriftelijke afspraken met de 

externe hulpverlener.  

 

Hulp door externen onder schooltijd buiten 

de eigen school.  

In beginsel wordt geen medewerking 

verleend aan hulp door externen onder 

schooltijd buiten de eigen school. Bij een 

medische indicatie kan hiervoor een 

uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er 

goede schriftelijke afspraken gemaakt te 

worden over de frequentie en de tijdsduur 

van de externe behandeling. De school kan 

geen verantwoordelijkheid nemen voor deze 

externe hulp.  

 

 

 

 

 

http://www.kraaienestschool.nl/
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Rapporten 

Er is tweemaal per jaar een rapport: in 

februari en in juni/juli. Alle kinderen die 

minimaal een kwartaal op school zitten 

krijgen een rapport. Als regel wordt het 

rapport eerst mondeling met de leerlingen 

besproken en daarna aan de kinderen 

meegegeven.  

In groep 1 en 2 wordt aan de hand van het 

rapport, de map en observaties een aantal 

aandachtspunten doorgesproken, zoals het 

spelen met klasgenootjes, de taal- en 

spraakontwikkeling enz.  

Groep 3 t/m 8 heeft een rapport dat 

inhoudelijk aan de groep is aangepast. Het 

rapport geeft aan in welke mate een leerling 

de aangeboden leerstof beheerst. Ook inzet 

en werkhouding komen op het rapport voor.  

 

Voorlopig Advies in groep 7 

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een 

voorlopig schooladvies voor het Voortgezet 

Onderwijs. Na de middentoetsen in groep 8 

volgt een definitief schooladvies. Hierna 

kunnen de leerlingen ingeschreven worden 

op een middelbare school.  

 

Informatie- en spreekavonden  

Ouders zijn altijd welkom op onze school. 

Mocht u iets willen bespreken met de 

leerkracht van uw kind, dan kunt u altijd een 

afspraak maken. U kunt van ons verwachten 

dat wij contact met u opnemen als daar 

aanleiding voor is. Andersom stellen wij het 

op prijs als u ons van belangrijke 

gebeurtenissen op de hoogte houdt. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een 

kennismakingsavond georganiseerd waarop 

ouders -samen met hun kind- van harte 

welkom zijn om de nieuwe groep en 

materialen te komen bekijken. De leerlingen 

geven zelf een rondleiding in hun nieuwe 

groep! U krijgt informatie over regels, 

routines, materialen en leerstof. Vlak daarna 

wordt een 'startgesprek’ gehouden waarop 

leerlingen, ouders en leerkrachten informatie 

kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.  

Voor elke groep worden drie 

spreekmomenten gepland. Vanaf groep 5 

mogen de leerlingen bij het 

voortgangsgesprek aansluiten.  

Tevens organiseren wij verschillende 

momenten, waarbij de kinderen hun werk 

kunnen laten zien.  

Indien u tussentijds over de vorderingen of 

het gedrag van uw kind wilt praten, kunt u 

hiervoor een afspraak maken met de 

leerkracht. 

 

Van primair naar voortgezet onderwijs 

Wij hebben goede contacten met de scholen 

voor voortgezet onderwijs in onze regio. Bij 

de meeste scholen spreken wij van een 

warme overdracht bij het uitwisselen van de 

gegevens. Naast voorlichting aan de ouders 

volgen wij bij het Actief College en het 

Hoeksch Lyceum ook enkele proeflessen met 

de kinderen. De kinderen worden tevens 

uitgenodigd de open dagen van de scholen 

voor voortgezet onderwijs te bezoeken. In de 

bestuursgids leest u meer over de wijze 

waarop wij tot een goed advies komen.  
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Pedagogische 
opdracht 
 

Burgerschapsvorming  

Sinds 2006 is burgerschapsvorming een 

verplicht vak op de basisschool. 

Burgerschapsvorming wordt op onze school 

niet als apart vak aangeboden, maar 

geïntegreerd met andere vak- en 

vormingsgebieden. De volgende 

basiswaarden komen aan bod: a) Vrijheid 

van meningsuiting, b) Verdraagzaamheid, c) 

Afwijzen van discriminatie en d) Aannemen 

van een democratische houding.  

Daarnaast werken we aan 

burgerschapsvorming door de kinderen te 

leren samenwerken, om te gaan met vrijheid 

(in gebondenheid) en het nemen en dragen 

van verantwoordelijkheid. Het kunnen 

deelnemen aan en het kennismaken met een 

leerlingenraad hoort hier in onze school bij.  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

In alle groepen gebruiken we de methode 

Kwink. Deze methode is gericht op preventie 

(van bijvoorbeeld pesten op school) en de 

kracht van een veilige groep.  In de eerste 

zes weken van het schooljaar wordt in alle 

groepen gewerkt met ‘De Gouden Weken’. Dit 

zijn lessen die aansluiten bij een positieve 

bevordering van het groepsproces. 

Burgerschapsvorming en mediawijsheid zijn 

ook in deze methode geïntegreerd.   

 

 

Straffen en belonen 

Wij hechten als team veel waarde aan een 

gezond pedagogisch klimaat op onze school 

en werken dan ook aan een positieve sfeer in 

de school en in de klas. Kinderen leren beter 

als zij voortdurend gestimuleerd en beloond 

worden. Om het positieve gedrag van 

kinderen te bevorderen, wordt er op school 

gezocht naar zaken die de kinderen in de 

klas de moeite waard vinden om zich voor in 

te zetten. Kinderen zijn namelijk geneigd om 

gedrag te herhalen waarvan ze weten, dat 

het hen iets positiefs oplevert. Het gedrag 

dat gevolgd wordt door iets prettigs, een 

beloning, zal in de regel toenemen. Met straf 

wordt op onze school spaarzaam en 

zorgvuldig omgegaan. In tegenstelling tot 

wat veel gedacht wordt, speelt straf een 

kleinere rol bij het veranderen van gedrag. 

 

(Digitaal) pesten en plagen   

Uit interviews met (oudere) kinderen, 

volwassenen, deskundigen uit het onderwijs 

en daarbuiten is het duidelijk geworden dat 

pesten op school veel verdriet kan 

veroorzaken, waar kinderen later nog flink 

last van kunnen hebben. We zien pesten als 

een serieus probleem. Pesten wordt niet 

getolereerd. Wie zich gepest voelt, meldt dit 

bij de groepsleerkracht of bij de 

vertrouwenspersoon.  
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Gezondheid  
Protocol verrichten medische 

handelingen   

Binnen Stichting De Hoeksche School zijn 

afspraken gemaakt over medicijngebruik op 

school en het mogelijk verrichten van 

medische handelingen door leerkrachten. Dit 

protocol is onderdeel van het beleidsplan 

Veiligheid.  

 

Besmettelijke aandoeningen   

Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag 

van u. Mocht uw kind een besmettelijke 

ziekte hebben, denk bijvoorbeeld aan 

kinkhoest, krentenbaard, wormpjes, rode 

hond, voetwratten en waterpokken, dan 

vragen wij u dit op school te melden. De 

Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een 

draaiboek voor scholen waarin zij kunnen 

opzoeken wat er dient te gebeuren bij een 

besmettelijke ziekte. De dienst geeft 

adviezen over algemene veiligheid in en om 

school, hygiëne en besmettelijke ziekten. 

Ouders, verzorgers en leerkrachten die zich 

zorgen maken over een kind kunnen 

telefonisch contact opnemen met de afdeling 

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. De dienst is 

te bereiken via het algemene 

telefoonnummer: 078-7708500. Meer 

informatie en adresgegevens vindt u op:  

www.ggdzhz.nl 

 

Schoolmaatschappelijk Werk   

Schoolmaatschappelijk Werk is er voor u met 

adviezen, ondersteunende gesprekken en/of 

doorverwijzing. U kunt denken aan:  

- Echtscheiding  

- Opvoedingsvragen  

- Spanningen thuis  

- Overlijden  

- Gedragsproblemen  

 

Meer informatie en advies kunt u krijgen bij 

Kwadraad, telefoonnummer 088 900 4000 of 

via de schoolleiding. 

 

 

Jeugdteam  

Kinderen verdienen het om prettig en veilig 

op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de 

meesten op eigen kracht of met hulp van 

familie, vrienden of buren. Maar soms lukt 

het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. 

Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders 

kunnen dan terecht bij het Jeugdteam.  

Ouders met vragen of zorgen over het 

opvoeden, opgroeien, de geestelijke 

gezondheid of veiligheid van hun kind 

kunnen terecht bij het Jeugdteam. Maar ook 

jongeren zelf die vragen hebben over 

problemen die zij ervaren in hun relatie met 

ouders, school of vrienden kunnen 

aankloppen bij het Jeugdteam.  U kunt op 

verschillende manieren in contact komen 

met het Jeugdteam. Dat kan 

via de website www.jeugdteamHW.nl 

Ook kan dat door te bellen (088-123 99 25) 

of mailen naar info@jeugdteamHW.nl 

Via de mail en de telefoon kunt u dan een 

afspraak maken voor een persoonlijk 

gesprek.  

 

Logopedie   

Alle kinderen worden in groep 2 op school 

gescreend door een logopedist. Alle 

betrokken ouders/verzorgers 

ontvangen kort na de screening bericht van 

de bevindingen. Op basis van dit 

onderzoek wordt de eventuele noodzaak van 

logopedische behandeling vastgesteld. 

Indien behandeling van uw kind gewenst is, 

wordt dit door de schoollogopedist aan u 

kenbaar gemaakt. U maakt zelf afspraken 

voor verdere behandeling buiten school met 

een logopedist naar keuze. In de meeste 

gevallen wordt de behandeling vergoed door 

uw zorgverzekeraar. De aansturing en 

bekostiging van de logopedische screening is 

een verantwoordelijkheid van de gemeente 

waarin uw kind de school bezoekt. Wilt u 

eventuele bijzonderheden a.u.b. aan de 

groepsleerkracht doorgeven? U kunt dan 

denken aan KNO-problematiek, wanneer uw 

kind al logopedie heeft (gehad) of wanneer u 

bezwaar heeft tegen de screening en/of het 

http://www.ggdzhz.nl/
https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/korendijk/#help-message
http://www.jeugdteamhw.nl/
mailto:info@jeugdteamHW.nl
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doorgeven van de bevindingen aan 

de dienst.   

 

Hoofdluis   

Elk jaar steekt hoofdluis de kop op. 

Vervelend, maar prima te bestrijden. Wij 

raden u aan uw kind(eren) regelmatig te 

controleren. Wilt u de school inlichten 

wanneer u hoofdluis aantreft? Wij kunnen 

dan de andere ouders informeren. Middelen 

voor de bestrijding van hoofdluis kunt u 

kopen bij de apotheek of drogist. Alleen 

wassen heeft geen resultaat. 

 

Gezonde School 

’t Kraaienest is een Gezonde School. Onze 

school zorgt voor een prettig en veilig leer- 

en leefklimaat en heeft daarvoor het vignet 

Gezonde School ontvangen voor het thema 

welbevinden. Dit gaat over de psychosociale 

gezondheid van kinderen. Sociaal-

emotioneel welbevinden staat voor lekker in 

je vel zitten en gepast sociaal gedrag 

vertonen. Kinderen die lekker in hun vel 

zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn 

weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter 

inleven in een ander, beter omgaan met 

emoties van zichzelf en anderen, en hechtere 

relaties opbouwen. Werken aan welbevinden 

draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. 

Iedereen mag er zijn en fouten mogen 

gemaakt worden.  

 

Veiligheid 

Onze school voert een beleid waarmee wij de 

sociale en fysieke veiligheid van de 

leerlingen, het personeel en de 

ouders/verzorgers willen waarborgen. Het is 

gebaseerd op het veiligheidsbeleid van het 

schoolbestuur dat op alle openbare 

basisscholen in de Hoeksche Waard van 

kracht is. 

 

Het beleidsplan geeft kaders met betrekking 

tot: 

• gedrag en veiligheid (waaronder een 

gedragscode en gedragsregels) 

• binnen- en buitenschoolse activiteiten en 

veiligheid 

• gebouwen en veiligheid 

• verrichten van medische handelingen 

• vervoer van leerlingen 

• time-out, schorsing en verwijdering 

• wettelijke aansprakelijkheid 

 

Het complete beleidsplan Veiligheid is in te 

zien via de website 

www.dehoekscheschool.nl  

(ga naar primair onderwijs, klik op ‘Beleid’ en 

vervolgens op ‘Veiligheid’. 

 

Vertrouwenspersoon 

De schoolcontactpersoon behandelt klachten 

en/of problemen die niet via de 

groepsleerkracht of via de directie opgelost 

kunnen worden. Onze vertrouwenspersoon is 

Neeke Schol. 

 

Ontruimingsplan, Bedrijfshulpverlener, 

planning ontruimingsoefeningen   

In het kader van het ARBO-beleid zijn een 

aantal collega's opgeleid tot BHV-er 

(bedrijfshulpverlener). Deze BHV-ers weten 

in geval van calamiteiten (ongeval/brand) 

hoe ze moeten handelen. Jaarlijks laten zij 

zich nascholen. Zij hebben tot taak in geval 

van calamiteiten de ontruiming 

van het gebouw en de opvang van leerlingen 

te begeleiden. Om snel de school te verlaten 

is het lopen in de ‘brandrij’ bekend en wordt 

dit dagelijks geoefend.  

 

Incidentennotitie   

In het kader van het anti-pestbeleid noteren 

leerkrachten incidenten die tijdens schooltijd 

plaatsvinden. Er wordt genoteerd wat er is 

voorgevallen, wie de betrokkenen waren en 

op welke manier een oplossing of correctie 

werd georganiseerd.    

 

Onderwijsinspectie 

Het toezicht op de kwaliteit van het 

onderwijs wordt in de Wet op het 

Onderwijstoezicht opgedragen aan de 

Inspectie van het Onderwijs. Onze school 

http://www.dehoekscheschool.nl/
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draagt het kwaliteitskeurmerk van de 

onderwijsinspectie. Dit betekent dat de 

inspecteur elke vier jaar een bezoek brengt 

aan onze school.  

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek 

bracht de inspecteur van het onderwijs in 

april 2019 een bezoek aan onze school. Dit 

keer betrof het een themaonderzoek, waarbij 

de inspectie onderzoek deed naar ‘didactisch 

handelen’. Er werd gekeken naar 

betrokkenheid van de leerlingen, 

taakgerichtheid van de kinderen en 

feedback. De inspectie was content. Ze gaf in 

het nagesprek veel voorbeelden van wat zij 

had waargenomen. De leerkrachten gaven 

goed les, de uitleg was duidelijk en 

doelgericht, kinderen werden goed 

geactiveerd, zij waren betrokken en 

taakgericht. Ook de wisselende werkvormen 

en de adequate feedback die de inspecteur in 

alle groepen zag, werden positief benoemd. 

De inspecteur gaf aan dat het pedagogisch 

klimaat in orde was; kinderen voelen zich op 

onze school veilig. ‘Een school met PIT!, doet 

recht aan de leerlingen en het team’, aldus 

de inspecteur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 
Personeel en functies en nascholing  
 

De directeur  

De directeur van de school is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs, de ondersteuning van de 

leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en 

taakverdeling van het personeel, evenals de 

verdeling, het gebruik en het beheer van de 

middelen en het gebouw. De directeur voert 

het overleg met de medezeggenschapsraad 

namens het bestuur. De 

eindverantwoordelijkheid berust bij het 

schoolbestuur.  

 

De leerkracht 

Het team bestaat uit enthousiaste en 

deskundige leerkrachten. Naast het lesgeven 

hebben de leerkrachten een speciale taak in 

de school. Er is binnen het team een 

leesspecialist, een specialist jonge kind, een 

verkeerscoördinator en leerkrachten met als 

speciale taak gedrag en meer- en 

hoogbegaafdheid.  

 

Schoolbegeleiders 

Leerkrachten kunnen ook met hulpvragen 

betreffende hun leerlingen terecht bij externe 

deskundigen: Marald Mens 

(neuropsycholoog) en Martine de Lijster 

(ambulant begeleider Auris). Ouders worden 

op de hoogte gebracht als hier sprake van is. 

 

Vakleerkrachten 

We hebben voor de vakken muziek, theater 

en bewegingsonderwijs vakleerkrachten. Zij 

onderwijzen één keer per week of om de 

twee weken hun eigen specifieke vak aan de 

leerlingen.  

 

Leerlingbegeleidster 

Onze leerlingbegeleidster is een oud-

leerkracht die op maandagochtend en 

vrijdagochtend met de BOUW! Leerlingen 

(zie preventie van leesproblemen blz. 20) 
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leest en extra ondersteuning biedt waar 

nodig is.  

 

Nascholing 

De medewerkers van onze school werken 

aan het vergroten van hun vakbekwaamheid. 

Gedurende het schooljaar worden 

studiedagen of studiemiddagen voor het 

team gepland. Het team volgt dan een 

gezamenlijke cursus. Deze dagen zijn bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar bekend 

en staan ook op de jaarkalender in Parro. Uw 

kind is dan een hele dag of een dagdeel vrij.  

 

 

 

 
 

Leerlingen en groepen 

’t Kraaienest telt in het schooljaar 2022/2023 

zo’n 48 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld 

over vier combinatiegroepen.  

 

Het aantal leerlingen in de afgelopen vijf 

jaar: 

2017 2018 2019 2020 2021 

47 46 52 57 50 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Onderwijstijd, vak- 
en 
vormingsgebieden 
 

Basisvakken 

Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de 

kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen 

de basis voor de verdere ontwikkeling van de 

leerlingen.  

 

Methodes in de onderbouw 

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de 

methode Kleuterplein een voorloper van de 

leesmethode Lijn 3 die in groep 3 wordt 

gebruikt. Daarnaast worden de werkmappen 

‘Fonemisch bewustzijn’ en ‘Begrijpend 

luisteren en woordenschat’ gebruikt. 

Activiteiten uit de werkmap ‘Gecijferd 

bewustzijn’ worden aangeboden voor het 

voorbereiden rekenen.  

 

Lezen 

Bij het aanvankelijk lezen beschikken wij 

over de methode: Lijn 3, die goed aansluit bij 

Kleuterplein, uit groep 1-2. Voor het 

voortgezet technisch werken we in de 

groepen 4 t/m 6 met de methode Karakter.  

Voor het technisch lezen zijn extra 

oefenvormen zoals het tutorlezen, RALFI 

lezen, de oefenbladen van de DMT-

oefenmap en het computerprogramma Flits. 

Vrij lezen, informatief lezen, voorlezen en 

boekbesprekingen krijgen in alle groepen 

veel aandacht. Begrijpend lezen, om later 

beter zelfstandig te kunnen studeren, is een 

heel belangrijk onderdeel van het 

hedendaagse taal/leesonderwijs. Hierbij 

gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. 

Bij Nieuwsbegrip is er voor de midden- en 

bovenbouwgroepen elke week een nieuwe, 

actuele tekst die onder de loep wordt 

genomen. Zo leer je hoe je zo'n verhaal 

aanpakt hoe je hoofd- en bijzaken scheidt 

enz.  
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Preventie van leesproblemen 

Door gebruik te maken van het 

leesprogramma Bouw! ondersteunen we 

leerlingen die risico lopen op leesproblemen. 

Bouw! is een uniek interventieprogramma 

waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen 

in groep 2 t/m 4 worden voorkomen. Het kind 

leert, de tutor stuurt en de computer wijst de 

weg. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd 

online lessen voor het aanleren, inoefenen, 

herhalen en toepassen van de leerstof, 

voorzien van heldere instructies voor de 

tutor. Wetenschappers van de Universiteit 

van Amsterdam hebben aangetoond dat de 

combinatie van gestructureerde 

computeroefeningen met gerichte 

ondersteuning van een tutor, zeer effectief 

is. De onlineoefeningen passen zich aan het 

tempo van de leerling aan. Toetsen en 

rapportages maken de vooruitgang 

zichtbaar. Bouw! is de hoeksteen van 

passend leesonderwijs aan jonge kinderen 

die worstelen met letterkennis, 

klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. Met 

het oog op 'passend onderwijs' biedt Bouw! 

een krachtig instrument om kwetsbare 

leerlingen vroegtijdig adequate hulp te 

bieden.  

 

Taal 

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode 

Taal actief voor taal en spelling. In deze 

methode krijgt ook het onderdeel 

woordenschat ruime aandacht. Wij maken 

gebruik van de les- en werkboeken en tevens 

van verwerkings- en oefensoftware op het 

Chromebook. Leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben bij het aanleren 

en toepassen van de spellingregels werken 

met het interventieprogramma ‘BLOON’.  

 

Schrijven  

Bij de leesmethode Lijn 3 hoort de 

schrijfmethode, genaamd Klinkers. Klinkers 

is het vervolg op Lijn 3. Goed schrijven kun je 

alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers 

besteedt daarom veel aandacht aan 

motoriek, houding, schrijfbeweging en 

pengreep.  

 

Rekenen 

Wij werken met de rekenmethode Getal & 

Ruimte Junior. De methode werkt volgens 

het principe van directe instructie. De 

methode houdt rekening met de verschillen 

tussen kinderen; zowel de instructie als de 

verwerking worden gedifferentieerd 

aangeboden. Daarnaast maken we gebruik 

van software waarbij kinderen aan hun eigen 

leerdoelen kunnen werken. 

 

Verkeer 

Verkeer wordt gegeven aan de hand van de 

methode van Veilig Verkeer Nederland. In 

groep 4 wordt gebruik gemaakt van de 

verkeerskranten Stap Vooruit. In groep 5/6 

van Op Voeten En Fietsen en in groep 7/8 

van de Jeugdverkeerskrant. Groep 7 doet in 

het voorjaar verkeersexamen (theorie én 

praktijk). ‘t Kraaienest heeft in 2020 opnieuw 

het School op Seef label ontvangen.  

 

 
 

Gynzy 

De software van Gynzy wordt ingezet ter 

ondersteuning van de diverse methodes. Het 

fijne aan Gynzy is dat de leerstof wordt 

afgestemd op het niveau van de leerling. De 

leerling werkt op deze manier heel gericht 

aan het bereiken van zijn of haar doel. 
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Wereldoriëntatie 

De lessen wereldoriëntatie worden, waar 

mogelijk, veelal in samenhang met elkaar 

aangeboden. In de groepen 1 en 2 wordt 

gewerkt met vakgebiedoverstijgende 

thema’s uit o.a. de methode Kleuterplein en 

ook uit de Schooltv-series Koekeloere en 

Huisje, Boompje, Beestje.  

Vanaf de middenbouw maken wij daarbij 

gebruik van de methode Alles in ’ voor 

aardrijkskunde, natuur & techniek en 

geschiedenis. Als aanvulling worden 

programma’s van Schooltv gekeken.  

 

ICT  

Technologieën volgen elkaar in hoog tempo 

op. Dit leidt tot een stortvloed aan 

informatie. Leren je weg te vinden in deze 

zich steeds vernieuwende en groter 

wordende multimediale wereld is iets waar 

wij de kinderen zo goed mogelijk op willen 

voorbereiden. Vaardigheid, creativiteit en 

zelfredzaamheid staan bij ons hoog in het 

vaandel. Op onze school leren de kinderen de 

basis ICT-vaardigheden zodat ze zelfstandig 

kunnen werken met een Chromebook. Wij 

doen mee aan De Week van de 

Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) 

met als thema 'Like en Cancel'. Dit gaat over 

het stimuleren van sociaal gedrag online 

zodat kinderen sociale media kennen en 

herkennen. Op onze school leren de 

leerlingen hoe ze op een veilige manier 

kennis op het internet kunnen vinden en 

toepassen. Op onze school worden 

leerkrachten professioneel geschoold om de 

voorgenomen doelstellingen te behalen. 

 

 

 

 

 
 
 

Kwaliteitsbeleid 
Onze school formuleert iedere vier jaar een 

nieuw beleid en legt dat vast in het 

schoolplan. Beleidsvoornemens worden 

jaarlijks naar concrete doelen vertaald en 

vastgelegd in het schooljaarplan. De 

directeur legt het schoolplan en jaarplan ter 

instemming voor aan de 

medezeggenschapsraad en ter vaststelling 

aan het bestuur. Het schoolbestuur 

informeert de onderwijsinspectie.  

 

Onze school geeft goed onderwijs, maar we 

streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is een 

belangrijk middel:  

- De leeropbrengsten worden geregeld 

gemeten en vergeleken met de 

kwaliteitsnormen. Onze school heeft 

schoolnormen opgesteld. 

- De tevredenheid van ouders en leerlingen 

wordt periodiek onderzocht, vastgelegd en 

vergeleken met de benchmark.  

- De onderwijsinspectie beoordeelt de 

kwaliteit periodiek. De inspectierapporten 

zijn in te zien via de website: 

www.onderwijsinspectie.nl  

 

Kwaliteitsinstrument 

Om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren maken wij gebruik van het 

kwaliteitsinstrument WMK-PO van Cees 

Bos. Dit staat voor ‘Werken Met 

Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs’. 

Uitgangspunt is dat in een periode van 4 jaar 

alle beleidsterreinen besproken en bijgesteld 

worden. 

Naast het gebruik van WMK ondernemen wij 

de volgende acties om ons onderwijs op een 

zo hoog mogelijk niveau te houden: 

• Bespreking van Cito-toetsresultaten 

op leerlingniveau, groepsniveau en 

schoolniveau; 

• Regelmatige vervanging van 

gebruikte methodes; 

• Een tweejaarlijkse vragenlijst onder 

de ouders van alle leerlingen en een 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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vragenlijst voor de leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8. Deze onderzoeken 

worden vanuit ons bestuur, stichting 

De Hoeksche School, bij alle scholen 

gehouden. Met die uitkomsten willen 

wij onze kwaliteit nog meer 

verhogen; 

• Regelmatige besprekingen van 

vakgebieden tijdens teamoverleg; 

• Het volgen van de ontwikkeling van 

de kinderen m.b.v. 

gestandaardiseerde toetsen; 

• Het volgen van (team)scholing. 

 

Tevredenheidspeilingen 

Elke twee jaar doet onze school, net als alle 

andere Hoeksche Scholen mee aan een 

tevredenheidspeiling onder leerlingen, 

ouders en personeelsleden. Deze  

tevredenheidspeiling is besproken in het 

team en de medezeggenschapsraad.  

In mei 2021 heeft de school een 

tevredenheidspeiling onder ouders 

gehouden. Ouders beoordeelden de school 

met een 8,3.  

Ouders geven aan dat hun kinderen met 

plezier naar school gaan en zich veilig 

voelen. Ouders zijn tevreden over wat hun 

kind op school leert. Ouders zijn tevreden 

over de vakbekwaamheid van de 

leerkrachten. Ook de informatie die zij over 

de school krijgen beoordelen zij als sterk 

punt. De leerlingen zijn zeer tevreden over 

hetgeen zij op school leren en de manier 

waarop de leerkracht het uitlegt. In de 

peiling van mei 2022 gaven de kinderen aan 

dat zij met plezier naar school komen, zich 

veilig voelen en dat zij niet gepest worden. 

Zij gaven de school een 8,2 als cijfer.  

 

Opbrengsten 

Op onze school werken we opbrengstgericht. 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende 

aangelegenheid. Per Cito-toets is een doel 

vastgesteld. De norm bepalen wij aan de 

hand van onze schoolpopulatie. We 

beschikken over een overzicht van de 

toetsen en de gestelde doelen. Tweemaal 

per jaar vindt een  

schoolbrede bespreking van de resultaten 

plaats. De opbrengsten zijn dan door de 

leerkrachten geanalyseerd. Als de resultaten 

niet voldoen aan de verwachtingen worden 

er interventies afgesproken. Deze 

interventies kunnen betekenen dat er meer 

tijd wordt besteed aan het betreffende 

vakgebied of dat er op didactisch gebied 

aanpassingen plaatsvinden.   

 

Resultaten eindtoets laatste 5 jaar: 

 

IEP 
2018 

(7 lln) 

2019 

(7 lln) 

2020 

(corona) 

2021 

(8 lln) 

2022 

(7 lln) 

school 82,4 84,6 ≠ 79,9 75,1 

landelijk 81,0 81,5 ≠ 79,7 80,0 

 

Uitstroomgegevens laatste 5 jaar: 

 
 vwo havo/vwo havo mavo/havo mavo vmbo 

(b/k) 

Pro 

2018 2  1 2 1 1  

2019 3   1  3  

2020   1  2 6  

2021 1 2  2  3  

2022 1 2    4  
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Klokurentabel 
 

Leerlingen moeten in de acht schooljaren 

van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren 

onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen 

in de eerste vier schooljaren (onderbouw) 

ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de 

laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 

3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 

240 uur verdelen over de onder- en 

bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 

7.520 uur.  

 

Het lesrooster voor groep 3 t/m 8 is 

aangegeven in minuten per week:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


