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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit 
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Mede namens het team,

Marianne Sneep, directeur De Tamboerijn

Voorwoord
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Contactgegevens

De Tamboerijn
Van Nesstraat 8
2404AV Alphen aan den Rijn

¨ 0172424834
¾ http://www.gbsdetamboerijn.nl
â gbsdetamboerijn@levwn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marianne Sneep m.sneep@levwn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

166

2018-2019

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 bedroeg 166. Bij de start van dit schooljaar, 2019-2020, telt De 
Tamboerijn 166 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Daarnaast zullen er gedurende het schooljaar 
nieuwe kleuters instromen in de groepen 1/2.

Aanmelding en inschrijving

Onze school staat open voor ouders die bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit van harte 
ondersteunen.

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor de Tamboerijn, neemt u contact op met de school. Dit kan via 
de mail: gbsdetamboerijn@levwn.nl en ook telefonisch. Voor ons is het fijn als u uw kind op tijd 
aanmeldt. Het liefst als uw kind het 3 jaar is.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur. U kunt dan ook een kijkje nemen in de school 
en u krijgt een tasje met informatie over de Tamboerijn mee naar huis.

Na de officieel inschrijving neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om bij u thuis kennis te 
maken. Dan zal ook besproken worden wanneer uw kind mag komen wennen in de groep en welke 

Schoolbestuur

LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.734
¾ http://www.levwn.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek.
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praktische zaken voor u van belang zijn wanneer uw kind bij ons op school begint.

Kernwoorden

Liefde voor en door Jezus

Eigenaarschap voor iedereenVertrouwen in God en elkaar

Samen leven Toekomstgericht onderwijs

Missie en visie

Onze visie

Kenmerkend voor onze school is het uitgangspunt dat elk kind uniek is en zich kan ontwikkelen op zijn 
of haar eigen niveau in een veilige omgeving. Wereldorientatie en creatieve vakken worden in 
samenhang gegeven. Hiervoor gebruiken we de methode DaVinci. Bij de overige vakken werken de 
kinderen voor zover mogelijk op hun eigen niveau.

Op De Tamboerijn bieden we onderwijs van betekenis. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen te 
vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten 
wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van 
deze visie vinden we in de boodschap van Gods genade. Alle kinderen en medewerkers zijn Gods 
geliefde kinderen. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan manieren om kinderen toe te 
rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving. We vinden het belangrijk dat alle kinderen 
en medewerkers zijn van God gegeven gaven en talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze 
eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en 
handen uit aan elkaar.

Onze missie

Het onderwijs op De Tamboerijn stimuleert de ontwikkeling van elk kind. De inspiratie vinden wij in 
God die wij kennen vanuit Zijn Woord, de Bijbel.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Met de naam van onze school, De Tamboerijn, willen we niet alleen tot uitdrukking brengen dat er 
muziek in onze leerlingen zit, maar willen we ook een boodschap doorgeven. In het verleden werden 
muziekinstrumenten daar ook voor gebruikt. Wij willen als school de boodschap van Gods liefde en 
genade voor ons laten klinken. We willen dat de leerlingen met plezier spelen, leren en werken.

We vinden belangrijk:

• kinderen een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin zij zich op un niveau kunnen 
ontwikkelen

• om kinderen verschillende werkvormen aan te bieden die hun nieuwsgierigheid opwekt en 
waarmee ze hun talenten kunnen ontdekken

• dat kinderen gemotiveerd en enthousiast zijn en dat zij plezier hebben in het onderwijs dat wij 
bieden

• dat kinderen eigenaar worden vn hun leerproces, iets lastigs willen proberen en leren om door te 
zetten, te reflecteren zodat ze uiteindelijk trots kunnen zijn op het resultaat. We werken samen 
om elkaar te dienen met onze talenten

Onze belofte

Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten 
willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op De Tamboerijn 
geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken, vanuit verwondering voor Gods schepping. Zij 
hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om op basis hiervan hun 
leven vorm te geven. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders/ 
verzorgers van De Tamboerijn nodig. 

Onze kernwaarden

Liefde

We kunnen de ander liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. Wij zijn allen geschapen naar het 
beeld van God en als zodanig verschillend en toch gelijkwaardig. Liefde leert open en eerlijk te 
communiceren. Liefde maakt dat de mening van de ander, ook die van de leerling, ertoe doet en van 
invloed is op de manier waarop je met elkaar omgaat. Liefde in Christus helpt om bij verschil van 
mening tot een oplossing te komen en ons (weer) verbonden met elkaar te weten. Liefde betekent ook 
dat je kunt vergeven.

Vertrouwen

We hebben vertrouwen in onze Schepper. Hij zorgt dagelijks voor ons en rust ons toe voor de taken die 
we hebben gekregen. Hij leert ons ook om onvoorwaardelijk vertrouwen te geven aan elkaar, als 
leerlingen, leerkrachten en ouders zodat leerlingen tot bloei komen in een veilige omgeving die 
duidelijke kaders biedt.Op De Tamboerijn werken leerkrachten vanuit het vertrouwen dat zij door hun 
professionaliteit kunnen doen wat nodig is. Bij vertrouwen hoort ook transparantie: helderheid over 
taken en verantwoordelijkheden. We houden daarbij vast aan een open communicatiestijl en durven 
ons kwetsbaar op te stellen. 

Eigenaarschap

In de Bijbel wordt gesproken over gaven en talenten. In 1 Petrus 4: 10 staat ‘Laat ieder van u de gaven 
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en talenten die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen’. Op De Tamboerijn 
helpen we de kinderen hun talenten te ontdekken en ermee te werken.De leerkrachten stellen hun 
talenten ten dienste van De Tamboerijn en de leerlingen die er dagelijks komen.

Prioriteiten

Wereldoriëntatie in samenhang

De komende jaren richten we ons op de verdere implementatie van de onderwijsmethode DaVinci in 
alle groepen. Deze methode biedt Wereldoriëntatie in samenhang aan. Komend schooljaar willen we 
de verbinding leggen met cultuur. We starten met muziek en tekenen, daarna volgen kunst en drama.

Gebruik van portfolio's

Om kinderen inzicht te geven in het leerproces werken alle leerlingen met portfolio's en voeren ze 
gesprekken met hun leerkracht.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerken met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We ontwikkelen een 
gesprekscyclus op maat. Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met elke ouder en 
bovenbouw leerling samen een startgesprek. Hierna wordt een vervolg gesprek gepland. Om ouders 
inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind stellen we het ouderportaal van Parnassys open voor 
ouders.

Meer en hoogbegaafde leerlingen (MHB)

Er zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Ze leren gemakkelijk omdat ze meer,- of hoogbegaafd 
zijn. Deze kinderen proberen we zo vroeg mogelijk op te sporen, omdat anders de kans groot is dat ze 
zich aanpassen aan hun omgeving. Dit jaar besteden we extra aandacht aan het begeleiden van deze 
leerlingen.

Voor het vaststellen van mee-en hoogbegaafdheid en het onderwijsaanbod voor deze leerlingen 
hanteert De Tamboerijn de volgende screening:

1. De school hanteert een signaleringslijst met kenmerken van hoogbegaafdheid. De 
signaleringslijst wordt in januari afgenomen in de groepen 1, 3 en 5.

2. Meer-en hoogbegaafdheid kan worden vermoed door middel van observatie en gesprekken met 
ouders. Een officiële diagnose kan alleen door middel van een IQ test worden vastgesteld

Identiteit

Onze identiteit

Het christelijke karakter van onze school komt onder andere tot uiting in de lessen Bijbelse 
geschiedenis, het zingen van christelijke liederen, het bidden met elkaar, vieringen van christelijke 
feestdagen en sterrenmomenten, bijeenkomsten waarbij verschillende groepen laten zien waarmee ze 
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een periode aan gewerkt hebben met de bijbellessen en het centrale jaarthema. Dat is dit jaar "Talent 
mag groeien". Niet alleen in de lessen, maar ook in het pedagogisch klimaat en de sfeer op school 
willen we onze identiteit uitwerken. We streven naar een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen.

Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen 
betekenen.
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Ons onderwijs is handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we op een systematische manier werken 
waarbij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk wordt afgestemd op de leerling. Daarbij stellen we ons 
steeds de vraag: Wat heeft het kind nodig, welke aanpak werkt het beste, welke instructie en 
ondersteuning heeft het nodig. 

Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier worden bewaard:

1. observatiegegevens  van "leerlijnen van het jonge kind"
2. toetsresultaten van CITO en methoden
3. rapporten
4. verslagen van leerling besprekingen
5. handelingsplannen
6. onderzoeksrapporten
7. verslagen van oudergesprekken

Het dossier wordt bijgehouden door de leerkracht en de intern begeleider.

Om de lessen zo goed mogelijk voor te bereiden maken we blokplanningen voor rekenen en spelling. 
Hierin staat aan welke doelen er gewerkt wordt, wie er extra instructie nodig heeft, welke materialen er 
nodig zijn en welke verrijking gebruikt wordt. Voor rekenen, spelling, taal, woordenschat en 
studievaardigheden gebruiken we het adaptieve onderwijssysteem Snappet om de lesstof te 
verwerken. De leerlingen werken op een eigen tablet op hun niveau.

Groep 1a/2a: Yvonne van Noort, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1b/2b: Judith Nihot, maandag en dinsdag, Saskia Kok op donderdag

Groep 2c/3: Lenneke Ensing, maandag en dinsdag, Thirza Achterberg op woensdag, donderdag en 
vrijdag

Groep 4: Leonieke Vorenkamp, maandag, dinsdag en woensdag, Inge van der Hoeven donderdag en 
vrijdag

Groep 5: Suzanne Schroer, maandag en dinsdag, Melanie van der Wijngaard, woensdag, donderdag en 
vrijdag

Groep 6: Annerie Tamminga, maandag tot en met vrijdag

Groep 7: Marlies Rijlaarsdam, maandag en dinsdag, Marije Marck, woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 8: Celine den Dekker, maandag tot en met vrijdag

Lenneke Ensing is intern begeleider, zij is hiervoor op woensdag en donderdag aanwezig.

Jordy Schaddelee is vakleerkracht bewegingsonderwijs op maandag en vrijdag

Elly Klapwijk en Lies Kaptein werken als onderwijsassistenten

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Hadassa de Feniks is leraar-ondersteuner

Imrieke van de Lugt is onze administratieve kracht en is op maandag en woensdag aanwezig.

Marianne Sneep is directeur en aanwezig op maandag tot en met donderdag.

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

Verlof personeel

Wanneer er ziekte of verlof van personeel is, wordt de vervanging als volgt geregeld:

1. Inzet van de duo collega

2. Inzet van invallers

3. Inzet van onderwijsassistenten

4. De groepen verdelen

5. De leerlingen vrij geven

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen
2 uur 2 uur 

Taal
5 uur 5 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis)onderwijs moeten leren, zijn in kerndoelen 
vastgelegd. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten 
en kunnen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. 

De lesinhouden en de kerndoelen moeten uiteraard zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en 
verbinding hebben met het dagelijks leven. Daarnaast dient er aandacht te worden besteed aan doelen 
die voor alle leergebieden van belang zijn, zoals: een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën 
en reflectie op eigen handelen en leren.

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

Lezen
8 uur 4 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
2 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min

Spelling
1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Schrijven
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

Onze school is geen VVE school. Wel werken we nauw samen met kinderdagverblijven en krijgen van 
hen een goede overdracht.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

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

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Op De Tamboerijn werken we handelingsgericht. Dat betekent dat de leerkracht de ontwikkeling van 
de leerlingen volgt en weet wat elk kind nodig heeft. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het 
onderwijs en de ondersteuning van elk kind in de groep.  De communicatie over de ontwikkeling van de 
leerling verloopt altijd via de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteunt door de intern begeleider 
en de onderwijsassistent. 

De intern begeleider is degene die de leerlingenzorg coördineert en de leerkrachten ondersteunt bij het 
coördineren ervan.

De onderwijsassistenten geven in de klas of op een andere plaats hulp aan een groepje leerlingen of 
individuele leerlingen. Soms is deze hulp gekoppeld aan een leerling met een 
ondersteuningsarrangement vanuit het samenwerkingsverband.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 3

Klassenassistent 8

Onderwijsassistent 7

Rekenspecialist 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

Leraarsondersteuner 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op onze school wordt de Kanjertraining gegeven. Hier beginnen we na de herfstvakantie mee. De 
training wordt elke week gegeven door leerkrachten die bevoegd zijn de training te geven. Een training 
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duurt 30 minuten.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Onderzoek & Innovatie Groep.
Jaarlijk wordt er door het bureau Innovatie & Onderzoek een veiligheidsonderzoek uitgevoerd onder 
leerlingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Marck. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
m.vanwinden@levwn.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd door middel van de twee wekelijkse nieuwsbrief De Tamboer. Aan het 
begin van het schooljaar vindt er per groep een informatieavond plaats. Ouders worden geïnformeerd 
over de dagelijkse gang van zaken in de groep. Gedurende het jaar kunnen ouders in de groepen kijken 
op open lesmorgens en kijkmiddagen. Voor geïnteresseerde ouders is er in januari een informatieavond 
nieuwe kleuters.

Wanneer ouders hebben meegedaan aan ouder tevredenheidsonderzoek zullen zij op de hoogte 
worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

De ouders worden geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op in de groep door middel van 
Klasbord, een klassenapp en mail van de leerkracht. Zij worden regelmatig uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij de afsluiting van een thema. Leerlingen verzorgen presentaties en laten eigen werk zien.

De ouders hebben inzage in het leerlingvolgsysteem Parnassys en kunnen daar de resultaten van de 
toetsen zien, vanaf de herfstvakantie zijn ook de notities en plannen voor hun kind zichtbaar 

Ouders zijn van onschatbare waarde voor onze school. Wij zien ouders als kenner van hun eigen kind en 
luisteren daarom graag wat u als ouder te vertellen heeft over uw zoon of dochter. We verwachten dat 
u betrokkenheid toont bij het schoolleven en schoolwerk van uw kind.
Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij school, namelijk:

• Door het meedenken en meepraten over het onderwijs dat gegeven wordt tijdens 
koffieochtenden.

• Door het organiseren van en helpen bij het overblijven (Tussen Schoolse Opvang).
• Door het organiseren van en helpen bij feesten en sportdagen (Activiteiten Commissie).
• Door het adviseren over zaken die de school en het onderwijs aangaan (Medezeggenschaps 

Raad).
• Door het adviseren over en meewerken aan zaken die de identiteit van school aangaan

(Identiteitscommissie).
• Door het zitting nemen in de regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

We hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders als het gaat over de vorderingen en 
welbevinden van de kinderen. Aan het begin van het jaar voeren we startgesprekken en maken 
vervolgens met iedere ouder een vervolgafspraak. Met ouders van nieuwe leerlingen wordt er binnen 6 
weken een afspraak gemaakt.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Identiteitscommissie
• Koffieochtenden
• Oudervertelgesprekken

Ouders worden ingezet bij het schoolreisje, koningsspelen en excursies. Verder zijn er soms klassen 
activiteiten waarbij de hulp van ouders wordt gevraagd.

Klachtenregeling

Mocht u een vraag of een klacht hebben, dan kunt u deze in eerste instantie neerleggen bij de 
betreffende leerkracht. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur. Binnen school zijn er twee contactpersonen. Voor adresgegevens verwijs ik 
u naar de infogids. Deze contactpersonen kunnen u helpen met het helder krijgen van de klacht en het 
nemen van vervolgstappen. Ook kunnen zij ondersteunend zijn bij de overdracht van gegevens aan de 
vertrouwenspersoon. De contactpersonen zijn voor de eerste opvang bij een klacht, de 
vertrouwenspersoon voor de verder begeleiding van de klager bij de afhandeling van de klacht. Iedere 
richting in het bijzonder onderwijs heeft eigen klachtencommissies en commissies van beroep. Om de 
expertise te bundelen en de onafhankelijkheid van deze commissies te benadrukken, hebben de 
verschillende besturenorganisaties samenwerking gezocht. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk 
secretariaatsadres en een eigen website, waar u de informatie over de commissies kunt vinden. Het 
secretariaat van de geschillencommissies zorgt voor de procedureel goede begeleiding en behandeling 
van beroepsprocedures en klachten. De behandeling vindt plaats door de eigen Commissie van Beroep 
en Klachtencommissie van het LVGS. Op de website www.gcbo.nl  vindt u de informatie die nodig is, 
om een klacht of beroep in te kunnen stellen evenals relevante reglementen.
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• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in overleg met de MR vastgesteld. De vrijwillige 
ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet 
betaald worden door het Ministerie van Onderwijs.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

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

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

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

4.3 Schoolverzekering

De Tamboerijn heeft schoolverzekering waarbij het gaat om een scholierenongevallenverzekering. 
Deze verzekering keert uit in het geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een 
ongeval dat tijdens schooltijd of een schoolevenement plaatsgevonden heeft. Zaken als schade aan 
eigendommen (brillen, fietsen, kleding en tassen) worden door deze verzekering niet vergoed. Hier is 
school ook niet aansprakelijk voor, maar de ouders van de leerling die deze schade veroorzaakt heeft. 
Ook als niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft, kan school niet verantwoordelijk worden 
gesteld. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Wanneer een kind niet op school kan komen of door een afspraak bij huisarts of tandarts later komt, 
dienen de ouders dit telefonisch of persoonlijk aan de school door te geven. Op andere manieren 
komen ziekmeldingen niet altijd aan waardoor we eenduidig willen zijn in de wijze van ziekmelden. 
Wanneer een leerling afwezig blijkt zonder afmelding, wordt er naar huis gebeld.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De ouders dienen zich strikt te houden aan de vakanties. Slechts bij hoge uitzondering kan daarvan 
afgeweken worden. Dit kan hooguit één keer per jaar en voor een periode van ten hoogste 10 dagen. 
Dat geldt alleen voor de ouders die door hun beroep in géén van de schoolvakanties vakantie kunnen 
nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander 
moment met vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee 
weken na de zomervakantie. Voor het aanvragen van verlof is een formulier beschikbaar op de website 
van de school; www.gbsdetamboerijn.nl.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen, maken we gebruik van het CITO Leerling-en 
Onderwijs Volg Systeem (LOVS). Daarnaast gebruiken we de methode toetsen en de resultaten uit de 
digitale verwerking d.m.v. Snappet.

Als de CITO toetsen zijn afgenomen in januari en juni bespreken we met elkaar de schoolresultaten. De 
leerkracht en de intern begeleider bespreken de resultaten van de groep en kijken samen naar de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de (sub)groepen en individuele leerlingen. N.a.v. deze 
groepsbespreking past de leerkracht het onderwijs aan en verwoordt dat in blokplanningen voor 
rekenen en spelling.

De volgende LOVS toetsen worden afgenomen

• DMT
• AVI
• Rekenen en Wiskunde
• Basisbewerkingen 
• Spelling en spelling werkwoorden
• Begrijpend lezen

In groep 7 nemen we in mei de Entreetoets af. Deze toets geeft een indicatie voor het vervolgonderwijs 
en hebben we gerichte doelen waarmee we in groep 8 kunnen werken.

In april wordt in groep 8 de Eindtoets van CITO afgenomen

5.2 Eindtoets

Om inzicht te geven in onze schoolresultaten zijn de  resultaten van de CITO eindtoets gepubliceerd. 
Onze school scoort doorgaans boven het landelijk gemiddelde. We streven naar een zo goed mogelijke 
uitstroom van leerlingen naar het niveau dat bij hen past.

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 20,0%

vmbo-(g)t 20,0%

havo / vwo 10,0%

vwo 50,0%

De leerlingen van De Tamboerijn stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Het 
advies dat wordt gegeven voor het vervolgonderwijs gebeurt in overleg met de ouders. De gesprekken 
hierover met ouders en leerling vinden in februari plaats.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Betrokkenheid

VerantwoordelijkheidVertrouwen

Op onze school gebruiken we de methodiek van Positive Behavior Support. PBS is een manier van met 
kinderen omgaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op verwachtingen en het versterken van gewenst 
gedrag in plaats van het corrigeren van ongewenst gedrag.

PBS is een geïntegreerde methode voor het beheersen van gedrag op school- en groepsniveau en het 
ondersteunen van gewenst gedrag op individueel niveau. De benadering is positief. Niet omdat 
ongewenst gedrag geen gevolgen mag hebben, maar omdat de focus van het werk van de leerkracht 
verschuift van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag naar het aanleren en zien van gewenst 
gedrag.

PBS sluit aan bij de drie grondwaarden die het team van De Tamboerijn als basis heeft namelijk: 
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen. Deze waarden en gedragsverwachtingen zijn 
geformuleerd en overal op school zichtbaar gemaakt. Via rollenspellen en de praktijk zijn deze aan de 
kinderen geleerd. 

Daarnaast volgen de kinderen de  Kanjertraining. Deze training wordt door gecertificeerde leerkrachten 
gegeven.

Het sociaal vaardig zijn en het goed omgaan met anderen is iets waar we als leerkrachten in alle lessen 
en activiteiten aandacht aan besteden. In onze school willen we dat er voor iedereen vertrouwen, 
veiligheid, rust en respect is. Om dit te bereiken werken we in alle groepen aan het begin van het 
schooljaar met 'Goed van start' en na de herfstvakantie met de Kanjertraining.

Met de methode 'Goed van start' werken we aan een goede groepsvorming en spreken we groepsregels 
met elkaar af.

Met de Kanjertraining werken we aan het zelfvertrouwen van de leerlingen, aan een positieve leer- en 
werkhouding en aan betrokkenheid op elkaar.

De Kanjertraining bestaat uit een aantal lessen met bijbehorende oefeningen. De volgende doelen 
worden nagestreefd:

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid bij leerlingen
• Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieen bij pesten en andere conflicten
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen

We observeren de leerlingen en gebruiken het signaleringssysteem 'Zien'.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg en verbetering is een voortdurend proces op onze school. Door het bijhouden van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys en het analyseren van leerprocessen en leerresultaten (d.m.v. methode 
toetsen en werk met Snappet) hebben we zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis hiervan 
maken we blokplanningen voor spelling en rekenen en worden ze ingezet bij het dagelijks handelen. 

Het handelingsgericht werken (HGW) neemt een centrale plaats in bij het geven van onderwijs op de 
Tamboerijn. HGW is doelgericht en planmatig. De fasen van de HGW-cyclus zijn min of meer 
vastliggende taken. 

In de groepen geeft de leerkracht vorm aan handelingsgericht werken. Hierbij gaat het om samenhang 
tussen kinderen, processen en resultaten.

1. Leerlijnen & doelen: doelgericht onderwijs geven op groepsniveau

2. Leerling(en) in beeld: op groeps- en leerlingniveau, wat kunnen leerlingen wel en niet? We kijken 
naar scores, toets-gegevens, inhoudelijke doelen/beheersdoelen. 

3. Doelen afstemmen op leerling(en) in beeld: doelen opstellen en onderwijsbehoeften vertalen naar 
een effectieve aanpak 

4. Plannen: opstellen van een periode-, week- of blokplanning 

5. Uitvoeren: 'ik doe wat ik van plan ben': kwalitatief en effectief onderwijs, observeren en registreren 

6. Evalueren & analyseren (op groeps- & leerlingniveau): wat zijn de scores/toetsggevens? Is het doel 
wel/niet behaald? 

Professionalisering

Leerkrachten professionaliseren zich door het volgen van cursussen en opleidingen.

Er zijn verschillende specialisten op onze school:

• Taal coördinator
• Reken coördinator
• Meer en Hoogbegaafden coördinator
• Cultuur coördinator

Tijdens werkvergaderingen worden onderwijsinhoudelijk onderwerpen en processen besproken en 
geëvalueerd, afspraken gemaakt hoe we onderwijs geven en kennis gedeeld.

Het komende schooljaar gaan we verder met het thematisch werken met de methode DaVinci waarbij 
het maken van een portfolio een belangrijk speerpunt is. Ook de begeleiding van meer en 

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

Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO)

Bijna alle kinderen blijven tussen de middag over op school, onder begeleiding van ouders. De 
leerlingen uit groep 1 tot en met 4 eten om 12.00 uur en gaan daarna om 12.30 uur naar buiten. 
Wanneer er gegeten wordt, wordt er onderwijs gegeven in de eerste 10 minuten van de maaltijd. De 
leerkracht leest een boek voor of er wordt educatie gegeven over een gezonde levensstijl. De leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8 spelen eerst buiten van 12.00 uur tot 12.30 uur en eten vervolgens 15 
minuten in de groep. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer. 

De TSO-commissie organiseert het overblijven. Door middel van een rooster worden de ouders ingezet 
op het plein. De kinderen eten in hun eigen lokaal met hun leerkracht. Ouders die er voor kiezen om 
niet te komen overblijven, wordt er een bedrag in rekening gebracht voor het gebruik maken van de 
TSO. De kosten voor de TSO zijn 180 euro voor het eerste kind in een gezin en voor ieder volgend kind 
dat van de TSO gebruik maakt wordt er 100 euro gerekend. Wij maken op school gebruik van Campina 
schoolmelk. Als u wilt dat uw kind melk, yoghurtdrink of chocolademelk krijgt, dan kunt u zich 
aanmelden via de website: www.schoolmelk.nl. De TSO-commissie krijgt dan bericht van Campina en 
zorgt ervoor, dat uw kind het drinken ontvangt. De betaling van deze schoolmelk verloopt via Campina.

Naast onze school zit Shezaf (www.shezaf.nl), zij bieden voor en naschoolse opvang aan.

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  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 14:45  - 

Woensdag: Op woensdag is groep 1 en 2 vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Jaarmarkt 18 september 2019 18 september 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 maart 2020

Paasweekeinde 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinkstervakantie 01 juni 2020 05 juni 2020

Zomervakantie 20 juli 2020 28 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groep 3 en 4, groep 5 t/m 8 Maandag morgen, vrijdag
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