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Voorwoord 

Samen een school zijn. U kunt in deze gids veel lezen over onze school. Vooral over hoe 

we onze school georganiseerd hebben. Maar onze school is meer dan alleen die plek 

waar we goed onderwijs geregeld hebben. School, dat zijn we samen. Onze kinderen, 

ouders, leerkrachten en al die andere betrokkenen die school zo makkelijk binnenlopen 

en zich verbonden voelen. Jullie allemaal zijn de school. 

School is die betekenisvolle ontmoetingsplek iedere dag. Die verbinding tussen jezelf, de 

ander en de wereld. Daar ligt een levendige plek vol ontdekkingen waar we iedere dag 

leren. Dat is zoveel meer dan alleen het gebouw, de afspraken en de plannen die we 

uitvoeren. Die zorgen voor belangrijke randvoorwaarden en doelen waarover u in deze 

gids veel kunt vinden.  

Maar de gedachte daarachter is dat iedere dag op onze school pas betekenis krijgt door 

het samen zijn, het samen doen en het samen ontdekken. Dan ontstaat er een 

betekenisvolle leer- en leefomgeving voor iedereen. Een plek waar het goed toeven is en 

waar iedereen graag komt. Dit is ook de reden dat we iedere dag starten in de kring. 

Hier kunnen kinderen zichzelf zijn en leren over de ander en de wereld. Dat is 
onderwijs.* 

Voel je welkom, voel je vrij 

 

Namens het hele team, 

 

Roland Bruggeman 

Schoolleider Burgemeester Westerbeek van Eertenschool 

 

 

 

 

 

 

 

*Disclaimer: 

Vorig schooljaar zijn we opgeschrikt door corona. Dit raakte ons in onze kernwaarden van open en 

samen. Ondanks dat hebben we juist samen er het beste van weten te maken. Dit schooljaar zullen 

we mogelijk opnieuw de gevolgen ondervinden van corona(maatregelen), zo zal het kunnen dat wat 

er in de schoolgids staat toch plots anders gaat. Lees meer over hoe we hier als school mee omgaan 

in deze bijlage. 

 

https://www.schoolvarik.nl/
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Schoolprofiel 
Wie we zijn en waar we voor staan  
 
Onze identiteit is het eerste uitgangspunt van onze school. Vanuit welke principes we 
met elkaar, de omgeving en de wereld wensen om te gaan staat omschreven in onze 
kernwaarden. Onze missie is onze dagelijkse terugkerende opdracht terwijl we 
onderweg zijn om samen de school te worden van ons visie. Onze visie is een 
toekomstbeeld over de school die we willen zijn met z’n allen en waar we zo hard voor 
werken. In ons schoollied komt veel hiervan terug. 

 

Onze identiteit 

We zijn een openbare school en toegankelijk voor alle kinderen. Zonder onderscheid van 
godsdienst, levensovertuiging of andere verschillen. 

 
Onze Kernwaarden 
Openheid, verbinding en vertrouwen. Voel je welkom 
Erkenning, waardering, veiligheid, samen(werken) en autonomie. Voel je vrij 

 
Missie van onze school 
Onze school is een warme plezierige omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten 
ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Kinderen passen de verworven kennis toe in het nu en als bagage voor hun 
toekomst. Samenwerking en vertrouwen spelen hierin een grote rol. 

 

Visie van onze school 
We streven naar een levendige en open school waar kinderen opgroeien in relatie tot de 
ander, hun omgeving en de wereld. Ons onderwijs krijgt vorm in een rijke leeromgeving 
die betekenisvol en uitdagend is. De school is een veilige kleine samenleving waar 
geleerd wordt voor het leven. 

 

Schoolkalender 2020-2021 
Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar onze schoolkalender met daarin een 

overzicht van de belangrijke thema’s, data en andere relevante informatie van dit 

schooljaar. Laatste wijzigingen zijn in onze digitale kalender en nieuwsbrief te bekijken. 
 

Onze geschiedenis 
Wie onze geschiedenis kent, begrijpt waar onze basis van samenwerken en vertrouwen 
vandaan komt. Lees in het jubileumboekje alles over de samenvoeging van de drie 
scholen waaruit we zijn voortgekomen en meer…   
 

Wie is wie 
Benieuwd naar de mensen in ons team en hun taken? Achterin deze schoolgids hebben 

we een mooi overzicht gemaakt met foto’s, namen en de rollen in ons team. 

  

https://drive.google.com/file/d/1VtsiEjxI8s2GQU0MvY3uD4iPTmNC656m/view?usp=sharing
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=stichtingfluvium.nl_62jefpdbi9ua2tvfltetmd0nrc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
https://drive.google.com/file/d/16YKuwQjNOy_ocgvrlCB59fmWkkigPMfB/view?usp=sharing
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Schoolklimaat 

In relatie tot jezelf en de ander  

 

We bieden kinderen graag een sociaal veilige omgeving en willen dat ieder kind echt 

gezien wordt. Dat doen we in alledaagse zaken zoals de kinderen iedere dag welkom 

heten, een luisterend oor bieden en positief gedrag bevestigen. We hebben aandacht 

voor de belevingswereld van het kind. We gaan open, gemoedelijk, gelijkwaardig en met 

respect voor elkaar om. We dragen dat uit als team en verwachten dat ook van ouders 

en kinderen. We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zo tot gemotiveerd 
leren komt.  

De volgende middelen helpen ons om dat wat vanzelfsprekend is te beschermen en 

belangrijke zaken niet over het hoofd te zien.  

Burgerschap- en persoonsvorming 

Bij ons op school leren de kinderen meer dan strikt de vastgestelde onderwijsdoelen. We 

geven betekenis aan de lesstof. Hoe staat wat we leren in relatie tot de wereld om ons 

heen en wat we al weten? Wat betekent dit voor mij en de ander? Naast dat we elkaar 

leren accepteren en respecteren, leren we ook om eigen keuzes te maken en om te gaan 

met verschillende normen en waarden. We durven en mogen kritisch zijn en 

onderzoeken wat we ontdekken. We benaderen de wereld vanuit een positieve 

basishouding. 

Kanjertraining methode 

Inmiddels werken we al een aantal jaren met het 

programma van de Kanjertraining. Uitgangspunten van 

deze methode zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en 

wederzijds respect. De Kanjertraining geeft hier heel 

concreet vorm aan en brengt gewenst gedrag zichtbaar en 

benoembaar terug in onze school. Als team volgen we 

regelmatig training om up-to-date te blijven. Lees hier meer 
over deze aanpak. 

Iedere groep maakt aan het begin van het schooljaar 

afspraken hoe ze met elkaar om willen gaan. De afspraken 

op de poster en de gemaakte klassenafspraak zijn 

regelmatig aanleiding voor een gesprek in de klas.  

Sociaal veiligheidsplan 

Dit plan beschrijft hoe wij als team onze goede intenties van veiligheid vormgeven.  Er 

wordt beschreven hoe verschillende professionals (gedragsspecialist, IB, anti-

pestcoördinator) een belangrijke rol spelen in het zorgen voor sociale veiligheid. In dit 

plan staan onze ‘schooleigen gedragsregels’ omschreven en wat we doen om die levend 

te houden. Verder bevat het richtlijnen voor het signaleren, voorkomen en handelen bij  

grensoverschrijdend gedrag. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw 

vastgesteld. Komend schooljaar wordt het hele plan herzien en online gepubliceerd. Alle 
ouders krijgen bericht. Het oude plan ligt ter inzage op school. 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.kanjertraining.nl/
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Incidenten- en pestregistratie 
Een onderdeel van bovenstaand veiligheidsplan is de registratie van incidenten. In het 

geval van pesten houden we gesprekken met de pester en slachtoffer(s). Ook kijken we 

naar een eventuele bredere context (meelopers, veilig klimaat, etc.). Hiervan maken we 

een verslag waarvan IB en directie op de hoogte worden gebracht. Zowel de pester als 

het slachtoffer (als eventuele andere betrokkenen) worden gevolgd tot een bevredigend 

resultaat is bereikt. Onze gedragsspecialist begeleidt dit proces. Zij is tevens onze anti-

pestcoördinator. Kinderen kunnen ook met zorgen, klachten of problemen terecht bij 

onze vertrouwenspersoon. Zie onze: Wie is wie. 

De kring 
We starten dagelijks in de kring. Dit is bij uitstek een moment waar ieder kind zich 

gezien, gehoord en erkent kan voelen. Je veilig voelen in de groep, praten over hoe je met 

elkaar omgaat en delen wat er in de (naaste) wereld gebeurt. Er is aandacht voor 

verschillende visies, cultuur, religies, interesses en thema’s en we maken koppelingen 

met de lesstof. Kinderen leren van elkaars wereld en doen vaardigheden op in luisteren, 

vertellen en vragen stellen. De kring is een belangrijk moment om de lesdag goed te 

starten en in ‘de leerstand’ te komen. 
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Ouderbetrokkenheid & Communicatie 
In relatie tot elkaar en de omgeving  
 
Betrokken ouders zijn van grote waarde voor alle kinderen op onze school. Ouders die 

een actieve rol hebben op school vergroten de kansen van hun kind. Kinderen zien zo 

dat school een betekenisvolle plek is voor ons allemaal. Ouders die achter de leerkracht, 

in de school en naast hun kind staan maken echt het verschil!  

Daarom verwachten we van ouders dat ze betrokken blijven bij school, actief 

meedenken en ondersteunen om zo samen school te blijven verbeteren. Betrokken 

ouders willen natuurlijk ook actief op de hoogte blijven en makkelijk contact met ons op 

kunnen nemen. Dat doen we op de volgende manieren.  

Parro (app) 
Parro is voor onze school de belangrijkste manier 

om u als ouder direct te bereiken. U kunt meldingen 

van Parro precies instellen zoals u dat fijn vindt. Ook 

de privacy is gewaarborgd.  

We gebruiken deze app o.a. om u te informeren als 

er een invaller voor de groep komt. Daarnaast  

plannen we met Parro de oudergesprekken en kunt 

u via Parro direct een berichtje sturen naar de groepsleerkracht. Handig bijvoorbeeld als 
u uw kind ziek wilt te melden. 

De groepsleerkrachten bekijken de app in ieder geval op hun werkdagen en geven ook 

regelmatig leuke updates en foto’s uit de groep van uw kind. Heeft u nog geen toegang? 

Vraag dan de groepsleerkracht om een aanmeldcode. Lees op de site van Parnassys 

meer over Parro. 

Achterban (whatsapp) 
Dit is een app-groep waarin spontane hulp voor activiteiten wordt gevraagd. De app-

groep wordt niet vanuit school maar vanuit de ouderraad beheerd. Ook andere 

betrokkenen bij school zijn welkom in deze groep. U kunt zich aanmelden door een 

bericht met uw 06-nummer en naam te sturen naar or@schoolvarik.nl. U wordt dan 

door de beheerder van de groep toegevoegd.  

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt iedere maand met de laatste ontwikkelingen binnen de school. 

Belangrijke oproepjes, afspraken en de meest recente planning staan hierin samengevat. 

Wij gaan ervan uit dat ouders de nieuwsbrief lezen en zo op de hoogte blijven.  

Brief en mail 
Af en toe is een app of kort nieuwsbericht niet voldoende. Dan 

informeren we u per brief of mail. Het kan een keer voorkomen 

dat uw kind een brief meeneemt naar huis maar in principe zult u 

deze vrijwel altijd (als bijlage) in de mail ontvangen.  

 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
mailto:or@schoolvarik.nl
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Informatieavonden 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er in elke groep een informatieavond. Deze 

vindt u in de schoolkalender 2020-2021. Alle ouders worden dan in de groep verwacht. 

De leerkracht geeft informatie over de leerstof, welke activiteiten er zijn en aan welke 

speerpunten er met de klas wordt gewerkt. Soms wordt er een extra informatieavond 

georganiseerd, bijvoorbeeld in groep 7/8 over het voortgezet onderwijs. Ook hiervoor 

krijgt u een uitnodiging. 

Voor specifieke vragen over uw kind zijn er andere avonden; zie voortgangsgesprekken. 

Thema-avonden 
Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de school. De ontwikkeling van 

een groen schoolplein, een leerplein en andere vernieuwingen zijn niet mogelijk zonder 

uw steun. Omdat we vorig jaar veel zaken nieuw oppakken en belangrijke knopen 

doorhakken zijn er thema-avonden. Zo hopen we dat u, samen met de werkgroepen 

betrokken en op de hoogte blijft. Ook deze data vindt u in onze schoolkalender en 
nieuwsbrief. 

Algemene ouderavond 
De algemene ouderavond wordt georganiseerd door de ouders uit de Ouderraad en 

Medezeggenschapsraad. Zij verantwoorden de activiteiten en financiën van het 

afgelopen jaar en blikken vooruit naar komend schooljaar. Samen met u en de andere 

ouders wordt die avond de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld. De 

datum vindt u in de schoolkalender en u krijgt een uitnodiging van de OR. Tevens wordt 

er een verslag van de avond met u gedeeld via de nieuwsbrief. 

Werkgroepen 
We stimuleren initiatieven en betrokkenheid. Samen met de ouders, de kinderen en het 

team stellen we werkgroepen op om deze initiatieven te laten slagen. Vorig jaar zijn we 

gestart met werkgroepen rondom het thema ‘Rijke Leeromgeving’. Ouders kunnen zich 

aanmelden voor de werkgroep ‘Groen Schoolplein’ en ‘Cultuur & Talent’ via 
groenschoolplein@schoolvarik.nl en cultuur@schoolvarik.nl.  

  

mailto:groenschoolplein@schoolvarik.nl
mailto:cultuur@schoolvarik.nl
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Ouderraad  
De ouderraad (OR) speelt een belangrijke rol bij het organiseren van gezamenlijke 

activiteiten. Zij werken nauw samen met het team, de ouders en de kinderen. Ieder jaar 

is er tijdens de algemene ouderavond een terugkoppeling naar alle ouders. Dan komen 

onder andere de verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage en een samenvatting 

van alle leuke activiteiten ter sprake. 

 

Meedenken of meedoen met de OR? Stuur een mail naar or@schoolvarik.nl. Ga gerust 

eens het gesprek aan met onderstaande ouders. 

Ouderraad 2020-2021 

  

Sigrid Beerthuizen  (voorzitter) 
Vacature   (secretaris) 
Ida Schinkelshoek  (penningmeester) 
Marlie Peek 

Angela Verhoeks 
Hanneke van Alfen 
Maureen Marcus 
Nathalie van Wely 

 

Stichting Beheer Oudergelden 
Vanuit de ouders is er een eigen stichting die oudergelden beheert en fondsen werft 

voor de school en kinderen. Zo komen bijvoorbeeld bijdragen van het Variks Belang ten 

gunste van allerlei moois voor de kinderen en school. Het is nu gebruikelijk dat de 

voorzitter, secretaris en penningmeester van de OR deze taak waarnemen en dat zij ook 

o.a. de vrijwillige ouderbijdrage innen. Komend schooljaar bekijkt de stichting in overleg 

met school opnieuw hoe de rol van de stichting vorm te geven. 
 

Zeggenschap (MR & GMR) 
Ouders hebben ook formele invloed op de school. De medezeggenschapsraad (MR) heeft 

instemming-, advies en inzagerecht op belangrijke plannen en beleid. Zij helpen mee de 

kwaliteit van onze school en het onderwijs hoog te houden. Er is regelmatig overleg met 

directie.  

Ook denkt een gekozen teamlid mee op stichtingsniveau in de GMR. De ouders en 

leerkrachten kiezen uit hun midden vertegenwoordigers. Dit schooljaar bestaat de raad 

uit de volgende personen: 

Medezeggenschapsraad 2020-2021 
Ouders Leerkrachten 

Suzan Lap (Voorzitter MR) Petra Vinkestijn (ook GMR-lid) 
Astrid van den Heuvel Sabine Hendrickx 

 

U kunt hen via mr@schoolvarik.nl bereiken. Ook is het mogelijk, in afstemming met de 

voorzitter, om vergaderingen bij te wonen. 

  

https://www.schoolvarik.nl/
mailto:or@schoolvarik.nl
mailto:mr@schoolvarik.nl?subject=Contact
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Communicatie over de ontwikkeling van uw kind 

Als het gaat over de ontwikkeling van uw kind willen we als school samen met ouders 

een team zijn. Leerkrachten organiseren het onderwijs en geven hieraan invulling 

samen met de omgeving. Zij hebben expertise en weten aan welke eisen goed onderwijs 

moet voldoen. Ouders blijven echter de eerste opvoeders en hebben de belangrijkste 

(voorbeeld)rol in het leven van een kind. Zij hebben levenservaring, kennis, contacten en 

vaardigheden die veel bijdragen aan onze school als leefwereld van het kind. 

Goede communicatie over-en-weer (en met het kind!) vinden we dus erg belangrijk. U 
kunt hierin het volgende van ons verwachten. 

Direct contact 
U kent uw kind het beste en blijft natuurlijk graag op de hoogte. Wij voelen ons vrij om 

laagdrempelig contact op te nemen en hopen andersom dat u dat ook doet. Ook als er 

geen grote bijzonderheden zijn is het goed om soms even contact te hebben over een 

situatie. 

Rapport en voortgangsgesprekken 
Alle kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport. In het schooljaar 2017-2018 zijn 

we overgestapt naar een nieuw rapport. Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkeling 

van uw kind op school, maar vertelt natuurlijk nooit het hele verhaal. Om de resultaten, 

het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen begrijpen is het erg 

belangrijk dat u als ouder aanwezig bent bij de voortgangsgesprekken. U krijgt dan een 
uitnodiging om via Parro een gesprek te plannen.  

Vanaf groep 5 zijn de kinderen zelf ook erg welkom bij dit gesprek. Het vergroot hun 

betrokkenheid en laat ze eigenaarschap over hun leerproces ervaren. 

Kindgesprekken 
Omdat we weten dat het zo belangrijk is dat kinderen eigenaarschap en invloed ervaren 

op hun eigen leer- en ontwikkelproces hebben leerkrachten ook regelmatig een één-op-

één gesprekje met de kinderen over wat ze willen leren. We helpen ze met het stellen 

van doelen en het maken van plannen en luisteren vooral aandachtig naar wat bij het 

kind past. Ook bij deze gesprekken staat het welbevinden en de ontwikkeling van het 
kind centraal. 

Ouderhulp in de klas 
We zijn blij en dankbaar voor de betrokkenheid van ouders bij school. Soms zijn er 

oproepjes om te helpen/ondersteunen in de klas. Dat is dan hard nodig en erg 

waardevol. Tegelijk willen we als school, en zeker specifiek ín de klas, die plek zijn waar 

kinderen hun eigen wereld kunnen opbouwen. Een plek waarin ze steeds meer hun 

eigen problemen oplossen en gezonde (on)afhankelijkheid ontwikkelen. We houden hier 
rekening mee met de inzet van de ouders en maken daarin bewuste keuzes. 

  



 

 
12 

Burgemeester Westerbeek van Eertenschool  Walgtsestraat 26        4064 CL VARIK       tel.  0344-651466 

Ons onderwijs 

In relatie tot de wereld om je heen  

We beschrijven onze visie en voorwaarden, doelen, de organisatie van ons onderwijs en 

welke (leer)middelen we inzetten. Ook lichten we de wijze van toetsen en signaleren 
toe. Zo krijgt u een beeld hoe we ons onderwijs binnen de school organiseren. 

 

Visie en voorwaarden 
Als de basis - een fijne en veilige omgeving - in orde is, komen de kinderen toe aan het 

opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, zelfontplooiing en het ontdekken van de 

(buiten)wereld. Ieder kind heeft daarin zijn eigen mogelijkheden, talenten en interesses. 

We erkennen dat kinderen op veel verschillende manieren leren. Daarom ontwerpen wij 

een rijke en uitdagende leer- en leefomgeving en geven wij gerichte instructies. 

Het betekent dat we lesstof betekenisvol invullen (leren in het nu) en instructies, 

verwerkingen vormgeven op een uitdagend niveau dat past bij het kind en de klas. De 

rol van de leerkracht is daarbij essentieel. Die is zowel inspirerend onderwijzer als 

coachend begeleider, zowel ontwerper als organisator. De IB, RT, gedragsspecialist, 
onderwijsassistenten en ouders ondersteunen actief bij al het maatwerk.  

Inzet, uitleg en aanwezigheid 
Iedere les is belangrijk en voegt nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen toe. Ze 

hangen als bouwstenen samen met volgende lessen en activiteiten in de klas. We willen 

daarom dat kinderen zo min mogelijk missen. Zo blijven ze aansluiting houden met de 

lesstof en het verhaal in de klas en voorkomen we onnodige achterstanden.  

 

Het overdragen van nieuwe lesstof en vaardigheden doen we steeds meer volgens de 

principes van het Expliciete Directe Instructiemodel en gerichte klassikale interactie. Dit 

vraagt focus en inspanning van zowel de leerkracht als de leerlingen. De zogenaamde 

‘leerstand’. Daarom zetten we ons in om lesmomenten niet te onderbreken. 

Ondersteuning op school plannen we buiten instructiemomenten en we ontmoedigen 
afspraken tijdens schooltijd. Lees ook: Verlof, verzuim en ziekte. 

We hebben hoge verwachtingen van de inzet van de kinderen tijdens de les en werken 

veel met digitale middelen. Daarom is er ook extra aandacht om het intensief werken (de 
leerstand) af te wisselen met bewegend leren en buitenactiviteiten. 

  

https://www.schoolvarik.nl/
https://wij-leren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php


  

 
13 

www.schoolvarik.nl 

Doelen van ons onderwijs 

We voldoen tenminste aan de volgende wettelijke uitgangspunten (zie WPO): 

 

- We geven vorm aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerlingen; ons 

onderwijs wordt afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen.  

- ontwikkeling van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden;  
- ontwikkeling van creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden.  

Kerndoelen 
In de 8 jaar dat kinderen bij ons op school zijn, komen alle verplichte kerndoelen aan 

bod. Dit borgen we onder andere door de hieronder beschreven methodes en toetsen 

maar bovenal door de professionaliteit van onze leerkrachten die hier kennis en zicht op 

hebben. Alle kerndoelen kunt u lezen in het kerndoelenboekje van de overheid.  

Minimum- en streefdoelen (referentieniveaus) 

Leerlingen verlaten onze school met een goede en tenminste voldoende basis voor de 

toekomst. Een belangrijk meetbaar doel zijn de landelijke referentieniveaus. Deze zijn 

door de overheid vastgesteld om in te schatten of kinderen voldoende toegerust zijn 

voor de toekomst. Onder het kopje ‘Resultaten van ons onderwijs’ kunt u hier meer over 

lezen. 

Overige doelen van ons onderwijs 
De kinderen maken kennismaken met een grote diversiteit aan vaardigheden en kennis 

van de binnen- en buitenwereld. We zien dit als waardevolle bagage die het kind helpt 

om een stevige basis voor de toekomst te hebben en een verrijking van de lessen en 

belevingswereld. Lees hier meer over ons cultuur, talent- en vormingsonderwijs.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/kerndoelenboekje.pdf
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/referentieniveaus-wat-betekenen-ze/news/30/
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Organisatie van ons onderwijs 

Iedere leerling start de dag in de eigen groep in de kring. Deze groep bestaat uit twee 

jaarklassen en bevat gemiddeld zo’n 25 leerlingen. We noemen dit combinatiegroepen. 

We hebben gekozen voor de volgende combinaties: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 

groep 7/8. 

 

Door de kinderen van ongeveer dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen profiteren 

zij ook het meeste van elkaars naaste ontwikkeling. Zowel sociaal-emotioneel als in het 

leerstofaanbod en ontwikkelingsdoelen. De leerkracht stemt zo het onderwijs 

eenvoudiger af op de ontwikkeling die op deze leeftijd centraal staat en is in staat om dit 
voor een grotere groep relevant te maken. 

Kinderen kunnen bij ons in een rustige sfeer werken, ontdekken en spelen. Binnen en 

ook steeds meer buiten de klas zoals op het leerplein. 

Leerplein 

Dit jaar ontwikkelen we het leerplein in de hal van de school verder. Dit is 

ondersteunend aan ononderbroken instructie in de groep en de eerder genoemde 

leerstand. Bovendien raakt dit aan onze doelen voor een rijke leeromgeving. Kinderen 

kunnen op het leerplein op verschillende manieren werken aan hun taken. Op het 

leerplein is ondersteuning die gericht is op het ‘leren leren’.  

Methodes 
De methoden die we gebruiken zorgen ervoor dat we de lesstof in verschillende jaren op 

dezelfde manier aan kunnen bieden. Methodes bewaken ook een doorgaande lijn per 

vakgebied (gekoppeld aan de kerndoelen) en sluiten aan bij de ontwikkelingskenmerken 

van de leeftijdsgroepen. De leerkrachten werken in de lijn van deze methodes en 

proberen tegelijk de lessen continu te actualiseren en betekenisvol vorm te geven.  

 

Wij gebruiken op school de volgende methodes:  

Groep 1/2: Groep 3 t/m 8: 
Domein Rekenen 
Gecijferd Bewustzijn 
 

Domein Rekenen 
Pluspunt 4 
Rekentuin  (extra verwerking) 

Domein Taal & Begrip 
Fonemisch bewustzijn  
Pennenstreken 
Schrijfkriebels 

Domein Taal & Begrip 
Taal op maat 
Spelling op maat 
Veilig leren lezen 
Atlantis 
Nieuwsbegrip 
Pennenstreken 
BLOON (extra oefensoftware) 

Domein Wereld 
Take it easy 
Reizen in de tijd  
Veilig Verkeer Nederland 

Domein Wereld 
Blink 
Take it easy 
Reizen in de tijd  

https://www.schoolvarik.nl/
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Veilig Verkeer Nederland 
Een wereld vol verhalen 
Wat geloof jij 

Domein Relatie & Expressie:  
Kanjertraining 

Domein Relatie & Expressie:  
Kanjertraining  
(muziek) Moet je doen 

Domein overstijgend 
Kleuterplein 
 

Domein overstijgend  
Blits 2 (Studievaardigheden) 
We onderzoeken verschillende 
programma’s zoals Squla &Gynzy 

Bekijk hier in de bijlage alle methodes per vakgebied en meer informatie. 

Modern en digitaal 
In de bovenbouw kan ieder kind op zijn eigen Chromebook (laptop) werken. De 

methoden waarmee we werken zijn gekoppeld via het COOL-platform van Cloudwise. De 

leerkracht kan direct zien of de lesstof begrepen wordt en daar feedback op geven of de 

les aanpassen. De Chromebook helpt ons bij het realiseren van modern onderwijs, het 

aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden, onderzoek doen en mediawijsheid. 

 

Schoolplan 2016-2020  
De doelen van ons onderwijs, de uitvoering daarvan en de wijze waarop we kwaliteit 

borgen staan uitgebreider beschreven in ons schoolplan. U kunt dit schoolplan opvragen 

bij de schoolleiding of MR. Vanwege corona is het schoolplan 2016-2020, met 

instemming van de MR, met een schooljaar verlengd en het nieuwe schoolplan 

uitgesteld. Dit schooljaar wordt er samen met team, ouders en leerlingen verder gewerkt 

aan het schoolplan de komende 4 jaar. We hopen dit schoolplan met ingang van 

kalenderjaar 2021 te presenteren. Omdat er de laatste twee jaar veel vernieuwd is geeft 

de schoolgids op dit moment het meeste actuele beeld van de stand van ons onderwijs. 
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Observeren, signaleren en toetsen 

De leerkracht houdt de dagelijkse ontwikkeling van de kinderen in de gaten. Onder 

andere door interactie met het kind en door goed te kijken naar gedrag en werkwijze 

krijgt de leerkracht een beeld. Het werken met de Chromebooks stelt ons bovendien in 

staat om direct (en meetbaar) inzicht te hebben in de voortgang van de leerling per 

leerdoel en hierin te ondersteunen. 

Toetsen zien we vooral als een serieuze aanvulling op deze dagelijkse observaties en 

signalering van de leerkracht. De Cito-toetsen stellen ons in staat te vergelijken met 

andere jaren en landelijke resultaten. Ze helpen ons in kaart te brengen op welk niveau 

de kinderen functioneren en hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. De 

toetsgegevens worden altijd bekeken binnen de context van de hele waargenomen 

ontwikkeling van het kind. Daarom zijn de voortgangsgesprekken met ouders erg 

belangrijk, zo komen we samen tot een juiste interpretatie.   

Voor het jonge kind (groep 1/2) gebruiken we bewust geen Cito-toetsen maar het Kijk!-

observatie- en registratiesysteem.  

Alle toetsmomenten uit onze toetskalender staan in de kalender die we met ouders 

delen. De uitslagen van de toetsen worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem: 

ParnasSys. De gemiddelde uitslagen van de toetsen staan in het rapport en worden ook 

besproken tijdens de voortgangsgesprekken.  

 

Differentiatie 

Waar kinderen geen aansluiting vinden op het groepsniveau zijn we in staat om onze 

werkwijze aan te passen. Dit noemen we differentiatie. We differentiëren onder andere 

naar: doelstelling, beginniveau, verwerkingswijze, tempo en interesse. Daarvoor hebben 

we tenminste de volgende middelen en ondersteuning ingericht:  

 

- Een ruimte om zelfstandig te werken (binnen en buiten de klas) 

- Een gevarieerd aanbod aan aangepaste verwerkingsopdrachten 

- Verlengde instructie (onder begeleiding van specialist, of in de klas) 

- Verschillende specialisten binnen en buiten de klas (RT, gedragsspecialist, IB, 

onderwijsassistenten en leesouders) 

- Speciale leermaterialen (met name concrete materialen) 
- Compacting- en verrijkingsmaterialen 

Genormeerde toetsen en observatie-instrumenten in onze klassen 
Groep 1 en 2 (Kijk!) structureel:  
Kijk! observatiesysteem  
 

Groep 3 t/m 8: 
Rekenen Cito 
Begrijpend lezen Cito 
DMT Cito 
Spelling Cito 
AVI Cito 
Kanvas vragenlijst (Kanjertraining) 
NIO toets (groep 8) 
Centrale Eindtoets - Cito (groep 8) 

Alleen voor mogelijke extra analyse: 
Beginnende geletterdheid CPS Aarnoutse 
Utrecht Getalbegrip Toets 
Cito voor kleuters (Taal & Reken) 
 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.parnassys.nl/producten/parnassys/voor-basisonderwijs
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De leerkracht is verantwoordelijk voor het signaleren van eventuele benodigde en 

zinvolle differentiatie per leerling. De IB’er monitort en begeleidt dit proces door 

regelmatige groepsbesprekingen. Zij zet in overleg met het team en directie alle extra 

begeleiding en middelen in. Lees meer hierover in het volgende hoofdstuk: ‘Extra Zorg’. 
Of lees ons zorgplan. 

Leerlingvolgsysteem 

Belangrijke gegevens over de ontwikkeling van de leerling leggen we vast in ons 

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met name toetsen, observaties, handelingsplannen en 

gemaakte afspraken zetten we hierin. Ook bijzondere incidenten worden in dit systeem 

geregistreerd. Zo zorgen we voor een goede overdracht binnen de school en houden we 
zicht op de ontwikkeling van ieder kind. 

Persoonlijke gegevens worden alleen uitgewisseld met toestemming van de ouders. Dat 

gaat dan meestal om een uitwisseling met andere scholen zoals het voortgezet 

onderwijs. Het leerlingvolgsysteem is voor ons een handig instrument voor de bewaking 

van de onderwijskwaliteit. Het stelt ons in staat om ontwikkelingen op leerling-, klas- en 

schoolniveau waar te nemen en objectief te meten of we de gewenste doelen halen. 

  

https://www.parnassys.nl/producten/parnassys/voor-basisonderwijs
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Extra zorg 
In relatie tot jezelf en de ander  

 

Er zijn situaties die het leren op school kunnen bemoeilijken, dan spreken we over 

‘Zorg’. Denk aan een handicap (bijv. slechtziendheid), problemen met gedrag (ADHD), 

problemen met leren (dyslexie), of een heftige gebeurtenis die het leren van het kind 

beïnvloedt (bijv. rouw).  

We doen er alles aan kinderen (en ouders) in al deze situaties te helpen. We hebben 

vanuit ons hart mooie plannen opgesteld, beschikken in ons team over professionele en 

integere mensen, hebben een uitgebreid netwerk om extra hulp te bieden… maar vooral 
houden we oog voor het kind, dat vaak gewoon met de anderen mee wil doen.  

Zorgteam 
We hebben vormgegeven aan een krachtig zorgteam met veel ervaring. Het zorgteam 

bestaat uit de intern begeleider (IB’er), en de gedragsspecialist (GS) en een 

groepsleerkracht. Zij delen veel kennis en vaardigheden om in school te kunnen 

begeleiden. Maandelijks overleggen zij of we de juiste begeleiding (kunnen) bieden en 

hoe dit vorm te geven. Tot slot neemt ook de directie regelmatig deel aan dit overleg. 

Voor ouders en leerkrachten is de IB’er eerste aanspreekpunt bij (complexe) 

zorgvragen. Zij kan het beste adviseren over juiste aanpak en ook doorverwijzen binnen 

het zorgteam.  

Zorgroute 
Als er sprake is van zorg bij een leerling zijn er al snel veel betrokkenen. De eerste en 

belangrijkste betrokkenen zijn natuurlijk de ouders van het kind. De leerkracht stemt in 

eerste instantie met ouders (en kind) af welke hulp nodig en passend is. Als er meer 

ondersteuning of expertise nodig is dan de leerkracht in een gewone klassensituatie kan 

bieden, komt de IB’er in beeld. Zij weet de afspraken, heeft het overzicht en alle 

contacten. Door het werken volgens de 1-zorgroute en de 5 zorgniveaus Passend 

Onderwijs zorgen we bovendien dat dit professioneel gebeurt. Ons zorgplan en de 

verschillende zorgniveaus liggen ter inzage bij onze IB’er en worden komend schooljaar 

gepubliceerd. 

Meer- en hoogbegaafdheid  
We dagen alle leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen die binnen de 

reguliere lesstof onvoldoende uitdaging vinden, bieden we in overleg met ouders een 

extra aanbod. Er is ook extra aandacht voor hun sociaal- en emotionele ontwikkeling 

vanuit het zorgteam. Het extra en aangepaste aanbod gaat uit van het ‘compacten’ en 

verrijken waarbij we gebruik maken van een pittige pluskast. Onze 

begaafdheidscoördinator geeft hier samen met ouders en het team vorm aan. Dit jaar 

wordt bovendien de digitale plusklas opnieuw opgestart. 

Dyslexieprotocol  
Vanaf groep 1 is zijn we alert op mogelijke lees- en spellingsproblemen die 

dyslexiegerelateerd kunnen zijn. Onze school werkt vanuit de protocollen van het 
Expertisecentrum Nederlands. 

https://www.schoolvarik.nl/
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De protocollen beschrijven het vroegtijdig signaleren, het inzetten van gerichte 

interventies, het professionaliseren van leerkrachten en een doorgaande lijn in de 

begeleiding. We hebben afspraken vastgelegd over het ordenen van toetsgegevens, 

handelingsplannen en evaluaties van de begeleiding.  

 

In het zorgplan kunt u alles lezen over wat er nodig is en vooraf gaat aan een eventuele 

dyslexieverklaring. 

BePO  
In onze opdracht om kinderen de juiste zorg te bieden staan 

we gelukkig niet alleen. 

 

Betuws Passend Onderwijs (BePO) is een regionaal samenwerkingsverband van 85 

scholen met de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning. BePO 

hanteert als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij 

of zij die zo dicht mogelijk bij huis krijgt, liefst op de reguliere school. Regelmatig hebben 

wij expertise van BePO binnen de school, ook dit verloopt altijd via onze IB’er. Lees hier 
meer over BePO.  

Verwijzing S(B)O: Speciaal (Basis) Onderwijs 
Alleen als de zorg op onze basisschool niet meer toereikend is voor de ontwikkeling van 

een kind, kijken we naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Indien een kind in 

aanmerking zou komen voor het S(B)O, dan wordt er (in overleg met de ouders) een 

toelaatbaarheidsverklaring S(B)O aangevraagd bij het samenwerkingsverband BePO. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Wilt u meer weten over de manier waarop we extra ondersteuning voor onze leerlingen 

vormgeven en over welke deskundigheid we beschikken, dan kunt u hierover lezen in 

ons SOP. Dit document is continu in ontwikkeling, net als ons onderwijs! Komend jaar 
zullen we het publiceren op onze site en via scholenopdekaart.nl 

 

 

  

http://www.swvbepo.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6631/Burgemeester-Westerbeek-van-Eertenschool?woonplaats=varik&presentatie=1&sortering=2
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Persoonsvorming: Cultuur- Talent & Vormingsonderwijs 
In relatie tot de wereld om je heen   

 

De afgelopen 5 jaar hebben we cultuuractiviteiten georganiseerd zoals de 

cultuurateliers.  In ons nieuwe schoolplan beschrijven we hoe we cultuur-, talent- en 

vormingsonderwijs verder gaan integreren in ons onderwijs en de klas. Door corona is 

deze vernieuwing enigszins vertraagd.  

 

Visie en voorwaarden 
Cultuur & Talentonderwijs  laat kinderen in relatie met hun omgeving betekenisvol 

leren en gaat uit van hun interesses en talenten. Het verbreedt en verrijkt hun wereld, 

kennis en vaardigheden. Het is de kroon op ons werk als het gaat om de brede 

persoonsontwikkeling van het kind. We kunnen dan met recht spreken over ‘een stevige 

basis voor de toekomst’ en ‘meer dan een goede dorpsschool’.  

Authentiek leren 
Authentiek leren gaat uit van betekenisvol en inzichtelijk leren in een sociale context, 

waarbij verbanden worden gelegd tussen de leefwereld en ervaringen van leerlingen en 

de kennis van een discipline of vakgebied. Leren werkt het best als het kind betrokken is 

en zich eigenaar voelt van het leerproces. Ons cultuurbeleid wordt hier een concrete 

uitwerking van, we integreren dit de komende termijn verder in ons onderwijs. 

Persoonsontwikkeling 

Verbinding is een kernbegrip in de ontwikkeling van het kind:  

- Het zelf verbinden met de ander en de wereld om je heen;  

- Het nu verbinden met het verleden en de toekomst;  

- Vaardigheden en kennis verbinden aan zingeving en reflectie;  
- Een veilige basis verbinden met een uitdagende context 

Spel & Natuur 
De interactie van het kind met zijn omgeving is belangrijk en leidt tot nieuwe 

ontwikkelingen en groei. Natuurlijke elementen zorgen voor minder stress, minder 

pestgedrag en dagen uit tot ontdekken, leren en spel. Juist dat spel is een natuurlijke 

wijze van leren. We onderzoeken verder hoe we dit een plek kunnen geven in ons 
onderwijs, zie ook ‘gebouw en plein’ bij praktische informatie. 

  

https://www.schoolvarik.nl/
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Organisatie van Cultuur- Talent en vormingsonderwijs 
 

In ontwikkeling 
Wisselingen in het team, coronacrisis en de schoolontwikkelingsdoelen hebben 

afgelopen twee jaar de ontwikkeling en uitvoer van het het cultuur- en talentonderwijs 

onder druk gezet. We willen erg graag dit aanbod weer goed oppakken maar lopen 

steeds weer aan tegen beperkingen in tijd en mogelijkheden. In schooljaar 2021-2022 

wordt samen met de cultuurcoach vanuit gemeente West Betuwe gewerkt aan een 

nieuw programma. Voor de komende vier jaar willen we stap voor deze kers op ons 

onderwijs weer helemaal tot bloei laten komen. De uitwerking hiervan wordt 

opgenomen in het nieuwe schoolplan. 

 

Gericht en vrij aanbod 
Het gerichte aanbod is erop gericht kinderen te inspireren en kennis te laten maken met 

nieuwe ideeën, concepten en uitingen. Hoe kun je immers weten wat je niet weet? Het 

vrije aanbod is niet vrijblijvend maar vrij in die zin dat het kind zelf kan kiezen wat 

aansluit bij zijn of haar interesses en talenten en in welke vorm de verwerking is. De 

leerling geeft in een portfolio inzicht in persoonsvorming. In het nieuwe 
cultuurbeleidsplan komt hier meer informatie over. Dit is nu nog in ontwikkeling. 

Verrijking lessen en leeromgeving 
De cultuur- en talentcoördinator overleggen regelmatig met de groepsleerkrachten over 

hoe de inrichting van het onderwijs verrijkt kan worden. Ook op het leerplein zien we 

uitingen van cultuur- en talent terug waardoor de interesses van het kind worden 

aangewakkerd. 

Vormingsonderwijs & Levensbeschouwing 

Ieder jaar inventariseren wij onder ouders of er naast de aandacht voor 

levensbeschouwing (waar alle wereldreligies aan bod komen) en de jaarlijkse vieringen 

ook nog behoefte is voor extra vormingsonderwijs. Van de 25 ouders die reageerden zijn 

er dit jaar in totaal zeven ouders die deze behoefte kenbaar hebben gemaakt. De 

groepsleerkracht geeft dit in overleg met de vakleerkracht vorm in het kringmoment 

met respect voor ieders zienswijze.  

Voor levensbeschouwing gebruiken de groepen 5 t/m 8 de methode ‘Een wereld vol 

verhalen’ en als bronnenboek ‘Wat geloof jij’. We gaan uit van de principes van de 
levensbeschouwelijke dialoog en een open onderzoekende houding.  

Groep 1 t/m 4 sluit aan bij de vieringen en actuele thema’s van het jaar op een wijze die 

past bij de leeftijd en beleving van de kinderen. We onderzoeken dit jaar of een methode 
voor deze groepen een toevoegende waarde heeft. 

Activiteiten en methode 
Binnen het gerichte aanbod volgen de leerlingen de leerlijn en activiteiten van Reizen in 

de tijd en de methode Moet je doen. De doelen en domeinen van cultuureducatie komen 
terug. 

https://www.reizenindetijd.nl/
https://www.reizenindetijd.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/archief/expressie/moet-je-doen
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Het overige gerichte aanbod vindt u hieronder: 

Cultuuractiviteiten 2020 – 2021 
Cultuurateliers        erfgoededucatie 
De cultuurateliers worden dit jaar niet meer schoolbreed georganiseerd maar verder 
ingebed in de klas en het leerplein. Kinderen maken tijdens het middagprogramma en 
in de kring kennis met prikkelend ambachten, kunstuitingen, natuur, overtuigingen. 
 
Bezoek Rijksmuseum       kunsteducatie 
Jaarlijks worden er musea bezocht. Naast het Rijksmuseum komen ook andere 
toonaangevende en lokale musea aan bod. 
 
Bezoek Gelders Orkest       erfgoededucatie 
We bezoeken een professioneel orkest waar we een aantal lessen en activiteiten 
omheen organiseren in samenhang met onze muziekmethode Moet je doen. 
 
MediaMasters & Mediawijsheid      media-educatie 
Een lees- en mediacoach verzorgt lessen ‘media-wijsheid’. Daarnaast organiseren we 
in de groepen 7/8 MediaMasters en komt binnen de Kanjertraining gedrag rondom 
sociale media ter sprake. 
 
Kinderboekenweek      literatuureducatie 
Samen met de leesouders organiseert de ICC’er de jaarlijkse Kinderboekenweek. Onze 
schoolbieb is een plek waar kinderen begeleid in aanraking komen met 
(kinder)literatuur. 
 
Toneel/Musical        erfgoededucatie 
Er zijn door het jaar heen activiteiten waarbij expressie centraal staat. Hierbij zijn 
ouders en cultuurcoaches vanuit de gemeente actief betrokken. 
 

Coördinatoren  
Onze talent en cultuurcoördinator is Sabine Hendrickx. Zij is het eerste aanspreekpunt 

voor zowel de cultuurcoaches vanuit gemeente West Betuwe als voor de leerkrachten 

die het onderwijs vormgeven in de klas. 

  

https://www.schoolvarik.nl/
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De resultaten van ons onderwijs 
Wij willen dat ieder kind voldoende toegerust de basisschool verlaat. We zien deze 

opdracht breder dan alleen de kernvakken. Het gaat om de persoonsvorming van het 

kind, de relatie tot anderen en de wereld en een brede talentontwikkeling. Een stevige 

basis voor de toekomst dus. Daarvoor doen we ons uiterste best. Omdat ieder kind 
anders is, betekent dit voor ieder kind ook iets anders.  

Resultaten eindtoets 
De resultaten van de eindtoets vertellen met name iets over ons onderwijs m.b.t. de 
kernvakken. Afgelopen schooljaar is en i.v.m. corona geen eindtoets afgenomen.  

Jaar Landelijk 
gemiddelde 

School 

2016 534,9 537 

2017 535,6 535 

2018 535,6 538,7 

2019 536,1 536,6 

 

Adviezen voortgezet onderwijs 
Alle kinderen krijgen in groep 8 een zo passend mogelijk schooladvies voor het 

voortgezet onderwijs. We kijken daarbij naar de gehele ontwikkeling van het kind. Dit 

zijn de gegeven adviezen van de afgelopen vier jaar: 

Jaar VMBO 
Basis 

VMBO 
Basis/kader 

VMBO 
Kader/TL 

VMBO 
TL 

HAVO HAVO/VWO VWO Totaal 
leerlingen 

2017 1 3 4  5 2 - 15 
2018 - - 3 5 4 - 1 13 
2019 - 1 - 4 3 - 2 10 
2020 - 2 1 4 5 - 1 13 

Een passend advies is belangrijk voor een spoedig en prettig verloop van de verdere 

schoolloopbaan. Met een stevige basis kom je verder. We zien onderstaande gegevens 
als bevestiging van een passend advies en gedegen basis: 

 
Bron: NRO/CBS 2018-2019 

Voor meer informatie en cijfers verwijzen wij u naar scholenopdekaart.nl. Benieuwd 

naar de tevredenheidsonderzoeken? Zie bijlage 3. 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6631/Burgemeester-Westerbeek-van-Eertenschool?woonplaats=varik&presentatie=1&sortering=2
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Minimum- en streefdoelen 

Wij willen dat onze leerlingen klaar zijn voor de toekomst als ze onze basisschool 

verlaten. Natuurlijk binnen de mogelijkheden van ieder kind. De landelijke 

referentieniveaus zijn vastgesteld om in te kunnen schatten of een kind over voldoende 

kennis en vaardigheden beschikt om in de toekomst mee te komen in de samenleving. 
Dit gaat dat alleen over de vakgebieden taal en rekenen.  

Kinderen die 1S en 2F scoren bevinden zich qua ontwikkeling op een lijn met de eisen 

van de moderne samenleving. Kinderen die 1F scoren bevinden zich op het niveau wat 

minimaal beheerst dient te worden om door te kunnen stromen naar het 

VO/praktijkonderwijs. We streven naar een 100% beheersing op het fundamentele 

niveau (1f) en verwachten de 85% signaleringswaarde te kunnen borgen. Het streven 

naar 1S/2F norm stellen we per jaar, passend bij de groep vast. We willen tenminste 

boven de signaleringswaarde blijven en vinden het zeer wenselijk om te voldoen aan het 

landelijke gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Resultaten Groep 8 2018-2019   Bron: Leerlingvolgsysteem school (Parnassys) 

Het merendeel van onze leerlingen haalt de streefdoelen (1S en 2F). We evalueren met 
het onderwijsteam deze resultaten en sturen bij waar nodig. 

Tevredenheidsonderzoeken 
Jaarlijks peilen we de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Uit de 

laatste peiling blijkt dat de kinderen én de medewerkers school als bovengemiddeld 

positief ervaren. Dit klopt met onze verwachtingen, resultaten en alle inspanningen. Ook 

ouders zijn positief over de school, maar net iets minder dan het team en de kinderen. 

Dit heeft ons doen inzien dat we nog beter kunnen uitleggen wat we als school doen aan 
veiligheid, extra zorg, instructie op maat, talentontwikkeling, etc.  

Ook zullen we nog meer het gesprek aangaan om te ontdekken wat we van de 

waarneming van ouders kunnen leren als school. De laatste tevredenheidsonderzoeken 
vindt u op scholenopdekaart.nl of in een overzicht in bijlage 3. 

 

Rapportage inspectie 
De laatste rapportage van de inspectie over onze school kunt u vinden op 

scholenopdekaart.nl 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/referentieniveaus-wat-betekenen-ze/news/30/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/referentieniveaus-wat-betekenen-ze/news/30/
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6631/Burgemeester-Westerbeek-van-Eertenschool/categorie/Algemeen
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6631/Burgemeester-Westerbeek-van-Eertenschool/categorie/Waardering
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Allerlei praktische zaken 
Om het onderwijs soepel te laten verlopen hebben we een aantal praktische zaken 

geregeld en afspraken gemaakt. Deze kunt u hier lezen. 

Inschrijven en aanmelden 

Uw kind is natuurlijk hartelijk welkom op onze school. Het is goed als u onze school zelf 

komt ervaren. Maak eenvoudig een afspraak om kennis te maken door te mailen naar 
directie@schoolvarik.nl of bel: 0344-651466.  

Tijdens het gesprek krijgt u een inschrijfformulier en meer informatie. Dit kunt u thuis 

rustig doornemen. Nadat u het formulier weer ingevuld op school brengt, gaan we aan 

de slag met de inschrijving. U krijgt dan bericht van ons wanneer uw kind kan starten, 

ook krijgt u van de leerkracht van groep 1 bericht over eventuele ‘wendagen’ en een 

code voor het ouderportaal. 

 

Ouderportaal 
De ontwikkeling van uw kind houden we bij in ons leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Via 

het ouderportaal van ParnasSys kunt u meekijken met een aantal gegevens die wij 

bijhouden. Denk bijv. aan absenties en de uitslagen van Cito-toetsen. U kunt in dit 

ouderportaal ook belangrijke persoonsgegevens over u en uw kind controleren en 

eventueel aanpassen. Zo weet u bijvoorbeeld dat school altijd over de juiste 

noodnummers en medische gegevens beschikt. 

Zodra uw kind begint in groep 1 krijgt u van de leerkracht een code om in te loggen op 

dit ouderportaal. Het is belangrijk dat u hier alle gegevens checkt. Inloggen kan via: 

https://ouders.parnassys.net Ook krijgt u een uitnodiging voor de app van ParnasSys 

die we veel gebruiken om te communiceren met ouders: Parro. 

 

Bewegingsonderwijs 
Dit jaar is er extra bewustzijn voor meer beweging tussen de lessen door en bewegend 

leren tijdens de les. Dit kan in het lokaal, buiten of in het speellokaal. De gymschoenen 

van de kleuters gaan in de blauwe ‘hygiëne-tassen’ die daarvoor aan de kapstok hangen 

en blijven dus op school.  

Daarnaast krijgen de groep 5 t/m 8 krijgen iedere maandagmiddag les van een 

vakdocent in De Toevershof. Groep 3/4 krijgt op dinsdagmiddag les in de Toevershof 
van een leerkracht met gymbevoegdheid. 

Alle kinderen zijn verplicht om in de gymzaal gymschoenen en gymkleding te dragen. 

 

Gezonde traktaties 
Als kinderen jarig zijn, mogen ze alle kinderen uit hun klas trakteren. De jarige mag ook 

alle leerkrachten van de school trakteren en loopt samen met twee vriendjes/ 

vriendinnetjes om ongeveer 10:00 uur trots met de traktatie door school. 

mailto:directie@schoolvarik.nl?subject=Kennismaken%20&%20Inschrijving
https://ouders.parnassys.net/
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Wij stellen het als school bijzonder op prijs stellen als traktaties bij verjaardagen van 

kinderen gezond zijn. Een gezonde traktatie is vaak erg lekker, zeker net zo gezellig en 
voor alle kinderen fijn en verantwoord. 

De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de kinderen. 

    

Hoofdluis 

Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis en/of neten 

door de zogenoemde luizenouders. Als u bezwaar heeft tegen de controle, kunt u dit 

doorgeven op school. Worden er luizen en/of neten geconstateerd, dan worden de 

ouders op de hoogte gebracht. We verwachten dat ouders hun kind(eren) behandelen 

tegen hoofdluis om besmetting bij andere kinderen te voorkomen. Voor informatie 
hierover kunt u kijken op de website van de GGD. 

Als er hoofdluis heerst op school, worden alle ouders via de mail of Parro-app op de 
hoogte gebracht, zodat zij hun kind(eren) regelmatig kunnen controleren. 

Heeft u thuis hoofdluis geconstateerd? Dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit even 

doorgeeft op school. Er volgt een controle in de klas op school om te kijken of er sprake 
is van andere gevallen. 

       

Schoolbibliotheek en documentatie 
Iedere klas heeft een eigen klassenbibliotheek, waarin boeken staan om vrij te lezen in 

de klas. Daarnaast is er een prachtige nieuwe schoolbibliotheek waar de kinderen iedere 

donderdagmiddag één of meerdere boeken mogen lenen om thuis te lezen. Dit is 

onderdeel van ons leesonderwijs. Ieder kind krijgt éénmalig een bibliotheektas om de 

boeken te vervoeren. De bibliotheek wordt verzorgd door onze leesouders in 

samenwerking met de lees- mediacoach van Bibliotheek op School.  Via 

bieb@schoolvarik.nl kunt u hen bereiken. Ook bent u op donderdagmiddag tussen 13:00 

en 15:00 uur van harte welkom om te komen kijken. (Tijdens vakanties gesloten) 

 

Verkeersexamen 
Elk jaar krijgen de kinderen van groep 7 de gelegenheid om de theoriegedeelte van het 

https://www.schoolvarik.nl/
mailto:bieb@schoolvarik.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1wc2ClNvZAhVJ6KQKHQgBB1AQjRwIBg&url=https://www.gezondheidsnet.nl/groente-en-fruit/gezond-trakteren&psig=AOvVaw1jRUdSsn_zWiobwVOGQ_gi&ust=1520544521421218
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwqMGZlNvZAhXIyKQKHeESBkoQjRwIBg&url=http://www.kidzy.nl/traktatie-kinderfeestje/gezonde-traktaties/&psig=AOvVaw1jRUdSsn_zWiobwVOGQ_gi&ust=1520544521421218
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOyr6Xy5XeAhVQC-wKHeLuCoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pipegaal.nl/Praktisch/1021-P-hoofdluis&psig=AOvVaw15QqDw2wc57lJj69RycxwZ&ust=1540144341302767
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOyr6Xy5XeAhVQC-wKHeLuCoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pipegaal.nl/Praktisch/1021-P-hoofdluis&psig=AOvVaw15QqDw2wc57lJj69RycxwZ&ust=1540144341302767
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOyr6Xy5XeAhVQC-wKHeLuCoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pipegaal.nl/Praktisch/1021-P-hoofdluis&psig=AOvVaw15QqDw2wc57lJj69RycxwZ&ust=1540144341302767
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verkeersexamen af te leggen. De herkansing is in groep 8. Het praktische gedeelte wordt 

ingevuld in samenspraak met de verkeersouders. 

 

Lestijden 
Sinds dit schooljaar hanteren wij een continurooster met de volgende schooltijden:  

Maandag 08:30u – 14.00u  
Dinsdag 08:30u – 14.00u  
Woensdag* 08:30u – 14.00u groep ½  iedere woensdag vrij 

Donderdag 08:30u – 14.00u  
Vrijdag 08:30u – 14.00u  

Alle kinderen hebben dagelijks een kleine ochtendpauze van 10:15u tot 10:30u.  

Tussen de middag is er 20 minuten pauze. 

 

Overblijf en tussenschoolse opvang 
Vanaf dit schooljaar eten de kinderen met de leerkracht in de klas en is er geen tussen 

schoolse opvang meer vanwege het continurooster. Geeft u elke dag een lunch en 

drinken mee? Ieder klas beschikt over een koelkast, dus ook een gezonde en gekoelde 

lunch meegeven is goed mogelijk! 
 

Huiswerk 

De leerlingen krijgen al vanaf groep 1 huiswerk mee. Bij de groepen 1 t/m 3 is dit een 

incidentele opdracht in de vorm van het verzamelen van materiaal. Bij de groepen 4 t/m 

8 is huiswerk structureler: het voorbereiden van een presentatie of boekbespreking, het 

maken van een werkstuk of presentatie of het leren van lesstof. 

Gebouw en plein 
We werken aan een uitdagende, rijke leeromgeving die betekenisvol is en uitdaagt om te 

ontdekken en te leren. Het gebouw en het plein ondersteunen zo ons onderwijs. Dit 

schooljaar gaan we kijken hoe we dit kunnen optimaliseren samen met ouders en de 

omgeving. We dromen van een groen schoolplein, een leerplein en een inspirerend 
schoolgebouw. 

Verlof, verzuim en ziekte (leerplicht) 
Als uw kind afwezig is op school is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn. Neem dus 

altijd contact op om ons te informeren. Is uw kind ziek, dan kunt u dit voor 08.30u aan 

de juiste groepsleerkracht melden via Parro. U krijgt bericht in Parro als uw kind 

geregistreerd is als ziek/absent.  Daarvoor dient u wel het ouderportaal te koppelen aan 

Parro. Dit kan eenvoudig door in te loggen op het ouderportaal alwaar de optie 

verschijnt. 

 

Om verlof aan te vragen neemt u ruim op tijd (2 maanden van tevoren) contact op met 

de directeur. Er zijn duidelijke regels over het aanvragen en toegekend krijgen van 

verlof. Deze staan ook vermeld op het aanvraagformulier voor verlof. Bij de hoofdingang 

kunt u een aanvraagformulier vinden. Zonder formulier kan uw kind geen rechtmatig 
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verlof opnemen en wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Het kan zijn dat 

we dan contact opnemen met de leerplichtambtenaar.  

Als de leerkracht ziek is, informeren we ouders zo snel mogelijk over de oplossing die 

we hebben. Meestal gaat dit via Parro (zie communicatie). Als er een invaller voor de 

groep staat en u wilt belangrijke informatie over uw kind doorgeven kunt u contact 

opnemen met de directeur of een collega op school. Zij zorgen dat dit bij de invaller van 
die dag terecht komt. 

Naschoolse opvang 
Op onze school verzorgt Chapeau kinderwerk de naschoolse opvang. Chapeau 

kinderwerk heeft een lokaal ingericht als naschoolse opvang. Voor meer informatie kunt 

u terecht op de site van Chapeau kinderwerk. Ook kunt u met Silvia bellen op 

onderstaand nummer. Zij organiseert de dagelijkse activiteiten.  

www.chapeaukinderwerk.nl 
info@chapeaukinderwerk.nl 
06-46923319  
 

Peuteropvang 
In ons gebouw bevindt zich peuteropvang ’t Olifantje, welke onderdeel is van SPGG. We 

werken steeds meer samen om een soepele overgang naar de basisschool mogelijk te 

maken voor uw kind. Hierover hebben we regelmatig overleg. In deze folder leest u 

meer over de peuteropvang. Ook kunt u contact opnemen met de leiding van deze 

locatie: Marieke Gijsberts via 0344 651727 of via peuterspeelschoolvarik@outlook.com. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Vanaf dit schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op initiatief van de 

schoolleiding in overleg met het team en de ouderraad(OR). De oudergeleding van de 

Medezeggenschapraad (MR) heeft hier namens de ouders instemming op. School draagt 

na het vaststellen van het bedrag zorg voor het innen via SchoolKassa van Parro. De OR 

draagt vaak zorg voor uitvoer van leuke activiteiten en bestedingen binnen dit budget.  

Hiermee komt het vaststellen tijdens de algemene ouderavond te vervallen. Zie het 

kopje Stichting Beheer Oudergelden.  
 

De vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2020-2021 is samen met de 
oudergeleding van de MR vastgesteld op €30,- per leerling. 

De bijdrage voor het bijwonen en deelnemen aan kamp is €75,-. 

De bijdrage voor het deelnemen aan schoolreisje of een vervangende activiteit is dit jaar 

nog niet vastgesteld en wordt t.z.t gecommuniceerd in de nieuwsbrief. 

Jaarrooster en lestijdentabel 
Klik hier voor de exacte berekening van het aantal lesuren in de lestijdentabel. 
Hieronder ziet u de vakanties en vrije dagen van 2020-2021. 

https://www.schoolvarik.nl/
http://www.chapeaukinderwerk.nl/
http://www.spgg.nl/wp-content/uploads/Informatieboekje-.pdf
mailto:peuterspeelschoolvarik@outlook.com
https://drive.google.com/file/d/1ZnYNJYiG8i0-PO7LgwMwNGOMKLWLwepb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KPZ8ggnFD1S-kRa5gxC_sXb75WJw62-j/view?usp=sharing
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Op vrije (mid)dagen is de school gesloten voor ouders en kinderen, deze dagen zijn bijv. 
voor het team ingepland als studiedag. 
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Overige regelingen 

 

Klachtenregeling 
We hopen dat het niet zover komt dat u klachten heeft over de school. Toch kan het 

ondanks onze beste bedoelingen en inzet toch voorkomen dat u ontevreden bent over 

een onderwerp of over de gang van zaken in de groep of op school. Dan gaan we graag 

met u in gesprek om de situatie te verbeteren. 

Voor situaties in de groep verwachten we dat u dit eerst samen met de 

groepsleerkracht(en) kunt oplossen. Zij staan u graag buiten schooltijden te woord. Het 

is verstandig om hiervoor een afspraak te maken. Mocht dit gesprek niet tot een 

bevredigende oplossing leiden, dan kunt u altijd terecht bij de directie of de interne 

vertrouwenspersoon. Ook leerlingen kunnen met vragen of problemen terecht bij de 

vertrouwenspersoon. Zie: Wie is wie. 

Voor situaties aangaande de school hopen we dat u zich vrij voelt om de directie te 

benaderen. Uiteraard bent u ook dan vrij om de vertrouwenspersoon benaderen als u dit 

passender lijkt. 

Het kan zijn dat u het passender vindt om contact op te nemen met het schoolbestuur 

van onze stichting Fluvium. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om rechtstreeks 

contact te zoeken met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) via 

onderwijsgeschillen.nl. 

Tot slot is het mogelijk om de vertrouwenspersoon van Fluvium te benaderen. Voor 

onze stichting is dit een medewerker van GGD Rivierenland. Het is hun taak u te 

begeleiden tijdens de klachtenprocedure. U kunt contact opnemen en informeren naar 
de externe vertrouwenspersoon via onderstaande gegevens:  

Jeugdgezondheidszorg van 

GGD Gelderland-Zuid 

tel. 088 - 144 73 30.  

Ongelukken, schade en aansprakelijkheid 
De school is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ongelukken zijn nooit de bedoeling 

maar helaas niet altijd te voorkomen. In ons veiligheidsplan hebben we vastgelegd hoe 

we de veiligheid van leerlingen en personen borgen. 

Mocht de vervelende situatie zich voordoen dat u of uw kind schade veroorzaakt aan 

bijv. het gebouw of materialen, dan zullen wij die schade meestal verhalen op de 

aansprakelijkheidsverzekering van diegene die de schade heeft veroorzaakt. Hierover 

nemen we contact op met de ouders. We willen voorkomen dat kosten ten laste komen 

van de onderwijsbekostiging. 

 

 

  

https://www.schoolvarik.nl/
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Contact en privacy 

 

Contactgegevens  
U bent welkom om binnen te lopen na schooltijd. Hoe graag we ook willen, helaas 

kunnen we niet garanderen dat we altijd spontaan tijd voor u kunnen maken. Een 

afspraak maken via telefoon of mail is dan wel zo handig. Dat kan via: 

directie@schoolvarik.nl  0344-651466 
 

Fluvium 
Onze school is één van de 20 scholen van stichting Fluvium. U kunt contact opnemen 

met Fluvium via onderstaande gegevens of de site bezoeken door op het gele logo te 
klikken. 

 

 

 

Privacy 
Wij gaan bewust om met privacygevoelige informatie. Hiervoor hebben we beleid 

opgesteld in samenspraak met een adviseur zodat we volgens de laatste wetgeving 

handelen (AVG). Voor het delen van namen, foto’s, contactgegevens of andere 

persoonsgegevens van u of uw kind zullen we expliciet toestemming vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@schoolvarik.nl
http://stichtingfluvium.nl/
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Bijlage 1: Wie is wie 
Hieronder een overzicht van onze namen, foto’s en rollen. Door op onze namen te klikken kunt u per 

mail contact met ons opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leerkracht groep 1/2  

Gedragsspecialist 

Zorgteamlid 

Veiligheidscoördinator 

 
Wilma d’Hollosy-Riksen 

Leerkracht groep 5/6  

Intern Begeleider (IB) 

Zorgcoördinator 

 
Leonie van Leijen-Vervoorn 

Leerkracht groep 5/6  

Rekencoördinator 

Sportcoördinator 

Roëlle van Daelen-Blom 

Leerkracht groep 3/4  

 

MR-lid 

Talentcoördinator 

Sabine Hendrickx 

Leerkracht groep 3/4  

Onderwijscoördinator 

MR en GMR-lid 

Petra Vinkestijn 

Leerkracht groep 1/2  

Start 2020-2021 

Ingrid Coenen 

 

https://www.schoolvarik.nl/
mailto:w.d'hollosy@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:l.vanleijen@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:r.vandaelen@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:p.vinkestijn@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:i.coenen@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
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Leerkracht groep 5/6 

Start 2020 - 2021 

Daisy Muller 

Onderwijsassistent 

Ondersteuning in groep 

BHV- en ARBO-

coördinator 

Peuterspeelzaal Marieke Gijsberts 

Onderwijsassistent 

Ondersteuning in groep  

 

 

Angela van Zandwijk 

Conciërge 

Onderhoud & klussen 

André Ton 

 

Directeur 

Beleid 

 

 

Roland Bruggeman 

Leerpleincoach 
 
Onderwijsassistent  

Simone Peterse 

mailto:m.nijboer@schoolvarik.nl?subject=Beste%20RT
mailto:d.muller@schoolvarik.nl
mailto:m.gijsberts@schoolvarik.nl?subject=Beste%20onderwijsondersteuner
mailto:a.vanzandwijk@schoolvarik.nl?subject=Beste%20onderwijsondersteuner
mailto:info@schoolvarik.nl?subject=Beste%20conciërge
mailto:directie@schoolvarik.nl?subject=Beste%20schoolleider
mailto:a.raaijmakers@schoolvarik.nl?subject=Beste%20leerkracht
mailto:s.peterse@schoolvarik.nl
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Bijlage 2: Overzicht methoden 

Methode Vakgebied Groep Link 

 

Kleuterplein  Alle domeinen 1 en 2 Kleuterplein 

 Blits 2 
Studievaardighede

n 
5 t/m 8 Blits 

 

Kanjertraining Soc-emo 1 t/m 8 Kanjertraining 

 

Take it easy Engels 1 t/m 8 Take it easy 

 

Pennenstreken 2 Schrijven 2 t/m 6 Pennenstreken 

 
Schrijfkriebels Schrijven 1 en 2 Schrijfkriebels 

 

Veilig Verkeer 
Nederland 

Verkeer 1 t/m 8 
Veilig Verkeer 

Nederland 

 

Pluspunt 4 Rekenen 3 t/m 8 Pluspunt  

 

Taal/Spelling op 
maat 2 

Taal/Spelling 4 t/m 8 
Taal/Spelling op 

maat 

 

Veilig Leren 
Lezen, KIM 

Aanvankelijk lezen 3 
Veilig leren 

lezen 

 

Atlantis Voortgezet lezen 4 t/m 8 Atlantis 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/kleuters-en-peuters/kleuterplein.htm
https://www.delubas.nl/methodes/studievaardigheden/blits-2/
https://www.kanjertraining.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
https://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_675050
https://vvn.nl/verkeersmethode
https://vvn.nl/verkeersmethode
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt.htm
https://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs
https://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/
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Nieuwsbegrip 
Begrijpend 

lezen 
4 t/m 8 Nieuwsbegrip 

 

Blink Wereldoriëntatie 3 t/m 8 Blink 

 

Moet je doen Expressie 3 t/m 8 Moet je doen 

 

  

https://www.nieuwsbegrip.nl/
https://blinkwereld.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/archief/expressie/moet-je-doen
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Bijlage 3: Terugblik Tevredenheidsonderzoeken 2019 

  

 

 

Een overzicht van de uitslagen met een korte conclusie 

en terugblik per onderdeel.  

Het gemiddelde en het percentage gaat over onze  

school. De Benchmark PO is het landelijke gemiddelde. 

 

Hoe onze leerlingen van gr. 5 t/m 8 school ervaren 

 

Hoe onze ouders de school zien 

Hoe het team school ervaart 

Er zijn extra maatregelen genomen. 

Meer ideeën welkom. 

Korte conclusie 

De kinderen voelen zich veilig, gezien en ervaren 

onderwijs (op maat). Ze willen vooral een 

schoner/aantrekkelijker gebouw & plein. 

Korte conclusie 

We vinden het fijn om als team aan de toekomst van de 

kinderen te werken.  

De werkdruk wordt als belemmering ervaren. 

ervaren. 

Korte conclusie 

Ouders zijn positief over school maar 

net iets minder dan het team en de 

kinderen. We gaan beter uitleggen wat 

voor moois we allemaal doen aan 

veiligheid, extra zorg, instructie op 

maat, talentontwikkeling, etc. 

Ook gaan we graag het gesprek aan om 

te ontdekken wat we van de 

waarneming van ouders kunnen leren 

als school. 

https://www.schoolvarik.nl/
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Bijlage 4: Het schoollied 
 

Het Burgemeester Westerbeek van Eerten schoollied 

Voel je welkom 

Voel je vrij 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school  

Voel je welkom 

Voel je vrij 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 

Refrein: Bij ons op school 

Hoort iedereen erbij 

Bij ons op school 

voelt iedereen zich blij 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 

Je basis leggen 

En durven zeggen 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

Je basis leggen 

En durven zeggen 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 

Refrein: Bij ons op school 

Hoort iedereen erbij 

Bij ons op school 

voelt iedereen zich blij 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 

Samen leren 

Samen zingen 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

Samen leren 

Samen zingen 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school  

 

Refrein: Bij ons op school 

Hoort iedereen erbij 

Bij ons op school 

voelt iedereen zich blij 

Op de Burgemeester Westerbeek van Eerten school 

 

  Klik hier om dit lied te beluisteren 
  

https://www.youtube.com/watch?v=auBDKAEV7pc
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Bijlage 5: Toelichting Corona 
 

Voel je welkom, voel je vrij….Dat is weleens moeilijk gebleken de laatste tijd. Ouders mochten de 

school niet meer zomaar in en zelfs het plein niet meer op. Gezamenlijke activiteiten werden plots 

afgelast. Het samen beleven, ervaren en leren in onze rijke leeromgeving op school, werd opeens 

thuisonderwijs. Hierin hebben we laten zien flexibel te zijn en snel te kunnen schakelen. Onder 

andere de invoer van het continurooster is hierdoor vanaf dit schooljaar al een feit.  

Toch heeft het vooral grote indruk gemaakt dat we geraakt werden in belangrijke kernwaarden. We 

willen allereerst een fijne en veilige school zijn. Veiligheid borgen we door het volgen van de 

richtlijnen van RIVM en GGD. Waar we dit zelf kunnen invullen doen we dit met gezond verstand. 

Ook vinden we het belangrijk dat er overleg met school mogelijk is. We zoeken in deze crisis samen 

een weg die past en informeren u voortdurend. 

Een fijne en veilige school is echter ook een gevoel, zeker voor de kinderen. Waar het kan laten 

alledaagse zaken doorgaan. In onze school geen (onnodig) pijlencircus en waarschuwingssignalen. 

We leiden de kinderen door deze tijd door er rustig samen over te praten, uit te leggen en te laten 

zien.  

De maatregelen die we nemen op school veranderen continu n.a.v. de persconferenties en de 

nieuwste inzichten. Ouders kunnen verwachten dat we ze informeren via de (nieuws)brieven, Parro 

en mailtjes. Hoewel de schoolgids dan niet altijd actueel zal blijken bent u toch op de hoogte over het 

reilen en zeilen op school. Twijfel nooit om contact met ons op te nemen bij vragen of 

onduidelijkheden. 

Via de volgende site blijft u zelf op de hoogte over de landelijke richtlijnen: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

https://www.schoolvarik.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

