
christelijk IKC De Regenboog

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2020-2021

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Mocht u naar aanleiding van het lezen van de schoolgids vragen hebben, neem dan gerust contact op 
met ons via adminregenboog@h3o.nl of via 078-8905625.

Namens het team van christelijk IKC De Regenboog

Voorwoord
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Contactgegevens

christelijk IKC De Regenboog
Noordendijk 264
3312AM Dordrecht

 0788905625
 https://deregenboog.h3o.nl
 regenboog@h3o.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Sandra Nederlof regenboog@h3o.nl

Directeur Kim Bouwmeester regenboog@h3o.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

242

2019-2020

locatie Volkerakweg
Volkerakweg 60
3313BN Dordrecht
 078-8905725

Extra locaties

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 5.222
 http://www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Toekomstgericht

Jezelf zijn samen met anderenGroeien op jouw niveau & tempo

Missie en visie

Onze ideologie 

Ieder kind is uniek. Uniek, talentvol en niet te vangen in gemiddelden. Op De Regenboog mogen 
kinderen echt uniek zijn. Ontdekken wie zijzelf zijn, ontwikkelen op hun eigen tempo vanuit hun eigen 
talenten. Met de Christelijke identiteit als basis zijn wie je bent in de veilige omgeving van het integraal 
kindcentrum middenin de wijk. Niets mooier dan dat!  

Onze visie
Kinderen van nu gaan pas rond 2087 met pensioen. Dat betekent dat zij gaan werken in de 
maatschappij van de toekomst. Een sterk veranderende maatschappij, waarin beroepen van nu ruimte 
hebben gemaakt voor nieuwe beroepen. Kinderen moeten hierop voorbereid worden. Maar hoe bereid 
je kinderen voor op iets waarvan we nu nog niet weten hoe dat er over een aantal jaren uit ziet? Juist, 
door kinderen te helpen ontdekken wie zij zijn! Ze te laten ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo, 
vaardigheden aan te leren en hun talenten te ontplooien. Durven te zijn wie je bent en als wereldburger 
met je eigen kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de de maatschappij van de toekomst gesterkt door 
Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw voor Zijn schepping en de mens. 

Onze missie 

Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling van 2-jarige peuter naar 12-jarige schoolverlater. Onze 
coaches kijken en luisteren dagelijks naar elke leerling. Wat doet hij graag? Waar blinkt hij in uit of wat 
vindt hij lastig? Hoe leert hij graag en wat zijn zijn talenten? Om te ontwikkelen op je eigen tempo 
vanuit eigen talenten is het noodzakelijk dat wij onze leerlingen kennen en onze leerlingen ons. Ouders 
zijn hierbij een onmisbare partner. Onze leerlingen staan centraal. Het uitgangspunt is zijn wie je bent 
en dat maximaal ontwikkelen. Dat doen we door kindgestuurd te werken in units. We kijken naar wat jij 
nodig hebt en sluiten daar ons onderwijs op aan. Is de stof van het huidige leerjaar te makkelijk of 
moeilijk? Dan volg je gewoon een workshop in een andere unit. De ontwikkeling van onze leerlingen 
wordt niet belemmerd door de muren van het lokaal of het werkboek van de methode. Kinderen zijn op 
De Regenboog eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in een portfolio. Geen 
rapporten drie keer per jaar, maar een map - om trots op te zijn- die wordt bijgehouden. Onze coaches 
begeleiden de leerlingen met het maken van keuzes en onze vakspecialisten zorgen, vanuit hun eigen 
talent, voor een passend workshopaanbod. Zij gaan tot het uiterste om leerlingen maximaal te laten 
ontwikkelen.  Leer je het liefst door te bewegen, met natuur te bezig zijn, te lezen of te rekenen, samen 
te werken of alleen te zijn, te zingen of ingewikkelde vraagstukken op te lossen? Onze coaches en 
vakspecialisten helpen je dit te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zij bieden je vaardigheden aan 
voor een goede taakaanpak, leren je te leren, te ontdekken en te presenteren tijdens de workshops 
rekenen, taal en lezen, maar ook als je werkt aan het thema. Om te ontwikkelen als wereldburger en 
een steentje bij te dragen aan de maatschappij halen we op De Regenboog de wijk naar binnen en 
nemen onze leerlingen mee de wijk in. We verbinden ouderen en onze leerlingen met elkaar: samen 
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koken en eten, samen bewegen, samen spelletjes spelen of praten over vroeger en nu, door onze 
samenwerking met het woonzorgcentrum in de wijk is dit mogelijk. Met activiteiten als buurtsport en 
onze samenwerking met het Tussentij verbinden we niet alleen onder, maar ook na schooltijd 
leerlingen, ouders en andere wijkbewoners met elkaar. Hiermee laten we de mensen om ons heen 
kennis maken met Gods onvoorwaardelijke liefde & trouw en maken we de schepping dichtbij huis nog 
mooier. 

De kernwaarden van IKC De Regenboog zijn: 

• Zien (gezien worden)- Jij staat centraal en wij kijken voortdurend naar jou. Wij willen jou zien en 
leren je daardoor goed kennen. We weten waar jouw behoeften liggen en wat je talenten zijn. Dit 
is de basis om je fijn te voelen op school en jezelf te ontplooien.

• Ontplooien (ontplooiing) - Wij geloven in meervoudige intelligenties en unieke kwaliteiten van 
kinderen en onszelf. Ieder kind blinkt uit in zijn unieke kracht. Wij geloven in jou. Wij zetten onze 
eigen talenten in om kinderen hun talenten en kwaliteiten te laten ontdekken en ontwikkelen. 
Zijn wie je bent maximaal ontwikkelen: daar gaan wij voor!

• Samen (verbinding) - Wij hechten veel waarde aan een veilige en positieve leeromgeving. Daar 
werken we dagelijks aan. In veiligheid verbinden met jezelf, elkaar en de omgeving in en om de 
school. Met elkaar vormen we een maatschappij. Verbinden met respect voor elkaars eigenheid 
en identiteit is de basis om betekenisvol te kunnen zijn in deze maatschappij.  

Prioriteiten

Op De Regenboog wordt jaarlijks een jaarprogramma opgesteld met de focuspunten voor het 
schooljaar. 

Onze focus komend jaar zal gericht zijn op het bieden van beredeneerd onderwijs. Lesactiviteiten 
worden effectief en doelgericht ingezet, waarin ook het streefniveau is verweven. Deze focus draagt bij 
aan een realistische verwachting van de leerling en ook te differentiëren richting de sterke leerling. 

In juni 2020 worden voor rekenen de signaleringswaarden niet behaald (1F: 70,5 % en 1S: 32 %). Doel is 
dat minimaal 85% van de leerlingen in groep 8 1F behaald en ook voor het streefniveau wordt als 
ondergrens de signaleringswaarde aangehouden horend bij de schoolweging van de Regenboog. 

Om dit te bereiken zijn leerlingen in beeld; hiaten bekend en wordt onderwijs voortdurend afgestemd, 
tussentijds geëvalueerd en verlengde instructie richt zich o.a. op het opvullen van hiaten. Een goed 
samenspel tussen leerkrachten en onderwijsassistenten is essentieel. We voeren onderwijsdialogen 
tijdens bordsessies en vakspecialisten gaan in onderzoeksteams onderzoeken wat werkt en nog nodig 
is voor een schoolbrede aanpak t.b.v. doorgaande lijn met de focus op rekenen, begrijpend lezen en 
technisch lezen. De gemaakte kwaliteitskaarten worden benut en waar mogelijk verbonden met het 
streefniveau. De instructietaal van leerkrachten tijdens spelling wordt komend jaar onderzocht door IB 
en directie. Een voorwaarde is een goed pedagogisch klimaat en dit wordt via het eerder 
geïmplementeerde PBS onderhouden. EDI is een eerder geïmplementeerd didactisch model wat wordt 
gehanteerd en ook voorwaardelijk is. Daarnaast zullen klassenconsultaties door 
directie/IB/taalspecialist en collegiale consultaties plaatsvinden. . 

Identiteit
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Identiteit 

Op IKC De Regenboog is ieder kind van harte welkom!  Respect voor alle religies, geloofsovertuigingen 
en andersdenkenden is een groot goed en is zichtbaar door de hele school binnen een mix van culturen. 
Wij proberen de verbinding te zoeken en bruggen te slaan tussen kinderen, ouders en 
onderwijsgevenden binnen de verscheidenheid van denken. Onze basis voor in liefde en zorg met 
elkaar samenleven en samenwerken is het leven van Jezus Christus, als grote Inspirator. Praktisch 
gezien betekent dit dat de dag wordt begonnen met gebed en het zingen van christelijke liedjes, dit 
geldt ook voor het einde van de dag. We lezen verhalen uit de bijbel en houden hier een dialoog over. 
Het vieren van het Kerstfeest en Pasen is voor het IKC een belangrijk onderdeel van het jaar. Wij 
verwachten betrokkenheid van alle kinderen en hun ouders en gaan er vanuit dat zij aanwezig zullen 
zijn bij de feestelijke momenten van vieringen. 
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Onze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een vak. Zo is er in iedere unit in ieder geval een taal- 
en rekenspecialist. De specialist geeft alle instructieworkshops voor alle leerlingen in de unit. Vanuit 
zijn/haar talent en passie worden leerlingen tijdens deze workshops geïnspireerd en uitgedaagd tot het 
leren en toepassen van nieuwe stof.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Leerkrachten moeten soms vervangen worden vanwege ziekte of verlof. Binnen de stichting is er een 
invalpool waardoor de lesuitval tot een minimum wordt beperkt. Mocht de vervanging meerdere dagen 
betreffen, dan stellen wij u hier zo spoedig mogelijk van in kennis via ‘SchouderCom’. Slechts in het 
uiterste geval zullen onze leerlingen een dag thuis moeten blijven. We melden dit zo vroeg mogelijk en 
voor noodopvang zal, indien mogelijk, gezorgd worden. Leerlingen worden niet zonder bericht naar 
huis gestuurd. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
1 u 40 min 1 u 40 min

Rekenen
1 uur 1 uur 

Woordenschat 
1 uur 1 uur 

Wereldoriëntatie 
1 u 40 min 1 u 40 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 

In de kleutergroepen van de onderbouwunit leren kinderen spelend en spelen zij lerend. Vaardigheden 
die zij zich niet zelf eigen maken worden actief aangeboden tijdens kringactiviteiten. De opgenomen 
uren in de tabel betreffen de minimale kringmomenten. Gedurende de dag zijn er speel- en werklessen 
waarin kinderen de aangeleerde vaardigheden verwerken in betekenisvolle contexten. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Taal
2 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min 7 u 30 min

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

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 

Leerlingen gaan op De Regenboog per week 26 uur naar school. De onderwijstijd wordt verdeeld over 
kern-, zaak- en creatieve vakken. In onderstaand schema is de verdeling van onderwijstijd voor 
instructies weergegeven. Naast de instructies is er gedurende de week veel tijd en ruimte voor 
begeleide inoefening en zelfstandige verwerking. 
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• Onder taal vallen de deelgebieden: Spelling, begrijpend lezen en taalbeschouwing. 
• Gym wordt één keer per week verzorgd door de vakleerkracht in de gymzaal en vier keer per 

week een kwartier op het plein door de groepsleerkracht. 
• In de bovenbouw wordt gewerkt aan het vak burgerschap. Dit vak wordt aangeboden in 

zogenoemde themaweken en staat niet wekelijks op het rooster. 
• De overige lestijd wordt door de leerkracht naar behoeften van de groep ingevuld. 

Schrijven
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min

Sociale en emotionele 
ontwikkeling 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Woordenschat
1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Gymlokaal
• Speel-o-theek
• 'Meer dan school'
• Computerlokaal
• Moestuin
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Beide locaties beschikken over een bibliotheek en speel-o-theek. Leerlingen van De Regenboog kunnen 
daar wekelijks boeken en (educatief) speelgoed lenen. 

De Noordendijk beschikt over een eigen gymzaal waar alle leerlingen de lessen bewegingsonderwijs 
volgen. Leerlingen van de Volkerakweg maken gebruik van de gymzaal in de wijk, welke op vijf minuten 
loopafstand van de school gevestigd is. 

Op beide locaties wordt werkelijk een buurtsport-activiteit verzorgd door de vakleerkracht gym. 

Op de locatie Noordendijk ligt naast de school 'Het Tussentij', een groot grasveld met speelveld, 
bloemenveld en moestuin. Samen met de tiny house bewoners maken we gebruik van dit terrein. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in 
eigen beheer van de school.We gebruiken daarbij Startblokken/Basisontwikkeling, Boekenpret en Logo 
3000.

De peuterspeelzaal van De Regenboog is een goede voorbereiding op de basisschool. Aansprekende 
thema's en ontwikkelingslijnen zijn de basis voor het dagelijkse aanbod. Peuters en kleuters spelen een 
aantal keer per week samen. Ze leren zo met en van elkaar en groeien op hun eigen manier en tempo 
onder professionele begeleiding van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Dit is uniek! 

Met Logo 3000 bouwen wij aan een stevige woordenschatbasis voor alle peuters. Uit onderzoek blijkt 
dat woordenschatontwikkeling een directe relatie heeft met schoolsucces. Met aantrekkelijk materiaal 
breiden wij de woordenschat van peuters op een natuurlijke manier speels en snel uit.

Gezonde voeding is belangrijk. Wij laten onze peuters kennismaken met verschillende fruitsoorten als 
tussendoortje, drinken water en lunchen met bruine boterhammen.

Bewegen is gezond. Dit doen we dan ook meerdere keren per dag. Binnen en buiten. Eén keer per week 
verzorgt een professional van Dordt Sport de beweegles.

Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Op iedere locatie is een uitleen waar spelletjes en 
boekjes geleend kunnen worden om thuis te spelen en lezen met je peuter.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

De Regenboog beschikt, naast de basisaanpak, over kwaliteiten om leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben passend onderwijs te bieden. Enkele kwaliteiten zijn:

• Het taalaanbod en woordenschatonderwijs is afgestemd op leerlingen waarvoor Nederlands de 
tweede taal is. 

• Voor het aanbod in het verlengde arrangement binnen de basisaanpak wordt er uitgegaan van de 
mogelijkheden en perspectieven van leerlingen.

• Er wordt planmatig en doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen, waarbij evaluatie 
na een korte periode een grote rol speelt.

• Er heerst een goed pedagogisch klimaat in de school, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het 
interne kompas van leerlingen en het werken vanuit de school centraal staat. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 12

Onderwijsassistent 20

Rekenspecialist -

Taalspecialist 5

School Maatschappelijk Werker 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De eerste weken van een nieuw schooljaar worden door ons gezien als gouden weken. Er wordt dan 
veel aandacht besteed aan groepsvorming en het vormen van een positieve groep, zowel in de 
thuishonken als unitbreed. Een positief gevormde groep is essentieel voor de rest van het schooljaar en 
daarmee de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. 

Op beide locaties wordt gewerkt met Rots&Water. Op iedere locatie zijn er leerkrachten geschoold in 
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deze methode gericht op het ontwikkelen van sociale competenties en op het aanpakken van 
pestgedrag en discriminatie. Door samen te werken, te spelen en te leven worden sociale competenties 
ontwikkeld. Vanuit het gedachtegoed van Positive Behavior Support (PBS) worden jaarlijks een 
negental lessen uit ‘Sociale veiligheidslessen’ aan de bovenbouw en een zestal aan de midden- en 
onderbouw gegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan groepsdruk, cyberpesten en jezelf kunnen 
zijn.

Toch kan het gebeuren dat er dingen plaatsvinden die minder prettig zijn zoals pestgedrag en 
discriminatie. We nemen dit uiterst serieus en grijpen direct in wanneer dergelijk gedrag gesignaleerd 
wordt. Hierbij wordt het omgangsprotocol, zoals beschreven in het schoolveiligheidsplan, gehanteerd 
en ouders van alle partijen betrokken. Op iedere locatie is een (anti-)pestcoördinator. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.

Tweejaarlijks monitoren wij de veiligheidsbeleving van onze leerlingen met de vragenlijsten van 
Scholen met Succes. Daarnaast wordt de veiligheidsbeleving van de leerlingen in groep 5 t/m 8 twee 
keer per jaar gemeten middels de Zien! leerlingvragenlijst. Ook het leer- en leefklimaat wordt hierin 
meegenomen.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Van der Pol. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via avanderpol@h3o.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Braat. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
mbraat-everaert@h3o.nl.
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Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.  

Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt 
u dit eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met 
de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon 
en/of klachtencommissie.  Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een 
klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school.

Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.  

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ons team zal zich altijd inspannen om u van het laatste nieuws op de hoogte te houden. Wij doen dit via 
verschillende kanalen.  

Digitale nieuwsbrief
Er wordt gebruik gemaakt van een digitale nieuwsbrief, die één keer per maand uit komt.

Schoudercom 
Schoudercom biedt u de mogelijkheid om te volgen wat er in de klas van uw kind gebeurd. Er wordt een 
klassenagenda bijgehouden, er worden foto’s gedeeld en korte berichten geplaatst. Zo bent u nauw 
betrokken bij de activiteiten in de klas van uw kind. 

Leerlinggesprekken  

Er zijn drie keer per jaar oudergesprekken op school. Dit gesprek is met leerkracht(en), ouder(s) en 
leerling en duurt 20 minuten. Via Schoudercom kunt u zich inschrijven voor een tijdstip naar keuze. De 
gesprekken vinden plaats in november, februari en juni. In deze gesprekken wordt het welzijn en de 
ontwikkeling van uw kind besproken.  

Informatiemiddag of –avond 

Aan het begin van een schooljaar wordt er een informatiemiddag of -avond voor u georganiseerd. U 
kunt dan een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren) en kennismaken met de leerkrachten. 

Ouders mogen van ons verwachten dat hun kinderen een gezellige en leerzame tijd op school 
doorbrengen waarin zij zelfbewust en verantwoordelijk naar hun eigen leerproces en ontwikkeling 
kijken. De betrokkenheid van ouders is daarbij onmisbaar. Ouders kunnen betrokken zijn bij activiteiten 
die worden georganiseerd maar ook door aanwezig te zijn op een ouderavond en bij de 
oudergesprekken. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Kinderboekenweek

• Koningsspelen

• Pasen

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De Regenboog heeft een actieve en betrokken ouderraad! De ouderraad van De Regenboog is bedoeld 
om ouders meer bij school te betrekken, om school te ondersteunen, maar bovenal het 
(mede)organiseren van activiteiten om de basisschooltijd van alle kinderen van De Regenboog zo leuk 
mogelijk te maken. De ouderraad vergadert vijf keer per jaar. Tijdens de vergadering is er altijd een 
afgevaardigde van school aanwezig. Twee keer per jaar komt de ouderraad bijeen met het 
management team van De Regenboog. Want naast het organiseren van activiteiten is de ouderraad 
ook een spreekbuis van ouders naar school. Tijdens de bijeenkomsten wordt dan o.a. gesproken over 
ouderbetrokkenheid. 

In de Medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft een 
wettelijke (juridische) status. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle 
beleidszaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies 
vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen 
ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is 
en wie daar namens de ouders zitting in hebben. De MR is onderverdeeld in een oudergeleding en een 
personeelsgeleding. Beide geledingen hebben altijd adviesrecht over de onderwerpen die hun 
achterban kunnen raken. 

De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar en leest u in onze digitale schoolgids, te 
bereiken via onze website: deregenboog.h3o.nl 
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• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreis en schoolkamp worden jaarlijks apart gefactureerd. Het bedrag is afhankelijk van de 
bestemming en verschilt per unit. 

Op De Regenboog worden door de leden van de ouderraad extra activiteiten verzorgd voor de 
leerlingen van de school. Denk hierbij aan de aankleding en cadeautjes met feesten zoals Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, koningsspelen en de organisatie van de avondvierdaagse, 
schoolvoetbal, schoolkorfbal en het afscheid van groep 8. 

Hier zijn kosten aan verbonden die niet door de regering worden vergoed. Daarom het verzoek aan de 
ouders/verzorgers om deze kosten in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De kosten 
van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 20,00 per kind. Heeft u drie kinderen of meer op De Regenboog? 
Dan betaalt u maximaal € 50,00 aan vrijwillige ouderbijdrage. 

4.3 Schoolverzekering

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de 
oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

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

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

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. 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 (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. De school of het schoolbestuur is nooit aansprakelijk voor schade die 
ontstaat aan kleding, speelgoed, tassen, muziekinstrumenten en voor wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt.De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er 
sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn 
geschoten in hun rechtsplicht.

Schade aan fietsen die op het plein of in de berging zijn gestald wordt niet gedekt. Ouders kunnen, 
indien bekend, daders aansprakelijk stellen. Geadviseerd wordt steeds te zorgen voor een goede WA-
verzekering.

Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Vanaf het begin van ieder schooljaar zijn alle ingeschreven leerlingen, 
leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers van onze school verzekerd. De dekking hiervan is geldig op 
school, onderweg van en naar school (maximaal 1 uur) en tijdens alle schoolactiviteiten. Schade of 
ongeval dient zo spoedig mogelijk bij de directeur van de school te worden gemeld. Het verzekerd 
bedrag per ongeval per leerling:

• € 2.500,00 bij overlijden 
• € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit
• € 1.000,00 bij geneeskundige kosten 
• € 1.000,00 bij tandheelkundige kosten (per element)

Op grond van de ongevallenverzekering zijn leerlingen, leerkrachten, o.o.p. en vrijwilligers verzekerd. 
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. Voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt, zijn geneeskundige en tandheelkundige 
behandelingen gedeeltelijk gedekt. Materiele schade valt niet onder de dekking.

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een tablet (Snappet) in bruikleen. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. Wanneer door onzorgvuldig gebruik de tablet kapot en/of kwijtraakt of de hoes beschadigd 
door het tekenen/opzettelijk loshalen van de bekleding, worden hiervoor wel kosten in rekening 
gebracht. Een tablet kost €150,- en een hoes €10,-  
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind voor 8.30 uur telefonisch ziek melden. 

• Telefoonnummer Noordendijk: 078-8905625
• Telefoonnummer Volkerakweg: 078-8905725

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Extra vrije dagen voor feestdagen van een andere religie, familieomstandigheden of 
vakantie/familiebezoek buiten de schoolvakanties dienen uiterlijk drie weken voor de eerste verlofdag 
te worden aangevraagd via een verlofbrief. De directie moet toestemming geven voor deze vormen van 
verlof. 

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

Toetsen en obeservaties 

Om kinderen te volgen in hun ontwikkeling maken zij toetsen. Toetsen die het aanbod op korte termijn 
toetsen en toetsen van Cito, het Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Cito-toetsen zijn landelijk 
genormeerd.  

Verslaglegging 

Na iedere toetsperiode bespreken de mentoren de resultaten. Samen met de observaties wordt er een 
totaalbeeld gevormd en verwerkt in het leerling-onderwijsvolgsysteem (LOVS). Op deze manier 
stemmen wij ons onderwijs af op uw kind en wordt er het beste uitgehaald.  Van uw kind wordt een 
leerlingdossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens omtrent o.a. toetsen, gesprekken met u als 
ouder(s) en leerlingbesprekingen opgeslagen. Deze dossiers worden vertrouwelijk behandeld en zijn 
daarom alleen toegankelijk voor leerkrachten en betrokken ouders.  

Voortgangs- / portfoliogesprekken 

Kinderen van de onder- midden- en bovenbouw hebben minimaal vijf keer per schooljaar een gesprek 
met hun mentor. Van die vijf keer bent u er als ouder drie keer bij aanwezig. Zo’n voortgangsgesprek 
duurt 20 minuten. De ontwikkeling van uw kind wordt bijgehouden in een persoonlijk portfolio. Op de 
peuteropvang is er tweemaal per jaar een oudergesprek op school. Het eerste gesprek vindt plaats 
binnen een maand na de eerste dag op de opvang. De volgende gesprekken vinden plaats als uw kind 
2.5, 3.0 en 3.5 is. Wanneer uw kind vier jaar wordt, vindt er een overdrachtsgesprek met de leerkrachten 
van de onderbouwunit plaats.  

5.2 Eindtoets

In schooljaar 2019/2020 is door de maatregelen rondom het coronavirus geen eindtoets gemaakt. Onze 
leerlingen hebben een schooladvies gekregen op basis van niet-methodegeboden toetsen van de 
afgelopen schooljaren. 

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

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

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 8,1%

vmbo-b 21,6%

vmbo-b / vmbo-k 16,2%

vmbo-k 5,4%

vmbo-(g)t 24,3%

vmbo-(g)t / havo 2,7%

havo 10,8%

havo / vwo 8,1%

vwo 2,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Veiligheid

VerantwoordelijkheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Zoals onze visie beschrijft hechten wij grote waarde aan een veilige omgeving voor onze leerlingen. Een 
veilige omgeving ontstaat als iedereen zichzelf kan en mag zijn. Het is daarom belangrijk dat leerlingen 
zichzelf steeds beter leren kennen, hun talenten ontdekken en weten wat grenzen zijn. Leerlingen 
moeten dit op een goede manier over kunnen brengen. Communicatie is enorm belangrijk. Pas als de 
communicatie goed is, kan de verbinding met de ander gemaakt worden om zo een veilige sfeer te 
kunnen creëren. 

In de units wordt er gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen op De 
Regenboog. Hiervoor maken wij gebruik van de onderstaande methodes/interventies. 

- Rots en Water (Noordendijk) 

- Positive Behavior Support

Streven is dat deze methodes op een natuurlijke manier verweven zullen zijn met het dagelijkse 
handelen van de leerlingen en alle medewerkers van De Regenboog. Om zo een pedagogisch klimaat te 
creëren, waarin eenieder zich veilig voelt met als doel het ontwikkelen van het nemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel Rots & Water als PBS zullen van groep 1-8 actief ingezet 
worden. Ook de BSO en de Peuteropvang worden hierin meegenomen voor de doorgaande lijn. Ouders 
zullen hierin betrokken worden door middel van een ouderavond en intensieve communicatie met 
betrekking tot de lessen die hun kind volgt en de omslag in denken die PBS met zich meebrengt. 

Daarnaast besteden we aan het begin van ieder schooljaar, in de zogenoemde 'gouden weken' veel 
aandacht aan positieve groepsvorming. Hiervoor maken we gebruik van: Klasse(n)kracht en grip op de 
groep. Natuurlijk spelen ook PBS en Rots & Water hier een rol bij. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Zicht op onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg is het geheel aan activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs 
te onderzoeken, te verbeteren, te borgen en openbaar te maken. Dit doen we door systematisch en 
met regelmaat het onderwijs te evalueren. 

Centrale vragen hierbij zijn: 

• Sluit het pedagogisch-didactisch handelen nog aan bij de behoeften van de leerlingenpopulatie? 
• Halen de leerlingen de verwachte leer/groei-resultaten?

Dit vraagt om een kritische, reflecterende houding van elke medewerker. 

Zij vragen zich steeds af: behalen we de doelen die we ons hebben gesteld? Zo ja, wat zijn 
succesfactoren? Zo nee, welke stappen moeten we nemen om onze doelen te halen?   Om deze vragen 
te kunnen beantwoorden, hebben we een effectief kwaliteitszorgsysteem dat zich richt op het 
pedagogisch en didactisch handelen van de leraren en onderzoekt wat de effecten daarvan zijn voor 
het leren van de leerlingen.   

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces waarin we: 

• doelen bepalen 
• onderzoeken in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd 
• eventuele verbeteracties uitvoeren

Ten behoeve van de kwaliteitszorg worden diverse instrumenten ingezet. Instrumenten om 
ontwikkelingen binnen de school te volgen zijn:   

• ParnasSys (leerlingvolgsysteem, waarin gegevens op basis van gesprekken, toetsen, 
vragenlijsten etc. worden geregistreerd) 

• Ultimview: analysesystemen voor respectievelijk het PO
• Enquêtes voor Leerlingen, Leraren en Ouders via Scholen met Succes, gekoppeld aan Vensters.
• Bardo (hrm-instrument met cockpit-mogelijkheid) 
• Instrument om de ontwikkeling van de school te evalueren op basis van het wettelijk- en 

inspectiekader: de Schoolzelfevaluatie.
• Landelijke instrumenten die gegevens omtrent de school  genereren (bv; Onderwijs in Cijfers en 

Vensters PO/VO) en kengetallen presenteren (landelijk gemiddelde) waaraan we ons kunnen 
spiegelen. 

• AFAS (hrm-informatiesysteem waarin gegevens staan over personele ontwikkelingen, 
ziekteverzuim en de financiële planning en control)

Zicht op de kwaliteit van onderwijs, het welbevinden van onze leerlingen en het verhogen van de 
opbrengsten zijn de prioriteiten van IKC De Regenboog.   

Doelen worden grotendeels voor de aanvang van het schooljaar bepaald en weggezet in de tijd van het 
schooljaar. Wekelijks vindt er een bordsessie met alle teamleden plaats met de focus op de kwaliteit van 
het onderwijs. Acties om de doelen te behalen worden uitgezet, een norm voor succes bepaald, waarna 
een ieder aan de slag gaat. Er is een wekelijkse terugblik tijdens de bordsessie. Onderwerpen die 
verdieping nodig hebben worden tijdens werksessies verder uitgediept, waarna een collegiale 
consultatie plaatsvindt om het leerrendement te vergroten. De mening van onze leerlingen vinden wij 
belangrijk. Minimaal twee keer per schooljaar mogen zij in de zogenoemde leerlingarena feedback 
geven op ons handelen en gemaakte keuzes.   
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Medio januari en juni, worden door de zorgcoördinator, leerling- en unitbesprekingen gehouden om op 
basis van de cito resultaten te analyseren waar ruimte voor verbetering van de kwaliteit zit. Resultaten 
worden met het hele team besproken, waarna ambitiedoelstellingen worden opgesteld. Hierbij staan 
steeds de vragen: ‘Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?’ centraal. 

Werkwijze aan onderwijskwaliteit 

Bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg wordt uitgegaan van een onderzoekende houding van iedere 
medewerker waarbij de PDCA-cyclus (de cyclus van Plan, Do, Check, Act) wordt doorlopen. Deze wordt 
op zowel leerling-, groep-, school- als organisatieniveau aangehouden. Op alle niveaus formuleren we 
op basis van gegevens die we verzamelen en analyseren doelen en plannen om deze doelen te 
verwezenlijken. Deze plannen gaan we vervolgens uitvoeren. Tussentijds monitoren we hoe het loopt 
en kijken we of bijstellingen noodzakelijk zijn. Halfjaarlijks, jaarlijks of eenmaal per vier jaar evalueren 
we of doelen zijn gehaald en hoe het proces is verlopen. We bepalen wat wel/niet heeft gewerkt en 
waarom, om vervolgens nieuwe doelen en plannen te maken.   

De PDCA-cyclus kent verschillende omlooptijden, zoals: 

a. Tijdens de Do-fase: tussentijdse evaluaties (checks) kunnen leiden tot bijstellingen; 

b. Per rapportperiode: op leerling- en groepsniveau n.a.v. de genormeerde toetsen; 

c. Jaarlijks: de cyclus van jaarprogramma tot jaarevaluatie, beschreven in een jaarverslag; 

d. Vierjaarlijks: de schoolplancyclus op schoolniveau en de cyclus van het strategisch beleid op 
stichtingsniveau.

Specifiek voor IKC De Regenboog betekent dit: 

• Het schooljaarprogramma (focuspunten) wordt jaarlijks met het team tijdens de jaarvergadering 
geëvalueerd en na iedere focusperiode tijdens een bordsessie.

• De school evalueert iedere twee jaar de eigen schoolkwaliteit aan de hand van de 
SchoolZelfEvaluatie waarbij de “eigen aspecten van kwaliteit” en ambities centraal staan. Deze 
SZE is aansluitend het vertrekpunt voor een kwaliteitscarrousel waarbinnen in een 4-jarige cyclus 
een collegiale visitatie (november) en een audit – 2 jaar later- in maart wordt uitgevoerd. Zie 
hiervoor het projectplan “kwaliteitsontwikkeling binnen H3O”.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

De Regenboog heeft voor de groepen 1 t/m 8 gelijke schooltijden

Met ingang van schooljaar 2020/2021 worden de schooltijden verlengd naar 14.30 uur. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:30 14:30 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:30 14:30 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:30 14:30 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:30 14:30 - 18:00

Maandag: BSO enkel op locatie Volkerakweg
Dinsdag: BSO enkel op locatie Volkerakweg
Woensdag: BSO enkel op locatie Volkerakweg
Donderdag: BSO enkel op locatie Volkerakweg
Vrijdag: BSO enkel op locatie Volkerakweg

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 1-8 Maandag, woensdag of vrijdag 

Gymlessen worden (1x per week - 60 minuten) gegeven in de grote gymzaal door een vakleerkracht 
gym en 3/4x per week gedurende 15 minuten op het grote plein. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Administratie maandag, woensdag en donderdag 8.30-14.15

Locatie Noordendijk

078-8905625
regenboog@h3o.nl

Locatie Volkerakweg

078-8905725

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op studiedagen wordt opvang aangeboden voor 
kinderen die normaliter de buitenschoolse opvang bezoeken op de betreffende dag. Deze opvang vindt 
plaats op de locatie Volkerakweg. In de schoolvakanties is er een mogelijkheid voor vakantieopvang. 
Deze opvang wordt aangeboden op één van de H3O-opvanglocaties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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regenboog@h3o.nl

De administratie is te bereiken op maandag, woensdag en donderdag op 078-8905625. U kunt altijd een 
van bovenstaande nummers bellen voor het plannen van een kennismakingsgesprek.  
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