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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
schoolgids 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. Ook vindt 
u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en mogelijkheden 
voor opvang. 

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

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR) op 21-9-2022.

Mede namens het team van Basisschool 't Carillon,

Rosa Houweling

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

RK Basisschool 't Carillon
Ouverturelaan 10
2807JT Gouda

 0182524818
 http://www.t-carillon.nl
 directie.carillon@degroeiling.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Rosa Houweling directie.carillon@degroeiling.nl

bouwcoördinator Sabine Tertnik sabine.tertnik@degroeiling.nl

De directeur Rosa Houweling is werkzaam op maandag t/m donderdag.
Op maandag en woensdag is de directie aanwezig op de locatie Ouverturelaan en dinsdag en 

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

RK Basisschool 't Carillon
Geerpolderweg 32-34
2807LS Gouda
 0182586878

Extra locaties

Schoolbestuur

De Groeiling, Stg. katholiek interconfess. primair onderw.
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 5.286
 http://www.degroeiling.nl
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donderdag op de locatie Geerpolderweg.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

367

2021-2022

Dit schooljaar hebben wij 16 groepen.

Op onze locatie aan de Geerpolderweg vindt u  de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C , twee groepen 3 en twee 
groepen 4. Op deze locatie vindt u ook onze peutergroep en BSO van Kind&Co. De peutergroep en BSO 
maken onderdeel uit van ons Integraal Kind Centrum (IKC).

Op onze locatie aan de Ouverturelaan zijn groep 1/2D, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 
en twee groepen 8 te vinden. 

Voor de plaatsing van nieuwe leerlingen kennen wij geen wachtlijst. Voor het maken van een afspraak 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen (0182-
524818) of een mail sturen naar info.carillon@degroeiling.nl.

Kinderen kunnen vanaf hun 3e verjaardag worden ingeschreven.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Plezier en Aandacht

Persoonlijke ontwikkelingVeiligheid

Respect Samenwerken

Missie en visie

‘t Carillon is een katholieke basisschool met een enthousiast team, waar respect voor elkaar, eerlijkheid 
en openheid belangrijke items zijn. Als haar kracht ziet het team een goede sfeer, betrokkenheid en een 
open communicatie. ‘t Carillon is een lerende school die haar onderwijs laat aansluiten bij de behoefte 
en ontwikkeling van het kind, dit zowel op cognitief, creatief, als sociaal emotioneel gebied. De term 
lerende school geeft aan dat dit een ontwikkelingsproces is, waar we als team voortdurend mee bezig 
zijn. We bieden de leerlingen een veilig klimaat, waarin we met elkaar duidelijke regels belangrijk 
vinden. Deze visie vraagt van ons een aanpak waarbij het lerende kind centraal staat. Het adaptief 
onderwijs geeft ons de mogelijkheid om met de verschillen tussen leerlingen om te gaan. 

Ons onderwijs gaat uit van drie basisbehoeften:

- Relatie : De leerlingen voelen zich gewaardeerd en geaccepteerd

- Competentie : De leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn

- Autonomie : De leerlingen worden uitgedaagd om keuzes te maken

Identiteit

Basisschool 't Carillon heeft een katholieke grondslag. Hierin heeft de kwaliteit van het leven in hoge 
mate te maken met de kwaliteit van het omgaan met elkaar. Levensbeschouwelijke vorming gaat dan 
ook net zoveel over normen en waarden als over geloven. Op school leren we de kinderen hoe we 
omgaan met elkaar en met andere mensen vanuit respect naar elkaar. Respect betekent voor ons dat je 
oog hebt voor verschillen tussen mensen. Onze schoolpopulatie bestaat uit een diversiteit aan 
opvattingen en we vinden het belangrijk dat de kinderen daar nieuwsgierig naar zijn. We leren ze om te 
gaan met hun eigen (nog verder te ontwikkelen) identiteit en de verschillen om hen heen. Verschillen 
tussen mensen, hun aard, cultuur, geloofsovertuiging, afkomst en denkbeelden mogen er zijn. We 
geven de verschillende achtergronden betekenis en aandacht. De katholieke achtergrond van onze 
school speelt hierin een rol. 

Voor het vakgebied ‘godsdienst/levensbeschouwing’ maken we op onze school gebruik van de methode 
‘Trefwoord’.

Onder andere via onze nieuwsbrief worden ouders over de verschillende vieringen geïnformeerd. In het 
kader van de kennismaking met andere religies kan sprake zijn van een bezoek aan een gebedshuis 
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(kerk, moskee, synagoge). Dit is een onderdeel van ons lesprogramma onder schooltijd. Wij gaan er dan 
ook van uit dat alle kinderen meegaan met deze excursies.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Onderwijstijd leerjaren 1 en 2

In groep 1 en 2 zetten de kinderen hun eerste stappen in het basisonderwijs. Kinderen moeten zich in 
eerste instantie veilig voelen op school. Daarom ligt de nadruk op hun sociaal emotionele ontwikkeling, 
zodat zij geleidelijk wennen aan het functioneren in een groep. De leerkracht heeft hierbij een 
begeleidende en stimulerende rol. Uiteraard is er hiernaast ook veel aandacht voor de cognitieve en 
motorische ontwikkeling.

Spel is het begin van leren. Peuters en kleuters leren door het spelen. Spelend leren is belangrijk voor de 
totale ontwikkeling van het jonge kind.

Via thema's worden doelen gesteld waarbij activiteiten worden aangeboden op de 
ontwikkelingsgebieden aanvankelijk lezen/taal en aanvankelijk rekenen. Dit vindt veelal plaats in 
kringactiviteiten, met ontwikkelingsmateriaal, tafelwerk of spelhoeken waarbij kinderen via spontaan 
spel of begeleid spel ontwikkelen.

Voor de motorische ontwikkeling worden iedere dag activiteiten in de speelzaal en/of op de speelplaats 
aangeboden.

Bij kleuters zijn veel ontwikkelingsgebieden geintegreerd en kan een en ander niet los gezien worden 
van elkaar. Vandaar dat alle activiteiten in de groep via een thema worden aangeboden. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Onderwijstijd vanaf leerjaar 3

In de leerjaren 3 en 4 wordt het grootste deel van de onderwijstijd besteed aan lezen/ schrijven/ taal en 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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rekenen. Vanaf groep 5 zijn dit de hoofdvakken. Technisch lezen gaat steeds meer plaatsmaken voor 
begrijpend lezen en technisch rekenen wordt steeds meer begrijpend rekenen waarbij een talig 
karakter aanwezig is.

Vanaf leerjaar 5 komt daar wereldoriëntatie bij en vanaf leerjaar 7 ook Engels. 

Alle leerjaren hebben per week levensbeschouwing van de eigen leerkracht, bewegingsonderwijs, 
beeldende vorming, drama en muziek van een vakleerkracht. Beeldende vorming, drama en muziek 
wordt geclusterd aangeboden en verdeeld over het jaar. Levensbeschouwing doet de eigen leerkracht 
en is geïntegreerd in het wekelijkse rooster. Bewegingsonderwijs vindt plaats in sporthal de Zebra en 
via sport en spel op het plein. 

Er worden standaard lestijden per vakgebied gehanteerd, waarvan kan worden afgeweken wanneer 
een groep of leerling laat zien iets anders nodig te hebben. Er kan bijvoorbeeld meer tijd ingeruimd 
worden voor rekenen wanneer blijkt dat de hele groep dat nodig heeft. Als dit aan de orde is, dan wordt 
dit in de groepsplannen per groep verantwoord en besproken met de intern begeleider. 

Pauzes

Iedere groep heeft in de ochtend een pauze van een kwartier, waarbij de kinderen buitenspelen. In de 
klas wordt een tussendoortje gegeten en gedronken voor of na het buitenspelen. 

Tussen de middag blijven alle kinderen op school, we hebben een continurooster. Met een TSO-
medewerker van Kind&Co wordt er geluncht en buiten gespeeld op de helft van de dagen. De andere 
helft van de dagen wordt er een half uur sport en spel aangeboden op het plein onder begeleiding van 
de TSO-medewerkers en sportcoaches. De leerlingen eten die dagen met hun leerkracht in de klas.
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Vakleerkrachten

Het team bestaat uit de volgende personen.

Groep 1/2A : juf Sylvie en juf Ursula

Groep 1/2B : juf Kristel en juf Margriet 

Groep 1/2C : juf Margriet en  juf Veronica 

Groep 1/2D : juf Marianne en juf Astrid

Groep 3A :    juf Renate en juf Marina

Groep 3B :    juf Bianca

Groep 4A :    juf Irene en juf José

Groep 4B :    meester Eduard

Groep 5A :    juf Gea en juf Mireille

Groep 5B :    juf Linda en juf Ingeborg 

Groep 6A :    juf Romy en juf Sabine 

Groep 6B :    juf Lisette 

Groep 7A :    juf Emma en juf Annemieke 

Groep 7B :    meester Sam

Groep 8A :    meester Alwin en juf Esther

Groep 8B :    juf Esther en juf Marleen

Directeur:                 Rosa Houweling 

Intern begeleiders:    juf Cindy en juf Annemieke B       

Bewegingsonderwijs: juf Romy en meester Danny                        

Administratie:           Jantine Kroon

Conciërge:                meester Alwin H

Speurders:                juf Cindy

Ontdekkers:               juf Annemieke H
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de 
school. Met KMN Kind & Co .

Wij willen dat kinderen in één lijn door kunnen leren van de (peuter)opvang tot aan groep 8. KMN Kind 
& Co verzorgt bij ons een programma voor peuters: het VVE-programma. Dit loopt door bij de 
kleutergroepen, zij krijgen een extra taalaanbod wat spelenderwijs wordt aangeboden.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Doelen in het schoolplan 

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.

Verlof personeel

Als medewerkers ziek of afwezig zijn, is er vervanging nodig. Voor de scholen van De Groeiling regelt 
organisatie RTC Cella de vervanging. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen 
aangesloten. Al die besturen hebben een aantal inval-leerkrachten in (vaste) dienst. Als het nodig is, 
kunnen we (waar kan) gebruik maken van leerkrachten die bij andere besturen beschikbaar zijn. 
Daarnaast is er een groep invalkrachten (meestal vak-specifiek) die we in specifieke situaties kunnen 
inzetten. 

Door het leerkrachten-tekort zijn er helaas weinig inval-leerkrachten beschikbaar en gebeurt het dus 
regelmatig dat er geen vervanging is voor een groep bij uitval van de eigen leerkracht.

Wanneer er ook intern geen oplossing wordt gevonden voor vervanging, zijn we helaas soms 
genoodzaakt een groep te verdelen over andere groepen of thuis te laten blijven.  

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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In dit schooljaar is onder andere het rekenonderwijs een speerpunt. Onder de naam “Rekenoffensief” 
hebben we de ambitie het rekenonderwijs te verbeteren. Om dit te bereiken worden er 
rekenspecialisten vanuit ons team verder opgeleid die de werkgroep aansturen. Met begeleiding van de 
bovenschoolse rekenspecialist binnen de Groeiling worden doelen gesteld en acties uitgezet.

Tevens blijven we uiteraard ook goed kijken naar de andere resultaten. Wat zeggen de opbrengsten op 
de basisvakken over onze onderwijskwaliteit? Wat doen we goed? Wat kan beter? Welke aanpassingen 
vraagt dit van ons onderwijsaanbod op individueel- of groepsniveau? In dit kader zullen we binnen het 
team m.n. de succesvolle interventies nog meer met elkaar gaan delen en uitwisselen. Wat heeft ertoe 
bijgedragen dat een groep op een bepaald onderdeel goede resultaten behaalt? Op deze wijze leren wij 
nog meer van elkaar. 

Op het gebied van technisch lezen zijn de resultaten ruimschoots in orde. Er is echter wel de behoefte 
aan meer leesplezier te werken en leesbevordering te gaan stimuleren, aangezien steeds minder 
kinderen zelf een boek pakken. Het werken op de Snappet/ Chromebook draagt daar niet altijd aan bij. 
Derhalve wordt dit schooljaar de methode technisch lezen onder de loep genomen om dit onderdeel 
daarin kritisch te bekijken.

We blijven het gebruik met Snappet (digitaal aanbod op meerdere vakken) nauwgezet volgen. We 
evalueren het gebruik hiervan en kijken wat de effecten zijn op de motivatie van de leerlingen en de 
opbrengsten binnen de school binnen de vakken waar we Snappet gebruiken. Is er voldoende 
mogelijkheid om effectieve instructie te geven volgens EDI? 

Wij starten dit najaar ook met een nieuw lesaanbod op de sociaal emotionele ontwikkeling bij onze 
leerlingen, namelijk Kwink. We zullen dit uitgebreid implementeren om door de school heen een 
doorgaande lijn neer te zetten die voor iedereen herkenbaar is.

Op het gebied van burgerschap zetten we dit schooljaar met het team doelen uit met daarbij 
behorende acties die aansluiten bij de lijn die door de Groeiling is uitgezet. Zo zorgen we binnen de 
Groeiling voor een doorgaande lijn in burgerschap die voor iedereen haalbaar en werkbaar is en waarbij 
iedere school zijn eigenheid kan waarborgen. Op 't Carillon zal kansengelijkheid, identiteit en diversiteit 
binnen burgerschap op de voorgrond staan. 

Door de start met de methode 'Kwink' wordt wettelijk gezien voldaan aan de voorwaarden voor het 
werken aan burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid, aangezien dat binnen de lessen aan de 
orde komt. 

We werken elke dag aan kwaliteit. Daarvoor hebben we een systeem van kwaliteitszorg afgesproken. 
We werken volgens de cyclus ‘plan, do, check, act’ (pdca). Die cyclus passen we toe op het niveau van 
de leerling, de groep én de school. Eerst verzamelen en analyseren we gegevens. Vandaaruit 
formuleren we doelen en plannen. Tijdens de uitvoering kijken we hoe het loopt en of er aanpassingen 
nodig zijn. Elk halfjaar, elk jaar en eenmaal per vier jaar kijken we of de doelen zijn gehaald en hoe dat is 
verlopen. Wat heeft gewerkt, wat niet, en waardoor komt dat? Dat wordt de basis voor onze nieuwe 
doelen en plannen. 

We halen gegevens uit methodegebonden toetsen en (tweemaal per jaar) uit niet-methodegebonden 
Cito-toetsen. Daarnaast kijken we regelmatig bij elkaar in de les. We gebruiken de Groeiling Kijkwijzer 
om te kunnen zien of en hoe de belangrijke onderdelen in een les aan de orde komen. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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T.b.v. de verbetering kwaliteit van onderwijs werken we met onderwijs inhoudelijke werkgroepen. 
Iedere werkgroep heeft een kartrekker, dat is een specialist op dat bepaalde gebied. Er worden 
tweejaarlijks en jaarlijks doelen gesteld met bijbehorende activiteiten. Een en ander wordt vastgelegd 
in een ambitieplan en periodiek besproken met directie en team. 

Minstens één keer in de vier jaar krijgen wij bezoek van een auditcommissie met deskundigen van 
buiten de school en De Groeiling, dat zal weer in november 2022 plaatsvinden. Deze commissie 
bevraagt ouders, leerlingen en personeel over het onderwijs op onze school en bekijken dit ook zelf.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

De leerkracht is in eerste instantie de verantwoordelijke voor de begeleiding van uw kind op school. Een 
leerkracht maakt uw kind het meest mee en kan daardoor een goede inschatting maken van de 
ontwikkeling. Meestal kan door verlengde instructie of extra oefenen een probleem worden opgelost. 
Het ene kind is nu eenmaal wat sneller dan het andere kind. 
Soms blijkt dat een kind speciale zorg of meer ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider 
(IB’er) zoekt dan samen met de leerkracht en de ouders naar manieren om het onderwijs passend te 
maken. De afspraken zetten we in een handelingsplan. We hebben de mogelijkheid om in sommige 
gevallen de specialisten van de GroeiAcademie in te zetten, het expertisecentrum van De Groeiling. 
Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in 
gedrag en leerlingbegeleiders. Deze ondersteuning is altijd ter ondersteuning van de leerkracht in het 
handelen richting het kind.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

• Logopedist

• Schoolopleider

 De externe logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin waar we mee samenwerken screent 
jaarlijks de jonge leerlingen waarbij eventuele achterstanden op taalgebied snel gesignaleerd en 
eventueel behandeld kunnen worden.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een eigen leerlijn, waarbij het aanbod afwijkt van dat van de groep, krijgen op 
bepaalde momenten buiten de eigen groep extra begeleiding. Hierbij willen we niet alleen aandacht 
schenken aan de ontwikkeling van deze leerlijnen, maar ook aan het werken met meerdere 
leerstrategieën en een aantal praktische vaardigheden aanbieden. Ouders van de leerlingen die 
hiervoor in aanmerking komen zullen hierover apart geïnformeerd worden. 

Basisschool ’t Carillon heeft ook een aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij 
kunnen de basisstof op een andere wijze doorlopen en zij hebben meer behoefte aan verrijking of 
verdieping van de leerstof. Dit vindt in principe plaats in de klas onder begeleiding van de eigen 
leerkracht. De intern begeleider en de specialist hoogbegaafdheid hebben hierover contact met de 
leerkracht. Voor een aantal kinderen is er een aanbod buiten de klas bij de Speurders. Wanneer een 
leerling daarvoor in aanmerking komt, wordt dit besproken met ouders.
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Om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vorm te geven, besteden we in de les 
onder andere aandacht aan de omgangsregels. Ook het anti-pestprotocol is hiervan een belangrijk 
voorbeeld. Daarin hebben wij een stappenplan opgenomen, dat wij doorlopen om pestgedrag een halt 
toe te roepen en nog belangrijker te voorkomen.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen een vragenlijst af via 
VenstersPO. De uitkomsten worden gecommuniceerd met de onderwijsinspectie.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

De orthopedagoog is werkzaam bij De Groeiacademie, die ons ondersteunt in dit aandachtsgebied.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• vakleerkracht bewegingsonderwijs

Een kind wil van nature rennen, springen en spelen. Bij mooi weer spelen de kinderen in groep 1 en 2 
dagelijks buiten. Zij mogen vrij spelen, maar doen ook mee aan een door de leerkracht bedacht spel. In 
de speelzaal geven we o.a. spel-, dans- en yogalessen of zetten we de speeltoestellen uit. Zo leren de 
kinderen gezamenlijk te spelen en te bewegen en wordt hun motorische ontwikkeling gestimuleerd en 
ontwikkeld.

De lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door een vakleerkracht, die specifiek werkt aan de 
motorische ontwikkeling en tevens de opbouw in bepaalde sporten met de kinderen oefent. 

De lessen van de groepen 1/2 vinden plaats in de speelzalen van de Geerpolderweg en de 
Ouverturelaan. De groepen 3-8 gymmen in sporthal ”De Zebra”.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Binnen 't Carillon wordt vanaf dit schooljaar gebruik gemaakt van de methode 'Kwink' voor sociaal-
emotioneel leren, ook het voorkomen van pesten heeft hierin een grote rol.

Wij komen altijd in actie als we zien of denken dat een kind gepest wordt. Pesten is iets anders dan 
plagen. Plagen gebeurt tussen leerlingen die ongeveer even sterk zijn. Het is niet altijd leuk, maar het is 
nooit bedreigend. Pesten is dat wél. Pesten gebeurt meerdere keren per week of per dag, gedurende 
een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht. Het slachtoffer wordt uitgelachen, 
uitgescholden, vernederd, geslagen, buitengesloten of er worden dingen stelselmatig van hem of haar 
afgepakt. Pesten vinden wij nooit acceptabel. Wij pakken het aan volgens het anti-pestprotocol van De 
Groeiling.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Sociale veiligheid

Samen leren vraagt om een veilige school. Dat is een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich 
thuis voelen. In een veilige school mogen verschillen er zijn. Ieder mens doet ertoe en er is geen ruimte 
voor agressie en geweld. Wij werken actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij de school. Ook 
hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. 

Op onze school houden enkele mensen zich meer bezig met veiligheid en het tegengaan van pesten. 
Een van hen is de veiligheidscoördinator. (hieronder genoemd: anti-pestcoordinator). Die maakt samen 
met de schoolleiding en het team anti-pestbeleid en controleert of dit wordt uitgevoerd. Is er sprake 
van plagen, pesten of andere incidenten, dan kunnen leerlingen en ouders terecht bij de interne 
contactpersoon/vertrouwenspersoon. Ze kunnen hier ook terecht met klachten waarmee ze liever niet 
naar de schoolleiding gaan. Zo nodig verwijst de interne contactpersoon/vertrouwenspersoon door 
naar de externe vertrouwenspersoon van De Groeiling.

Fysieke veiligheid

Een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilig thuis. Als wij denken dat een kind 
thuis te maken heeft met geweld of mishandeling, bespreken wij dat eerst met de ouders. Daarna 
denken we goed na of we het moeten melden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens de afspraken 
in het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we de afspraken in ons protocol 
medisch handelen. De bedrijfshulpverlener biedt kinderen en medewerkers hulp bij een ongeval, brand 
of ontruiming.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons 
privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen 
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daarvoor zijn genomen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Westra marina.westra@degroeiling.nl

anti-pestcoördinator Heins lisette.heins@degroeiling.nl

anti-pestcoördinator Tertnik sabine.tertnik@degroeiling.nl

vertrouwenspersoon van Kessel irene.van.kessel@degroeiling.nl

vertrouwenspersoon Heins lisette.heins@degroeiling.nl
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Klachtenregeling

Soms zijn ouders het ergens niet mee eens of is er een klacht of probleem. Dat bespreken we graag. Het 
eerste aanspreekpunt is degene die er direct bij betrokken is. In veel gevallen is dat de leerkracht. Komt 
daar geen oplossing uit, dan zijn ouders welkom bij de bouwcoördinator, intern begeleider, de directeur 
en/of het bestuur. Is er dan nog geen oplossing, dan kunnen ouders een beroep doen op de 
klachtenregeling van de Groeiling. 

Als het moeilijk is om naar de direct betrokkene toe te stappen, kunnen ouders terecht bij onze interne 
contactpersoon. Is er sprake van machtsmisbruik, dan kunnen ze naar onze externe 
vertrouwenspersoon. Zijn er misstanden, dan kunnen die worden gemeld bij de directeur van de school. 

Als degene die iets meldt, vindt dat de school hier niet goed mee omgaat (en geen persoonlijk belang 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

- Informatieavond aan het begin van het schooljaar

- Gesprekken met de leerkracht, op beider initiatief

- Kind-ouder-leerkrachtgesprekken

- Schoolapp: parentcom-app

- Nieuwsbrief of e-mail

- Website

- Dagelijkse zaken kunnen aan de leerkracht worden doorgegeven bij het brengen en/of halen van de 
kinderen of via de telefoon/ e-mail.

Leerkracht, ouder en kind vormen een driehoek. We werken allemaal aan hetzelfde: de optimale 
ontwikkeling van ieder kind. Daarbij kunnen we elkaar versterken, en dat begint met goede 
communicatie. Wij vinden het belangrijk dat ouders actief zijn op onze school. Bijvoorbeeld in de 
oudervereniging of als vrijwilliger bij activiteiten in en buiten de klas. We willen ook graag dat ouders 
meepraten en meedenken over het beleid. Dat gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Er is een 
MR speciaal voor onze school, waar zaken op schoolniveau aan bod komen en waar een aantal ouders 
van 't Carillon plaatsneemt. Er zitten ook ouders in de MR van het hele bestuur, de GMR. Daar gaat het 
over de zaken die alle scholen van De Groeiling aangaan, zoals personeelsbeleid en onderwijskwaliteit. 
Over bepaalde onderwerpen moet het bestuur de GMR altijd om advies vragen. Ook kijkt de GMR mee 
naar de begroting van De Groeiling en het plan voor de inzet van Groeiling-personeel (de 
‘bestuursformatie’). Deze plannen kan het bestuur pas uitvoeren als de GMR het ermee eens is of advies 
gegeven heeft.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

18

https://degroeiling.nl/wp-content/uploads/2019/02/Klachtenregeling-v.1.0-20190218.pdf


Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Overige uitjes en activiteiten voor kinderen

• Pasen

• Sportdagen

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: 

• Medezeggenschapsraad
• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Ouders worden bij veel diverse activiteiten ingezet, dat hebben we hard nodig. Veel ouderhulp loopt via 
de actieve Oudervereniging.

De klassenouder, bijvoorbeeld, ondersteunt de leerkracht op organisatorisch gebied en onderhoudt 
meestal ook de contacten met andere hulpouders. Verder kunnen wij vrijwillige ondersteuning 
gebruiken bij o.a. onze bibliotheek, bij sport- en spelactiviteiten, als luizenouder, tijdens schoolreisjes 
en andere uitjes, bij festiviteiten en het verkeersexamen.

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor een actieve, gezellige school. Met elkaar kunnen we 
het programma voor de kinderen leuker en veelzijdiger maken.

bij de zaak heeft), kan hij of zij gebruikmaken van de klokkenluidersregeling. 

Soms zijn er situaties waarin leerling, ouders en school niet meer samen verder kunnen. Dan kan 
schorsing of verwijdering van een leerling aan de orde zijn. Dit kan nodig zijn als strafmaatregel, om de 
veiligheid en orde in de school te handhaven of omdat wij als school niet meer garant kunnen staan 
voor goede zorg en begeleiding van de leerling. Wij handelen dan volgens de afspraken in het Groeiling-
protocol 'Schorsing en verwijdering'. 
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• Kerst

• Sinterklaas

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

Voor het kleuterfeest, het schoolreisje en het eindkamp van groep 8 en incidenteel voor een excursie 
vragen wij een aanvullende financiële bijdrage, welke ook vrijwillig is. 

Het bedrag van 30 euro is van schooljaar 2021-2022 en de jaren ervoor. In het schooljaar 2022-2023 zal 
de vrijwillige bijdrage verhoogd worden. Dit zal gebeuren na instemming van de MR en na agendering 
op de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. Het innen van de verschillende bijdrages 
gebeurt vanaf 2022-2023 via de schoolapp en Idealbetaling.

Wij verzoeken u vriendelijk, als u om welke reden dan ook, de ouderbijdrage niet kunt betalen, tijdig 
contact op te nemen met de directeur van de school. Wij kunnen dan samen zoeken naar oplossingen. 
Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage zal nooit de reden zijn om kinderen uit te sluiten van 
deelname aan activiteiten. Het is echter wel belangrijk om nu en  in de toekomst allerlei activiteiten te 
kunnen blijven doen voor alle kinderen op school. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Vóór de start van de schooldag horen wij graag of een kind ziek is of naar de tandarts of dokter moet. U 
kunt dit melden via de schoolapp, website of via de telefoon. 

Misschien kan een kind langere tijd niet naar school komen. Dan bekijken we graag samen met ouders 
hoe het onderwijs toch kan doorgaan of ingehaald kan worden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders die verlof willen aanvragen, vullen hiervoor een formulier in op de schoolapp. 

Gaat het om kortdurend verlof, dan moet het formulier minimaal een week van tevoren ingevuld bij ons 
binnen zijn. Denk aan verlof wegens een religieuze feestdag of bijvoorbeeld een jubileum. Gaat het om 
langer verlof, dan moet het formulier minimaal zes weken van tevoren binnen zijn. Het verlengen van 
een vakantie of een weekendje weg is nooit een reden voor extra verlof, behalve wanneer dit binnen de 
regels valt en u een bewijs kunt aanleveren.  

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Alle scholen van De Groeiling doen hun best om zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen die voldoen aan 
de voorwaarden om toegelaten te worden. Elke school bepaalt hoeveel leerlingen er maximaal in een 
groep kunnen zitten. Daarover wordt overlegd met de Medezeggenschapsraad. De school kan 
uitleggen waarom dit aantal is gekozen.  

U kunt uw kind al voor het derde jaar aanmelden. De officiele inschrijving gebeurt echter pas vanaf het 
derde jaar. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school staan ingeschreven krijgen voorrang bij de 
inschrijving, mits ze op tijd zijn aangemeld (voordat ze 3 jaar worden).

Ouders kunnen dus hun kind vanaf de derde verjaardag inschrijven. Vanaf dat moment heeft de school 
zorgplicht voor de leerling. Een voorwaarde is dat er voldoende ruimte is op school en dat de ouders het 
eens zijn met de uitgangspunten van de school (inclusief de grondslag). De zorgplicht van passend 
onderwijs betekent dat het bestuur (De Groeiling) verplicht is om

-          te kijken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft

-          te onderzoeken hoe het bestuur deze ondersteuning kan bieden, zo nodig samen met het 
samenwerkingsverband

4.4 Toelatingsbeleid
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-          te zorgen dat eventueel een andere school bereid is om de leerling toe te laten als er meer 
ondersteuning nodig is dan de school kan bieden.   

Het bestuur van De Groeiling (het bevoegd gezag) beslist binnen 6 weken of een kind kan worden 
toegelaten na inschrijving. Zo niet, dan krijgen de ouders hiervan schriftelijk bericht. Dan wordt een 
andere school voor het kind gezocht. In het School Ondersteuningsplan (SOP) van elke school is te 
lezen welke ondersteuning de school kan bieden. 

4.5 Schoolverzekering /NCO bezwaar/rookvrije omgeving

Schoolverzekering

We hebben een schoolverzekering voor schade die aan anderen wordt toegebracht, bijvoorbeeld door 
een medewerker, vrijwilligers of ouders die actief zijn binnen school. Dit heet ‘schade aan derden’. Voor 
schade die een leerling veroorzaakt, zijn wij niet verzekerd. Dit valt onder de verzekering van ouders. 
Wel hebben we voor alle leerlingen in de school een ongevallenverzekering. Daarmee hopen we schade 
die leerlingen hebben veroorzaakt, voor een deel toch te kunnen dekken. De ongevallenverzekering 
betaalt echter niet als er schade is aan spullen zoals brillen en fietsen. Voor geneeskundige en 
tandheelkundige schade betaalt de verzekering alleen onder voorwaarden, en niet meer dan een 
bepaald bedrag. Ouders die willen dat de school een schade betaalt, moeten laten zien dat wij 
tekortgeschoten zijn en dat de schade komt doordat wij onrechtmatig hebben gehandeld. Ouders 
kunnen hierover contact opnemen met de directie.

NCO bezwaar

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. 
Die gegevens zijn van belang om het onderwijs te kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we ze nodig 
voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.   

Sommige van deze gegevens zijn ook van belang voor wetenschappelijk onderzoek, vooral de 
resultaten van taal- en rekentoetsen. Door deze resultaten goed te bekijken, zien wij wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Daarmee kunnen we ons 
onderwijs beter maken.   

Maar de gegevens kunnen ook helpen om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren. Daarom 
sturen wij de resultaten van de taal- en rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 
www.cbs.nl). Daar worden ze veilig opgeslagen. Ze kunnen dan worden gebruikt voor 
onderwijsonderzoek. Het gaat om het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO, 
www.nationaalcohortonderzoek.nl).   

Het CBS verwerkt de gegevens in een streng beveiligde omgeving en volgens wettelijke regels. Het CBS 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat nooit te zien is welke resultaten van welke school of leerling zijn. Ook 
onderzoekers kunnen dat niet zien. In openbare publicaties zullen nooit bepaalde leerlingen of scholen 
te herkennen zijn.   

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen omdat zij verplicht zijn het onderwijs 
te verbeteren. Het gaat niet om ‘bijzondere’ persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid 
van leerlingen; alleen om toetsgegevens.   
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Ouders die toch niet willen dat de toetsgegevens van hun kind gebruikt worden, kunnen dit aan ons 
laten weten. Zij kunnen een e-mail sturen naar bezwaar-nco@degroeiling.nl . Het is belangrijk dat de 
school en de naam van het kind of de kinderen duidelijk in de mail staan. Wij zorgen er dan voor dat de 
gegevens van deze kinderen niet naar het CBS gaan. 

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom mag er nergens op het schoolterrein gerookt 
worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Het 
geldt ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Sinds 1 augustus 2020 moeten 
alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren sneller 
beginnen met roken als ze in hun omgeving mensen zien roken. Een rookvrij schoolterrein helpt dus om 
niet te beginnen met roken. Het voorkomt ook dat mensen zonder het te willen, de rook van anderen 
inademen. Wij vragen ouders om ook buiten het schoolplein niet te roken, bijvoorbeeld bij het brengen 
en ophalen van leerlingen. Dus niet bij de ingang van het plein en/of het hek (optioneel) en niet in het 
zicht van de leerlingen.  
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5.1 Tussentijdse toetsen

We doen er alles aan om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Om goed zicht op de 
ontwikkeling van ieder kind te kunnen houden, toetsen we de kinderen gedurende het schooljaar op de 
basisvakken. We kunnen hiermee leerlingen tussentijds beter ondersteunen en tevens kunnen we met 
behulp van deze resultaten ons onderwijs verbeteren.

We gebruiken methodetoetsen van de vakken en twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen 
van Cito. Deze worden allemaal verzameld in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De tussentoetsen van 
Cito leveren voor elk leerjaar een gemiddelde niveauscore op. Door deze te vergelijken met een 
landelijke normering weten we waarop we het al voldoende doen en waar verbetering nodig is.

5.2 Resultaten eindtoets

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 en resultaten
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Wij willen dat ieder kind aan het eind van groep 8 goed in zijn vel zit, klaar is voor de overstap naar de 
middelbare school en daar op de goede plek terecht komt. Zijn we aangesloten bij wat een kind kan en 
waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De Centrale Eindtoets 
helpt om hier zicht op te krijgen. We kijken echter nooit alléén naar de cijfers. Ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en inzet van een leerling zijn belangrijk. 

De resultaten van de Centrale Eindtoets gebruiken we als school tevens om naar de kwaliteit van ons 
onderwijs te kijken. Hebben wij er als school toe gedaan? Bij het antwoord houden we rekening met het 
niveau waarmee kinderen de school zijn binnengekomen en hoe ze zich gedurende acht jaar hebben 
ontwikkeld. De groei van iedere leerling afzonderlijk op verschillende gebieden is voor ons het 
belangrijkst, zodat iedereen op de juiste plek verder kan groeien.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

RK Basisschool 't Carillon
96,5%

95,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

RK Basisschool 't Carillon
64,5%

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (49,0%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 3,4%

vmbo-b / vmbo-k 3,4%

vmbo-k 6,9%

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de 
voorbereiding. Halverwege groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies, het pre-advies. Hiervoor 
kijken we naar hun prestaties voor met name begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Deze 
vakken geven de meest betrouwbare informatie voor de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. 
Ook inzet en werkhouding wegen uiteraard mee. 

In groep 8 geven we informatie over alle soorten voortgezet onderwijs en scholen in de buurt. Vóór 1 
maart krijgt iedere leerling een definitief schooladvies. Als een kind op de Centrale Eindtoets boven 
verwachting scoort, kunnen we het advies heroverwegen. Zo nodig passen we het aan, in overleg met 
ouders. Een advies kan nooit naar beneden worden aangepast.
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vmbo-k / vmbo-(g)t 6,9%

vmbo-(g)t 12,1%

vmbo-(g)t / havo 8,6%

havo 10,3%

havo / vwo 19,0%

vwo 29,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Samenwerken

VeiligheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op 't Carillon zorgen we voor een veilige schoolomgeving. Wanneer je je veilig voelt kun je je verder 
ontwikkelen, op allerlei gebied. Ieder moet kunnen zijn wie hij/zij is van welke achtergrond dan ook. 
Respect hebben voor elkaar en elkaars achtergrond draagt bij aan verdraagzaamheid en een veilige 
omgeving. Daarin kunnen kinderen zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. Hoe ga je met 
elkaar om? Wat te doen als het niet helemaal lukt? Hoe kun je zorgzaam zijn voor jezelf en een ander?

De kinderen leren bij ons nadenken over goed en kwaad en over de vraag hoe ze goede burgers kunnen 
worden, dat gaat via de methode Trefwoord waarin dit soort levensbeschouwelijke vragen een plek 
hebben. 

De eerste weken van het schooljaar staan bekend als De Gouden Weken. Het zijn de weken van de 
groepsvorming, hoe zijn we een goede groep met elkaar?

Werkwijze Sociale opbrengsten

27



In alle groepen maken de leerkrachten aan het begin van het schooljaar samen met de kinderen 
gedrags- en omgangsregels voor de groep. Deze regels hangen centraal in het leslokaal en vormen een 
belangrijke basis voor een respectvolle omgang met elkaar. 
Als de leerlingen ruzie hebben met elkaar of als er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag, dan zal de 
leerkracht dit in eerste instantie proberen op te lossen a.d.h.v. deze groepsregels. 
Het blijft soms lastig om de groepsdynamiek te doorgronden, maar wij nemen signalen over 
pestgedrag altijd serieus.

Binnen de school werken wij met de methode 'Kwink'. Dit is een lesmethode waarbij de kinderen onder 
andere leren respectvol met elkaar om te gaan. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In 
zo'n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen 
hoe dat moet. 

In veel lesmethodes die wij op ’t Carillon gebruiken zitten onderdelen en onderwerpen ingebouwd die 
bijdragen aan actief burgerschap en de sociale integratie, net als de methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling Kwink. Naast de methode 'Kwink' besteedt ook 'Trefwoord' aandacht aan inzichten en 
vaardigheden die nodig zijn voor goed (wereld-)burgerschap. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met "KMN Kind & Co" , in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met "KMN Kind & Co", in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met "KMN Kind & Co" , in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Wij bieden binnen het gebouw buitenschoolse 
opvang via samenwerking met KMN Kind & Co. Deze organisatie biedt binnen onze school ook opvang 
voor jongere kinderen; de peutergroep vanaf 2 jaar en 3 maanden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

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 - 18:30

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

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

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

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

De middag voor de kerstvakantie (23/12), voor de voorjaarsvakantie (24/02) en voor de zomervakantie 
(07/07) zijn vrij vanaf 12.00 uur.

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Paasvakantie 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Hemelvaartvakantie 18 mei 2023 21 mei 2023

Pinkstervakantie 27 mei 2023 31 mei 2023

Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Leerkracht alle dagen na schooltijd

Basisschool ‘t Carillon is een laagdrempelige school, waar we graag een persoonlijk contact met de 
ouders opbouwen. Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden, zodat we over en weer 
weten wat er speelt. In het contact met ouders speelt onze wekelijkse nieuwsbrief een belangrijke rol. 
De nieuwsbrief verschijnt elke maandag. Het team, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad 
gebruiken de nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van al hun activiteiten. De nieuwsbrief verschijnt 
in digitale vorm in de schoolapp.

Kort na de start van het schooljaar organiseren de leerkrachten een informatieavond voor de ouders. 
De leerkracht vertelt over het programma en de werkwijze voor het nieuwe schooljaar. Het is ook een 
goed moment om afspraken te maken over de communicatie tussen ouders en leerkracht en over de 
verdeling van activiteiten en verantwoordelijkheden.

Natuurlijk is het door het jaar heen mogelijk om een extra gesprek te hebben met de leerkracht. Zo’n 
gesprek vindt buiten schooltijd plaats, zodat u uw vragen in alle rust kunt bespreken. Wij verzoeken u 
wel om hiervoor een afspraak te maken, zodat de leerkracht zich  kan voorbereiden en alle tijd heeft om 
u te woord te staan.

Naast de reguliere rapportgesprekken kan het ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt om over uw kind te 
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spreken.
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