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Wat de Groene Hoek anders maakt dan 

andere scholen 
 
CBS De Groene Hoek is een warme, gezellige, zorgzame christelijke basisschool 

waar ieder kind van harte welkom is. Vanuit een positief mensbeeld willen we 
kinderen laten zien en laten ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol 

is. Dat sluit naadloos aan op onze onderwijsvisie: 
 

Samen met anderen en in samenhang met je omgeving je eigen ik 

ontwikkelen. 
 

Want opgroeien doe je niet alleen. We hebben oog voor de talenten van elk kind 
en proberen die te gebruiken als startpunt en vliegwiel voor verdere ontwikkeling 

op alle terreinen. 
 
Op onze website (www.cbsdegroenehoek.nl) kunt u nader met ons kennismaken. 

Daarnaast hebben we ook een app, de SchoolPraat, waarmee we u op de hoogte 
houden. 

 
Deze schoolgids is voor ouders die op zoek zijn naar een fijne school voor hun 
kind en voor de ouders van kinderen die al op De Groene Hoek zitten. Op de site 

en in onze schooljaarkalender vindt u veel praktische informatie. 
 

De schoolgids is in samenwerking met de IKC-raad gemaakt.  
 
  

http://www.cbsdegroenehoek.nl/
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1. De Groene Hoek 
 

Un1ek Onderwijs en Opvang 

De Groene Hoek is onderdeel van Un1ek Onderwijs & Opvang. Deze stichting 

heeft zeventien locaties in de Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Un1ek 
Onderwijs is er voor alle kinderen die primair onderwijs willen volgen en werkt 
vanuit de christelijke identiteit. 

 
De visie van Un1ek sluit aan op die van de Groene Hoek en op onze inhoudelijke 

motieven: het organiseren van eigentijds onderwijs en goede opvang, die samen 
een geheel vormen met als doel om gedurende de hele dag optimale 
ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 – 13 jaar aan te bieden. De locaties 

van Un1ek worden steeds meer vormgegeven als zogenaamde Integrale Kind 
Centra (IKC’s) die inspelen op de behoeften van zowel de kinderen als de 

ouders. De IKC’s zullen de komende jaren verder gevormd worden. 
 

Alle scholen en IKC’s van Un1ek hebben een eigen karakter en zijn herkenbaar 
als deel van een groter geheel. Un1ek wil inspelen op veranderingen die zich 
voordoen in de samenleving en een veilig en goed leef- en leerklimaat bieden. 

Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. 
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College van Bestuur en Raad van Toezicht 

 
Het College van Bestuur van Un1ek wordt voorgezeten door: 
 

Dhr. N Barendregt, voorzitter College van Bestuur 
 

Een Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren van het College van 
Bestuur en komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Belangrijke taken zijn het 
beoordelen van de rapportage van het bestuur, het vaststellen van de begroting 

en jaarrekening en gesprekspartner zijn voor het bestuur bij belangrijke 
onderwijsthema’s. 

Voor meer informatie over het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zie: 
www.un1ek.nl. 

 
Het kantoor van Un1ek is gevestigd aan de Emmastraat 45, Postbus 3014,  3130 
CA Vlaardingen, telefoon 010-435 56 11, E-mail: info@un1ek.nl. 

 
De directie stelt jaarlijks - met instemming van de IKC-raad - de schoolgids vast 

ten behoeve van het volgend schooljaar. (WPO art. 16 lid 2).  
 
  

Kamp groep 8 

http://www.un1ek.nl/
mailto:info@un1ek.nl
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Onze visie: Waar gaan we voor? 

De Groene Hoek heeft natuurlijk een eigen, karakteristieke visie op onderwijs. 

Deze is opgebouwd rondom de volgende kernzin: 

 

Samen met anderen  

en in samenhang met je omgeving  

je eigen ik ontwikkelen 

 

Op CBS De Groene Hoek willen wij kinderen helpen te ontwikkelen tot sociale 

burgers die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving en 

daarbinnen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
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Onze uitgangspunten 

Ieder kind is een uniek persoon met eigenheden, verschillende achtergronden en 
verschillende mogelijkheden. Daarom differentiëren we in werkvormen en 
activiteiten en werken we samen met anderen zodat ieder kind kan ontdekken 

waar hij of zij goed in is en waar hij of zij blij van wordt. 

De optelsom 

 

IQ = Intelligentiequotiënt 
EQ = emotiequotiënt 

TQ = talentquotiënt 
Houding 
__________________ + 

Het kind 

 

Ieder mens en ieder kind is creatief en 

kan elke dag leren. Daarvoor is het nodig 

dat kinderen in het onderwijs in elk geval 

meekrijgen: Flexibiliteit;  

basiskennis;  

een onderzoekende houding;  

hoe je leren kunt leren; 

hoe je omgaat met elkaar in een veranderende omgeving. 

Dat wat kinderen nodig hebben is daarbij het uitgangspunt: we onderzoeken hoe 

kinderen leren, wat ze nodig hebben om tot leren te komen en wat dit betekent 

voor de rol van de leerkracht. We willen ons onderwijs op termijn zo inrichten, 

dat we rechtdoen aan de ontwikkeling van kinderen. We realiseren ons, dat er 

verschillen zijn.  

We leven met veel mensen op de wereld. We willen dat kinderen op een 

positieve manier aandacht hebben voor de mensen om hen heen en voor de 

wereld. Wij willen kinderen helpen te ontwikkelen tot sociale burgers die een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving en daarbinnen in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  

De mens is in staat tot diepe sociale contacten, de mens is verbonden met 

anderen en met hun omgeving. Leren gebeurt samen en in samenhang binnen 

een veilige omgeving.  

Kinderen leren op school maar vooral ook daarbuiten. We organiseren actief 

samenwerking met ouders, opvang en andere betrokken partijen rondom  
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Onze missie: Waar staan we voor? 

Onze waarden en overtuigingen vinden de oorsprong in de christelijke traditie. 

Vanuit onze christelijke achtergrond stellen we ons open op, zijn we eerlijk, 

gastvrij, betrokken bij/met de ander, integer en betrouwbaar. Dat stralen we uit 

in de dagelijkse gang van zaken.  
De christelijke identiteit is de basis van de Nederlandse samenleving en geeft ons 

de waarden en omgangsvormen die bijdragen aan een samenleving waarbinnen 

sociaal samenleven mogelijk wordt gemaakt.  

Daarbij sluiten we anderen niet uit, maar stellen we ons open op, willen we 

verbinden en treden we in dialoog met elkaar.  

 

Andere kernwaarden: 

• Sociaal: Op De Groene Hoek voel 

je je welkom. Het is er veilig, 

gezellig, vreedzaam en men gaat 

er vriendelijk, gastvrij en met 

respect met elkaar om. 

• Zorgzaam: Binnen de grenzen van 

wat in een school geboden kan 

worden, is de Groene Hoek een 

organisatie waar zorgzaamheid en 

behulpzaamheid zichtbaar 

uitgedragen worden.  

• Gedreven: Enthousiasme, ijver en 

vasthoudendheid zijn aanwezig bij het team 

en het team brengt deze motivatie over op 

leerlingen (en ouders) in hun persoonlijke 

ontwikkeling. Daarbij gaan we graag gedreven maar gedegen te werk: 

“Onderzoek alles, maar behoud het goede” 

• Flexibiliteit: In een veranderende omgeving zijn we onze leerlingen 

verplicht om open te staan voor de kansen en mogelijkheden die er zijn en 

zijn we verplicht mee te ontwikkelen met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

• Lerend: Bij De Groene Hoek is jezelf ontwikkelen op alle(rlei) vlakken een 

vanzelfsprekendheid, zowel voor leerlingen als voor het team. We kijken 

verder dan alleen het cognitieve: ook het emotionele, sociale, en 

bewegende talent krijgt op DGH de ruimte tot ontwikkeling. Dat komt 

bijvoorbeeld samen in onze ‘Kuil’.  

Samenvattend is onze missie:  

 

Samen en in samenhang je eigen ik ontwikkelen! 
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Visie op lesgeven 

Wij willen aansluiten op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door op 

verschillende manieren instructie en verwerkingsmogelijkheden aan te bieden.  

• De leerkracht en leerling gaan respectvol met elkaar om. 
• Interactief lesgeven met gevarieerde werkvormen om de kinderen te 

betrekken bij het onderwijs. 
• Een kwaliteitsvolle, effectieve (expliciete directe) instructie verzorgen 
• Opbrengstgericht werken door ontwikkelingsgericht werken (wat heeft het 

kind nodig) 
• Onderwijs op maat geven: differentiëren 

• Kinderen zelfstandig (samen) laten werken 
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2. Kenmerken van ons onderwijs 
 

Doelen van ons onderwijs 

Op CBS de Groene Hoek bieden we basisonderwijs aan leerlingen in de leeftijd 

van 4 t/ 12 jaar volgens de overkoepelende doelen van de overheid zoals gesteld 

in het Kader Nederlands Onderwijs. Wij leiden kinderen op tot: 

evenwichtige personen (personificatie), die als verantwoord burgers een 
actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en (socialisatie) met de 

benodigde basiskennis en vaardigheden, zodat zij in hun eigen 

levensonderhoud kunnen gaan voorzien (arbeidstoeleiding).  

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs zodat leerlingen zich breed en duurzaam 

kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als sociaal.  

Daarnaast streven we ernaar dat de leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan 
de maatschappij, met zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. De aandacht 

voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs en de omgang 
met elkaar. We willen dat kinderen duurzame relaties met de omgeving aangaan 

(ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie). 

Wij willen dat onze leerlingen verantwoordelijke en zelfstandige burgers worden. 

Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met 

anderen kunnen omgaan. 

Ook streven we ernaar dat iedere leerling zich duurzaam kan ontwikkelen en 
ontplooien. Vanuit hun intrinsieke motivatie zullen zij meer betrokken zijn bij het 

leren. We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. 
Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf 
(samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen 

verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen 

We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om 
effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om zich heen goed te kunnen 

begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. 

 

Het werken in de groepen 

In onze school zijn de groepen ingedeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en 
bovenbouw (groep 5 t/m 8). Opbrengstgericht werken is de basis van ons 

handelen. We observeren en meten wat kinderen hebben geleerd, analyseren 
deze opbrengsten, plannen een vervolgaanbod en voeren dit uit.  

De leerkrachten volgen de per leerjaar gestelde doelen met behulp van een 
blokplanning en digitale service. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten 
en planmatig en resultaatgericht werken zijn namelijk essentieel voor het 

bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen.  
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Groepen 1 en 2: thematisch werken 

Jonge kinderen ontwikkelen zich met al hun zintuigen en met hun hele lichaam. 
Door te voelen, horen, bewegen, ruiken, praten, luisteren en zien ontdekken ze 
de wereld om zich heen en ontwikkelen ze zichzelf. 

 
Ons kleuteronderwijs op De Groene Hoek sluit hierop aan omdat wij gebruik 

maken van spelend leren. We werken met wisselende thema’s die aansluiten bij 
de belevingswereld van de kinderen. Binnen de thema’s wordt er gewerkt aan 
verschillende ontwikkelingsgebieden zoals; taal, rekenen en sociale- en 

motorische ontwikkeling. De leerkrachten plannen aan de hand van de 
ontwikkelingslijnen activiteiten Deze activiteiten worden aangeboden in de kring, 

de werklessen, de gymlessen en tijdens het buitenspelen. Wij hebben in de klas 
verschillende vaste hoeken (huis-, bouw-, schrijf/letter- en rekenhoek) en er is 
bij elk thema een themahoek. Zo hadden we tijdens het thema Kunst een echt 

atelier in de klas.  
 

Tijdens het spelen en werken observeert de leerkracht de kinderen. Deze 
observaties worden vastgelegd in ons systeem KIJK!. Met de gegevens 
analyseren wij hoe de ontwikkeling bij de kinderen verloopt en passen wij ons 

onderwijs aan de ontwikkelingsbehoeften van uw kind aan. De kijkobservaties 
worden tijdens de 10-minutengesprekken met de ouders besproken.  
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Groepen 3 t/m 8 

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van 
dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt klassikaal lesgegeven 
waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van 

de leerlingen. Bij de basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) werken wij 
met drie instructieniveaus binnen de groep en met eigen leerlijnen indien de 

onderwijsbehoeften van leerlingen hierom vraagt.  
 
Om het samenwerken te stimuleren maakt leerkracht, indien mogelijk, groepjes 

in de klas. Deze worden regelmatig gewisseld. De grootte van de groepjes kan 
variëren van twee tot zes leerlingen. Soms is het wenselijk dat een leerling alleen 

werkt.  
 
Bij de keuzes voor methoden hebben we de volgende doelen vastgesteld waar 

ons leerstofaanbod aan moet voldoen: 
 

1. vertoont een doorgaande leerlijn 

2. komt tegemoet aan verschillen 

3. voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

4. besteedt aandacht aan actief burgerschap 

5. voorziet in het gebruik leren maken van ICT 

6. voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 

7. bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 

  Juf Pamela tijdens de 

eindmusical. 
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Methoden 

De leerkracht is verantwoordelijk voor een goed en afgestemd onderwijsaanbod. 
Een methode en/of ICT-ondersteuning zijn hierbij een hulpmiddel waarin de 
leerlijn voor een vak over de schooljaren uitgewerkt wordt. Belangrijke 

aandachtspunten zijn rekenen, taal, technisch en begrijpend lezen.  
 

We gebruiken de volgende methodes op school: 
 

Vak Methode 

Taal (kleuters) 
Taal (4 t/m 8) 

Aanvankelijk lezen (3) 
Technisch lezen (4 t/m 8)  

Begrijpend lezen (4 t/m 8)   
Schrijven (1 t/m 8)  

 
 
 

Rekenen (kleuters)   
Rekenen (3 t/m 8)    

   
Godsdienstige vorming (1 t/m 8) 
Sociaal emotionele vorming (1 t/m 8)  

Culturele vorming (1 t/m 8)  
 

 
 
Aardrijkskunde (5 t/m 8)    

Geschiedenis (5 t/m 8) 
Natuuronderwijs (6 t/m 8) 

Verkeer (4 t/m 8) 
 
Engels (5 t/m 8) 

Techniek (1 t/m 8)    
 

CPS map fonemisch bewustzijn 
Taal Actief 

Lijn 3 
Estafette 

Nieuwsbegrip & Beter Bijleren 
Krullenbol (groep 1-2) 

Klinkers (groep 3) 
Pennenstreken(groep 4-8) 
 

Met Sprongen Vooruit 
De Wereld in Getallen 

 
Trefwoord 
De Vreedzame School 

Cultuurmenu van de gemeente                                                             
Maassluis & Theaterlessen 

Jeugdtheaterhuis 
 
Blinck 

Blinck 
Blinck 

3 VO (Op voeten en fietsen, 
Jeugdverkeerskrant) 
Take it easy 

Techniek Torens/ Lely Academy 
 

 
Uitgangspunten voor de invulling van de onderwijstijd hebben wij als volgt in het 

schoolplan vastgelegd: 
1. De leerkrachten werken vanuit een dag/weekrooster 

2. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 

3. De leerkrachten werken volgens vaste routines 

4. De leerkrachten anticiperen op leerlingen 

5. De leerkrachten zorgen voor vlotte lesovergangen 

6. De leerkrachten voorkomen het uitvallen van geplande lesactiviteiten 

(zeker voor kernvakken als: taal, spelling, lezen en rekenen) 

Huiswerk 

Vanaf groep 4 geven we regelmatig huiswerk mee. De kinderen oefenen de tafels 
en kunnen hun sommendictees thuis extra oefenen. In de hogere leerjaren 

breiden we de huiswerkopdrachten steeds wat meer uit. 

 

  



16 
 

 

 

Vak Lesuren per week Groep 

Rekenen 5 uur  Groep 3 t/m 8 

Lijn 3 (aanvankelijk lezen) 10 uur Groep 3 

Taal 3,5 uur Groep 4 t/m 8 

Spelling 1,5 uur  Groep 4 t/m 8 

Estafette 

(voortgezet technisch lezen) 

3 uur 

2,5 uur 
1,5 uur 

Groep 4 en 5 

Groep 6 en 7 
Groep 8 

Begrijpend lezen 1,5 uur Groep 4 t/m 8 

Schrijven 2 uur 

1,5 uur 
40 minuten 
35 minuten 

30 minuten 
20 minuten 

Groep 3 

Groep 4  
Groep 5 
Groep 6 

Groep 7 
Groep 8 

Bewegingsonderwijs 2 uur 
2 uur  

2,5 uur 
2 uur 

Groep 3 
Groep 4 

Groep 5 en 6 
 
Groep 7 en 8 

Godsdienst 1 uur 
45 minuten 

Groep 3 en 4 
Groep 5 t/m 8 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

30 minuten Groep 1 t/m 8 

Verkeer 30 minuten Groep 4 t/m 8 

Geschiedenis 1 uur Groep 5 t/m 8 

Natuur 30 minuten Groep 6 t/m 8 

Aardrijkskunde 1 uur Groep 5 t/m 8 

Muziek 15 minuten Groep 3 t/m 8 

Expressie 30 minuten Groep 3 t/m 8 

Handvaardigheid 45 minuten Groep 3 t/m 8 

Studievaardigheden 30 minuten Groep 7 en 8 
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Digitale lesmethoden 

In alle klassen hangen touchscreens. Deze schermen worden zowel door de 
juffen als door de kinderen gebruikt om de lesstof en de methoden digitaal te 
ondersteunen. 

Daarbij hebben we voor de groepen 3 t/m 8 chromebooks, die ingezet worden 
voor verwerking van de lesstof en differentiatie bij leerlingen, digitale 

ondersteuning bij lessen of voor individuele leerlingen en toetsen. Per groep is er 
één chromebookkar beschikbaar.  

In groep 4-7 wordt digitaal gerekend m.b.v. het adaptieve rekenprogramma 

Bingel (met methode Wereld in Getallen 5). In schooljaar 2021/2022 zal dit 
uitgebreid worden tot en met groep 8.  

Groep 3 werkt met hetzelfde rekenprogramma. Hier hebben we echter gekozen 
voor de papieren (analoge) versie in verband met het gecombineerde doel om 
versneld aan de schrijfvaardigheid en fijne motoriek te werken. 

Verder wordt er in groep 3 en 4 (en vanaf maart in groep 2) gebruik gemaakt 
van het Tutor Leesprogramma Bouw. Dit programma is een wetenschappelijke 
dyslexie-preventiemethode en wordt actief met inzet van tutoren (ouders, groep 

8 leerlingen) en met behulp van chromebooks uitgevoerd. Daarnaast gebruik 
groep 3 voor het aanvankelijk lezen ook inzet van chromebooks om op eigen 
niveau te kunnen lezen (via de methode Lijn 3).   

Ook worden de chromebooks gebruikt ter ondersteuning van de lessen, onder 
andere bij zaakvakken als natuur, geschiedenis en aardrijkskunde en bij het 
Levelwerk, de methode voor plus-leerlingen. Chromebooks worden bovendien 

gebruikt om extra te oefenen met de methodelessen van rekenen en spelling.   
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Externe ondersteuning van de leerlingen 

In het onderwijs staan de onderwijsbehoeften van een leerling centraal. Kwaliteit 
in het lesgeven, in het omgaan met verschillen tussen kinderen en de juiste 
ondersteuning voor kinderen. De leerkrachten worden daarin regelmatig 

bijgeschoold.  

Indien kinderen een extra onderwijs- of zorgvraag hebben zijn er verschillende 

opties voor ondersteuning: 

Vroegschoolse educatie 

Vroegschoolse educatie (VE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar 
met een taalachterstand. VE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen 

met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op 
een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. In de kleutergroepen 
organiseren we voor onze VVE-leerlingen extra aanbod in de kleine kringen in de 

groep. 
 

De taalklas voor anderstalige leerlingen De Diamant 

Als kinderen nieuw in Nederland komen wonen, moeten ze worden ingeschreven 
op een reguliere basisschool. Als blijkt dat de taalachterstand te groot is om deel 

te kunnen nemen aan het onderwijs kunnen ze geplaatst worden in de taalklas 
op De Diamant. De leerlingen krijgen daar een rijk taal aanbod (taalbad) en 

stromen dan na maximaal 1,5 jaar weer in op het reguliere onderwijs. 
 
Zorgverbreding 
Dit onderwerp heeft alles te maken met de zorg en aandacht die we aan 

kinderen in onze school kunnen bieden. Dit gebeurt voornamelijk in het lokaal, in 
de kleine kring of aan de instructietafel. Alle ondersteuning is erop gericht om 
zoveel mogelijk kinderen binnen het gewone basisonderwijs een plaats te 

bieden.  U leest hier meer over in hoofdstuk 4. 

Behaalde doelen in de afgelopen periode 
Wij hebben de volgende doelstellingen bereikt: 

Doelgebied organisatie: 
• Opstellen nieuwe missie, visie en 4-jarenschoolplan 

• Afspraken taken en bevoegdheden MT-leden 
• Jaarplanning vergaderingen optimaliseren (verminderen, inzet 

expertiseteams) 

• Voor elke leerling een Chromebook 

• Werken in de Cloud  

Doelgebied kwaliteitszorg: 
• Aanstellen extra intern begeleider voor inhaalslag passend onderwijs 

• Verhogen lees-opbrengsten door verbeterplannen Technisch Lezen, start 

nieuwe leesmethode lijn 3 en start tutormethode Bouw. 

Doelgebied onderwijs: 
• Onderwijs aan hoog- en meer begaafden m.b.v. een doorgaande leerlijn 

(methode Levelwerk), voortzetting school-doorbrekend aanbod op 
Maassluise Un1ekscholen 

• Starten met de plusgroep bovenbouw 
• Invoeren nieuwe werkwijze kleuters: thematische aanpak o.b.v. doelen 

verder door ontwikkelen  
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Sociaal emotionele ontwikkeling 
Wij willen een school- en klassenklimaat creëren waarin je mag zijn wie je bent 

en ook de ander zichzelf kan laten zijn. Vanuit veiligheid kunnen kinderen zich 

gaan ontwikkelen op leer- en persoonlijk gebied. Op CBS De Groene Hoek 

hebben we gekozen voor een specifieke aanpak van de sociaal-emotionele 

vorming door middel van de methode De Vreedzame School. Wij willen 

respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan.  

Dat geldt voor de gehele leef-/werkgemeenschap: kinderen, onderwijsteam en 

ouders! 

 

Uitgangspunten van de werkwijze van De Vreedzame School: 
• Hoe leren we begrip voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen? 
• Hoe gaan we om met conflicten? 

• Waaruit blijkt dat we respect voor elkaar hebben? 

Doelen van de methode: 
• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om gaan 

• Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 

• Constructief conflicten op lossen 

• Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 

• Open staan voor verschillen tussen mensen. 

De methode bestaat uit een lessencyclus. Iedere week wordt er in de groep een 

les uit de methode gegeven. We werken op deze manier, preventief aan een 
veilig groepsklimaat 
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3. Ouders 

 
Rondleiding/intake 

De eerste kennismaking met De Groene Hoek zal tijdens een van de 

inloopochtenden voor nieuwe leerlingen zijn. Deze ochtenden worden één keer 
per maand gehouden. De directeur vertelt over de visie en de gang van zaken op 

CBS de Groene Hoek door middel van een rondleiding. We laten u het gebouw 
zien en vertellen over onze manier van werken, denken en doen. 
 

Vanwege gemeentelijke verordening mogen kinderen vanaf 2,5 jaar zich bij een 
school inschrijven. Na het inleveren van een inschrijfformulier ontvangt u binnen 

twee weken een reactie dat het formulier is ontvangen en wanneer de loting 
plaats vindt. Sinds 2021 maken we gebruik van een lotingssysteem om alle 

kinderen evenveel kans te laten maken op een plek bij De Groene Hoek.  

De loting voor de kinderen die in de maanden januari t/m september jarig zijn, 

vindt eind april plaats. De kinderen die in de maanden oktober t/m december 
jarig zijn is in september. Na de loting ontvangt u een email of uw kind is 
ingeloot of uitgeloot. Na uitloting kunt uw kind wel op de wachtlijst geplaatst 

worden.  

Na inloting volgt, ca zes weken voor een leerling vier jaar wordt, een uitnodiging  
voor een intakegesprek met de leerkracht waarbij uw kind in de groep komt. De 
leerkracht vraagt informatie over uw zoon/ dochter en de ouders krijgen een 

informatieboekje over de gang van zaken in de kleutergroepen. Er worden ook 

afspraken over wendagen gemaakt.  

Gesprekken 

Wij vinden goede en open gesprekken met ouders erg belangrijk. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom beginnen we het 

schooljaar met de startgesprekken. De eerste dag na de zomervakantie kunnen 
leerlingen met hun ouders kennis maken met de leerkrachten.  
 

In november zijn er spreekmomenten, indien we het wenselijk achten om met 
ouders in gesprek te gaan / blijven over de voortgang en ontwikkeling van een 

kind. Tijdens deze gesprekken kunnen ouders zelf ook een afspraak maken met 
de leerkracht om belangrijke zaken te bespreken.  
 

Zijn er thuis grote gebeurtenissen die veel invloed hebben op uw kind dan horen 
we dit graag, zodat we uw kind hierin kunnen ondersteunen. Daarnaast nemen 

we zelf ook contact met u op als er op school een incident is geweest.  
 

Algemene informatieavond 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september, organiseren we een 
algemene informatieavond. Naast een plenair deel, vertellen de leerkrachten in 

de groepen 3 en 8 welke activiteiten en doelen voor dit schooljaar gepland zijn. 
Voor de overige groepen wordt (i.v.m. beperkte nieuwe informatie en beperkte 
behoefte van ouders) alleen een inloopmiddag/inloopavond georganiseerd. Op 

deze momenten kunnen ouders op het tafeltje van hun kind de werkboeken en 
werkjes inzien. Ook kunt u dan kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van 

uw kind(eren) of een extra afspraak maken. 
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Inloopochtend kleuters 

Een aantal keer per schooljaar is er een inloopochtend bij de kleuters. U kunt 
dan tot ongeveer 8.50 uur met uw kind in de groep een ontwikkelingsspel doen 

of meewerken aan een creatieve of werkactiviteit. 
 

Kijkje in de klas 

Twee keer per jaar organiseren we een kijkje in de klas. U kunt zich hiervoor één 
keer per schooljaar inschrijven. U kijkt in de klas naar een les/activiteit in de 

groep van uw kind. Na deze les/activiteit kunt u in de personeelskamer samen 
met één van de leerkrachten napraten over deze les/activiteit, waarbij de 

leerkracht achtergrondinformatie geeft over het onderwijs. U kunt dan ook 
kennismaken met andere ouders en vragen stellen aan de leerkracht over het 
aanbod in de groep. Deze ochtenden staan in de kalender op de Schoolapp.  

 

Rapportgesprekken 

Wij reiken twee rapporten per schooljaar uit. Begin van het schooljaar zijn de 
kennismakingsgesprekken. Tussentijds houden we u op de hoogte als er 

opvallende zaken zijn bij het leren en/of het gedrag van uw kind. Bij het eerste 
rapport (februari) bespreekt u met de leerkracht(en) de ontwikkeling van uw 
kind. Hierbij wordt het rapport en het welbevinden van uw kind op school 

besproken. Bij het laatste rapport kan er nog een gesprek met de leerkracht 
ingepland worden. 

 

Zij-instroom nieuwe leerlingen 

Wanneer een leerling voor een hogere groep wordt aangemeld, willen we graag 

contact opnemen met de school van herkomst, zodat we nieuwe leerlingen in 
veiligheid en met een open blik kunnen worden ontvangen. Om een goed 

afgewogen, professionele beslissing te nemen gaan we in overleg met de 
directeur, groepsleerkracht en IB-er, waarbij ieders belangen worden 
meegewogen.  

 

Jarig! 
We vieren de verjaardagen van de leerlingen in de eigen groep. 
U bent van harte welkom bij de viering van de vijfde verjaardag van uw kind in 

de groep. Bij een verjaardag mogen de kinderen een (kleine) traktatie uitdelen. 
 

Ouderraad (OR) 

De leuke herinneringen aan de basisschooltijd komen tot stand met hulp van de 
Ouderraad. Op De Groene Hoek hebben we een enthousiaste raad die betrokken 

is bij allerlei activiteiten en vieringen van school. Denk aan sint, Kerst, Pasen, de 
musical, meester- en juffendag, sporttoernooien, etc. Samen met de ouderraad 

kunnen we veel mogelijk maken voor de kinderen!  
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Ouderbijdrage 

Aan veel activiteiten voor onze leerlingen zijn kosten verbonden die niet door de 
overheid gefinancierd worden. Denkt u aan traktaties bij grote festiviteiten als 
Sint, Kerst en Pasen, het huren van materialen en het kopen van versieringen 

e.d voor in school en het organiseren van schoolsportactiviteiten (water, 
versnapering, schoolkleding) en schoolreisjes.  

 
De Groene Hoek ontvangt van de overheid geld om alle kinderen les te kunnen 
geven. Maar we willen op school zo nu en dan ook graag andere dingen doen. Zo 

vieren we bijvoorbeeld kerst en Sinterklaas, gaan we op schoolreis en hebben we 
jaarlijks een sportdag.  

Om deze extra activiteiten te kunnen betalen vragen we alle ouders om een 
vrijwillige financiële bijdrage. Voor het schooljaar 2021/2022 is de hoogte van 
deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op €30 per kind. Ook voor groep 8 is deze 

bijdrage van toepassing.  
 

Voor het schoolverlaterskamp van groep 8 geldt een maximale bijdrage van €80. 
Hiervan worden alle kosten betaald, zoals het kamphuis, al het eten/drinken en 
excursies. 

 

 

 
 

 
  

Een schoolreisje 

voor alle zintuigen. 
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De hoogte van de ouderbijdragen is vastgesteld in overleg met de IKC-raad.  
De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad van De Groene 

Hoek. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ieder jaar verantwoording 
afgelegd aan de oudergeleding van de IKC-raad.  
Voor het betalen van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het 

schooljaar een factuur via de schoolpraat app. Maar u bent niet verplicht om 
deze bijdrage te betalen. Als u de factuur niet kunt of wilt betalen kan uw kind 

toch deelnemen aan de activiteiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKC- raad (Intergraal Kind Centrum) 

De IKC-raad denkt mee in het beleid rond onderwerpen die het onderwijs en 

opvang aangaan. De raad geeft advies over en/of instemming aan voorgenomen 
besluiten van het bestuur of de directie. Er zitten zowel ouders als 

personeelsleden in de IKC-raad. De directeur is adviseur en voert namens de 
bestuurder van Stichting Un1ek overleg met de IKC-raad. Op de site vindt u een 
link/meer informatie van de IKC. Met vragen of suggesties kunt u terecht op: 

ikc@cbsdegroenehoek.nl 
  

De wereldvakken 

beginnen informeel al 

bij de kleuters. 
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Klachtenregeling 

We zetten ons elke dag in om goed te werken, maar soms gaan er zaken mis. 
Vaak worden de klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op een goede 

manier afgehandeld. Mocht de klacht niet op school kunnen worden afgehandeld 
kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Un1ek. U vindt de 

volledige klachtenregeling op onze site.  
 

Schorsing en verwijdering 

Het College van Bestuur (het bevoegd gezag) kan uw kind voor een periode van 

ten hoogste 5 dagen schorsen. Daarbij moet het bevoegd gezag (CvB) aangeven 

wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend 

gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag (CvB) de inspectie van het 

Onderwijs in kennis stellen van een schorsing voor een periode langer dan een 

dag en daarbij de reden vermelden.  

 

In bepaalde gevallen kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer 

schorsen al meerdere keren is toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft 

gedaan bijvoorbeeld geweldpleging). Dan heeft uw kind geen toegang meer tot 

de school. Bij verwijdering gelden de volgende regels:  

-voor verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van 

de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht; 

- het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over het 

besluit tot verwijdering; 

- Het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de 

verwijdering.  

 

U kunt als ouders bezwaar maken tegen de verwijdering. U kunt uw bezwaar 

indienen bij het Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet u nogmaals 

horen, u kunt uw bezwaar toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die 

zijn opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan uw kind geschorst worden. 

Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school 

opnieuw over de verwijdering.  

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is 

van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals 

beschreven staat in de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen, trad in 2012 

deze wet in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en 

beroepskracht die met kinderen en ouders werkt, verplicht is om met een 

meldcode te werken.  

 

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om 

signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het 

van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te 
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stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er 

huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.  

 

SISA: externe hulp bij opvoedproblemen 

Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, 

naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker/gezinsspecialist 

beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn 

de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen 

dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling 

werken wij met SISA. SISA is de afkorting voor: Samenwerking Instrument 

Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en Samenwerken). SISA is een 

computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn 

bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact 

met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind 

bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar 

afgestemd kan worden. Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? Voor 

ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact 

houden met de instanties waar ze bekend mee zijn.  

 

Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te 

werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken 

instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, 

ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk 

te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te 

weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze 

school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn 

ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk 

voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de 

leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet 

volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.  

Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. 

 

  

http://www.sisa.rotterdam.nl/
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4. Onderwijsondersteuning van leerlingen 
 

Als blijkt dat er een specifieke onderwijs-of ondersteuningsbehoefte voor een 

leerling is, volgt eerst een bespreking met de leerkracht, gevolgd door een 

bespreking met intern begeleider en leerkracht. Indien de zorg onze 

basisondersteuning overschrijdt, volgt een bespreking met onze contactpersoon 

van het Samenwerkingsverband, IB’er en ouders. Hierbij wordt besproken welke 

ondersteuning/begeleiding wij kunnen bieden om tegemoet te komen aan de 

behoeften van deze leerling. Ook kan besloten worden dat wij niet de juiste plek 

zijn. Dan zullen we de ouders samen met het Samenwerkingsverband 

ondersteunen bij het vinden van een passende plek. 

Zorgverbreding 

Zorgverbreding gaat over de aandacht en ondersteuning die we aan kinderen in 

onze school kunnen bieden. Dit gebeurt voornamelijk in het lokaal, in de kleine 

kring of aan de instructietafel.  

Onze doelen op het gebied van zorgverbreding: 

1. De leerkrachten kunnen vroegtijdig signaleren welke leerlingen zorg nodig 
hebben 

2. Wij hebben de zorg- en ondersteuningsstructuur inzichtelijk beschreven 
(zorgplan) en praktisch ingevuld 

3. Ouders zijn op de hoogte en worden betrokken bij de (extra) 

ondersteuning voor hun kind 
4. De leerkrachten kunnen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

op het gebied van leren en gedrag effectief helpen 
5. Wij gebruiken een samenhangend systeem van instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 

leerlingen 
6. Wij voeren de zorg planmatig uit 

7. De intern begeleider coördineert en monitort de zorg en begeleiding 

Alle ondersteuning is er op gericht om zoveel mogelijk kinderen binnen het 
reguliere basisonderwijs een plaats te bieden. In ons ondersteuningsprofiel 
beschrijven we welke ondersteuning we kunnen bieden. Dit kunt u op school 

inzien. Een samenvatting hiervan kunt u op de site zien. 

 

Niveaus van ondersteuning binnen de school 

1. Basisondersteuning 

Begeleiding  

• Leerling in de klas. Leerkracht geeft instructie afhankelijk van de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen (maximaal drie instructieniveaus 

per vakgebied, zie protocol groepsplannen)  
• Leerling in de klas met collegiale consultatie, bijvoorbeeld door SWV of 

collega met specialistische kennis   

• Bespreking in leerlingbespreking (leerkracht met IB) 
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Ondersteuning  

• Handelingsplan op didactisch gebied  
• Dyslexie  
• Dyscalculie (in ontwikkeling) 

• Handelingsplan Gedrag/werkhouding in de groep 
• Veilig groepsklimaat  

• Leerlingen met AD(H)D 

 

2. Lichte ondersteuning 
Begeleiding   

• Bespreking in VOT- Vooroverleg OndersteuningsTeam (directie, IB, SWV, 

gezinsspecialist en evt verpleegkundige CJG of wijkteam) 
 

Ondersteuning 
• Spraak-taal (via logopedie) 

• Motoriek (via kinderfysiotherapie) 
• Extra ondersteuning via IB’er/groepsondersteuner/gezinsspecialist 

(buiten de groep) 

 

3. Intensieve ondersteuning  

Begeleiding   
• Bespreking in OT (OndersteuningsTeam)/aanbod op maat  (IB, leerkracht, 

externe specialisten en ouders) 

• Bespreking in OT/aanbod op maat (ambulante begeleider vanuit de cluster 
scholen/speciaal onderwijs/bureau jeugdzorg/wijkteam) 

• Leerlingen met schooloverstijgende hulpvraag worden doorverwezen naar 
het Wijkteam door gezinsspecialist  

 

Ondersteuning                                                                      

• Eigen leerlijnen/arrangementen  
 

Arrangementen 

Indien in het OT het advies wordt geformuleerd dat een leerling met extra 
aanpassingen (arrangement) kan functioneren in een groep op onze school en de 

veiligheid van iedereen gewaarborgd kan worden, kan een leerling onder 
bepaalde voorwaarden (arrangement) op onze school onderwijs genieten. In een 
arrangement benoemen we aanpassingen die structureel onderdeel uitmaken 

van de school en bestaan uit een combinatie van deskundigheid, aandacht en 
tijd, methodieken en materialen en/of aanpassingen in het gebouw en 

samenwerkingsrelaties. 
 
Ontvangt een leerling een arrangement op onze school, dan zijn tussentijdse 

evaluatiemomenten van essentieel belang om te kunnen bepalen of wij als school 
nog aan de ondersteuningsbehoeften van deze leerling kunnen voldoen. Hier ligt 

de eindbeslissing bij de directie, in overleg met het SWV. 
 

Leerlingvolgsysteem 

We gebruiken verschillende observatie- en toetsingsinstrumenten om de 
ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. 
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Bij de kleuters vullen we de observatielijsten van Kijk! in, die de vorderingen op 

verschillende ontwikkelingsgebieden van kleuters in kaart brengen.   

Bij de overige groepen volgen we de leerprestaties door middel van toetsen die 
bij de methode horen en methodeonafhankelijke toetsen van Cito. 

Deze resultaten worden een aantal keer per jaar met de groepsleerkracht en 
Interne Begeleider (IB’er) besproken. Zij analyseren de resultaten en bepalen 

het vervolgaanbod.  

Rapporten 

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. In groep 1 en 
2 vormt het observatiesysteem van KIJK! de basis voor de gesprekken en het 

rapport. 

Vanaf groep 3 vormen observaties, methodegebonden toetsen en Cito toetsen de 

basis voor het rapport. De Cito gegevens worden als bijlage meegegeven met 

het rapport.  
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Extra ondersteuning 

Als er extra ondersteuning ingezet wordt, bespreken we dit met ouders. Ook 
wordt besproken wat ouders eventueel thuis kunnen doen. 
Het kan voorkomen dat de zorg die geboden wordt niet toereikend is. Op dat 

moment wordt in overleg met ouders extra ondersteuning aangevraagd bij het 
Samenwerkingsverband. Onze vaste begeleider hierbij is Geert Jan Vonk. Hij 

heeft gesprekken met de Intern begeleider om de onderwijsbehoeften vast te 
stellen.  
Wij zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis; Onderwijs Dat Past.  

De contactgegevens:  

Piersonstraat 31                            vragen@onderwijsdatpast.info                                         
3119 G Schiedam                              www.onderwijsdatpast.info  

010-273600 
 

Extra begeleiding op school 

 
Logopedie en fysiotherapie 

In het kader van het Extra zorgaanbod op school hebben we op vrijdagochtend 

een logopediste in school, Caroline Roest, voor leerlingen die een logopedische 
behandeling nodig hebben. De kosten voor logopedie worden vergoed door de 
zorgverzekering. Het is belangrijk dat ouders bij de helft van de behandelingen 

aanwezig is. We verwachten dat ouders ook thuis oefenen voor een zo optimaal 
resultaat. 

 
Op dinsdag- en donderdagochtend is er ook een kinderfysiotherapeute aanwezig 

van Fysiotherapie Maassluis, Marijke Sprangers. In overleg met de leerkracht en 
IB’er kunnen we het advies geven voor logopedie of kinderfysiotherapie. 
Fysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekering en we verwachten dat 

ouders ook een aantal keer bij de begeleiding aanwezig is.   
 

Ook hebben wij een gezinsspecialist: Relinde Smit. Zij kan ouders en kinderen 
met een hulpvraag over opvoeding of welzijn ondersteunen. Aanmelding kan via 
de Intern Begeleider. Zij is ook de verbindende schakel voor intensieve 

zorgvragen richting het Wijkteam.  
 

De preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist bestaat uit: 
• Collectieve interventies en laagdrempelig advies aan leerlingen, ouders, 

de leerkrachten of intern begeleider 

• Ondersteunen van leerlingen en ouders bij het versterken van hun eigen 
kracht  

en ze wijzen op mogelijke hulpbronnen in de omgeving. 
 
 

Ondersteuningsteam (OT)  

Het OT is een overleg waarin directie, de Intern Begeleider, ouders, het 

Samenwerkingsverband, de jeugdverpleegkundige, de gezinsspecialist en 
eventuele andere partners, hulpvragen van een leerling proberen te 

beantwoorden. Er zijn dan binnen de school een aantal acties uitgevoerd die 
geen afdoende antwoord gaven op de hulpvraag van een leerling.  
Ieder kan vanuit zijn expertise en ervaring bijdragen aan het gesprek. Hieruit 

volgen ook weer actiepunten. Het OT wordt vijf keer per jaar op school 

http://www.onderwijsdatpast.info/


30 
 

gehouden. Ouders zijn hierbij aanwezig. De inbreng van de ouders is erg 
belangrijk omdat zij aanvullende informatie kunnen geven over het kind. We 

willen samen met ouders uitzoeken welke vervolgstappen we kunnen maken om 
het kind verder te helpen. Verslaggeving wordt door de intern begeleider gedaan. 
Er wordt ook meteen een vervolgafspraak gemaakt om de actiepunten te 

evalueren.  
 

Met de (preventieve) ondersteuning door het OT willen we 80% van alle vragen 
oplossen op de school zelf. Voor de andere 20% van de problematiek arrangeren 
we een passend aanbod van opvoed en opgroeiondersteuning, waarbij de 

gezinsspecialist het contact onderhoudt tussen de ouders, het 
ondersteuningsteam en het wijkteam. 

 

Wijkteam 

Bij VraagRaak (wijkteam) kunnen de inwoners van Maassluis terecht met al hun 

vragen op het gebied van (mantel)zorg, welzijn, werk en inkomen, wonen, 
gezinsrelaties, huishoudelijke hulp en financiën. Een medewerker van het 
wijkteam probeert iemands vragen meteen te beantwoorden, zodat die persoon 

zelf weer verder kan. De gezinsspecialist is de verbindende schakel tussen school 

en wijkteam. 

Schoolverlating en vervolgonderwijs 

Wij leren onze leerlingen in de loop van de jaren goed kennen. Door observeren 
en toetsen vormen we ons een beeld van de talenten van elk kind.  
In groep 7 geven wij een voorlopig schooladvies aan de hand van alle gegevens 

die we door de jaren heen hebben verzameld. Dit wordt met ouders en kinderen 

besproken.  

 
In groep 8 geven we in februari het definitieve schooladvies. Daarna wordt de 

IEP eindtoets afgenomen. Alleen als de uitslag van het advies hoger uitvalt dan 
het advies, kan het advies in overleg met ouders en school naar boven bijgesteld 

worden. 
De ouders zijn verantwoordelijk voor inschrijving op een school voor voortgezet 

onderwijs. 
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In de afgelopen schooljaren hebben wij de IEP Eindtoets afgenomen. 

De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. De 

opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met 

gemakkelijke opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere 

leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten 

zien wat hij/zij kan. 

 

De groepsscore was in 2020-2021. De norm voor onze school is 79.  

De Eindtoets is dit jaar iets lager dan dat de Inspectie van ons verwacht. Wij 

denken dat de Corona pandemie zeker een aandeel heeft in deze resultaten en 

we zullen er alles aandoen om de resultaten te verbeteren. 
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Uitstroom schooljaar 2019-2020
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5. Het team 
 

 

Taken 

Op de Groene Hoek werken leerkrachten die ook andere taken naast het 
lesgeven uitvoeren.  
Wij willen een lerende organisatie zijn. De leerkrachten volgen een aantal 

gezamenlijke studiedagen en scholen zich ook individueel op verschillende 
leergebieden (rekenen, EHBO, taal, hoogbegaafdheid). 

 
o Directeur:    - Susan Stolze – van Rijn    

o Intern begeleider (IB’er):  - Natasja Ouwendijk, Iris de Boer 

o Bouwcoördinatoren:  - Marjolein Hoogkamer (bovenbouw) en 
  Nathalie van der Zouwen (onderbouw)      

o Vertrouwenspersoon:   - Marjolein Hoogkamer  

o Administratief medewerkster: Chantal Molmans 

o Groepsondersteuner:   - Fabio van Veen, Simen Göynük 

o Vakdocent gym:   - Karolijn van Vliet, Benjamin Nedd  
(Welzijn E25) 

o Conciërge:   - Lucienne Dirksen 

o Manager opvang     - Liesbeth Wildeboer 

 

Ziekte en vervanging 

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streven we naar vervanging. Als wij 
geen vervanging kunnen vinden zullen we de groep, helaas, naar huis moeten 

sturen. 
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Groepsbezetting schooljaar 2020-2021 

Groep Ma Di Wo Do vrij 
1/2 a Marjolein B Marjo Marjo Marjo Marjolein B 

1/2 b Lucy Lucy Lucy/ 

Marlies 

Marlies Marlies 

1/2 C Tamara Tamara Tamara Tamara/ 

Nathalie 

Nathalie 

3A Gerline Gerline Petra Petra Petra 

3B Rachel Rachel Patricia Patricia Patricia 

4A Sabine Sabine Sabine Sabine Sabine 

4B Jaap Jaap Jaap Chantal W Chantal W 

Jaap 

5 Marjolein H Karolijn Karolijn Karolijn Karolijn 

6A Els Els Marjolein H Els Els 

7A Alies Jennifer Jennifer Alies Alies 

7B Mirjam Marije Marije Marije Marije 

8 Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela 

Bouw-

coördinator 

    Marjolein 

Nathalie 

 

IB Natasja 

Iris 

   Natasja 

Iris 

Natasja 

Gym Karolijn  

Benjamin 

       

Administratie Chantal  Chantal  Chantal 

Conciërge  Lucienne Lucienne Lucienne Lucienne 

Groeps-

ondersteuning 

Fabio Fabio 

Marjolein H 

Natasja Fabio 

 

Fabio 

 

Alies Stelpstra Alies @cbsdegroenehoek.nl 

Chantal Molmans administratie @cbsdegroenehoek.nl 

Chantal Webbers Chantal @cbsdegroenehoek.nl 

Els Gerlofsma - Hart Els @cbsdegroenehoek.nl 

Gerline Vonk Gerline @cbsdegroenehoek.nl 

Iris de Boer Iris @cbsdegroenehoek.nl 

Jaap van Oostrum Jaap @cbsdegroenehoek.nl 

Jennifer van der Goes Jennifer @cbsdegroenehoek.nl 

Karolijn van Vliet Karolijn @cbsdegroenehoek.nl 

Liesbeth Wildeboer Liesbeth @cbsdegroenehoek.nl 

Lucy van Gaalen Lucy @cbsdegroenehoek.nl 

Marjo Bunt Marjo @cbsdegroenehoek.nl 

Marjolein Backer Marjolein @cbsdegroenehoek.nl 

Marjolein Hoogkamer Marjoleinh @cbsdegroenehoek.nl 
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Marjolein Rook Marjoleinrook 
@cbsdegroenehoek.nl 

Marlies Bergwerf Marlies @cbsdegroenehoek.nl 

Marije van Vliet Marije @cbsdegroenehoek.nl 

Mireille Vleiter Mireille @cbsdegroenehoek.nl 

Mirjam Ruigrok Mirjam @cbsdegroenehoek.nl 

Natasja Ouwendijk Natasja @cbsdegroenehoek.nl 

Nathalie van der Zouwen Nathalie @cbsdegroenehoek.nl 

Pamela Schokkenbroek Pamela @cbsdegroenehoek.nl 

Patricia Eppenga Patricia @cbsdegroenehoek.nl 

Petra van der Kooij Petra @cbsdegroenehoek.nl 

Rachel Salome Rachel @cbsdegroenehoek.nl 

Sabine den Hartogh Sabine @cbsdegroenehoek.nl 

Sinem Goynuk Sinemgoynuk 
@cbsdegroenehoek.nl 

Susan Stolze- van Rijn Directie @cbsdegroenehoek.nl 

Tamara Terlouw Tamara @cbsdegroenehoek.nl 

 

  

Het leren gaat 

gewoon door op de 

BSO. 
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6. schooltijden, vakantierooster en overige 

praktische zaken 
 

Schooltijden 

Voor alle groepen gelden dan dezelfde schooltijden: 
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur  

 
De schooldeuren gaan om 8.25 uur open. De kinderen kunnen dan hun jas en 
tas ophangen Sinds Corona komen de leerlingen alleen naar binnen. De lessen 

beginnen om 8.30 uur.  
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn. Wanneer wij 

merken dat een leerling vaak te laat komt bespreken we dit met de ouders. 
Indien nodig melden we dit bij de leerplichtambtenaar. 

 

Vakantierooster 

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 7 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

Pasen/Goede vrijdag 15 april 2022 t/m  18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartweekend 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022   

Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 

    

    

Studie-/roostervrije dagen:  

Woensdag 10 november 2021 
Maandag 31 januari 2022 

Vrijdag 25 februari 2022 
Donderdag 14 april 2022 

Dinsdag 7 juni 2022 
Vrijdag 8 juli 2022 
 

  

Vrije middagen: 

vrijdag 3 december 2021 vanaf 12.00 uur (sinterklaas) 
vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.00 (start kerstvakantie) 
Vrijdag 22 april 2022 vanaf 12.00 uur (start meivakantie)  
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Klachtenregeling  
Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken in de groep, dient u zich 

allereerst bij de leerkracht te melden. In gesprek met de leerkracht wordt 
gekeken naar mogelijke oplossingen.  
Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich daarna tot de 

directeur van de school richten, mw. Susan Stolze- van Rijn. In gesprek met de 
directie en desgewenst met de leerkracht wordt gezocht naar mogelijke 

oplossingen.  

Indien u een vertrouwelijke vraag heeft over een van de leerkrachten, kunt u 
zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van school. Bij De Groene Hoek is dit 
mw. Marjolein Hoogkamer.  

Indien een klacht binnen de school niet naar wens is gehandeld, kunt u terecht 

bij de overkoepelende organisatie: 
UN1EK is een grote organisatie met veel medewerkers, nog meer kinderen en 

hun ouders. Dagelijks werken onze medewerkers met kinderen aan hun 
ontwikkeling en onderwijs. Iedereen heeft daarbij goede bedoelingen, maar in de 
samenwerking of in communicatie en gedrag gaan wel eens dingen mis. Om in 

deze situaties zorgvuldig te handelen beschikt de organisatie over een regeling 
hoe om te gaan met klachten en/of vermeende misstanden. Binnen UN1EK 

kennen we: 

• De klachtenregeling onderwijs 
• De klachtenregeling kinderopvang 

Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, 

de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de 
schooldirecteur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke 
klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Dit kan per e-mail 

via info@un1ek.nl of via het digitale klachtformulier te vinden op www.un1ek.nl. 
Uw formele klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Dit formulier is ook 

terug te vinden op de website van onze school onder het kopje ‘praktische 
informatie’. 

In het jaarmagazine doen wij verslag van het klachtenbeleid in het afgelopen 
jaar. Dit magazine is ook te vinden de site www.un1ek.nl 

 

Onderwijsgeschillen 
Als uw klacht over onderwijs binnen UN1EK niet afdoende is afgehandeld, kunt u 

uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie waarbij UN1EK is 

aangesloten.  

Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie op 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Het adres van de landelijke klachtencommissie is: 

Landelijke klachtencommissie voor het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs 

Postbus 694 
2270 AR Voorburg 

  

mailto:info@un1ek.nl
https://un1ek.nl/klachtformulier/
http://un1ek.nl/jaarverslagen/
http://www.un1ek.nl/
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/adressen-ondernemers/bc4f961d-540e-4d80-8f9c-144b2a1417e1/un1ek-kinderopvang-bv
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Overige praktische zaken 

Aansprakelijkheid 
Wij hebben een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  
Met de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 

personeel en vrijwilligers) verzekerd bij ongelukken waarbij lichamelijk letsel 
ontstaat. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen 
die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen 

schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.  

Het kan dat er schade ontstaat zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril of een gat in een jas 
die tijdens het spelen in de pauze wordt veroorzaakt Die schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school vergoed. 
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 

georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt is daar 
dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.  
Het is dus belangrijk dat dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
Wij adviseren om geen mobiele telefoon of tablet mee te nemen naar school. . 

Onder schooltijd mogen ze niet gebruikt worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor 

breuk, verlies of diefstal van mobiele devices.  

Bereikbaarheid 
Als uw kind ziek is, kunt u dit melden via de schoolpraatapp. U kunt eveneens 
vanaf 8.00 uur kunt u naar school bellen op telefoonnummer 010-5920075. 

Verzuim van de kinderen en de reden daarvoor worden geregistreerd in ons 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Wanneer een leerling niet op school komt en niet 

is afgemeld bellen we naar huis. We vragen u om medische afspraken zoveel 

mogelijk buiten schooltijd te plannen. 

Als leerlingen langer dan 16 uur ongeoorloofd verzuimen (geteld binnen een 
tijdsbestek van vier weken), dan zijn wij verplicht dit te melden bij DUO en wordt 

contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Ook schorsingen die langer duren 

dan een dag melden we bij de schoolinspectie. 

Als een leerling onder schooltijd ziek wordt of een ongelukje heeft gehad is het 

belangrijk dat we u kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat u wijzigingen in 

telefoonnummers en noodnummers zo snel mogelijk doorgeeft? 

Voor noodgevallen buiten schooltijd kunt u bellen met de directeur, Susan Stolze 

– van Rijn, 06-5465.2101 

BHV 

Op school zijn een aantal collega’s geschoold als BedrijfsHulpVerlener. Onder hun 

leiding oefenen we twee keer per jaar het ontruimingsplan. De leerlingen en 

medewerkers van school worden zo voorbereid op calamiteiten. 

Continurooster 

Alle kinderen eten tussen de middag op school. Wilt u uw kind brood en drinken 
meegeven? In de tas ook graag een schone theedoek; deze gebruiken we als 

placemat. Na het eten spelen de kinderen onder toezicht van SchoolXL 
(onderdeel van Un1ek Opvang) buiten. De medewerkers van SchoolXL zijn 

vrijwilligers die hiervoor een vergoeding krijgen. Bij elke pleinwacht is ook een 
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pedagogisch medewerker van Un1ek Opvang aanwezig. De kosten voor deze 
opvang bedragen € 52,50 per kind per schooljaar. 

 

EHBO 

Helaas gebeuren er wel eens ongelukjes in de klas of op het plein. Meestal zijn 

een pleister, een glaasje water en een troostend woord afdoende. Als we 
vermoeden dat er medische zorg nodig is, beoordeelt een medewerker met een 

EHBO-diploma de verwonding. Als het nodig is om de huisarts of het ziekenhuis 
te bezoeken nemen we meteen contact met u op.  
 

Fietsen 

Wij willen u vragen om indien mogelijk zoveel mogelijk te voet naar school te 

komen. De stallingsmogelijkheden voor fietsen zijn beperkt. Ook het parkeren 
van auto’s zorgt regelmatig voor onoverzichtelijke en gevaarlijke 

verkeerssituaties voor de kinderen. 
 

BSO Groene Hoek 

Op de Groene Hoek bieden wij eigen voor- en naschoolse opvang voor alle 
kinderen van 7.30 tot 8.30u. en van 14.00 tot 18.30u.  

Als voordelen van een eigen BSO zien wij de doorgaande pedagogische leerlijn, 
de verbinding die we kunnen maken tussen binnenschools- en buitenschools 

leren. Voor de kinderen is het fijn dat zij in een vertrouwde omgeving 
opgevangen worden, waar een goede overdracht tussen ouders, opvang en 
onderwijs vanzelfsprekend is. Hiermee stimuleren we de duurzame ontwikkeling 

van de kinderen. 
 

Gevonden voorwerpen 

Veel kinderen laten wel eens iets achter op school; een jas, sjaal of beker. Als we 

niet weten van welke leerling de spullen zijn verzamelen we deze in de grijze ton 
bij de keuken. Bij de spreekavonden stallen we de gevonden voorwerpen in de 
kuil uit. Als u iets mist kunt u daar nog zoeken. 

 

Gymles 

Aan het begin van het schooljaar wordt de kalender in De Shoolpraat-app 
geüpdatet, waarop ook de gymdagen worden vermeld. 
 

Medicijngebruik 

In principe dienen wij geen medicatie toe. Als een kind onder schooltijd 

medicatie moet gebruiken, kunt u dit afstemmen met de leerkracht. Hiervoor 
wordt een medicatieformulier ingevuld. 

 

UN1EK site 

Voor informatie over de klachtenregeling, de regeling seksueel misbruik, gronden 

voor vrijstelling van onderwijs en het standpunt van het bevoegd gezag met 
betrekking tot overige bijdragen verwijzen we u naar de site van Stichting 

UN1EK. 
 

Schoolmelk 

U kunt een abonnement voor schoolmelk regelen, via www.campinaopschool.nl  
 

http://www.campinaopschool.nl/
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Vakantieverlof of extra verlof 

Voor het aanvragen van vakantieverlof of extra verlof buiten het vakantierooster 
om zijn door het bureau Leerplicht regels opgesteld. Via de website kunt u deze 
regels en het aanvraagformulier downloaden. Wij nemen het advies van bureau 

Leerplicht over. 
 

Tot slot 
Deze schoolgids is voor het nieuwe schooljaar aangepast. Wij hebben geprobeerd 
u zo helder en compleet mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben, 

dan kunt u uitgebreidere informatie vinden op de website. U kunt ook contact 
met ons opnemen.  

Cultureel op stap: 

Groote Kerk 


