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We geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind





1. Woord vooraf 

Voor u ligt de schoolgids van de Koningin 
Julianaschool. 
In deze gids presenteren wij onze school aan ouders en 
aan ieder die informatie wenst over onze school.  
Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. 
Daarom vraagt de overheid aan alle scholen om ouders 
inzicht te geven in hun manier van werken, door middel 
van een schoolgids. 
Deze schoolgids is meer dan een informatieboekje 
waarin staat wat er gebeurt bij ons op school. Het bevat 
een beschrijving van de belangrijkste overtuigingen van 
de Koningin Julianaschool en ademt daarmee de sfeer 
uit die er op onze school heerst.   

Naast deze schoolgids geven we eens per maand  
een nieuwsbrief uit waarin informatie en wetenswaar= 
digheden over de school en de leerlingen vermeld 
staan. 
Op onze website  
www.julianaschool-culemborg.nl  
kunt u alle informatie nog eens nalezen. 

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd bij ons terecht met 
vragen over de school of uw kind. 

Het team van de KJS 

2. Wat is het voor school? 

De Koningin Julianaschool is een school voor Christelijk 
Speciaal Basisonderwijs (SBO) en staat open voor kinderen 
met een christelijke, maar ook voor kinderen met een 
andere levensbeschouwelijke achtergrond. 
De Koningin Julianaschool (KJS) is onderdeel van de 
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & 
Bommelerwaard (www.cpob.nl). 
Onder het bestuur van deze stichting vallen 18 
basisscholen en 2 peuterspeelzalen. Het bestuur zetelt in 
Tiel. 
SBO staat voor Speciaal Basisonderwijs, de bijzondere 
combinatie van vakbekwaam  
basisonderwijs aangevuld met specifieke leer-, gedrags- 
en opvoedingsexpertise. De KJS biedt passend onderwijs 
aan kinderen die zich op de gewone basisschool niet op 
hun best ontwikkelen en daar zijn vastgelopen. 
Op de KJS zijn de groepen kleiner dan op een reguliere 
basisschool. Daarnaast bestaat het team uit 
gespecialiseerde leerkrachten en deskundigen als een 
logopediste, remedial teachers, dyslexie specialist, 
gedragsspecialist en fysiotherapeut.  
Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor ondersteuning 
en begeleiding van de kinderen. 

De KJS is een excellente school. De leerresultaten van de 
leerlingen liggen al jaren ver boven het landelijk 
gemiddelde. De school besteedt veel aandacht aan 
gezondheid; gezonde voeding, gezond gedrag en 
bewegen zorgen ervoor dat kinderen optimale 
leerprestaties kunnen behalen. 

De stap naar een school voor speciaal basisonderwijs is 
vaak groot. Wij willen deze stap voor u en uw kind zo 
prettig mogelijk laten verlopen.   
Daarom proberen wij allereerst een veilige omgeving te 
scheppen, waarin kinderen zich prettig en thuis voelen.  
We streven ernaar dat ieder kind zich op eigen niveau, 
sociaal-emotioneel en didactisch, zo optimaal mogelijk 
kan ontwikkelen. We stellen hoge doelen en zien het als 
onze opdracht om bij ieder kind “eruit te halen wat erin 
zit”. Wij vinden het van groot belang dat de voorwaarden 
om tot leren te kunnen komen optimaal aanwezig zijn.  

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling, met als doel 
ons onderwijs zo optimaal en effectief mogelijk te laten 
zijn. 
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Juli 2018 

Week 27

Ma 2 
Di 3  
Wo 4 
Do 5  
Vr 6 

Week 28 

Ma  9
Di 10 Schoolverlatersavond 
Wo 11
Do 12 Kennismaking nieuwe 

leerlingen
Vr 13 Laatste schooldag, kinderen 

zijn om 12.00 uur uit

Week 29

Ma 16 Zomervakantie
Di 17 Zomervakantie
Wo 18 Zomervakantie
Do 19 Zomervakantie
Vr 20 Zomervakantie

Week 30 

Ma 23 Zomervakantie
Di 24 Zomervakantie
Wo 25 Zomervakantie
Do 26 Zomervakantie
Vr 27 Zomervakantie

Week 31 

Ma 30 Zomervakantie
Di 31 Zomervakantie
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• voor de gezondheid en de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de leerlingen en 

• voor een groene en veilige schoolomgeving.  

Als gezonde en veilige school dragen we bij aan een 
gezondere leefstijl en aan het welbevinden van onze 
leerlingen en aan de zorg voor elkaar en onze 
omgeving. Op deze manier kan er door de leerlingen 
een optimaal leer- en ontwikkelingsproces worden 
doorgemaakt. 
Dat zijn belangrijke zaken die ook nog eens bijdragen 
aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Daarom zijn we blij dat de KJS sinds 2013 een landelijk 
erkende Gezonde School is. Een gezonde school, dat 
is natuurlijk een mooi vignet. Maar wat merken 
leerlingen en ouders daarvan in de praktijk? 

• De leerkrachten, intern begeleiders en andere 
stafkrachten zijn alert op het welbevinden van 
onze leerlingen. We werken intensief samen met 
de schoolarts en schoolmaatschappelijk werk, 
voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen. 

• De KJS werkt aan het voorkomen van en reageert 
adequaat  op grensoverschrijdend gedrag. De 
school heeft een sterke structuur met duidelijke 
regels en afspraken. Positief gedrag word 
beloond en gestimuleerd. 

We investeren in educatie en veiligheid 
• De KJS is erkend als Vreedzame School. Leer-

lingen zijn getraind als mediatoren en helpen bij 
het tegengaan van pesten en oplossen van ruzies. 
De KJS heeft ook een actieve leerlingenraad. 

• De KJS besteedt veel aandacht aan bewegen en 
sport. Natuurlijk hebben we een vakleerkracht 
gymnastiek die bijdraagt aan het voorkomen aan 
overgewicht en kinderen actief begeleidt naar een 
sportclub. De KJS heeft door samenwerking met 
de Brede School en Special Heroes een breed 
aanbod aan binnen- en naschoolse sportactivitei-
ten.  Ouders kunnen via de school een beroep 
doen op het Jeugdsportfonds, waarmee contribu-
tie voor sportverenigingen vergoed kan worden. 

• Ook onder schooltijd wordt bewogen door de 
leerlingen: op bureaufietsen tijdens het werken, 
tussen de lessen door tijdens korte beweegacti-
viteiten en natuurlijk op het schoolplein. 

We hebben oog voor de omgeving 
• De KJS is een van de eerste scholen in Nederland 

met een Groen en Gezond schoolplein dat 
kinderen uitdaagt om spelend te ontdekken. De 

3. Waar de school voor staat 
Identiteit 
Een Christelijke school zijn betekent voor ons dat we 
de richtlijnen voor ons handelen vinden in de bijbel. 
Dit wordt o.m. vormgegeven door dagopeningen, 
weekopeningen en weeksluitingen en het zingen van 
christelijke liederen. De Bijbelverhalen proberen we te 
vertalen naar de betekenis in het leven van nu. We 
praten met elkaar over wat de verhalen betekenen. 
Wij verwachten van ouders dat zij de identiteit van de 
school onderschrijven of respecteren.  
Er wordt op onze school ruimte geboden aan de 
verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke 
opvattingen die er in onze samenleving bestaan. In 
school wordt de principiële gelijkwaardigheid van 
opvattingen gegarandeerd. 

De missie en visie van de school 
In onze missie geven we aan wat we beschouwen als 
de opdracht van onze school. In onze visie wordt een 
beschrijving gegeven van hoe we ons onderwijs willen 
vorm geven. Alle beleidsuitspraken die in het school-
plan zijn opgenomen en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten zijn gebaseerd op de missie en visie van de 
school. Onze missie is: 
“Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind” 

In de visie wordt beschreven hoe onze school in elkaar 
steekt, waar we aanpassingen moeten doen om het 
onderwijs op onze school beter op onze missie te laten 
aansluiten.  
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vorm 
willen geven. 

De KJS wil aan leerlingen optimale begeleiding bieden 
door hen: 
• een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen 

zij zichzelf kunnen ontplooien en tot hun recht 
kunnen komen 

• hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor 
zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving 

• hen voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle 
rol in de samenleving 

De KJS: een excellente gezonde en veilige school! 

Hoe gezond leven onze leerlingen? Hoe veilig voelen 
onze leerlingen zich op school? Dit zijn belangrijke 
vragen. Voor onze leerlingen en hun ouders. En ook 
voor onze leerkrachten en onze school. Daarom zet de 
Koningin Julianaschool zich op een structurele en 
geïntegreerde wijze in: 
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Juni 2018 

Week 22 

Vr 1

Week 23 

Ma 4 Avond4daagse
Di 5 Avond4daagse
Wo 6 Avond4daagse
Do 7 Avond4daagse
Vr 8

Week 24 

Ma 11
Di 12
Wo 13
Do 14
Vr 15 Studiedag, kinderen zijn vrij

Week 25 

Ma 18
Di 19
Wo 20
Do 21
Vr 22 2e rapport mee

Week 26 

Ma 25
Di 26 10 minutengesprekken
Wo 27 Kamp groep 8
Do 28 10 minutengesprekken /

Kamp groep 8
Vr 29 Kamp groep 8

Schoolkalender  2017-2018



respectvol met elkaar omgaan; dat geeft veiligheid. 
Wij accepteren dat ieder kind verschilt in talent, tempo 
en temperament en stimuleren de ontwikkeling van 
een positief zelfbeeld. De vertrouwensrelatie tussen de 
leerkracht en de kinderen onderling is voor ons een 
belangrijk onderdeel van het ‘samen op school zijn’. Er 
is veel ruimte voor complimenten en aandacht voor 
datgene wat goed gaat. 

Met  behulp van de methode De Vreedzame School 
werken we in alle groepen aan het versterken van 
vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. 
De Vreedzame School is een compleet programma 
voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en 
de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen 
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen 
en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, 
en staan open voor de verschillen tussen mensen. Er is 
veel aandacht voor het aanleren van goed gedrag; hoe 
ga je om met elkaar, hoe los je conflicten op een 
goede manier op? In de pauzes zorgen mediatoren uit 
de bovenbouw ervoor dat conflicten tussen kinderen 
uit de onderbouw samen worden opgelost, in principe 
zonder tussenkomst van volwassenen. Mocht dit toch 
nodig zijn dan zijn er volwassenen beschikbaar om te 
helpen. 

In alle groepen worden dezelfde regels gehanteerd. 
De schoolregel die als basis gehanteerd wordt is: 
“wat ik zeg en doe is leuk voor de ander” 
Door middel van rollenspel en gedragslessen worden 
regels aangeleerd. 

We bieden kinderen een stabiele omgeving van 
waaruit zij gemotiveerd leren spelen en werken. Door 
te differentiëren in niveau van instructie, verwerking of 
hoeveelheid leertijd sluiten we aan bij de 
mogelijkheden van iedere leerling. We hanteren hierbij 
een resultaatgerichte werkwijze, met duidelijke doelen 
en leerlijnen. 
Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen 
zich t.o.v. de leerkracht(en), de medeleerlingen en 
ouders, zo gedragen dat daaruit respect spreekt.  
Wanneer kinderen zich misdragen b.v. door grof 
taalgebruik of fysiek geweld kunnen de volgende 
maatregelen worden getroffen met als enige doel de 
leerling bewust te maken van zijn/haar ongewenst 
gedrag en/of ongewenst gedrag voor de toekomst te 
voorkomen; 
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kinderen zijn mede eigenaar van het schoolplein en 
onderhouden het groene schoolplein met hulp van IVN 
en NME. 
• De KJS treedt met haar visie naar buiten. Wij 

stimuleren actief burgerschap bij onze leerlingen. 
Wij hebben een zwerfvuil convenant met de 
Gemeente Culemborg waardoor leerlingen 
bijdragen aan het schoonhouden van het plein en 
de omgeving. Wij werken samen met het Beatrix 
Verpleeghuis met een programma voor bewoners 
en leerlingen. Wij werken samen met de buurt aan 
de veiligheid van ons schoolplein, buurtgenoten 
beheren als sleutelhouders het plein buiten 
schooltijden. 

• Het oorlogsmonument in Culemborg is 
geadopteerd door de KJS. Op 4 mei leggen 
leerlingen een krans en lopen mee in de stille 
tocht. Gedurende het jaar wordt het monument 
onderhouden door leerlingen. 

We verankeren gezondheid en veiligheid 
• De KJS zorgt er door samenwerking met ouders 

voor dat leerlingen dagelijks fruit en een gezonde 
lunch eten.  Daarbij werkt de KJS samen met 
project Europees Schoolfruit. 

• Alle kinderen drinken water onder schooltijd, 
daarvoor krijgen zij een eigen Dopper waterfles 
uitgereikt. 

• De KJS heeft de aandacht voor gezondheid en 
veiligheid vastgelegd en daarmee verankerd in 
beleidsdocumenten en protocollen.  

• De KJS werkt structureel samen met ouders aan 
een betere gezondheid en veiligheid, op 
ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten en 
door goed contact tussen ouders en leerkrachten. 

Op deze wijze laat de KJS zien dat het vignet Gezonde 
School niet vrijblijvend is. Het vignet is een erkenning 
van de structurele en geïntegreerde wijze waarop de 
KJS samen met ouder en leerlingen werkt aan een 
gezonde leefstijl en een veilige schoolomgeving. 

In 2016 heeft de KJS op basis van het Gezonde School 
profiel het predicaat Excellente School 2016-2018 
ontvangen. 

4. Het pedagogisch schoolklimaat 

De school neemt in het dagelijks leven van de kinderen 
een grote plaats in. Eén van de eerste dingen die wij 
belangrijk vinden is dat we op school positief en 



Week 18 

Di 1 Meivakantie
Wo 2 Meivakantie
Do 3 Meivakantie
Vr 4 Meivakantie

Week 19 

Ma 7
Di 8
Wo 9
Do 10 Hemelvaartsdag
Vr 11 Kinderen vrij

Week 20 

Ma 14 Ouderplusavond
Di 15
Wo 16

Week 21 

Ma 21 2e Pinksterdag
Di 22
Wo 23
Do 24
Vr 25

Week 22 

Ma 28 Start Cito toetsen
Di 29
Wo 30
Do 31

Mei 2018 

Week 20 

Do 17 Lessen muziek groep 5/6
Vr 18 Studiemiddag, kinderen zijn om
 12.00 uur uit
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• de leerling wordt aangesproken op de 
overtreding 

• de leerling biedt afhankelijk van de overtreding 
zijn/haar verontschuldigingen/excuses aan 

• de leerling krijgt extra werk en/of opdrachten, 
die op school of thuis worden gemaakt 

• de leerling wordt tijdelijk uit het leslokaal 
verwijderd 

• de leerling blijft tijdens een of meerdere 
pauzes binnen 

• de leerling blijft gedurende een of enkele 
dagen na schooltijd in de klas 

• de leerling wordt verwezen naar de directie, 
die vervolgens maatregelen zal treffen. 

De ernst van de overtreding bepaalt of de ouders/
verzorgers hiervan in kennis worden gesteld. Bij 
nablijven (langer dan 15 minuten) vindt een melding 
aan de ouders/verzorgers structureel plaats.  

Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat 
er sprake is van onwerkbaar gedrag. Wij verstaan 
onder onwerkbaar gedrag dat een leerling;  
• al dan niet met een aanleiding (extreem) fysiek 

geweld gebruikt naar anderen, verbale agressie, 
agressie naar goederen en voorwerpen, agressie 
naar zichzelf  

• in redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar 
meerdere op school en/of gedrag onberekenbaar 
en onvoorspelbaar is geworden.  

Wanneer er sprake is van onwerkbaar gedrag bij een 
leerling kan er een time-out aan de leerling worden 
gegeven. Hiervoor wordt op de KJS gewerkt met een 
time-out protocol. Ouders worden bij een time-out 
altijd op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een 
gesprek. 
Na 3 time-outs of extreem onverwacht gedrag kan er 
een schorsing van de leerling volgen. 
Verwijdering van een leerling van school is een 
maatregel die wordt ingezet wanneer schorsing 
onvoldoende effect heeft gehad op het gedrag.  
Ook voor schorsen en verwijderen hanteert de 
KJS een vastgestelde procedure.

5. Wat leert mijn kind op school?
Groep 1 en 2 
Het onderwijs aan jonge kinderen in groep 1 en 2 richt 
zich op de totale persoonsontwikkeling van het kind, 
waarbij de betrokkenheid en interesses van het kind 
centraal staan. Het spelen, alleen en met elkaar, neemt 

een belangrijke plaats in. Dit spel wordt zodanig 
begeleid dat de kinderen stapjes in hun ontwikkeling 
maken. Aan de hand van thema’s die passen in de 
belevingswereld van de kinderen wordt in de 
kleutergroep spelenderwijs gewerkt aan de basis voor 
het leren lezen, schrijven en rekenen. Er is veel 
aandacht voor taalontwikkeling, op allerlei manieren. 
Taal is immers de basis voor veel andere activiteiten. 

We werken in de kleutergroep vanuit de kring. Hierin 
start de dag en gedurende de dag keren de kinderen 
hier ook steeds weer in terug. De kring kan wisselend 
van samenstelling zijn, de leerkracht nodigt kinderen 
afhankelijk van het doel van de kring hiervoor uit. Er 
wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, aan tafels, in de 
speelzaal en op het schoolplein. De kleuters hebben 
een eigen plein, afgescheiden van het plein van de 
oudere kinderen. 

Groep 3 tot en met 8 
Vanaf groep 3 start het methodisch leren, dat wil 
zeggen het leren lezen, schrijven en rekenen.  
De hoeveelheid leerstof en het niveau zijn afhankelijk 
van het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de 
doelen die voor de leerling zijn opgesteld. Er wordt 
zoveel mogelijk gestart met een klassikale instructie. 
Daarna kunnen sommige kinderen zelfstandig aan het 
werk. Andere kinderen krijgen nog extra instructie of 
krijgen een andere verwerking. Op die manier zorgt de 
leerkracht ervoor dat de lesstof aansluit bij de 
mogelijkheden van de leerlingen. Vakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis en handvaardigheid 
worden klassikaal aangeboden. Hierbij kan in de 
verwerking ook gedifferentieerd worden. 

In principe krijgen de leerlingen dezelfde leerstof 
aangeboden als op een basisschool. De hoeveelheid 
en het tempo waarin geleerd wordt, is echter 
afgestemd op het niveau van de leerling. Dit kan 
betekenen dat een leerling in groep 8 niet de leerstof 
van groep 8 beheerst.  

Leer- en vormingsgebieden en methodes 
Lezen 
In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs gewerkt aan 
de vaardigheden die kinderen moeten beheersen om 
te kunnen leren lezen. We oefenen met rijmen, met 
klanken en letters. We gaan uit van de voorschot 
benadering, wat betekent dat we niet wachten tot 
kinderen zelf aangeven toe te zijn aan leren lezen, 
maar het bewust en planmatig aanbieden.



April 2018 

Week 14 

Ma 2 2e Paasdag
Di 3 Music4Kids groep 6 / Overal en 

alTijd groep 7
Wo 4
Do 5 Lessen muziek groep 5/6
Vr 6 Hier wonen wij groep 4

Week 15 

Ma 9
Di 10 Overal en alTijd groep 8
Wo 11 Schoolvoetbal
Do 12 Overal en alTijd groep 8 /

Lessen muziek groep 5/6
Vr 13 Overal en alTijd groep 7

Week 16 

Ma 16 Route 8 
Di 17 Route 8
Wo 18 Route 8 / Waar ben ik? groep 3/4
Do 19 Dag tegen pesten / 

Waar ben ik? groep 3/4
Lessen muziek groep 5/6

Vr 20 Koningsspelen
Studiemiddag, kinderen zijn om

Week 17 

Ma 23 Meivakantie
Di 24 Meivakantie
Wo 25 Meivakantie
Do 26 Meivakantie
Vr 27 Meivakantie
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Week 18 

Ma 30 Meivakantie
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In groep 3 maken we een start met het leren lezen met 
de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode geeft 
ons veel mogelijkheden om de leerstof aan te passen 
aan het niveau van een leerling. De leesles start met 
een klassikale instructie waarna kinderen op hun eigen 
niveau boekjes lezen en extra instructie en oefening 
krijgen. Na afloop van de les wordt met de kinderen 
teruggeblikt en wordt verwoord wat er is geleerd in de 
les. 

In de groepen 4 tot en met 8 leren kinderen steeds 
sneller en beter lezen. De instructie en oefening blijft 
een grote plaats innemen in het weekrooster.  
Daarnaast komt de nadruk steeds meer te liggen op 
het begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de 
methode Nieuwsbegrip vanaf groep 4. Deze methode 
werkt met teksten die gaan over actuele onderwerpen, 
waardoor het voor kinderen erg aansprekend is. 
Kinderen leren teksten te herkennen, te lezen en te 
begrijpen. Zonder een goede woordenschat is het 
lastig om teksten te begrijpen. Daarom wordt er ook 
veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de 
woordenschat van de kinderen. 
Voor kinderen met dyslexie worden er aanpassingen 
gedaan in de lesstof. Er is extra begeleiding mogelijk 
en er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen bij het 
lezen. 

Taal 
Voor het vakgebied taal hanteren wij in de groepen 1 
tot en met 3 de methode Ik en Ko en Taaltrapeze. In 
deze methodes ligt de nadruk op het aanleren van 
woorden. Een goede woordenschat is immers erg 
belangrijk bij het leren. Vanaf groep 4 gaan we verder 
met de methode Taal op maat. Ook nu nog wordt er 
veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de 
woordenschat. 

Spelling 
Voor spelling gebruiken we vanaf groep 3 de methode 
Woordbouw. Deze methode stelt ons in staat om goed 
aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. Kinderen 
leren volgens een vaste opbouw steeds moeilijker 
woorden spellen en de bijbehorende regels gebruiken. 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in 
getallen. Dit is een realistische rekenmethode, wat 
betekent dat kinderen leren rekenen op basis van 
situaties uit het dagelijks leven. Kinderen leren inzien 
dat zij rekenen nodig hebben en toe kunnen passen in 
allerlei situaties, ook buiten de klas.

Er is veel tijd voor instructie en oefenen, samen of 
alleen. 

Schrijven 
In groep 3 leren de kinderen het blokschrift aan, 
waarbij het leren lezen van een letter samen gaat met 
het leren schrijven. 
Het aanleren van een verbonden handschrift start in 
groep 4 met de methode Schrijven in de basisschool. 
In de hogere groepen ligt de nadruk steeds meer op 
het sneller leren schrijven en het ontwikkelen van een 
eigen handschrift. 

Wereldoriëntatie en verkeer 
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuuronderwijs en verkeer worden door middel van 
methodes aangeboden, vanaf groep 3. De volgende 
methodes worden gebruikt: Een wereld van verschil 
(aardrijkskunde), Blokboek Natuur, Speur-tocht 
(geschiedenis) en Wijzer door verkeer. In groep 7 en 8 
doen de kinderen mee met het praktisch 
verkeersexamen. Naast de lessen uit de methode 
boeken worden er gesprekken gevoerd, spreekbeurten 
gehouden, werkstukken gemaakt en maken we gebruik 
van leskisten en informatie op internet. Leerkrachten 
combineren thema’s binnen de lessen wereldoriëntatie 
met elkaar, om er zo een samenhangend geheel van te 
maken. 
Vanaf groep 6 werken we met de methode Blits aan 
het aanleren van studievaardigheden. 

Engels  
In groep 7 en 8 brengen we kinderen in contact met de 
Engels taal. Het leren praten en begrijpen van de taal 
staat voorop. We gebruiken de methode Bubbles. 

Cultuur 
Alle leerlingen van de KJS maken met een vaste 
regelmaat kennis met drama, tekenen, koken, muziek, 
schilderen, beeldend werken, techniek, dans en 
theater. Dit gebeurt tijdens de cultuurlessen die wij in 
samenwerking met de Brede School Culemborg 
verzorgen. Hiervoor komen er verschillende 
vakdocenten naar onze school toe. Er vinden excursies  
plaats binnen Culemborg, waarmee kinderen kennis 
maken met de geschiedenis en cultuur van de stad. 
Eens per jaar worden de werkstukken van de leerlingen 
tentoongesteld tijdens de cultuurpresentatie voor 
ouders. 



Maart 2018 

Week 9 

Do 1 Voorjaarsvakantie
Vr 2 Voorjaarsvakantie

Week 10 

Ma 5
Di 6 Music4Kids groep 6
Wo 7
Do 8 Waar ben ik? groep 3/4
Vr 9

Week 12 

Ma 19
Di 20 Music4Kids groep 6
Wo 21
Do 22 Waar ben ik? groep 3/4 

Hier wonen wij groep 4
Vr 23

Week 13 

Ma 26
Di 27 Music4Kids groep 6 / Overal en 

alTijd groep 7 /  Overal en 
alTijd groep 8

Wo 28 Lessen muziek groep 5/6
Do 29
Vr 30 Goede Vrijdag, kinderen vrij

Week 11 

Ma 12
Di 13 Music4Kids groep 6
Wo 14 Studiemiddag, kinderen zijn om 

12.00 uur uit
Do 15 Waar ben ik? groep 3/4

Hier wonen wij groep 4
Vr 16
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Bewegingsonderwijs 
Alle groepen krijgen minimaal twee keer per week 
gymles. Eén keer per week van een vakleerkracht, de 
andere keer van hun eigen leerkracht. De kleutergroep 
gymt dagelijks in de speelzaal in de school. Vanaf 
groep 3 wordt er gegymd in de gymzaal naast de 
school. Daarnaast zijn er regelmatig extra gymlessen, 
die gegeven worden door gastdocenten van 
verschillende sportverenigingen. Hierdoor kunnen 
kinderen kennis maken met diverse sporten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Voor lessen op het gebied van sociaal-emotionele 
ontwikkeling gebruiken we de methode: de Vreedzame 
School. De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het 
beschouwt de klas en de school als een leefgemeen- 
schap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, 
een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en 
voor de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen.  
Het centrale thema van de Vreedzame School is het 
oplossen van conflicten op een andere manier dan met 
geweld. De doelstelling van het programma is echter 
nog breder: de school ontwikkelt zich tot een 
democratische gemeenschap waarin alle leden 
(leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, 
zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen 
t.o.v. elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk 
voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter 
leer- en werkklimaat. 

Burgerschapskunde 
Burgerschapskunde is een houding, een attitude waar 
door de leerkracht t.a.v. de leerlingen vaak aan 
gerefereerd moet worden. Het gaat om het delen van 
waarden en normen en het ontwikkelen van inzicht in 
het functioneren als democratisch burger. 
De school laat de kinderen rechtstreeks en actief 
kennis maken met democratische principes door te 
werken met een leerlingenraad. Leerlingen kiezen hun 
eigen kandidaat, kandidaten kunnen zichzelf profileren 
voor de verkiezingen. 
Er wordt jaarlijks een verkiezing gehouden i.v.m. 
aftredende leerlingen. De raad mag zich uitspreken 
over bepaalde zaken en advies uitbrengen aan de 
directie van de school. Op deze manier zijn de 
leerlingen actief met de democratie bezig en leren zijn 
hoe zij hun rol als burger in de maatschappij later vorm 

kunnen geven 
Het omgaan met elkaar en de samenleving en het 
overdragen van waarden en normen vindt ook plaats 
tijdens de lessen van de Vreedzame School en de 
lessen godsdienst. 
Elke groep gaat twee keer per jaar op bezoek in het 
Beatrix verpleeghuis. Daar worden activiteiten 
ondernomen samen met de bewoners van het huis. 
Voor de kinderen van de school een moment om 
hulpvaardigheid en zorg voor anderen te tonen. 

ICT 
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een 
smartboard, een digitaal schoolbord. Ook staan er in 
iedere groep meerdere computers. De leerlingen 
werken hier vaak mee. Voor taal, lezen, rekenen en 
spelling maken we gebruik van ondersteunende  

De KJS is een school voor speciaal basisonderwijs 
(SBO).  
Dit betekent dat er kinderen van 4 t/m 13 jaar op onze 
school zitten die - om welke reden dan ook - 
problemen hebben met leren en/of problemen hebben 
op sociaal-emotioneel gebied. Als de basisschool heeft 
aangegeven, dat zij niet in staat is om voldoende extra 
hulp te kunnen geven, kan onze school in beeld 
komen. 
De problematiek van de leerlingen is heel verschillend. 
Vaak is er sprake van leerproblemen, veroorzaakt door 
een lagere intelligentie of door een leerprobleem. Er 
kan ook sprake zijn van gedragsproblemen of een 
combinatie van leer- en gedragsproblemen. Ook 
kinderen met een arrangement voor spraak-
taalproblemen kunnen bij ons op school geplaatst 
worden. 
Een kind kan echter pas naar een school voor speciaal 
basisonderwijs als er een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) is afgegeven door het samenwerkingsverband 
Bepo. De ouders die in het bezit zijn van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 
basisonderwijs voor hun kind, verzorgen dan zelf de 
aanmelding bij het speciaal basisonderwijs. De KJS 
bekijkt vervolgens op basis van de aangeleverde 
gegevens of de school verwacht te kunnen voldoen 
aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Het kan ook zo zijn dat een leerling vanuit een medisch 
kinderdagverblijf of een andere vorm van  

6. Leerlingen 



Week 5 

Do 1 Dit ben ik theater groep 1/2
AMV groep 4, 5, 

Vr 2 1e rapport mee

Week 6 

Ma 5 Onze stad groep 5/6
Di 6 10 minuten gesprekken / 

adviesgesprekken groep 8
Wo 7 Onze stad groep 5/6
Do 8 10 minuten gesprekken / 

adviesgesprekken groep 8
AMV groep 4 en 5

Vr 9

Week 8 

Ma 19 Dit ben ik groep 1/2
Di 20
Wo 21
Do 22
Vr 23 Studiemiddag, kinderen zijn 

om 12.00 uur uit

Februari 2018 

Week 9 

Ma 26 Voorjaarsvakantie
Di 27 Voorjaarsvakantie
Wo 28 Voorjaarsvakantie

Week 7 

Ma 12
Di 13
Wo 14 Onze stad groep 5/6
Do 15 Dit ben ik groep 1/2

AMV groep 4, 5
Vr 16

Schoolkalender 2017-2018



Schoolgids 2017-2018

speciaal onderwijs, naar onze school verwezen wordt. 
Ook dan is een verklaring van toelaatbaarheid van het 
samenwerkingsverband noodzakelijk voordat hij of zij 
kan worden aangemeld. 
Nadat de kinderen zijn aangemeld op onze school, 
wordt zorgvuldig bekeken of de KJS kan voldoen aan 
de onderwijsbehoeften van een kind. In de meeste 
situaties is dit zo en kan een kind geplaatst worden in 
een groep.  
Kinderen kunnen bij ons op school starten na de 
zomervakantie, na de kerstvakantie en na de 
meivakantie. 
De KJS is, vanwege het soort onderwijs, een regio 
school. Kinderen komen uit Culemborg en de 
omliggende gemeenten. 

Observatiegroep Jonge Risico kinderen
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar waarbij het nog niet 
duidelijk is welk onderwijsaanbod zij nodig hebben
bestaat de mogelijkheid om op de KJS geplaatst te 
worden in de observatiegroep. 
In de praktijk worden de kinderen geplaatst in de 
kleutergroep. Er vinden in de periode bij ons op 
school vervolgens observaties en verdere 
onderzoeken plaats om duidelijk te krijgen welke 
onderwijsbehoeften een kind heeft. Ook wordt er 
natuurlijk gewerkt aan de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 

Na uiterlijk twee jaar wordt er op basis van de 
verzamelde gegevens en ervaringen een advies met 
ouders besproken. 
Dit advies kan zijn: terugplaatsing naar de 
basisschool, plaatsing op het SBO of verwijzing naar 
een school voor speciaal onderwijs. 

Om het observatietraject en het onderwijs van deze 
kinderen goed vorm te geven wordt er intensief 
samengewerkt met verschillende disciplines binnen 
de school: de logopediste, de kinderoefentherapeut,  
de orthopedagoog en specialisten vanuit het speciaal 
onderwijs.

Terugplaatsing naar het basisonderwijs 
Het kan voorkomen dat een leerling zover is dat hij/zij 
niet meer de specifieke hulp nodig heeft van het 
speciaal basisonderwijs. Dan adviseren wij de ouders 
hun kind terug te laten keren naar het regulier 
basisonderwijs. Uiteraard wordt een dergelijke stap 
zorgvuldig begeleid. 

7. Het personeel 
De directie 
De directeur en de adjunct-directeur hebben de 
verantwoordelijkheid voor de school m.b.t. 
coördineren, management en de onderwijs-kundige 
aansturing in de school. De dagelijks leiding van de 
school is in handen van de directie. Indien u vragen 
hebt die betrekking hebben op het beleid en/of de 
organisatie, dan kunt u zich tot de directie wenden. 

De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het 
onderwijs van een groep (al dan niet samen met een 
duo partner) en is tevens het eerste aanspreekpunt 
voor ouders/verzorgers waar het de zorg en de 
dagelijkse gang van zaken rond de leerlingen betreft. 

De vakleerkracht gymnastiek 
Voor het vak lichamelijke oefening beschikt de school 
over een vakleerkracht. Deze leerkracht geeft aan alle 
groepen een keer per week gymles. 

De logopedist/ dyslexie specialist
Voor het ondersteunen van de spraak-/taal – ontwikke-
ling van de leerlingen zijn er 2 logopedisten werk- 
zaam op de KJS.  Zij bieden logopedie binnen de 
school en behandelingen voor kinderen met ernstige 
dyslexie. 

De remedial teacher (RT) 
Een speciaal opgeleide leerkracht die extra 
begeleiding geeft aan de kinderen op verschillende 
gebieden. Kinderen kunnen individueel of in kleine 
groepjes extra ondersteuning krijgen. Dit kan binnen of 
buiten de klas gebeuren.  

De intern begeleiders (IB)
De intern begeleiders ondersteunen en coachen de 
leerkrachten bij het werk en hebben contacten met 
externe instanties. Zij dragen mede zorg voor het 
leerlingvolgsysteem en de dossiervorming. 

De onderwijsassistent
In de onderbouw is een parttime onderwijsassistent 
werkzaam ter ondersteuning van de leerkracht bij alle 
activiteiten van de leerlingen in de groep. 

De kinderoefentherapeut
De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de 
motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.



Januari 2018 

Week 1 

Ma 1 Kerstvakantie
Di 2 Kerstvakantie
Wo 3 Kerstvakantie
Do 4 Kerstvakantie
Vr 5 Kerstvakantie

Week 2 

Ma 8
Di 9
Wo 10 Start Cito toetsen
Do 11 AMV groep 4, 5
Vr 12

Week 3 

Ma 15
Di 16 Ouderplusavond
Wo 17
Do 18 Dit ben ik theater groep 1/2, AMV 

groep 4, 5
Vr 19 Onze stad groep 5/6

Week 4 

Ma 22
Di 23
Wo 24
Do 25 Dit ben ik theater groep 1/2, onze 

stad groep 5/6 (bibliotheek)
Vr 26 Studiemiddag, alle kinderen om 12 

uur uit

Week 5 

Ma 29
Di 30
Wo 31 Onze stad groep 5/6
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Zij behandelt kinderen waarbij er sprake is van een 
motorische achterstand. 
In de behandeling staat plezier in bewegen voorop, 
waarbij het kind spelenderwijs vaardigheden aanleert 
en optimaliseert. 

De administratief medewerker en conciërge 
Zij ondersteunen op administratief gebied en op het 
gebied van allerlei uitvoerende werkzaamheden. 

De stagiaires 
Op de KJS zijn ieder jaar stagiaires vanuit het MBO en 
de PABO aanwezig. De school is een interne 
opleidingsschool voor stagiaires van de Marnix 
Academie. Stagiaires voeren activiteiten uit onder 
begeleiding en verantwoordelijkheid van de 
teamleden. 

8. Leerlingenzorg 
Groepsindeling 
Binnen de school kennen we de structuur van 
"bouwen". Een bouw bestaat uit verschillende 
groepen. 
De onderbouw bestaat uit: 
• groep 1 t/m 4 
De bovenbouw bestaat uit: 
•       groep 5 t/m 8 

Wij proberen de groepen in de onderbouw zo klein 
mogelijk te houden (12-15 leerlingen) en in de 
bovenbouw is het maximum aantal 17 leerlingen. 

Bij het indelen van de groepen worden ieder jaar 
zorgvuldige afwegingen gemaakt. De leerlingen 
worden ingedeeld op basis van de volgende criteria: 

•  Leeftijd van de leerlingen 
•  De onderwijsbehoeften van de leerlingen 
•  Het niveau van zelfstandigheid van de 

leerlingen. 
•  Het didactisch niveau van de leerlingen. 

Het volgen en plannen van de ontwikkeling van 
de leerlingen 
Binnen het speciaal basisonderwijs is een goede 
zorgstructuur van essentieel belang. Alleen op basis 
daarvan kan aan kinderen die ondersteuning en 
uitdaging geboden worden die nodig is.  
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich op dezelfde 
manier. Vaak zijn er grote verschillen tussen kinderen in 
een groep. Het is daarom belangrijk dat de ontwik-
keling van alle kinderen nauwkeurig gevolgd wordt

en goed in beeld gebracht wordt.  
Voor iedere leerling wordt een ontwikkelings-
perspectief (OP) opgesteld. Hierin wordt op basis van 
de gegevens over intelligentieniveau en leerprestaties 
weergegeven op welk niveau de leerling in groep 8 de 
school zou moeten kunnen verlaten. 
Dit perspectief wordt gedurende de tijd dat de leerling 
bij ons op school is gebruikt als leidraad bij het 
opstellen van doelstellingen voor de verschillende 
vakken. Deze doelstellingen worden door de leerkracht 
beschreven in een groepsplan. Uiteraard kan het ook 
bijgesteld worden als blijkt dat een leerling zich anders 
ontwikkelt dan verwacht werd. De ontwikkelings-
perspectieven worden aan het begin van een school-
jaar met ouders en, vanaf groep 6, met leerlingen be-
sproken. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelings-
perspectief (OP) opgesteld. Hierin wordt op basis van 
de gegevens over intelligentie-niveau en leerprestaties 
weergegeven op welk niveau de leerling in groep 8 de 
school zou moeten kunnen verlaten. 
Dit perspectief wordt gedurende de tijd dat de leerling 
bij ons op school is gebruikt als leidraad bij het 
opstellen van doelstellingen voor de verschillende 
vakken. Deze doelstellingen worden door de leerkracht 
beschreven in een groepsplan. Uiteraard kan het ook 
bijgesteld worden als blijkt dat een leerling zich anders 
ontwikkelt dan verwacht werd. De 
ontwikkelingsperspectieven worden aan het begin van 
een schooljaar met ouders en, vanaf groep 6, met 
leerlingen besproken. 

Toetsen 
De meeste methoden die wij op school gebruiken 
bevatten methodegebonden toetsen. Ze vormen een 
geïntegreerd deel van de methode en worden 
afgenomen om na te gaan of de leerling een bepaald 
leerstofgebied van het betreffende vak beheerst.  
De resultaten van de toetsingen kunnen aanleiding 
geven voor verbreding en verdieping van de leerstof. 
Soms wordt n.a.v. de toets uitslagen vastgesteld dat er 
extra instructie, herhaling of R.T. noodzakelijk is. 
Naast methodegebonden toetsen gebruiken wij 
methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen). Deze 
worden twee maal per jaar afgenomen. Op basis van 
de resultaten op deze toetsen worden de 
groepsplannen bijgesteld. 
In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de 
leerlingen gevolgd in het Ontwikkelingsvolgmodel 
(OVM). Op basis van de resultaten binnen dit 
programma wordt er een groepsplan gemaakt en 
doelen opgesteld. 



December 2017 

Week 48 

Vr 1 Studiemiddag, kinderen zijn om 
12.00 uur uit

Week 49 

Ma 4
Di 5 Sinterklaas
Wo 6
Do 7
Vr 8 Paarse vrijdag
Vr

Week 50 

Ma 11
Di 12
Wo 13
Do 14
Vr 15

Week 51 

Ma 18
Di 19 Kerstviering
Wo 20
Do 21
Vr 22 Kerstbrunch, kinderen zijn om

12.00 uit
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Week 52 

Ma 25 Kerstvakantie
Di 26 Kerstvakantie
Wo 27 Kerstvakantie
Do 28 Kerstvakantie
Vr 29 Kerstvakantie
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Groepsbespreking 
Aan de hand van de ontwikkelingsperspectieven en 
resultaten van de kinderen wordt er voor iedere groep 
een groepsplan gemaakt door de leerkracht, waarin 
de doelen die voor ieder vak behaald moeten worden 
en het leerstofaanbod dat daarbij past, beschreven 
wordt. Dit plan wordt twee keer per jaar aangepast 
door de leerkracht en vervolgens besproken met de 
intern begeleider tijdens de groepsbespreking. 
Hier wordt besproken hoe het uitvoeren van het 
groepsplan is gegaan, welke resultaten de 
kinderen hebben behaald op de toetsen en 
welke aanpassingen in het onderwijsaanbod 
nodig zijn. Voor sommige onderdelen krijgen 
kinderen extra begeleiding in een subgroepje of 
een individuele aanpak. We willen zoveel 
mogelijk het kind in de eigen groep tot 
ontwikkeling laten komen.  

Leerlingbespreking 
Twee keer per jaar spreekt de intern begeleider de 
leerlingen door met de groepsleerkracht. Soms 
worden vertegenwoordigers van bepaalde disciplines 
hiervoor uitgenodigd, zoals de remedial teacher of de 
logopediste. Wanneer een kind niet mee kan komen 
met het groepsplan en extra zorg nodig heeft of 
wanneer de ontwikkeling van een kind afwijkt van het 
opgestelde ontwikkelingsperspectief, wordt een kind 
besproken op de leerlingbespreking. Indien nodig 
wordt er een individueel handelingsplan opgesteld  
Na een periode van 8 weken volgt een evaluatie en 
eventuele bijstelling van het handelingsplan.  

Leerlinggegevens en privacy 
Het leerlingvolgsysteem zit per leerling in een digitaal 
dossier. Wij gebruiken hiervoor het programma 
Parnassys. Slechts een beperkt aantal personen heeft 
toegang tot het leerlingvolgsysteem. 

Onderzoek 
In sommige situaties blijkt dat er bij ouders of 
leerkracht vragen zijn over een leerling op 
pedagogisch en /of didactisch gebied. In overleg met 
ouders en leerkracht kan dan door een 
orthopedagoog nader onderzoek worden verricht.  
Op basis van de onderzoeksgegevens worden 
aanbevelingen gedaan die kunnen resulteren in het 
opstellen van een zorgtraject, gericht op individuele 
begeleiding, eventueel met specifieke 
onderwijsleermiddelen. Daarnaast worden 
aangepaste doelen vastgesteld. 

Wanneer een leerling zich niet voldoende ontwikkeld 
heeft, is ook binnen het speciaal basisonderwijs de 
grens van de zorgstructuur soms bereikt. Het  
aanvragen van extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband of een verwijzing naar een 
vorm van speciaal onderwijs kan dan noodzakelijk zijn. 

Sociale wijkteams 
Sinds januari 2015 zijn gemeentes 
verantwoordelijk voor het bieden van de juiste 
hulpverlening aan kinderen en ouders. Alle 
vragen over opvoeding, gezondheid en gedrag 
kunnen gesteld worden aan de deskundigen van 
het wijkteam van de gemeente. 
De KJS is aangesloten bij het wijkteam Oost. 
Bereikbaar via: info.oost@swtculemborg.nl of 06 
46985275 

Het wijkteam is in de personen van de schoolarts 
en jeugdverpleegkundige en de 
schoolmaatschappelijk werker ook in de school 
aanwezig. Zij kunnen betrokken worden bij de 
ondersteuning van leerlingen als er sprake is van 
hulpvragen op het gebied van gezondheid en 
ontwikkeling. 

9. Passend onderwijs 
De KJS is allereerst een school waar onderwijs wordt 
verzorgd aan leerlingen die in het regulier 
basisonderwijs zijn vastgelopen. 
Behalve een onderwijsfunctie heeft de KJS  een 
ondersteunende functie voor de intern begeleiders en 
leerkrachten van de basisscholen die horen bij het 
samenwerkingsverband Betuws passend onderwijs  
(BePo). 
Deze ondersteuning wordt geboden vanuit het 
Plusteam van BePo.  

Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 
De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes 
Betuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld 
onder het motto ‘passend onderwijs voor elke leerling’. 
Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband 
Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de 
verantwoordelijkheid voor goede onderwijs-
ondersteuning voor elke leerling in de regio. Deze 
bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke 
ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk 
schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn vanaf die 
datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onder-

mailto:info.oost@swtculemborg.nl
mailto:info.oost@swtculemborg.nl


November 2017 

Week 44 

Wo 1
Do 2 Onze stad groep 5 (bibliotheek)
Vr 3

Week 45 Week van respect 

Ma 6 Onze stad groep 5
Di 7 Voetbal groep 3/4, 4, 5, 5/6

10 minuten gesprek
Wo 8 Onze stad groep 5
Do 9 10 minutengesprek
Vr 10 Studiemiddag, kinderen zijn om 

12.00 uur uit

Week 46 

Ma 13 Onze stad groep 5
Di 14 Voetbal groep 3/4, 4, 5, 5/6
Wo 15 Onze stad groep 5
Do 16
Vr 17

Week 47 

Ma 20
Di 21 Voetbal groep 6, 7 en 8
Wo 22
Do 23
Vr 24

Week 48 

Ma 27
Di 28 Voetbal groep 6,7 en 8
Wo 29 NIO groep 8
Do 30 NIO groep 8
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wijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op 
een andere, beter passende school. Scholen doen nu 
al heel veel om kinderen die dat nodig hebben extra 
ondersteuning en aandacht te bieden. Door intensief 
samen te werken kunnen de scholen (nog) meer 
bieden dan nu. Schoolbesturen vullen elkaar aan en 
versterken met elkaar de kwaliteit van de 
onderwijsondersteuning voor de leerlingen. 

Het samenwerkingsverband BePO  bestaat uit 
zeventien schoolbesturen van primair en speciaal 
onderwijs die 85 scholen in stand houden in de 
gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel.  Bij elkaar zo’n 
duizend  leerkrachten  verzorgen samen passend 
onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair 
onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt vanaf 
begin 2012 met elkaar samen om op 1 augustus 2014 
een gedegen start te kunnen maken met passend 
onderwijs in de regio. Alle inspanningen zijn erop 
gericht een dekkend aanbod van 
onderwijsvoorzieningen tot stand te brengen dat 
aansluit op de onderwijsbehoeften van de Betuwse 
leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat 
wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft 
hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de 
reguliere school. 

BEPO Plusteam 
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de 
reguliere basisschool voor de leerling kan bieden, 
ontoereikend is. In dat geval heeft de school de 
mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende 
middelen die het samenwerkingsverband (BEPO: 
Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat 
heet ‘plusondersteuning’. 

De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht 
de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een 
zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een 
reguliere basisschool. 
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare 
expertise in het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit 
gespecialiseerde medewerkers die het 
samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan de 
school bij het tot stand brengen van extra 
ondersteuning voor de leerling. Het plusteam helpt 
de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart 
brengen van de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling en het geven van extra ondersteuning. Dit 
team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die 
het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan de 
school bij het tot stand brengen van extra onder-
steuning voor de leerling. Het plusteam helpt de 
intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart 

brengen van de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling en het geven van extra ondersteuning. 

Het plusteam omvat twee disciplines: 
- De plusconsulent: deze functioneert voor school 

als eerste lijnondersteuner. De intern begeleider 
onderhoudt de contacten met de plusconsulent. 
Wanneer de vraagstelling inhoudelijk complex is, 
kan de plusconsulent de hulp inroepen van een 
themaspecialist. 

- De themaspecialist: deze levert diepgaande 
inhoudelijke deskundigheid over de 
onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee 
samenhangende extra 
ondersteuningsmaatregelen. 

Medewerkers van de KJS maken deel uit van dit 
plusteam. Enkele plusconsulenten vanuit de KJS 
ondersteunen de basisscholen bij het bieden van 
passend onderwijs. Tevens kan de KJS zelf een beroep 
doen op de ondersteuning vanuit dit team. 

Tijdelijke plaatsing 
Voor leerlingen waarvoor, om welke reden dan ook, de 
opvang op een reguliere basisschool niet langer verantwoord 
is, kan de KJS tijdelijke plaatsing verzorgen. Het doel is om 
terug te gaan naar de basisschool. Aanvragen van tijdelijke 
plaatsingen dient altijd via het samenwerkingsverband te 
gaan. 

Adres samenwerkingsverband Bepo 
Oranje Nassaulaan 41, 4101 JS Culemborg  
0345-512184  

Email : info@swvbepo.nl  
Website: www.swvbepo.nl   

10. Ouders en school 
Belang van betrokkenheid van ouders
De mensen die op onze school werken, vinden het 
belangrijk dat ouders betrokken zijn en blijven bij de 
ontwikkeling van hun kind en van de school in het 
algemeen.  Een goede samenwerking tussen ouders 
en leerkrachten is belangrijk voor de ontwikkeling van 
de leerlingen.    

In samenwerking met ouders/verzorgers willen we de 
doelstellingen van onze school realiseren. Binnen de  
In samenwerking met ouders/verzorgers willen we de 
doelstellingen van onze school realiseren. Binnen de 
pedagogische en didactische visie van de school wordt 
geprobeerd aan deze verantwoordelijkheid zo goed 
mogelijk invulling te geven.   
De school kent de volgende vormen van 
georganiseerd contact met ouders: 
1. Groepsinformatieavond; bedoeld voor het 
kennismaken met de leerkracht en de gang van zaken 
in de groep. 

mailto:info@swvbepo.nl
http://www.swvbepo.nl/
mailto:info@swvbepo.nl
http://www.swvbepo.nl/


Oktober 2017 

Week 40 

Ma 2
Di 3 Identiteitsdag CPOB, kinderen vrij
Wo 4
Do 5
Vr 6

Week 41 

Ma 9
Di 10
Wo 11
Do 12
Vr 13 Studiemiddag, kinderen zijn om 

12.00 uur uit

Week 42 

Ma 16 Herfstvakantie
Di 17 Herfstvakantie
Wo 18 Herfstvakantie
Do 19 Herfstvakantie
Vr 20 Herfstvakantie

Week 43 

Ma 23
Di 24 Voetbal groep 3/4 en 5
Wo 25
Do 26
Vr 27 Studiemiddag, kinderen zijn om 

12.00 uur uit
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Week 44 

Ma 30 Onze stad groep 5 stadswandelling
Di 31 Voetbal groep 3/4 en 5
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2.   Ouderavond en ouderplusavonden; enkele keren 
per jaar organiseren we een ouderavond over een 
onderwerp dat voor ouders interessant is. Daarnaast is 
er op deze avonden ruimte voor het ontmoeten van 
andere ouders en zo met elkaar in contact te komen. 

3. Rapportage avonden; twee maal per jaar, in januari 
en juni krijgen de leerlingen een rapport mee. De 
vorderingen van de kinderen bespreken we met de 
ouders tijdens de rapportage avonden in een 10 
minuten gesprek. In oktober en april voeren we deze 
gesprekken ook, dan staat het 
ontwikkelingsperspectief van de leerlingen centraal. 
Op deze avonden is het ook mogelijk een gesprek te 
voeren met de intern begeleiders, logopedisten, 
remedial teacher of een lid van de directie. 

4.  Huisbezoeken; deze worden eens per jaar door alle 
leerkrachten afgelegd, in het begin van het schooljaar. 
Ook buiten deze momenten kan natuurlijk contact 
opgenomen worden met de school. 

Eens per maand verschijnt de nieuwsbrief van de KJS 
die aan alle kinderen wordt verstuurd. Hierin zijn de 
data van alle activiteiten in de komende periode 
opgenomen en staat veel informatie over de school 
vermeld. Via Social Schools worden alle ouders op de 
hoogte gehouden van activiteiten in de groepen en de 
school. Dit digitale platform vervangt de informatie op 
papier. 

De ouderraad (OR) 
Om op school alles goed te laten verlopen, moet er 
nog heel wat meer gebeuren dan onderwijs geven. 
Vanuit de school worden er jaarlijks allerlei activiteiten 
georganiseerd zoals excursies, sportdagen e.d.  
Daar deze activiteiten veel begeleiding vragen, 
waarderen wij het zeer, dat we daarbij een beroep 
kunnen doen op een groot aantal ouders.   

Een aantal ouders zet zich in voor de Ouderraad. 
Samen met het team houdt de OR zich bezig om een 
aantal activiteiten binnen de school te realiseren. 
Naast incidentele activiteiten zijn er ook ouders die 
voor een langere periode medewerking verlenen. 
Voorbeelden hiervan zijn helpen bij de boekenuitleen 
of het geven van hulp bij lezen. 

Ouderbijdrage 
Er is voor de school een ouderfonds. Hiervoor wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het bedrag is voor 
dit schooljaar € 25,00 per leerling. Het jaarbedrag kan 
contant betaald worden of via de bank worden 
overgemaakt. Ook in termijnen betalen is mogelijk.

De Medezeggenschapsraad (MR) 
De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs 
regelt de medezeggenschapsraad binnen de scholen. 
De inbreng van ouders en personeelsleden op het 
bestuurs- en directiebeleid kan via het overleg binnen 
de medezeggenschapsraad tot uiting komen. 

In de MR zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. Als er 
een vacature ontstaat binnen de raad wordt er, 
volgens de statuten van de raad, een verkiezing 
georganiseerd voor een nieuw lid vanuit kandidaten 
die zich hebben aangemeld. De directeur van de 
school heeft van het bestuur de opdracht gekregen 
om het overleg met de MR te voeren. 
Alle zaken die met de school te maken hebben 
kunnen in de raad besproken worden. De MR kan het 
bestuur voorstellen doen, maar er zijn ook veel zaken 
die, voordat de directie een beslissing kan nemen, 
eerst voorgelegd worden aan de raad ter advisering.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) 
De MR van de KJS heeft ook een vertegenwoordiging 
in de GMR van de gezamenlijke scholen van de 
“Stichting CPOB.” In deze GMR komen zaken aan de 
orde die voor alle scholen gelden. 

Klachtenregeling
De mensen die bij ons op school werken doen hun 
best het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk 
te verzorgen en het verblijf op school zo plezierig en 
veilig mogelijk te laten zijn.  
Dat past bij een correcte en zorgvuldige manier van 
omgaan met elkaar. Overal waar gewerkt wordt, dus 
ook op school, worden af en toe fouten gemaakt. 
Deze zaken kunnen het beste in eerste instantie met 
de leerkracht en /of andere direct betrokkenen 
worden besproken. 
Wij verwachten dat elke leerkracht iedere leerling en 
ouder serieus neemt en goed naar hem of haar 
luistert (hetzelfde wordt ook van de ouders m.b.t. de 
leerkracht verwacht). Bij problemen probeert de 
leerkracht samen met de leerling of zijn/haar ouder(s) 
de beste oplossing te vinden. 

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus 
genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd 
wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie 
of de interne contactpersoon van de school die door 
het bestuur is aangesteld voor de bespreking van 
klachten. De wet vereist dat scholen een 
klachtenregeling te hanteren. Iedereen die  



September 2017 

Week 35 

Vr 1

Week 36 

Ma 4
Di 5 Typisch NL groep 6, Atletiek groep 3/4 , 

groep 4, groep 5, groep 5/6
Wo 6
Do 7 Ouderavond
Vr 8

Week 37 

Ma 11
Di 12 Atletiek groep 3/4, groep 4, 

groep 5 , groep 5/6
Wo 13
Do 14
Vr 15 Studiemiddag, kinderen zijn om 

12.00 uur uit

Week 38 

Ma 18
Di 19 Typisch NL groep 6 Werk aan het 
  Spoel / Atletiek groep 6, 7 en 8

Wo 20
Do 21
Vr 22
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Week 39 

Ma 25
Di 26 Atletiek groep 6, groep 7 en 8

Wo 27
Do 28
Vr 29 Typisch NL groep 6
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Type onderwijs Aantal leerlingen

VMBO TL/HAVO 1

VMBO KL/TL 1

VMBO BL LWOO 8

PRO praktijkonderwijs 3

Scholen Aantal ll %

KWC 8 62

Lek & Linge 2 15

Lingeborgh 2 15

Pantarijn 1 8

23%

62%

8%8%
VMBO TL/HAVO
VMBO KL/TL
VMBO BL LWOO
PRO

bij de school betrokken is, leerlingen, ouders, 
teamleden en bestuursleden hebben met deze  
regeling de mogelijkheid om klachten aan de orde te 
stellen. Het kan om allerlei klachten gaan: seksuele 
intimidatie, discriminatie en agressie, maar ook over 
een onjuiste behandeling of het niet naleven van 
regels in de school. Wanneer een klacht niet 
voldoende afgehandeld kan worden door de 
vertrouwenspersoon zal de landelijke 
klachtencommissie worden ingeschakeld.  
Onze school is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Primair en Voortgezet onderwijs,  
ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestant 
Christelijk Onderwijs. Wij volgen het beleid conform 
de klachtenregeling van bovengenoemde raad. 

Contactpersonen zijn: 
Vanuit het team: 

Mevrouw J. Opic (Janine) j.opic@cpob.nl 

Extern vertrouwenspersoon (onafhankelijk): 

Mariëlle Hornstra GGD Gelderland-Zuid. 

Telefoonnummer: 0344-698707 

11. Naar het voorgezet onderwijs 
Doorstroming naar het voortgezet onderwijs  
Het is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind 
naar welke vorm van voortgezet onderwijs het 
uiteindelijk zal doorstromen.  
De leerlingen gaan in de laatste groepen verschillende 
scholen van voortgezet onderwijs bezoeken.  

Leerlingen van 12 jaar komen in aanmerking voor een 
overgang naar een vorm van Voortgezet Onderwijs. 
Om te bepalen welke school het beste aansluit bij de 
leerling wordt er een eindonderzoek uitgevoerd.  
Dit onderzoek bestaat uit een intelligentie onderzoek 
en een sociaal-emotioneel onderzoek. Samen met de 
leerresultaten van een kind bepaalt de uitslag van dit 
onderzoek welke vorm van voortgezet onderwijs het 
beste bij het kind past. 
De uitslagen van de onderzoeken en het advies van de 
leerkracht wordt met ouders besproken. Dit onderzoek 
bestaat uit een intelligentie onderzoek en een sociaal-
emotioneel onderzoek. Samen met de leerresultaten 
van een kind bepaalt de uitslag van dit onderzoek 
welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het 
kind past. 

De uitslagen van de onderzoeken en het advies van de 
leerkracht wordt met ouders besproken.  

Veel van de leerlingen van onze school gaan naar het 
Leerweg Ondersteunend onderwijs binnen het VMBO. 
Sommige leerlingen gaan naar het regulier VMBO en 
sommigen gaan naar het Praktijkonderwijs. 
Ouders van schoolverlaters worden gedurende het 
schooljaar steeds geïnformeerd over de verschillende 
onderwijstypen. Het bezoeken van open dagen is 
natuurlijk sterk aan te raden. Via de school worden 
ouders geïnformeerd wanneer deze activiteiten 
plaatsvinden. 

Uitstroom gegevens 2016-2017



Augustus 2017 

Week 31 

Di 1
Wo 2
Do 3
Vr 4

Week 32 

Ma 7
Di 8
Wo 9
Do 10
Vr 11

Week 33 

Ma 14
Di 15
Wo 16
Do 17
Vr 18

Week 34 

Ma 21 08.30 uur eerste schooldag
Di 22 Atletiek groep 5             

Atletiek groep 3/4
Wo 23
Do 24
Vr 25
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Week 35 

Ma 28
Di 29 Atletiek groep 5
  Atletiek groep 3/4 
Wo 30
Do 31
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13. Praktische zaken

Schooltijden
Wij werken met 5 gelijke dagen model, wat betekent 
dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben, 
voor alle groepen. De school begint om 8.30 uur en 
duurt tot 14.00 uur. 

Pleinregels 
Het hek van de school en de deuren gaan open om 
8.15 uur. Vanaf dat moment mogen kinderen de school 
binnen komen en naar hun groep toe gaan, waar de 
leerkracht hen verwelkomt. 
De lessen beginnen om 8.30 uur. Iedereen moet dan 
aanwezig zijn. 
In verband met de veiligheid wordt er op het plein niet 
gefietst. Fietsen kunnen worden neergezet in het 
fietsenhok. 

Pauzes 
De kinderen hebben een kleine pauze en een grote 
pauze. In de kleine pauze wordt fruit of groente 
gegeten en water gedronken en vervolgens buiten 
gespeeld. In de grote pauze eten en drinken de 
kinderen gezamenlijk met de leerkracht in hun eigen 
groep hun lunch. Hierna spelen ze buiten. 
In beide pauzes wordt door 3 of 4 leerkrachten toezicht 
gehouden op het plein. 
Wij willen bij de leerlingen een gezond 
voedingspatroon bevorderen, daarom zijn snoep en 
frisdranken niet toegestaan. Als tussendoortje mogen 
de kinderen fruit of groente meenemen. De lunch 
bestaat uit (bruin of volkoren) brood en bij voorkeur 
melk, thee of water. 

Gym 
Alle groepen krijgen 2 keer per week gymles, in de 
gymzaal van de school. Hiervoor hebben zij een tas 
met gymkleding (broekje en shirt of gympakje) nodig. 
Deze kan op school blijven. Vanaf groep 5 is douchen 
na de gymles verplicht. Hiervoor moeten de kinderen 
een handdoek meenemen. 

Medicijnen 
Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen 
toedienen aan kinderen. Toch is dit weleens 
nodig. In deze gevallen vragen wij ouders een 
toestemmingsformulier in te vullen en te 
ondertekenen. Ouders blijven altijd 
verantwoordelijk voor het medicijngebruik van 
hun kinderen op school. De school erkent geen 
aansprakelijkheid op dit gebied. 

12. Beleidsvoornemens 

In het schoolplan van de KJS wordt voor de periode 
2015-2019 beschreven op welke manier door het team 
gewerkt wordt aan het optimaliseren van het 
onderwijs, de leeropbrengsten en de zorg. 
In onderstaand schema wordt samengevat welke 
plannen er gemaakt zijn. 
Het volledige schoolplan ligt ter inzage op school. 

Domein Beleidsvoornemens 

Onderwijs- De KJS  werkt op alle niveaus 
resultaten en aan het optimaliseren van leer- 
onderwijs- opbrengst door monitoren en 
proces analyseren van leerresultaten. Op basis 

daarvan wordt het onderwijsaanbod 
 afgestemd op het niveau van 

leerlingen,  groepen en de school. 

Schoolklimaat De KJS laat als Gezonde School haar 
visie op gezond gedrag zien,  het  

 schoolklimaat is ondersteunend  voor 
de cognitieve en sociale ontwikkeling 
van leerlingen. 

Didactisch  De KJS werkt door middel van diverse 
handelen verbetertrajecten aan het versterken 

van het didactisch handelen van 
leerkrachten. 

Ondersteuning  De KJS werkt aan het verder invoeren 
en toepassen van leerlijnen en 
leerroutes voor diverse vakgebieden. 

Zicht op Leerkrachten gaan systematisch na 
ontwikkeling in hoeverre de leerlingen profiteren 

van het geboden onderwijs en 
zoeken naar verklaringen en 
afstemming op onderwijsbehoeften. 

Kwaliteits- De KJS analyseert en evalueert haar 
zorg onderwijsresultaten en de uitvoering 

van het jaarplan cyclisch en stelt op 
basis hiervan nieuwe plannen op. 
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14. Namen en adressen 

Adres school 
Koningin Julianaschool  
Speciaal Basisonderwijs 
Oranje Nassaulaan 41  
4101 JS Culemborg 

Tel: 0345-512951 
website: www.julianaschool-culemborg.nl 
email: m.vanderschee@cpob.nl 

Directie 
M. van der Schee (directeur) 
F. Blaauwendraad (adjunct directeur) 

Personeel 
(Alle personeelsleden zijn via de school te 
bereiken) 

Bestuur 
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & 
Bommelerwaard 

Grote Brugse Grintweg 52  
Postbus 167  
4000 AD Tiel 
Tel. 0344-617122 

Inspectie Primair Onderwijs 
Inspectie van het onderwijs 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 
E-mail: info@owinsp.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 - 
1113111 

Jeugdgezondheidsdienst 
De jeugdarts die binnen de school werkt, Mw. 
A.W. v.d. Bosch, werkt vanuit de Jeugdgezond- 
heidsdienst van de GGD Gelderland Zuid. 
(Bereikbaar op het adres van de GGD   
tel. 0344-698700) 
  

Vervanging personeelsleden 
Bij ziekte of verlof van de groepsleerkrachten 
streven wij ernaar hem of haar te laten vervangen 
door een vaste invaller. 
Als het niet lukt een invaller te vinden proberen 
wij het intern op te lossen door inzet van 
ondersteunende leerkrachten of assistentes. 
Wanneer dit ook niet lukt kan het in het uiterste 
geval gebeuren dat er een groep naar huis wordt 
gestuurd. 

Ziekmeldingen 
In geval van ziekte van een leerling moet dit zo 
spoedig mogelijk telefonisch worden doorgege-
ven. U kunt dit doen door het inspreken van een 
bericht, bij voorkeur voor 8.30 uur op de eerste 
ziektedag. 

Uw kind kan natuurlijk ook onder schooltijd ziek 
worden of gewond raken. In dit geval nemen we 
telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. 
Indien nodig vragen we u het kind te komen 
ophalen op school. We sturen kinderen niet 
zelfstandig naar huis. 
Als er onmiddellijk medische hulp nodig is scha-
kelen we deze in. Als uw kind naar de dokter of 
het ziekenhuis moet bellen we u direct op, zodat 
u uw kind kunt begeleiden. Als we u niet kunnen 
bereiken en in spoedgevallen gaat een teamlid 
als begeleider mee. 

Verlof buiten de vakanties 
Alleen in bijzondere gevallen kan verlof buiten de 
vakanties worden toegestaan. Dit verlof moet 
vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de 
directeur. Hiervoor zijn op school formulieren 
verkrijgbaar. 
Het is niet toegestaan dat verlof wordt verleend 
ter verlenging van een vakantie of om eerder op 
reis te kunnen gaan. Ook mag er geen vrij worden 
gegeven in de eerste twee weken van het 
schooljaar. 

Verzekering
Door het bestuur van de school is een scholieren-
ongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in 
dat leerlingen gedurende het verblijf op school of 
op de bijbehorende terreinen voor ongevallen 
met lichamelijk letsel verzekerd zijn. Dit geldt ook 
voor ongevallen die gebeuren op weg van huis 
naar school. De verzekering dekt geen materiële 
schade. Hiervoor dient de W.A. verzekering van 
de ouders te worden aangesproken. 
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We geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind


