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De basisschooltijd is een belangrijke periode in een kinderleven. U vertrouwt uw kind gedurende acht 
jaar toe aan de zorg van 'juffen en meesters'. In deze periode wordt een basis gelegd voor het verdere 
leven. De keuze voor een school is dan ook een belangrijke stap. Geen enkele basisschool is gelijk: er 
zijn verschillen in levensbeschouwing, kwaliteit, grootte en organisatie. Het is daarom belangrijk dat wij 
ons duidelijk presenteren zodat u weet waarvoor u kiest.

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, waarbij de 
focus ligt op identiteit en onderwijskwaliteit.

We vinden een goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. 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.

Namens het team van De Tamboerijn,

Marianne Sneep, directeur 

Meer informatie vindt u via onze website: www.detamboerijn@levwn.nl. U kunt ook bellen voor een 
kennismakingsgesprek en rondleiding. U bent van harte welkom!

Voorwoord
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Contactgegevens

De Tamboerijn
Van Nesstraat 8
2404AV Alphen aan den Rijn

¨ 0172424834
¾ https://detamboerijn-levwn.nl
â detamboerijn@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 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

164

2020-2021

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2020 bedroeg 164. Bij de start van dit schooljaar, 2021-2022, telt De 
Tamboerijn 162 leerlingen, verdeeld over 7 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: detamboerijn@levwn.nl en ook telefonisch. Voor ons is het fijn als u uw kind op tijd aanmeldt. 
Het liefst als uw kind 3 jaar is.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding. U krijgt een tasje met 
informatie over De Tamboerijn mee naar huis.

Na de officiële 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: 3.910
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.

Kenmerken van de school

Liefde voor en door Jezus

Eigenaarschap voor iedereenVertrouwen in God en elkaar

Samen leven Toekomstgericht onderwijs

Missie en visie

Visie en Missie

"Talent mag groeien"

Onze missie

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

Wij zijn een school, waar leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren. We willen een 
veilige plek bieden, waar ieder kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze visie 

Op De Tamboerijn bieden we onderwijs van betekenis. Elk kind uniek en heeft zijn eigen talenten en 
mogelijkheden. Een school is een plaats waar niet alleen kennis wordt overgedragen, maar waar je ook 
samen met anderen mag ontdekken wie je bent en wat je kunt. Op onze school kunnen kinderen zich 
ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau in een veilige omgeving

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.  

We vinden belangrijk:

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

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

1.2 Missie en visie
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• dat kinderen gemotiveerd en enthousiast zijn en dat zij plezier hebben in het onderwijs dat wij 
bieden.

• dat kinderen eigenaar worden van 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.

Wereldoriëntatie en creatieve vakken worden in samenhang gegeven. Bij de overige vakken werken de 
kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.

Onze belofte

Wij beloven onze leerlingen te helpen zich te 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.

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. 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. Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken, 
bevorderen we onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden . 

Strategie

Onze leidinggevende principes geven richting hoe wij als school in deze maatschappij willen staan. We 
zien dat wanneer kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, ze zich kunnen 
ontwikkelen, groeien en ook in staat zijn te reflecteren op werk en gedrag. Daarom hebben we de 
volgende leidinggevende principes met elkaar afgesproken:

1. Leerlingen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school
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2. Leerlingen hebben plezier in spelen, werken en leren

3. Leerlingen en leerkrachten kunnen reflecteren op werk en gedrag.

Onze strategieën geven de wegen aan om onze doelen te bereiken:

• We werken vanuit onze visie en missie met alle geledingen rondom De Tamboerijn
• We optimaliseren de samenwerking tussen leerkrachten  door gezamenlijk thema’s voor te 

bereiden en uit te voeren, verantwoordelijkheid te delen voor de ontwikkeling van de leerlingen.
• We versterken de professionele cultuur.
• We betrekken de leerlingen bij hun ontwikkelingsproces.
• We delen kennis door te werken in leerpleinen.

Identiteit

Onze identiteit

De scholen van de LEV-WN scholengroep bieden onderwijs met de Bijbel als basis.

LEV-Onderwijs vanuit het hart. Wij heten LEV-WN, Liefde en Vertrouwen, WN staat voor West-
Nederland. Het Jiddische woordje ‘lev’ betekent hart. Het geeft een prachtige dimensie aan onze naam: 
het hart verbeeldt immers de Liefde, en die Liefde staat aan de basis van alles binnen onze organisatie. 
‘Lev’ betekent daarnaast durf, iets wat onze scholen en onze medewerkers kenmerkt. Leven en werken 
vanuit Liefde en Vertrouwen staat haaks op onze tijd. Het is daarom gedurfd om onze hoge ambities 
dagelijks handen en voeten te geven.

Wat betekent dit concreet voor ons onderwijs?

• Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij 
kunnen betekenen.

• We willen onze leerlingen vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven 
staan.

• Onze leerlingen leren als hoopvolle christenen te leven, ondanks alle beperkingen en tegenslagen 
in deze niet-maakbare wereld.

• Wij kennen Gods Liefde en mogen daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk.

Kwalitatief goed onderwijs met de Bijbel als inspiratiebron. 

Wij willen maar één ding: kwalitatief goed onderwijs geven aan onze kinderen. Onze christelijke 
identiteit is het fundament daarvoor, met de Bijbel als inspiratiebron. De Bijbel bevat waarheid, 
goedheid en heeft zeggingskracht voor heel ons leven en heel de samenleving. Op LEV-scholen is Jezus 
Christus het grote voorbeeld. Wij willen Hem volgen.

Geloof in ontwikkeling

Wij geloven dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs 
vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen 
bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van 
God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar.

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 
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feestdagen en sterrenmomenten, bijeenkomsten waarbij verschillende groepen laten zien waar ze een 
periode aan gewerkt hebben met de bijbellessen en het centrale jaarthema. 

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.

Burgerschap

De school is een plek waar met elkaar geleerd wordt voor het leven. Ze is een oefenplaats en 
leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. We doen het samen en geïnspireerd vanuit onze 
gedeelde waarden liefde en vertrouwen. In een veilige sfeer, verbonden met elkaar, met de blik naar 
buiten.

God is onze schepper en dankzij Jezus zijn wij Zijn geliefde kinderen. Dat is de basis van ons bestaan en 
geeft ons en onze leerlingen ook een verantwoordelijkheid. We mogen Zijn liefde met de wereld delen. 
Liefde voor God, voor jezelf, voor de ander en voor de schepping.

Vanuit die basis zien wij burgerschapsvorming op onze school als kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. 

Zoals al het  onderwijs is ook burgerschapsvorming gericht op richting geven én vrijheid bieden. 
Burgerschapsvorming dient niet alleen om leerlingen te leren hoe ze zich horen te gedragen in de 
Nederlandse democratische samenleving (kwalificatie en socialisatie). Burgerschapsvorming is er ook 
om hen toe te rusten, te enthousiasmeren en te ondersteunen om zelf hun keuzes en afwegingen te 
maken met het oog op een goed leven, met en voor anderen (persoonsvorming).

7



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.

Voor rekenen, spelling, taal, woordenschat en studievaardigheden gebruiken we het adaptieve 
onderwijssysteem Snappet om de lesstof te verwerken. De leerlingen werken op een eigen 
Chromebookop hun niveau.

Op De Tamboerijn werken we in leerpleinen:

Leerplein 1-2-3

Groep 1a/2a

Groep 1b/2b

Groep 3

Leerplein 4-5-6

Groep 4

Groep 5/6

Leerplein 7-8

Groep 7

Groep 8

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen
2 uur 2 uur 

Taal
5 uur 5 uur 

Bijbellessen
2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 

Buitenspel
6 uur 6 uur 

Muziek
30 min 30 min

Speel-werklessen
7 uur 7 uur 

In ons kleuteronderwijs werken we met thema's. Spel vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Kinderen 
leren door spel. Hiervoor gebruiken we verschillende hoeken.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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 

Invulling onderwijstijd
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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 besteden we aandacht aan doelen die voor alle 
leergebieden van belang zijn, zoals: een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën en reflectie 
op eigen handelen en leren.

De zaakvakken worden thematisch aangeboden met de methode DaVinci.

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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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Wanneer er ziekte of verlof van personeel is, treedt het noodplan in werking. Omdat we in leerpleinen 
werken vangen de collega's binnen het leerplein de leerlingen op. Dat betekent dat één leerkracht 
verantwoordelijk is voor 2 groepen met ondersteuning van een leraar ondersteuner.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

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. 
methodetoetsen en werk met Snappet) hebben we zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis 
hiervan maken we blokplanningen voor spelling en rekenen. Deze worden gebruikt 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, toetsgegevens, 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

Doelen in het schoolplan 

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

We doen ons uiterste best om de groep op te vangen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de groep naar 
huis gestuurd. In dat geval is er werk voor de kinderen dat ze digitaal kunnen doen. Ze kunnen thuis 
inloggen op hun persoonlijke pagina en spelling en rekenwerk maken.
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Leerkrachten professionaliseren zich door het volgen van cursussen en opleidingen.

Er zijn verschillende specialisten op onze school:

• Taalcoördinator
• Rekencoördinator
• Meer en Hoogbegaafden coördinator
• Cultuurcoördinator

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

Voor het komende jaar staan de volgende doelen centraal:

D.m.v. halfjaarlijkse toetsen van CITO, methode toetsen, monitoring van het dagelijks werk en 
gesprekken met leerlingen hebben we zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

Tijdens de bespreking van de resultaten hebben we zicht op de doorgaande lijn en de ontwikkeling van 
de leerlingen.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

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

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.
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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 op school

Anti-pestprogramma

Na de zomervakantie starten de gouden weken. We gebruiken het boek 'Goed van start' om een goede 
start met de kinderen te maken.

Na de herfstvakantie starten we met de de Kanjertraining gegeven. De training wordt elke week 
gegeven door leerkrachten die bevoegd zijn de training te geven. Een training duurt 30 minuten.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

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

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Marck m.vanwinden@levwn.nl

anti-pestcoördinator Kok saskia.kok@levwn.nl

vertrouwenspersoon Koelewijn r.koelewijnvp@levwn.nl
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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 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd door middel van Parro. 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. Zij worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de afsluiting van een thema. Leerlingen 
verzorgen presentaties en laten eigen werk zien.Gedurende het jaar kunnen ouders in de groepen 
kijken op open lesochtenden en kijkmiddagen. Voor geïnteresseerde ouders is er in januari een 
informatieavond.

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

De ouders hebben inzage in het leerlingvolgsysteem Parnassys en kunnen daar de resultaten van de 
toetsen, notities en plannen voor hun kind inzien.

Ouders zijn van onschatbare waarde voor onze school. Wij zien ouders als kenner van hun eigen kind en 
luisteren daarom graag naar 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 
• Door het adviseren over zaken die de school en het onderwijs aangaan (Medezeggenschapsraad).
• Door het adviseren over en meewerken aan zaken die de identiteit van school aangaan (WIOS).

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.

4 Handige informatie voor ouders

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

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid leerlingen

• Gastlessen

• Sportevenementen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

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.

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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• 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.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Wanneer een kind niet op school kan komen of door een afspraak bij huisarts of tandarts later komt, 
dienen de ouders via Parro 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 vraagt u verlof aan voor uw kind:
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.

LEV- scholen staan open voor alle kinderen van wie de ouders bewust kiezen voor het christelijk 
onderwijs op onze scholen.

De vereniging LEV West-Nederland heeft de volgende grondslag:

De Bijbel is van kaft tot kaft het Woord van God, de bron waaruit we leven en werken.

De Drie Formulieren van Eenheid, zoals kernachtig samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Met deze grondslag brengt de LEV ScholengroepWest-Nederland tot uitdrukking dat zij de Bijbel als 
het hoogste gezag aanvaardt. Bij al onze onderwijskundige en pedagogische inzet is de Bijbel als basis

4.4 Toelatingsbeleid
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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.

In januari en juni nemen we de CITO toetsen af. Daarna 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 april wordt in groep 8 de Eindtoets van CITO afgenomen.

Om de ontwikkeling van de kleuters te volgen, gebruiken we het observatie systeem van Parnassy: 
Leerlijnen voor het jonge kind.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

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

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

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

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

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

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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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 zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

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

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Tamboerijn
99,4%

96,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

De Tamboerijn
82,5%

64,1%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (53,6%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 7,7%

vmbo-k 11,5%

vmbo-(g)t 19,2%

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

havo 23,1%

havo / vwo 3,8%

vwo 26,9%

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.

In de groepen 6 en 7 geven we een voorlopig advies. Deze gesprekken vinden in juni plaats.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 

23



anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Betrokkenheid

VerantwoordelijkheidVertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

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:

Werkwijze Sociale opbrengsten
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• 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'.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag over op school, onder begeleiding van ouders. De leerlingen uit 
groep 1 tot en met 4 eten om 12.15 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 niet komen 
overblijven, wordt er een vrijwillig bedrag in rekening gebracht voor het gebruik maken van de TSO. De 
kosten voor de TSO zijn €180,- voor het eerste kind in een gezin en voor ieder volgend kind dat van de 
TSO gebruik maakt wordt er €100,-  gerekend

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 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

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 geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt 
verzorgd door de kinderopvang van Shezaf en Junis.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

Directie ma, di, woe, do 8.00-17.00 en op afspraak

Leerkrachten ma, di, woe, do vrij op afspraak

Administratie ma, woe, do 8.30-12.00

Intern begeleider woe, do, vrij op afspraak

Logopedist vrij op afspraak
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