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 ‘De beste versie 
van jezelf worden’



Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Deze gids is een 
soort ‘wegwijzer’ voor onze school. Alle noodzakelijke informatie 
hebben we voor u op een rijtje gezet. In deze schoolgids willen we 
een indruk geven van de wijze waarop wij het onderwijs aanbieden.

In de schoolgids staat beschreven welk doel het onderwijs aan 
kinderen heeft, hoe de school organisatorisch werkt en hoe de school 
met u en met anderen communiceert. 
De praktische zaken van de schoolorganisatie, zoals vakanties vindt u 
terug in de jaarkalender. Niet alleen informatie voor ouders die hun 
kind(eren) willen aanmelden, maar ook handig voor de ouders van 
kinderen die al op school ingeschreven staan.

Jaarlijks wordt de schoolgids, na vaststelling en met instemming van 
de medezeggenschapsraad, in de eerste maand van het schooljaar 
digitaal aan alle ouders toegestuurd. Nieuwe ouders/verzorgers 
ontvangen de gids voorafgaande aan een kennismakingsgesprek of 
bij inschrijving van een leerling.

De schoolgids is ook te vinden op de website van de school.

Deze schoolgids is geschreven door kinderen, de voorzitter van de 
MR en Oudervereniging, onze intern begeleider en de directeur van 
de school.

Met vriendelijke groet,

Caroline Dupree
Directeur Barbaraschool

Rijnzichtlaan 3, 3981 BS Bunnik
T 030 - 6561805
E directie@barbaraschoolbunnik.nl
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Iets over de historie van onze school
De Barbaraschool is een actieve en ondernemende school. De school 
is gesticht op 1 oktober 1895 door het bestuur van de Barbarakerk als 
Parochieschool en was de eerste school van Bunnik. Dat was aan de 
Stationsweg 20, naast bakker van Dijk. De school heette toen de R.K. 
Parochiale School Bunnik. Even verderop, op nummer 29, zat de R.K. 
Kleuterschool. Beide zijn gefuseerd toen de wet op het basisonderwijs 
kwam in 1985/1986.

Sinds 1970 ligt de school aan de Rijnzichtlaan 3 in de Oranjebuurt. Ook 
ouders en kinderen uit andere wijken en buurten van Bunnik komen 
graag naar de Barbaraschool, juist omdat we een kleine en veelzijdige 
school zijn met enthousiaste kinderen, betrokken ouders en een team 
met gedreven leerkrachten. De school heeft ruime lokalen, een grote 
gemeenschapsruimte en een ICT-lokaal. Buiten is er groen en ruimte.
De school heeft naschoolse opvang in de school zelf dat verzorgd 
wordt door Partou Kinderopvang.

De Barbarschool is kleinschalig van opzet. We kennen elkaar op 
school en dat geeft een geborgen gevoel. We hechten veel waarde 
aan de individuele aandacht en de onderlinge saamhorigheid.  Sinds 
2017 is er een toename van kinderen in de basisschoolleeftijd in 
Bunnik en in de wijk. Dat heeft ons doen besluiten dat de school wat 
meer leerlingen toelaat om deze kinderen in Bunnik naar school te 
kunnen laten gaan. We starten daarom in het schooljaar 2018-2019 
met ongeveer 138 leerlingen, zo’n 25 kinderen meer dan vorig jaar. 
De kinderen zijn verdeeld over de groepen 1/2a en 1/2b, groep 3 
en groep 4 en de combinatiegroepen 5/6 en 7/8. Een bijkomend 
voordeel is dat de gemiddelde groepsgrootte hierdoor afneemt. De 
sfeer en het kleinschalige karakter wensen we te behouden, daar zal 
de Barbaraschool zich sterk voor blijven maken.

De Barbaraschool is ook:

• Een directeur of leerkracht die ouders en kinderen begroet bij de 
ingang.

Hoofdstuk 1
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• Samenkomst van alle leerlingen op de eerste dag van het 
schooljaar. 

• Natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis in samenhang, 
projectonderwijs.

• Uitjes en schoolreisjes die passen bij het onderwijsthema.
• Het traditionele Texelkamp voor groep 8, waar kinderen hun hele 

basisschooltijd voor sparen en naar uitzien.
• Inspelen op het moment, bv. schaatsuitjes als het weer het toelaat.
• De moestuin en het vogelhuisje in de patio.
• Gebruik van ICT middelen zoals oefenen op de tablet.
• Aandacht voor principes van Fairtrade.
• Telkens op verschillende, originele wijze wordt het werk van de 

kinderen aan ouders en geïnteresseerden gepresenteerd.
• Elk jaar een sfeervolle kerstviering.
• Ouders die nieuwe ouders opnemen en wegwijs maken.
• Leerkrachten die alle kinderen kennen.
• Vlot communiceren (via e-mail en social schools) en regelen met 

elkaar.
• De jaarlijkse slotmusical van groep 8, voor kinderen, ouders en 

genodigden.
• En zo zijn er nog veel meer kleine en grote dagelijkse voorbeelden 

te geven van de Barbaraschool.

Identiteit
De Barbaraschool is een katholieke school. Naast de sociale en 
cognitieve ontwikkeling zijn wij ons bewust van de spirituele 
ontwikkeling van kinderen. Wij tonen een katholiek voorbeeld bij onze 
vieringen, de aandacht voor de communie en het vormsel en vooral in 
het voorleven van normen en waarden. Een kind met van huis uit een 
ander geloof, is bij ons van harte welkom. In ons onderwijs besteden 
we aandacht aan de verschillende manieren waarop mensen zich 
spiritueel ontwikkelen. We leren van diversiteit.
 
K.S. Fectio en de Barbaraschool
Onze school valt onder het bestuur van de Katholieke Scholenstichting 
Fectio. Deze stichting beheert twaalf katholieke basisscholen in de 
regio Houten en Bunnik. Welke scholen dit zijn, vindt u op www.
ksfectio.nl. In totaal krijgen er binnen Fectio zo’n 3500 leerlingen les 
van 325 leerkrachten.

KS Fectio heeft als taak om erop toe te zien dat de aangesloten scholen 
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goed functioneren, dat de kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd 
en verbeterd en dat de beschikbare middelen doelmatig en efficiënt 
worden ingezet. De Stichting werkt met een Bestuursmodel waarin 
een bestuurder-directeur het “bevoegd gezag” is en waarop wordt 
toegezien door een Raad van Toezicht. Deze bestuurder-directeur is 
eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en de 
daaraan verbonden scholen. Daarmee zijn bestuur en toezicht effectief 
van elkaar gescheiden. De bestuurder-directeur en de scholen worden 
ondersteund door een bestuursbureau. Voor vragen over of aan het 
bestuur kunt u terecht bij de bestuurder-directeur:

KS Fectio
Dhr. Rob Boerman
Pelmolen 8
3994 XX Houten
Telefoon: 030-6381121
Fax: 030-6381122
Email: info@ksfectio.nl

8



Onze missie, waar gaan wij voor

De Barbaraschool ziet een maatschappij die veranderd. Meer 
technologie, banen veranderen, kennis van vandaag is morgen niet 
altijd meer actueel. Dat vraagt van ons dat we kinderen meer en meer 
zullen moeten voorbereiden op deze toekomst. We geven onderwijs 
dat kinderen in staat stelt om, als zij volwassen zijn, belangrijke keuzes 
voor zichzelf te kunnen maken, weten hoe zij zich kunnen verhouden 
in de maatschappij als medeburger en daar actief in kunnen zijn. 
We leren kinderen ook hoe ze met de grote stroom aan informatie 
kunnen omgaan en daar keuzes in leren maken. Kennis blijft belangrijk 
en daarnaast zien wij ook dat leren leren en leren denken een steeds 
grotere rol krijgen. Het gaat niet alleen om het goede antwoord maar 
ook of je kunt reflecteren op je eigen handelen.

De visie, hoe maken we onze missie waar

Leren gaat het beste als je je veilig en prettig voelt én als er 
genoeg uitdaging voor je is om te leren. Op de Barbaraschool 
organiseren we het onderwijs naar onderwijsbehoefte. Meestal is 
dat in de leeftijdsgroep. De afgelopen jaren werkte de school met 
combinatiegroepen van telkens twee leerjaren. Inmiddels is er een 
enkele groep 3 en een enkele groep 4. De andere groepen zijn dit 
jaar nog combinatiegroepen.  De groepen zullen vooral ’s ochtends 
uiteengaan in een enkele groep 3 en een enkele groep 4. ’s Middags 
zal er ook veel samenwerking zijn tussen de groepen, zo behouden 
we de voordelen van de combinatiegroepen. Kennis en kunde zoals 
die zijn verwoord in de kerndoelen staan bij ons centraal. Een sterke 
basis. Maar je bent niet alleen behoefte aan kennis, je bent ook mens 
en ook die kant ontwikkelen we bewust. Je leert om in verbinding met 
andere kinderen te werken aan je persoonlijke en cognitieve groei. 

Hoofdstuk 2
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Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot mensen die:
• Respectvol en open omgaan met elkaar;
• Verantwoordelijk zijn;
• Zorg dragen voor hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Daarom besteden we veel aandacht aan:
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten dat als doel heeft een 
veilig klimaat te creëren voor de leerlingen, waarbij het initiatief van 
leerlingen gewaardeerd wordt en er een open positieve houding is 
t.a.v. de leerlingen. Onze pedagogische benadering is gebaseerd op 
het gedachtengoed van Stephen Covey.

Het didactisch handelen van de leerkrachten:
De leerkracht gebruikt de methode als leidraad voor het onderwijs in 
de groep. De lesdoelen worden gebruikt om de kerndoelen -gesteld 
door het Ministerie van OC&W- te bereiken. Er wordt gedifferentieerde 
instructie gegeven. En er wordt rekening gehouden met de verschillen 
tussen kinderen, zoals niveau, interesse, leerstijl (onder andere ICT 
middelen worden ingezet om de differentiatie mogelijk te maken). 
We doen een beroep op zelfreflectie. De leerkracht werkt continu aan 
verbetering van zijn of haar handelingsbekwaamheid.

Zorg en begeleiding:
Een kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Wat kan, wordt door de 
leerkracht in de klas gedaan; de zorg blijft op deze manier in de groep 
en wordt door de eigen leerkracht ingevuld waar mogelijk. De Interne 
Begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht in het aanbieden 
van deze extra zorg en de onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht 
bij de uitvoering in de klas.

En wat vinden kinderen van onze school?
De Barbaraschool is een katholieke school, maar eigenlijk mag 
iedereen op deze school komen. Deze school hoort bij de katholieke 
scholenstichting Fectio. Fectio heeft 12 scholen in de gemeente 
Bunnik en Houten. Onze school werkt met de zeven eigenschappen 
van Covey die door de hele school bekend zijn. 
 
De Barbaraschool is een katholieke school. Dat betekent dat we ook 
meedoen aan allen christelijke feesten zoals: Pasen, kerst, sinterklaas, 
carnaval en Advent. Ook ga je in groep 8 vier dagen naar Texel en je 
doet daar allerlei leuke activiteiten.
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We doen nu al een paar jaar mee aan Covey. Covey heeft zeven 
eigenschappen: wees proactief, heb je einddoel voor ogen, 
belangrijke zaken eerst, denk win-win, eerst begrijpen dan begrepen 
worden, creëer synergie en tot slot houd de zaag scherp. De school 
doet hier aan mee, omdat we dit heel belangrijk vinden en omdat we 
het met elkaar gezellig willen hebben. 
 
De Barbaraschool heeft dit jaar 20 nieuwe kinderen, het aantal is dus 
flink gestegen. In totaal hebben we ongeveer 140 kinderen. Eerst 
waren alle klassen combinatie klassen, maar nu is dat veranderd. We 
hebben nu de groepen 1/2a, 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5/6 en 
groep 7/8, dus in totaal: 6 klaslokalen. Je krijgt genoeg aandacht van 
de leraar, want we hebben genoeg leerkrachten. 
 
Wij vinden het een super fijne school, want er zijn heel veel kleuters waar 
wij graag mee spelen. Ook worden er veel leuke uitjes georganiseerd. 
Bij de meeste feestdagen gaan we met de hele school ontbijten of 
lunchen in de aula. Je hebt ook genoeg ruimte om buiten te spelen. 
Wij voelden ons snel bij de school betrokken en voelen ons er ook 
thuis! 
 
De school heeft een groot plein rondom het hele gebouw en veel 
speeltoestellen. Binnen krijg je les en mag je ook af en toe op de 
computer werken.
 
Oftewel: een super leuke school!
 
Noëlle Melis en Eva Prins 
Groep 8



Ons onderwijs in de groepen 1 en 2

In groep 1/2, kiezen we bewust voor het samenstellen van een 
‘heterogene’ groep, jongste én oudste kleuters samen in één groep. 
Het “leren van en met elkaar” is voor ons een belangrijke reden om 
voor deze groepssamenstelling te kiezen. De leerkracht zorgt voor 
een sfeer waarin spelen overgaat in formeler leren, waarbij kinderen 
zich prettig voelen. Veel activiteiten worden aan een thema gekoppeld 
en in de kring geïntroduceerd. De verwerking wordt in verschillende 
niveaus en groepjes aangeboden.

In de kleutergroep hebben we een ruim aanbod aan modern spel- 
en ontwikkelingsmateriaal. Met de schoolbrede thema’s werken we 
doelgericht aan de ontwikkeling van de kinderen. Waarbij we d.m.v. 
spel, sturen op het verkrijgen van de vaardigheden voor een goede 
doorstroming naar groep 3. Vaak beginnen we de ochtend in de kring 
waar we belangrijke onderwerpen van die dag met elkaar bespreken. 
Ook het werk en spel wat die dag gepland staat wordt besproken.

Bijzonder is ook het mentorschap van kinderen uit groep 8. Zij spelen 
en werken in de tweede helft van het schooljaar regelmatig met de 
kinderen uit groep 1/2.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 hanteren wij de volgende 
uitgangspunten: 
Kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school, stromen aan het 
einde van het schooljaar door naar groep 2 en een jaar later naar   
groep 3. Hierbij staat echter altijd de ontwikkeling van het kind centraal.

Ons onderwijs in de groepen 3 t/m 8
Ook in de andere groepen is meestal gekozen voor een heterogene 
opbouw van de klassen. We gaan uit van de onderwijsbehoeften van 

Hoofdstuk 3
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de kinderen. De groep 3 en 4 zijn dit jaar enkelvoudige groepen, de 
andere groepen zijn de combinatiegroepen: 5/6 en 7/8. De groep 
3 en 4 vormen samen nog wel een unit. Er is veel samenwerking en 
uitwisseling mogelijk. Dit maakt dat er zeer effectief instructie gegeven 
kan worden. Tijdens de ochtenden staan de vakgebieden taal, 
rekenen, spelling en lezen centraal. Dat gebeurt in een combinatie van 
instructie, zelfstandig werken en groepsopdrachten.
Als de leerkracht instructie geeft aan een groep kinderen, zijn de 
anderen zelfstandig aan het werk, waarbij er afspraken zijn over hoe 
elkaar te helpen. Er wordt structuur geboden aan het samenwerken.
In de middagen staat het geïntegreerd zaakvakonderwijs centraal. Dit 
is projectmatig en thematisch onderwijs dat natuur, aardrijkskunde en 
geschiedenis in samenhang aan bod laat komen. Vanuit schoolbrede 
thema’s ontwikkelen kinderen hun eigen leervragen en werken met 
een onderzoekscyclus deze vragen uit. Deze aanpak door middel 
van ‘projects4learning’ doet veel beroep op vaardigheden die de 
kinderen nodig hebben (21e -eeuwse vaardigheden), zoals kritisch en 
creatief denken, probleemoplossend vermogen en vaardigheden met 
betrekking tot mediawijsheid. Creatieve vakken worden meestal op 
de middag gegeven maar kunnen ook geïntegreerd worden in het 
projectonderwijs.

Wij bieden onze lesstof op niveau aan en maken gebruik van de 
verschillen die er zijn tussen kinderen. Sommige kinderen hebben 
meer uitgebreide instructie nodig, anderen hebben minder uitleg 
nodig. Ook de verwerking van de lesstof kan verschillend zijn voor 
de kinderen, vanaf groep 4 maken we daarvoor gebruik van tablets 
(Snappet). Kinderen kunnen daarmee op eigen tempo en niveau 
oefenen. De leerkracht kan dit zeer nauwkeurig monitoren.

Het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen. Maar wat is goed? En hoe weten we dat iedere kind 
presteert naar eigen kunnen? Door observatie en gesprekken met 
leerlingen en ouders maar ook door het afnemen van toetsen proberen 
we de impact van ons onderwijs goed in beeld te brengen. We passen 
het onderwijsaanbod daaropaan.
In ons onderwijsaanbod houden we rekening met de individuele 
mogelijkheden van de leerlingen. Voor de basisvaardigheden (taal, 
rekenen, lezen en spelling) wordt de instructie in de eigen groep 
aangeboden. De verwerking van de instructie kan op verschillende 
niveaus plaatsvinden.
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We houden rekening met drie niveaus: kinderen die met een korte 
instructie zelfstandig aan het werk kunnen gaan, kinderen die iets 
meer instructie en begeleiding nodig hebben en kinderen die meer 
intensieve begeleiding nodig hebben; zowel bij de instructie als bij 
het oefenen van de leerstof. Voor de leerlingen die “meer” aan kunnen 
is er extra leerstof aanwezig. Uiteraard wordt u als ouder op de hoogte 
gehouden van de vorderingen. Meer hierover in hoofdstuk 6.

Onderwijsassistent

Een onderwijsassistent is onderwijsondersteunend personeel met 
een specifieke opleiding. We zetten de onderwijsassistent in ter 
ondersteuning van bepaalde onderwijsbehoeften van kinderen 
of ter ondersteuning van de leerkracht bijvoorbeeld in een grote 
combinatiegroep. De onderwijsassistent ondersteunt bij de uitvoering 
in de klas.

Onderwijstijd

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen 
over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren 
(onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren 
(bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen 
verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Onze school voldoet 
ruim aan deze norm. 

Stagiaires

We bieden op school graag plaats aan stagiaires om praktijkervaring 
op te doen. We hebben een samenwerking met ROC Zeist/ Utrecht 
voor wat betreft de stage voor onderwijsassistenten. Daarnaast zijn 
we opleidingsschool voor de Marnixacademie (Pabo). Alle groepen 
zijn jaarlijks beschikbaar voor deze studenten. We hebben een grote 
rol in het praktijkleren, de contacten met de Pabo zijn intensief. 
Tijdens een stageperiode blijft de eindverantwoordelijkheid bij de 
groepsleerkracht.  We bieden leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs 
eveneens de mogelijkheid om korte maatschappelijke stages te lopen 
op onze school. 
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Wijze van vervanging bij lesuitval

Indien een leerkracht afwezig is, wordt vervanging gezocht en gaat 
het lesprogramma zoveel mogelijk door. In dergelijke situaties maken 
we een keuze uit de volgende mogelijkheden:

1. We gaan intern en extern na wie er mogelijk kan invallen
 Hiervoor kunnen we terugvallen op een ruime invalpool van
 onze stichting. Desondanks is er een landelijk tekort aan het
 ontstaan van leerkrachten en invalleerkrachten en ervaren we
 dat er niet altijd een invalkracht ter beschikking is.
2. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn dan gaan we na of
 verdelen over de andere klassen een optie is. 
3. Wanneer de mogelijkheden 1 en 2 geen soelaas bieden vragen
 we de ouders leerlingen thuis te houden. Kan dat niet dan
 zorgt de school voor opvang.
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Op de Barbaraschool willen we optimale zorg aan kinderen bieden. 
Alle kinderen hebben aandacht en zorg nodig, maar zeker ook 
kinderen die moeite hebben met de leerstof op basisniveau of die 
juist meer nodig hebben dan de basis- en verrijkingsstof. We streven 
naar een preventieve aanpak. De zorg is erop gericht kinderen met 
leer- en ontwikkelingsproblemen binnen onze school te begeleiden. 

De leerkrachten volgen de cognitieve ontwikkeling van de kinderen 
ook met de toetsen behorende bij de verschillende methodes. 
De resultaten van de methode- gebonden toetsen, het Cito 
leerlingvolgsysteem, observaties door de leerkracht en de sociaal-
emotionele ontwikkeling vormen de basis van het plan van aanpak in 
de groep en de rapportage naar ouders.

Leerlingvolgsysteem 

De school werkt met een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen dit systeem worden de 
volgende signaleringsinstrumenten gebruikt. 

Signaleringsinstrumenten Groep Toets en 
observatie 
momenten

Leerlijnen Parnassys 1-2 Gedurende het 
jaar

Sociagram 3 t/m 8 Oktober en 
maart

Hoofdstuk 4

Zorg voor de 
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ZIEN! Sociaal- emotionele ontwikkeling 1 t/m 8 Oktober en 

Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdgeid (DHH)

1 t/m 8 QuickScan in 
groep 1,3 en 5
afname meer- en 
hoogbegaafden

Tussenmetingen (alleen zorgleerlingen) 
AVI
DMT
Tempo Toets Rekenen (TTR) 

3 t/m 8 Oktober/april

Cito Taal voor kleuters
Cito Rekenen voor kleuters 

1-2 Januari/juni

Cito Rekenen 
Cito Spelling
AVI
DMT

3 t/m 8 Januari/juni

Cito Begrijpend lezen 4
5-6
7-8

Juni
Januari/juni
Januari

Studievaardigheden 6-7
8

Januari/juni
Januari

Eindtoets 8

De zorg voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften 

De extra hulp en het treffen van speciale voorzieningen voor 
de verschillende leerlingen binnen de school noemen we 
“zorgverbreding”. Hoewel de zorgverbreding een zaak van het hele 
team is, hebben we op school een “Interne Begeleider” die speciaal 
met deze taak belast is. Dat is bij ons Tilly de Jong. Zij coördineert alle 
begeleiding ten behoeve van de zorgkinderen; is een vraagbaak voor 
leerkrachten over de leerlingenzorg. De leerkrachten hebben vier 
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keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider. 

Hoogbegaafdheid

Signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen vraagt 
om specifieke kennis van zaken. Op de Barbaraschool is de intern 
begeleider om dit te begeleiden. Tevens is er een deskundige 
Toptalentcoach.
Omdat het contact met andere hoogbegaafde kinderen van specifiek 
belang is, werkt de school met de Virtuele klas.

De Virtuele klas

Dit is een speciale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen binnen 
de stichting Fectio. Kinderen kunnen in contact met elkaar, via skype, 
leren ontdekken, construeren, creëren en delen. Dit gebeurt onder 
leiding van een toptalentcoach.

Dyslexie en dyslexieverklaring 

Dyslexie is een stoornis die iedereen kan treffen. Het is een beperking 
bij het automatiseren van het lezen en het spellen van de taal. 
Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van de intelligentie. Het kan 
de schoolprestaties wel ernstig belemmeren waardoor kinderen met 
dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige 
diagnose en ‘behandeling’ kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau 
van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. 

Samenwerking met ouders 

Ouders worden direct betrokken als er zorg is over hun kind.  De 
leerkracht overlegt met de ouders welke aanpak wenselijk is. Het 
effect van de begeleiding wordt met de ouders besproken.

De ondersteuningsstructuur

Het leren van kinderen verloopt op een natuurlijke wijze. Elk kind 
ervaart weleens dat het leren de ene keer wat gemakkelijker gaat en 
de andere keer wat moeilijker. Meestal vinden kinderen hun eigen 
tempo en niveau weer terug met veel vertrouwen vanuit de omgeving 
en wat extra oefening en ondersteuning.
Soms is er meer aan de hand. Er bestaan leerstoornissen die langere 
tijd belemmerend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie. 
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Kinderen kunnen ook belemmerd worden door een gedragsstoornis 
zoals bijvoorbeeld ADHD of autisme. 

In dergelijke gevallen is een vroege signalering belangrijk. 
De leerkrachten maken daarom gebruik van toetsen en 
signaleringsinstrumenten.

Op de school zijn verschillende gespecialiseerde leerkrachten en een 
intern begeleider die samen met ouders zoeken naar de aanpak die 
voor dit kind werkt. Immers, elk kind is uniek.

Wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school te 
bieden heeft, kan er een arrangement aangevraagd worden. De school 
kan daarmee extra uren van een leerkracht of specifiek materiaal 
inzetten. Meestal lukt het zo om de zorg die nodig is te bieden.

Samenwerkingsverband

De Barbaraschool is onderdeel van het Samenwerkingsverband 
ZOUT (Zuid-Oost-Utrecht). Schoolbesturen en scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs werken in het samenwerkingsverband aan passend 
onderwijs. Op de Barbaraschool is het onze wens om alle kinderen 
het juiste onderwijsaanbod te kunnen bieden. Altijd in samenspraak 
met ouders, kan het voorkomen dat het speciaal onderwijs voor een 
kind een beter passende plek lijkt.
informatie hierover kunt u vinden: http://www.swvzout.nl

Zorgplicht

Een kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent 
dat de school samen met de ouders onderzoekt of de basisschool aan 
een leerling passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet 
mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar een 
passende plaats te zoeken.
Bron: informatiegids voor ouders: Passend onderwijs in een notendop 
Zie ook http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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We hebben een geweldig leuk team met enthousiaste collega’s 
die dagelijks zorg dragen voor het onderwijs aan uw kind. We 
stellen ons graag aan u voor (zie hiervoor ook de website www.
barbaraschoolbunnik.nl).



Groepsindeling en bezetting schooljaar 2018 – 2019

Groep/
bezetting

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2a
Cinthia Cinthia Cinthia Marieke Marieke

1/2b* Marieke Geja Geja Geja Geja

3 Arianne Arianne Arianne Loes Loes

4 Maikel Maikel Maikel Maikel Maikel

5/6 Marloes Marloes Ton Ton Ton

7/8 Luuk Luuk Luuk Luuk Luuk

Talentgroep Carmen

Onderwijs-
assistent Claudia Claudia Eveline Claudia Eveline

Interne bege-
leiding Tilly/

Carmen

Administratie Astrid

Extra
ondersteuning Marjon Marjon

Directie Caroline Caroline Caroline

*na de herfstvakantie verwachten we juf Kelly terug van zwangerschapsverlof.
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Ouders en de Barbaraschool
Het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen zien we niet als een 
zaak van de school alleen. Dat doen we graag samen met u. We weten 
ook uit ervaring dat wanneer de verbinding tussen kind, ouder en 
school goed is, het kind betere resultaten haalt en fijner naar school 
gaat. 

U kunt altijd bij ons terecht voor vragen over uw kind. Soms maken 
we na schooltijd een afspraak en soms kunnen we u gelijk helpen. U 
weet als geen ander wat uw kind nodig heeft en wij hebben de kennis 
van goed onderwijs. Elk jaar start daarom met een startgesprek tussen 
kind, ouder en leerkracht.

‘Social schools’ is een schoolapp waarmee u op een vlotte en korte 
manier de informatie van de school en van de groep van uw kind 
ontvangt. U kunt zelf ook reageren en berichten plaatsten. Ouders 
ontvangen iedere laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief, de 
Barbarichten, over actuele informatie van de school. Aan het begin van 
het schooljaar wordt aan alle ouders de schoolgids en de jaarkalender 
uitgedeeld met daarin alle belangrijke zaken die er dat jaar spelen. 
Daarnaast informeert de leerkracht u over de gang van zaken in de 
klas door een mailberichtje, Klassenkrabbels. De school heeft ook een 
Internetsite. (www.barbaraschoolbunnik.nl). Alle informatie die ouders 
en andere belangstellenden op deze site kunnen lezen houden we zo 
actueel mogelijk.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Ouders die een leerling willen aanmelden nodigen we graag uit 
voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Daarvoor kunt 
u een afspraak maken met de directeur, Caroline Dupree. Tijdens dit 
gesprek informeren we u over het onderwijs op onze school en kunt 
u de school ‘in bedrijf’ zien en de sfeer proeven. Voor u ook een goed 
moment om uw vragen te stellen. Na afloop van het gesprek krijgt u 
van ons een inschrijfformulier mee die we graag ingevuld weer retour 
krijgen.

Hoofdstuk 6

Ouders
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Jongste kleuters mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden alvast een 
paar dagdelen komen ‘wennen’. Wij gaan uit van 4 dagdelen; twee 
ochtenden en een keer een hele dag. De groepsleerkracht belt u om de 
‘wenmomenten’ af te spreken. Wanneer uw kind vier jaar is geworden, 
mag het in principe gehele dagen naar school. De datum van de 
eerste schooldag ligt bij vierjarigen op of na de vierde verjaardag 
van het kind. Voor kinderen, die in juni of december vier jaar worden, 
overleggen we met u wat de beste start is in verband met alle drukte 
in die periode. We gaan er vanuit dat vier weken voor het einde van 
het schooljaar en in de maand december kinderen niet gaan starten. 
Hooguit plannen we met u een paar wenmomenten. 
De ervaring leert dat sommige kinderen tijd nodig hebben om te 
wennen aan een volledige vijfdaagse schoolweek. Het is altijd mogelijk 
om met de groepsleerkracht af te spreken wanneer uw kind wel en 
wanneer niet op school is. Het kind is immers nog niet leerplichtig en 
heeft op deze manier gelegenheid te groeien naar het moment dat 
hij/zij vijf jaar wordt en wel leerplichtig is.

Klassenouders

De klassenouder is het aanspreekpunt voor ouders en de leerkrachten 
voor specifieke aangelegenheden in een groep. Te denken valt aan 
het welkom heten van nieuwe ouders, het helpen organiseren van de 
verjaardag van de leerkracht, het mobiliseren van hulpouders bij een 
uitstapje, sporttoernooien, spelletjesochtend enzovoorts.

Medezeggenschapsraad Barbaraschool

Op een school worden voortdurend beslissingen genomen. 
Beslissingen die te maken hebben met het beleid op onderwijs, of 
beslissingen die te maken hebben met de organisatie van de school 
zelf. Het is belangrijk dat zowel personeelsleden als ouders daarover 
kunnen meedenken en meepraten. Daarom heeft de Barbaraschool, 
net als alle scholen in Nederland, een medezeggenschapsraad (MR). 
Naast de MR bestaat er ook een GMR: de Gemeenschappelijke MR 
voor alle Fectioscholen. 
De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school 
aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. In de MR zitten ouders en 
teamleden. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, 
maar bespreekt schoolzaken die op iedereen betrekking hebben. 
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Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:
• Verbetering van het onderwijs
• Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing en 

groepsformatie)
• Het schoolplan
• De begroting
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

Het doel van de MR is schoolzaken te bespreken in een klimaat van 
openheid, openbaarheid en onderling constructief overleg. De MR 
mag alle onderwerpen bespreken. Daarnaast heeft de MR ook twee 
bijzondere bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht op het 
(voorgenomen) beleid van de schoolleiding. 
Voor de continuïteit worden de leden van de MR gekozen voor periodes 
van drie schooljaren. Vijf à zesmaal per jaar wordt er vergaderd op 
school. De MR is per mail bereikbaar: mr@BarbaraschoolBunnik.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Scholen die onder één bestuur vallen mogen een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad in het leven roepen (GMR). Stichting Fectio 
heeft voor elk van haar scholen een eigen MR. In de GMR zit van iedere 
aangesloten school een ouder en teamlid. De GMR heeft eenzelfde 
taak als de MR, maar dan op stichtingsniveau.  De GMR bespreekt 
alle bovenschoolse aspecten van het beleid. Ook de GMR heeft soms 
instemmingsrecht, soms adviesrecht. En ook voor de GMR geldt dat 
de rechten bij wet zijn geregeld en vastgelegd in het GMR-reglement.

De Oudervereniging

De Oudervereniging van de Barbaraschool heeft als doel het 
contact en de samenwerking tussen ouders, school en leerlingen 
te bevorderen. Dit doen we vooral door activiteiten van of voor de 
leerlingen te ondersteunen.
De Oudervereniging is een zelfstandig rechtspersoon met een 
dagelijks bestuur dat bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die 
op de Barbaraschool zitten. Het bestuur van de Oudervereniging 
stemt haar activiteiten af met school, coördineert diverse schoolse- 
en buitenschoolse activiteiten, bevordert de dialoog tussen ouders 
en het team, tracht de betrokkenheid van de ouders bij de school te 
vergroten en int en beheert de ouderbijdrage. Het bestuur van de 
Oudervereniging doet regelmatig verslag via de Barbarichten en 
heeft een OV-groep binnen de schoolapp ‘social schools’.
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Iedere activiteit wordt vanuit de Oudervereniging geleid door een 
commissie, die samen met het team van iedere activiteit voor de 
kinderen een mooie beleving maakt.
De kosten van de activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. 
Aan het begin van het jaar worden de ouders/verzorgers gevraagd 
om hun belangstelling voor de verschillende activiteiten kenbaar 
te maken, waarna het dagelijks bestuur de commissies voor iedere 
activiteit benoemd.
Heb je vragen over de activiteiten van de Oudervereniging? Heb je 
goede ideeën om de contacten op school te bevorderen? Wil je zelf 
graag een handje meehelpen? Het dagelijks bestuur hoort dit graag! 
Benader ons hiervoor in persoon, via een briefje in onze postbus in de 
gang of via ons email adres OVBarbaraschool@gmail.com.

Ouderbijdrage

Als uw kind op de Barbaraschool zit bent u automatisch lid van de 
oudervereniging. Een oudervereniging ondersteunt de school 
met allerlei hand- en spandiensten, maar ook op financieel gebied 
financiert het activiteiten en materialen die niet vanuit het gewone 
schoolbudget gefinancierd kunnen worden. U betaalt daarvoor een 
ouderbijdrage, de hoogte hiervan wordt vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering van de Oudervereniging.

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage die de 
oudervereniging aan ouders vraagt voor extra voorzieningen. Het gaat 
dan om voorzieningen die direct ten goede komen aan de kinderen, 
zoals de jaarlijkse schoolreis, de sinterklaasviering, kerstviering, 
einde schooljaarviering, het carnavalsfeest, de schoolkrant, de 
speeltoestellen op het schoolplein of andere extra zaken die het leren 
en spelen op extra leuk maken voor kinderen op de Barbaraschool. 

Het beheer van deze ouderbijdrage is in handen van de 
oudervereniging. De ouderbijdrage vormt de belangrijkste bron van 
inkomsten voor de activiteiten van de Oudervereniging. Daarnaast is 
er nog een bijdrage van het schoolbestuur en zijn er inkomsten uit 
advertenties in de schoolkrant en het ophalen van oud-papier. De 
penningmeester stelt aan het begin van het schooljaar een begroting 
op voor het betreffende schooljaar. Na goedkeuring door de algemene 
ledenvergadering van de oudervereniging verschijnt deze begroting 
in de Barbarichten. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 37 per leerling. Ieder 
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schooljaar wordt opnieuw bekeken of - en hoeveel - de bijdrage 
wordt bijgesteld. Voor het innen van de ouderbijdrage ontvangt 
u een machtigingsformulier automatische incasso van de OV - 
penningmeester.
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Informatie

Aan het begin van elk schooljaar informeren wij u over de praktische 
gang van zaken bij ons op school en het onderwijsprogramma in 
de groepen. U ontvangt de jaarkalender met daarop de planning 
van activiteiten en de schoolvakanties. Groepspecifieke informatie 
ontvang u middels schoolapp en ‘de klassekrabbels’.
Al snel in het jaar is er een algemene ledenvergadering van de 
oudervereniging. Naast deze bijeenkomst worden er ook wel 
themabijeenkomsten georganiseerd.
Maandelijks houdt de school u op de hoogte via de nieuwsbrief: de 
Barbarichten.
Wij vinden het belangrijk niet alleen informatie te verstrekken maar 
vooral ook met elkaar in gesprek te zijn. U bent van harte uitgenodigd 
om binnen te lopen met alles dat u met de school wilt delen. Daar 
worden ook specifieke momenten voor georganiseerd. Informeel de 
koffie-ochtenden. Ook organiseren we een monitorgroep van ouders, 
leerlingen en leerkrachten die per onderwerp samengesteld wordt en 
bijeenkomt. Formeel is er natuurlijk de medezeggenschapsraad.

Gesprekken met de groepsleerkracht(en) van uw kind

Goed contact tussen ouders en school is heel belangrijk voor kinderen. 
Elk schooljaar begint daarom met een startgesprek dat u samen met 
uw kind met de leerkracht voert. Bij dit gesprek wordt ook met u 
afgesproken hoe en wanneer u verder contact heeft met de leerkracht. 
Daarnaast is er een vaste gespreksavond om de vorderingen van 
uw kind door te nemen. Data en tijden waarop deze gesprekken 
plaatsvinden staan in de jaarplanner. 

Rapporten

Naast de gespreksmomenten geven we kinderen ook een rapport 
mee. In het rapport staan de leervorderingen van uw kind en krijgt u 
de uitslagen van de toetsen die afgenomen zijn.

Ontevreden of een klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de school of over 
een van onze collega’s, wellicht heeft u een klacht. Ons streven is 
om klachten zoveel mogelijk binnen onze school op te lossen. Onze 
ervaring is dat dit voor alle betrokkenen de meest positieve uitkomst 
geeft. Wij kunnen leren van de klacht en van het oplossen van het 
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probleem. U wilt graag gehoord worden met uw klacht en vaak helpen 
formele procedures niet om in verbinding met elkaar te blijven en te 
kijken naar een oplossing. 
Wij stellen graag voor om daar de volgende richtlijn bij te hanteren. U 
bespreekt in eerste instantie de klacht met de persoon die het aangaat, 
vaak de leerkracht van uw kind. Komt u er met hem of haar niet uit 
dan is de directie uw tweede aanspreekpunt. Dit kan mondeling of 
schriftelijk gebeuren.

De stichting waar de school onder valt heeft een klachtenregeling, 
zie daarvoor de website van KSFectio (https://www.ksfectio.nl/beleid/
klachtenregeling/) mocht u er met ons niet uit kunnen komen.
Kort gezegd houdt die klachtenregeling in dat u kunt klagen bij een 
onafhankelijke commissie. Die adviseert aan het bestuur van Fectio of 
de klacht gegrond is en wat er mee moet gebeuren.

Algemene klachtenregeling

Ook kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke 
Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet 
altijd schriftelijk gebeuren; de Interne Contactpersoon kan u hierbij 
behulpzaam zijn. Het adres van de klachtencommissie waar de scholen 
van KS Fectio bij aangesloten zijn: Landelijke klachtencommissie 
Katholiek onderwijs

Raamweg 2 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 392 55 08
 Fax: (070) 302 08 36
 E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl 
Internet: www.geschillencies-klachtencies.nl

Externe vertrouwenspersoon

Hiernaast hebben we ook een interne en externe vertrouwenspersoon 
aan wie u uw vraag kunt voorleggen. De interne vertrouwenspersonen 
van de Barbaraschool zijn Kelly van Eijndt (leerkracht) en Tilly de Jong 
(Intern begeleider). Zij zijn aanspreekpunt voor kinderen en ouders 
ten aanzien van problemen en klachten. 

Bereikbaarheid Kelly van Eijndt  
kelly.vaneijndt@barbaraschoolbunnik.nl
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Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de 
Externe Vertrouwenspersoon. De Externe vertrouwenspersoon is 
geheimhouding plichtig. Voor onze school is dat:

Algemeen e-mailadres:   evp@cedgroep.nl 
Algemeen telefoonnummer:  010- 407 15 99 
Postadres:     postbus 8639 3009AP Rotterdam
Els Rietveld 010 407 15 10     
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De kwaliteit van het onderwijs
Bij hoge ambities hoort ook dat je de kwaliteit van het onderwijs 
hooghoudt. Dat doen we door met moderne methoden te werken. 
We verwachten van leerkrachten dat zij zich blijvend scholen in de 
nieuwste inzichten. Dat doen we als team maar ook individueel volgen 
collega’s trainingen die passen bij zijn of haar ontwikkeling.
Daarnaast hebben we een systeem voor kwaliteitszorg opgezet 
waar de school door zelfevaluatie, gesprekken met kinderen en 
ouders en door gesprekken met ‘buitenstaanders’ zicht krijgt op de 
onderwijskwaliteit. Een goed voorbeeld van een moderne methode is 
het programma ‘The leader in me’. De kernen van dit programma zijn 
de 7 eigenschappen die beschreven staan in de boeken van Stephen 
Covey.

The Leader In Me

“Het beste wat je kunt worden, is jezelf”

De Barbaraschool hanteert sinds 2015 een pedagogische lijn in de 
school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 
gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in 
Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is 
iets anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een 
gezagsverhouding.
Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je 
relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en 
je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde 
symbool: De Boom van de 7 gewoonten (zie plaatje). De wortels zijn 
goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is waarmee de 
boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint 
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dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan 
namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen 
op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat 
je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip 
krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel 
ziet. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit 
jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en 
samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren 
win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren 
met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en 
zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot 
een derde, nóg beter idee leiden (synergie).

De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat 
kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’! Dat wil zeggen: als je goed 
voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk, op 4 terreinen. 
Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie 
boeken en muziek, sociaal emotioneel (hart), door mensen op te 
zoeken die je lief zijn, of inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, 
naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur. En fysiek (lichaam) 
bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed te 
gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.

Voor het team van de Barbarschool is dit een antwoord op 
maatschappelijke vraagstukken als een antipestmethode, sociale 
weerbaarheid, burgerschap en 21-eeuwse vaardigheden.
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De resultaten van ons onderwijs zijn voor ons een belangrijk gegeven. 
Dat gaat over de cognitieve resultaten en resultaten in de persoonlijke 
ontwikkeling van uw kind. Hieronder ziet u de resultaten van de 
eindtoets en de uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs.

In onderstaande tabel zijn de Cito eindopbrengsten van de afgelopen 
3 schooljaren weergegeven. De school scoort boven de norm die de 
inspectie stelt en die van de schoolgroep verwacht mag worden.

Schooljaar Aantal lln.  Score:

2015 – 2016 13  533,6
2016 – 2017 10  542,8
2017 – 2018 13  539,8

In de afgelopen schooljaren zijn onze kinderen naar de volgende 
typen vervolgonderwijs gegaan:

Schooljaar  Gym VWO HAVO/VWO HAVO V M B O / T L  
VMBO
2015 – 2016  6   2 2  3
2016 – 2017 2 2 4  1 1
2017 -  2018 
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Schooltijden

Dag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag Ochtend 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
Dinsdag Ochtend 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
Woensdag 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30
Donderdag Ochtend 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Middag 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
Vrijdag Ochtend 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Middag vrij 13.00 - 15.00
Adresgegevens

Het adres van de Barbaraschool is:
Rijnzichtlaan 3
3981 BS Bunnik

Telefoon:  030 656 1805
Website:  www.barbaraschoolbunnik.nl
E-mail:  info@barbaraschoolbunnik.nl
Ziekte of afwezigheid
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Als uw kind ziek is, of door andere omstandigheden niet op school 
kan komen, wilt u dat dan vóór schooltijd even aan ons doorgeven? 
Dat kan telefonisch op nummer: 030-6561805. U kunt ook een briefje 
meegeven aan een broer(tje) of zus(je). Wij willen er namelijk zeker 
van zijn dat uw kind niet onderweg ergens ‘gestrand’ is! Als een kind 
zonder bericht afwezig is, zal de leerkracht proberen contact met de 
ouder/verzorger op te nemen.

Halen en brengen van leerlingen

Tien minuten voor aanvang van de school gaan de deuren open en 
zijn kinderen en ouders van harte welkom. De kinderen kunnen door 
de ouders naar de klas gebracht worden. Als daar tijd voor is kan een 
kind nog iets laten zien of kan de ouder kort de groepsleerkracht 
aanspreken. De lessen starten om 08.30 uur in de ochtend en 13.00 
uur in de middag.

De leerplichtige leeftijd

Op het moment dat uw kind vier jaar is geworden mag hij of zij naar 
school. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn of haar 
vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig en moet het naar school. De 
volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin uw 
kind zestien jaar is geworden. Daarna gaat de kwalificatieplicht in: 
met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat 
de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de 
jongere 18 jaar wordt.

Geoorloofd verzuim

Soms komt het voor dat u uw kind thuis moet houden voor een 
speciale gebeurtenis. Vraag even bij de school naar de voorwaarden 
waaronder uw kind geoorloofd thuis mag blijven of kijk op de site van 
de overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/
vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school

Texel en Texelbijdrage

Groep 8 van de Barbaraschool gaat ieder jaar, ter afsluiting van 
het schooljaar en de basisschool, een week naar Texel. Om deze 
week financieel mogelijk te maken, heeft de oudervereniging een 
spaarsysteem in het leven geroepen.
Ouders ontvangen vanaf groep 1 jaarlijks een machtigingsformulier 
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automatische incasso voor deelname van hun kind aan de Texel-
schoolfinale. Bij tussentijds verlaten van de school wordt het reeds 
betaalde bedrag teruggestort. Het bestuur van de oudervereniging 
stelt jaarlijks een begroting op voor de Texelweek en legt na afloop 
financiële verantwoording af. Ook voor de Texel-bijdrage wordt 
ieder schooljaar bekeken of - en hoeveel - de bijdrage moet worden 
bijgesteld.

Voortgezet onderwijs, Open Dagen

In de periode van november tot februari houden de scholen van 
Voortgezet Onderwijs ‘open dagen’ voor ouders en leerlingen. 
Daarnaast zijn er open middagen waarbij kinderen lessen kunnen 
volgen op diverse scholen van het voortgezet onderwijs. Na 
aanmelding vraagt de school van V.O. vervolgens een aantal gegevens 
van de leerling bij de basisschool op. Uiterlijk in mei ontvangt u 
bericht over de eventuele toelating. Als de leerlingen eenmaal in de 
brugklas zitten, blijven wij, de eerste drie leerjaren op de hoogte van 
hun vorderingen. Er is sprake van regelmatige rapportage vanuit het 
Voortgezet Onderwijs. Op deze manier kunnen wij ook volgen of ons 
advies juist is geweest.

Het onderwijskundig rapport

Over iedere leerling die de school verlaat wordt een onderwijskundig 
rapport opgesteld. Dit ten behoeve van de ontvangende school; dit 
kan zijn een andere basisschool, een school voor voortgezet onderwijs 
of een speciale school voor basisonderwijs. Een kopie van dit rapport 
wordt in het leerling-dossier opgenomen.

Tussenschoolse Opvang (TSO) 12.00 - 13.00 uur

Voor ouders die werken en hun kind tussen de middag niet zelf 
kunnen opvangen heeft de school een eigen tussenschoolse opvang. 
Dat doen we met ervaren vrijwilligers. Voor school en ouders is dit 
de meest interessante optie gebleken, om praktische en financiële 
redenen. De Barbaraschool heeft een overblijfreglement opgesteld, 
waarbij de richtlijnen van KS Fectio zijn gevolgd. Het reglement is op 
school verkrijgbaar. De vrijwilligers zijn meestal ouders van de school.

36 37



36

BSO Buitenschoolse Opvang
De Barbaraschool heeft met Partou een overeenkomst getroffen voor 
de buitenschoolse opvang in school. Een aantrekkelijke optie! Voor 
informatie over de naschoolse opvang kunt u contact opnemen met 
de locatiemanager van Partou, tel: 030 6567232.

Kleding/ gevonden voorwerpen

Kleding of spullen kwijt? Kijk even in de kast in de hal van de entree. 
Aan het einde van het jaar wordt alle overgebleven kleding opgeruimd. 

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis is een lastig probleem en vraagt aandacht van school en 
ouders/verzorgers. Preventief krijgen alle kinderen een hoofdluiszak 
van school. Elke woensdagmorgen ná een vakantieperiode vindt er in 
alle groepen een hoofdluiscontrole plaats. Wanneer er sprake is van 
hoofdluis dan zullen wij u dit melden en vindt er in de desbetreffende 
groep een tweede controle plaats. De data van de controles vermelden 
wij in de Barbarichten en staan vermeld op de jaarplanner.

Verzekeringen

Op school gebeuren soms ongelukjes met brillen of loopt een kind 
lichamelijk letsel op. In principe bent u daarvoor zelf verzekerd. Soms 
is de school aansprakelijk te stellen en daarvoor heeft de school 
een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Voor bijzondere activiteiten worden apart verzekeringen 
afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. Vraag in geval van 
schade bij ons na of de schade gedekt wordt door deze verzekering.
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Informatievoorziening bij gescheiden ouders
Wij vinden het belangrijk om na een scheiding beide ouders te blijven 
informeren over hun kind. Daarbij staat het belang van het kind 
voorop. De school is nooit partij en zal beide ouders alle informatie 
over hun kind verstrekken. In principe worden oudergesprekken door 
beide ouders gezamenlijk gevoerd. Mocht dat onmogelijk zijn dan 
verzoeken wij u dit aan te geven bij de leerkracht.

Centrum jeugd en gezin

Elke school heeft een contactpersoon. Op de Barbaraschool is dat 
Marlies Verplak, jeugdverpleegkundige. Een paar keer per jaar heeft 
Marlies overleg met de intern begeleider. Zij geeft advies, denkt mee 
met vragen waar de school tegen aanloopt. Het kan dat advies gevraag 
over uw kind. Dit gebeurt allen met toestemming van de ouders. 
Marlies heeft regelmatig inloopmomenten bij ons op school. De data 
worden gepubliceerd in de Barbarichten en zijn te vinden op het 
informatiebord bij de ingang van de school.

Contactgegevens: Marlies Verplak
Bezoekadres: Burgemeester van de Weijerstraat 26, 3981 EJ Bunnik
T: 033-4600046
M: mverplak@ggdru.nl

Daarnaast kan telefonisch en digitaal informatie en advies worden 
verkregen. Meer informatie is te vinden op:  www.cjgbunnik.nl.

Logopedie

Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen zich 
mondeling goed kunnen uitdrukken. Om dit te bereiken, werkt onze 
school samen met logopedisten uit de omgeving. Logopedisten zijn 
deskundigen op gebied van de mondelinge communicatie.
Zij onderzoeken en behandelen hulpvragen op gebied van stem, 
spraak, taal, gehoor en mondgedrag. Logopedisten zijn deskundigen 
op gebied van de mondelinge communicatie. Zij onderzoeken en 
behandelen hulpvragen op gebied van stem, spraak, taal, gehoor en 
mondgedrag. 
Preventief wordt er een screening uitgevoerd bij de kinderen in groep 
2. 
De screening op onze school wordt uitgevoerd door Logopediepraktijk 
Odijk/ Bunnik.
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Meldcode huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld 
Kindermishandeling van toepassing. Hiermee worden alle 
professionals die werken met gezinnen en kinderen verplicht om 
met een protocol te werken bij vermoedens van kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Doel van de meldcode is dat instellingen vaker, 
sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en het voorkomen van handelingsverlegenheid 
bij professionals zodat er iets wordt gedaan met vermoedens van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Meer info:
Telefoon 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)  
www.vooreenveiligthuis.nl

Contacten tussen school en parochie

Eerste Communie
De Eerste Communie wordt vanuit de parochie tweejaarlijks 
aangeboden. In dat jaar besteden we met de gehele klas aandacht 
aan dit project. Er zijn schoolactiviteiten en inhoudelijke activiteiten 
die begeleid worden door de parochie. Ouders en kinderen worden 
hiervan door de Barbaraparochie tijdig op de hoogte gebracht. Een 
speciale communiewerkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten 
van de twee katholieke Bunnikse basisscholen is verantwoordelijk 
voor het opstellen van een communieproject.
De betreffende kinderen werken met hun ouders thuis en met de 
leerkracht op school aan het communieproject. Buiten schoolverband 
komen de deelnemende kinderen met hun ouders ook nog een 
aantal keren met de pastor van de Barbaraparochie bijeen. Deelname 
aan deze bijeenkomsten en de vieringen is voor de andere kinderen 
uiteraard niet verplicht.

Vormsel

De kinderen van groep 8 kunnen in februari deelnemen aan het 
Vormselproject. Ook bij dit project bestaat er een wisselwerking 
tussen ouders, school en parochie.

Vastenactie

Jaarlijks ondersteunen wij het Vastenactie-project dat door de 
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landelijke werkgroep is vastgesteld. We informeren de kinderen over 
het thema en de achtergrond ervan. Daarnaast stimuleren we acties 
om geld in te zamelen voor dit doel.

Pestprotocol

Scholenstichting Fectio hanteert een veiligheidsbeleid. Daartoe 
behoort ook het pestprotocol wat de Barbaraschool heeft vastgesteld.
Hierin staat vermeld hoe de school omgaat met ongewenst pestgedrag. 
Het protocol ligt op school ter inzage bij de directie. In het schooljaar 
2015 zijn we gestart met het programma ‘The leader in me’ dat pesten 
moet tegengaan en kinderen sterker maakt om voor zichzelf op te 
komen.

Privacy

Op onze school is de privacy van kinderen en ouders belangrijk. Dat 
was altijd al zo, maar sinds 25 mei 2018 geeft de AVG, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming ons de mogelijkheid hier nog 
duidelijker mee om te gaan 

Voor ons gaat het er vooral om de privacy te waarborgen bij:
• het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
• het gebruik van onze digitale leermiddelen;
• de vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers. 

Het maken van goede afspraken hierover neemt veel tijd in beslag, 
omdat we een groot aantal protocollen willen aanscherpen, maar we 
zullen u op de hoogte houden van wat er gaandeweg gereedkomt. 
Hieronder leest u wat nu al of zeer binnenkort gereed is.

Het bestuur van KS Fectio waar onze school onder valt, beschikt 
inmiddels over een externe Functionaris Gegevensbescherming in de 
persoon van Angela Groen van de CED-Groep in Rotterdam.

Op de site van het bestuur, www.ksfectio.nl, kunt u onze privacy-
verklaring vinden, én ons privacyreglement.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een Toestemmingsformulier. 
Met dit formulier geeft u ons al dan niet toestemming voor het gebruik 
van o.a. foto’s en video’s, en educatieve apps. 
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Foto’s
We vragen u nu al om in ieder geval met het maken van foto’s of 
videobeelden op school terughoudend te zijn. De school kan te allen 
tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Uw rechten
Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. 
Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie hebben 
gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u 
kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering 
van bepaalde gegevens indienen. Binnen 4 weken neemt het de 
school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het 
verzoek).

Informatieverstrekking gescheiden ouders
In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te 
informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. 
Echter als de relatie tussen ouders is vertroebeld en er geen goede 
onderlinge communicatie meer aan de orde is komt de school in 
beeld. De verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 1:377b en 1:377c 
van het Burgerlijk Wetboek. 

Ouder zonder gezag
Heeft u niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na een 
echtscheiding? Dan heeft u geen recht op inzage in het dossier van 
uw kind.

Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de 
schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van uw kind 
hiermee niet wordt geschaad.

De school van uw kind moet vóór het verstrekken van informatie een 
afweging maken tussen uw belang en het belang van uw kind.
De school zal zware argumenten moeten aanvoeren om u niet te 
informeren. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is 
voor uw kind, mag de school de informatie weigeren. 

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 



Hoofdstuk 10

Bijlagen
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Bijlage 1: Inschrijfformulier
Bijlage 2: Toelichting bij inschrijfformulier
Bijlage 3: Toestemming gebruik foto-video Fectio



 

  
 

Inschrijfformulier     

 

Personalia leerling  

* Adres waarop leerling ingeschreven staat volgens gemeentelijk adressenbestand 
 
**Toelichting BSN- of Onderwijsnummer 
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een 
Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment 
van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt. 
 
Medische gegevens (niet verplicht) 

 
Noodnummers 

 
Gegevens vorig onderwijs/kinderopvang/peutergroep 

Broers en zussen (niet verplicht)  

Achternaam:      Voorna(a)m(en): 
Roepnaam:      Geslacht:    ☐Meisje ☐Jongen 
Geboortedatum:     Geboorteplaats: 
Adres*       Postcode: 
Woonplaats:      Geheim adres?   ☐Nee  ☐Ja 
Telefoonnummer:     Telefoonnummer geheim? ☐Nee  ☐Ja  
BSN/Onderwijsnummer**:    
Eerste nationaliteit:     Tweede nationaliteit:               ☐n.v.t.    
Land van herkomst:    ☐n.v.t. Datum in Nederland:    ☐n.v.t.    
Levensovertuiging: 

Naam huisarts:      Adres: 
Woonplaats:      Telefoonnummer: 
Medicijnen:      ☐n.v.t. Allergieën:        ☐n.v.t. 
 
  

Naam:      Telefoonnummer:   Relatie: 
Naam:      Telefoonnummer:   Relatie: 
Naam:      Telefoonnummer:   Relatie: 
Naam:      Telefoonnummer:   Relatie: 

Naam school/kinderopvang/peutergroep van herkomst:      ☐n.v.t. 
Plaats school/kinderopvang/peutergroep van herkomst:      ☐n.v.t. 
Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj):         ☐n.v.t. 

Naam:             ☐Zelfde school 
Naam:             ☐Zelfde school 
Naam:             ☐Zelfde school 
Naam:             ☐Zelfde school 
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Personalia verzorger 1                                   Personalia verzorger 2 

 
Indien afwijkend adres van leerling 
Adres verzorger 1                                        Adres verzorger 2 

Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind 

Opmerkingen 

Verklaring school 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van 
onjuiste administratieve gegevens van het kind. 
 
Ondertekening verzorger 1                         Ondertekening verzorger 2  

Achternaam: 
Voorna(a)m(en): 
Aanhef   ☐Mevrouw ☐Heer 
Relatie tot kind: 
Wettelijk gezag  ☐Nee  ☐Ja 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Geboorteland: 
Burgerlijke staat: 
Hoogst genoten opleiding: 
Diploma behaald ☐Nee  ☐Ja 
Telefoon mobiel: 
Telefoon thuis: 
Telefoon thuis geheim? ☐Nee  ☐Ja 
E-mailadres: 
 
 

Achternaam: 
Voorna(a)m(en): 
Aanhef   ☐Mevrouw ☐Heer 
Relatie tot kind: 
Wettelijk gezag  ☐Nee  ☐Ja 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Geboorteland: 
Burgerlijke staat: 
Hoogst genoten opleiding: 
Diploma behaald ☐Nee  ☐Ja 
Telefoon mobiel: 
Telefoon thuis: 
Telefoon thuis geheim? ☐Nee  ☐Ja 
E-mailadres: 
 

Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
.    

Adres: 
Postcode: 
Woonplaats:    

(Digitale) schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
Op de website van de school     ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
Op de besloten website van de school (indien van toepassing) ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
In de (digitale) nieuwsbrief     ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
Op sociale media accounts van de school   ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
Verspreiding van adreslijst aan de gehele groep  ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
In de school app      ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
Video opname tbv onderwijskundige doeleinden  ☐Geen toestemming  ☐Toestemming* 
*U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming 

 

Naam: 
Handtekening: 
Datum: 
.    

Naam: 
Handtekening: 
Datum: 
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Toelichting	in	het	kader	van	privacy	wetgeving		
 
De	gegevens	die	u	heeft	ingevuld	op	het	inschrijfformulier,	worden	opgeslagen	in	de	leerling	
administratie	van	onze	school.	Uiteraard	worden	deze	gegevens	vertrouwelijk	behandeld.	Op	
onze	administratie	is	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	van	toepassing.	
Dit	betekent	onder	andere	dat	de	gegevens	door	ons	worden	beveiligd,	en	dat	de	toegang	tot	
de	administratie	is	beperkt	tot	alleen	personeel	die	de	gegevens	strikt	noodzakelijk	nodig	
heeft.		
	
U	heeft	als	ouder	het	recht	om	de	door	ons	geregistreerde	gegevens	in	te	zien	(voor	zover	die	
informatie	betrekking	heeft	op	uw	kind).	Als	de	gegevens	niet	kloppen,	dan	mag	u	van	ons	
verwachten	dat	wij	–	op	uw	verzoek	-	de	informatie	verbeteren	of	aanvullen.				
	
Een	aantal	vragen	in	dit	inschrijfformulier	zijn	wij	wettelijk	verplicht	aan	u	te	stellen.	Zo	
vragen	wij	naar	uw	opleidingsniveau.	Dit	heeft	te	maken	met	de	wettelijke	
‘gewichtenregeling’:	het	aantal	leerkrachten	aan	onze	school	is	mede	afhankelijk	van	het	
totaal	van	het	‘leerlinggewicht’	van	onze	leerlingen.				
	
Voor	meer	informatie	over	de	omgang	met	de	privacy	van	uw	kind(eren),	verwijzen	wij	u	naar	
ons	privacyreglement	op	de	website	van	onze	stichting	www.ksfectio.nl.		
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Toestemming gebruik foto’s, video’s en adressenlijst 
  
Oktober 2018 
  
Beste ouder/verzorger,   
  
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Daarom 
vragen wij u toestemming voor het gebruik van deze gegevens, te weten 

- Foto’s en video’s van uw zoon/dochter 
- Foto’s gemaakt door de schoolfotograaf 
- Adresgegevens 

 
In deze brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij 
als ouder hebt. In de bijlage vindt u het toestemmingsformulier. 
 

 
 
Foto en video 
Tijdens schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken 
we om ouders en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard 
betekent dit dat ook uw zoon/dochter op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.  
 
Beeldmateriaal kan getoond worden op:  
• schoolapp Social Schools binnen de groep van uw kind 
• de website www.barbaraschoolbunnik.nl  
• de website van het bestuur www.ksfectio.nl 
• in de schoolgids en jaarkalender (digitaal en papier). 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen opnames waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. We vermelden bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen. Op Social Media plaatsen we alleen kinderen in groepsverband en we maken deze 
foto’s en video’s bij voorkeur van de zijkant of van een afstand.   
  
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. Het enige wat we daar als school aan doen, is alle ouders te vragen 
terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.  
 
Ten behoeve van onderwijskundige doeleinden maken wij video-opnames. Deze video-opnames 
worden altijd na beoordeling direct verwijderd. Hiervoor vragen wij via dit formulier uw 
toestemming. 
 
Voor eventuele video- opnames voor extern gebruik wordt vooraf specifiek voor dat doel 
toestemming gevraagd aan de ouder(s) / verzorger(s).   
 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 
leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken.  
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