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1. Inleiding
De schoolgids van de Bethelschool beschrijft het onderwijskundige en algemene deel van de
school. Tevens treft u in de gids het jaarverslag aan van het afgelopen schooljaar.
De gids is bestemd voor ouders die overwegen hun zoon of dochter op onze school aan te melden
en voor ouders van kinderen die onze school al bezoeken. De gids is ook op de website van de
school te vinden.
In de nieuwsbrief schrijven we over diverse activiteiten en gebeurtenissen. Zo maken we de
schoolwereld naar buiten toe zichtbaar. Wijzigingen op de inhoud van de schoolgids en de
kalender vermelden we in de nieuwsbrief. Elk schooljaar krijgt ieder gezin een
activiteitenkalender met daarin een overzicht van geplande activiteiten en de meest relevante
informatie uit de schoolgids.
Wilt u ons (snel) bellen, mailen of onze website bezoeken? Dat kan via onze Bethelschool App!
Ook de nieuwsbrieven, mededelingen en de agenda kunt u er vinden. De App is gratis te
downloaden via de App Store en Google Play.
Via de schoolgids, de activiteitenkalender en de nieuwsbrieven, weet u hoe wij,
kinderen, ouders, leerkrachten en directie van de Bethelschool,







vorm geven aan de identiteit van onze school;
er met elkaar aan werken om op een plezierige wijze met elkaar om te gaan;
werken in de groepen, welke vaardigheden er aangeleerd en welke vakken er gegeven
worden;
zorg bieden aan kinderen;
u, de ouders, willen betrekken bij onze school;
allerlei zaken geregeld hebben.

Mede namens het team, de kinderen en de
medezeggenschapsraad wens ik u veel
leesplezier,

Hermien Colenbrander
Directeur
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2. Welkom op de Bethelschool….
Wanneer u nieuwsgierig bent naar onze school, nodigen wij u van harte uit om samen met uw
kind(eren) te komen kijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.
We laten u het gebouw zien, het kleuterplein en we nemen een kijkje in diverse groepen.
Verder lichten we graag toe hoe het bij ons op school in zijn werk gaat en proberen we uw vragen
te beantwoorden.

In- en uitschrijven
In principe kan iedere ouder die de christelijke grondslag van onze school respecteert zijn zoon
of dochter inschrijven. Stichting Fedra, waarvan de Bethelschool deel uitmaakt, heeft daartoe
een toelatingsbeleid opgesteld (zie blz. 6 ). Om overzicht te kunnen houden over het aantal
leerlingen, is het wenselijk dat inschrijving twee jaar voor de eerste schooldag plaatsvindt.
Inschrijven kan door middel van een inschrijfformulier dat bij de directeur verkrijgbaar is.
Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, belt de groepsleerkracht bij wie uw kind in
de groep komt op om wenafspraken te maken. De leerkracht komt ook een keer op ‘visite’. Hij of
zij bespreekt o.a. de gang van zaken op school en geeft uitleg over het entreeformulier.
Nieuwe kleuters kunnen vier dagdelen komen wennen. Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en
tien maanden.
Kinderen die in december vier jaar worden laten we, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte, in
januari een start maken. Kinderen die in juni en in juli vier jaar worden, starten na de
zomervakantie. Deze kinderen nodigen we uit voor de ‘wenmiddag’ die voor de zomervakantie
gehouden wordt.
We stellen het zeer op prijs als u het overstapformulier van de peuterspeelzaal of het
kinderdagverblijf aan de groepsleerkracht wilt geven. Dit wordt in het papieren dossier van uw
kind bewaard.
Uitschrijving dient u schriftelijk te doen. Aangezien de school aan het bevoegde gezag moet
melden naar welke school de leerling vertrekt, dient deze uitschrijving in elk geval de naam en
het adres van de nieuwe school te bevatten. Tevens vernemen we graag de reden van de
uitschrijving.
We hopen dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft op de Bethelschool.
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3. De Bethelschool en stichting Fedra
Bethelschool 105 jaar geworteld in de Bomenbuurt
De Bethelschool staat in de Bomenbuurt in Beverwijk. De school telt gemiddeld 300 leerlingen en
is daarmee een middelgrote school. De school heeft twaalf lokalen: tien in het hoofdgebouw en
twee in ‘Next door’, het pand naast de school aan de Populierenlaan.

‘De school met de paardjes’
Rond de jaren zestig kraakte de oude Bethelschool aan de Noorderwijkweg in al zijn voegen. De
nieuwe Bethelschool werd gebouwd op hetzelfde terrein. Het was destijds gebruikelijk 1 procent
van de aanneemsom te besteden aan een kunstobject. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en
leerling Elsemarijke van Leeuwen won deze met haar
paardenontwerp. De opdracht ging naar kunstenaar Nico
Betjes. In 1974 verschenen er twee keer twee paarden als
‘paardenhek’ op de pleinen van de Populierenlaan en de
Noorderwijkweg. Daar staan ze nog steeds, weliswaar
zonder staarten, onlosmakelijk verbonden met de
Bethelschool. Vanuit historisch oogpunt hebben we het
oorspronkelijke logo in ere gesteld: de Bethelschool, ‘de
school met de paardjes’.

Stichting Fedra
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra te Beverwijk. Stichting Fedra is het bevoegd gezag
van onze school. De stichting beheert twaalf basisscholen in de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen: elf voor regulier basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs.
De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het bestuur van Fedra. De Raad van Toezicht
oefent toezicht uit op het beleid dat het bestuur voert. Het College van Bestuur heeft twee
leden.
De directeuren van de scholen vormen, samen met het bestuur het directieberaad. Dit beraad
vergadert bijna wekelijks over beleidsmatige zaken en de uitvoering van vastgesteld beleid. De
directeuren wisselen kennis, ervaringen en opvattingen uit, volgen gezamenlijke scholing en
adviseren het bestuur.
Elke school van Fedra is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig,
organisatorisch, financieel, materieel en personeelsbeleid van de school.
Tot de stichting behoren de volgende scholen:
Beverwijk
Heemskerk
De Anjelier
De Ark
Bethelschool
De Lunetten
Panta Rhei
De Sleutelbloem
De Wilgeroos
De Zeearend (SBO)

Velsen
De Westbroek
De Hoeksteen
De Triangel
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Wijk aan Zee
De Vrijheit

Toelatingsbeleid Stichting Fedra
Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar en horen vanaf die leeftijd ingeschreven te staan op een
school. Iedere ouder of verzorger die het beleid en de uitgangspunten van de Bethelschool
onderschrijft, is welkom zijn of haar kind aan te melden. U kunt uw kind aanmelden rond de
tweede verjaardag. Zodra uw kind vier jaar is, kan het bij ons beginnen.
Wij gaan er van uit dat u bij de aanmelding alle relevante informatie over uw kind (gezondheid,
cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stelt aan de directie. De directie zal hiermee een
inschatting maken over de mogelijkheden van de school om uw zoon of dochter de basisschool
succesvol te laten doorlopen. In principe accepteren we alle leerlingen.
In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten de leerling niet in te schrijven, terwijl de
groep nog niet de maximale grootte heeft bereikt. Dit kan te maken hebben met pedagogischedidactische of organisatorische redenen, zoals de specifieke onderwijsbehoeften van de overige
leerlingen in de betreffende groep.
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de
school van herkomst. In geval van doublure neemt de school het doublurebesluit over van de
school die de leerling verlaat.
Kinderen die de school eenmaal verlaten hebben worden niet meer aangenomen, tenzij de
kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal
onderwijs.
Indien de directie besluit om een leerling niet in te schrijven worden de ouders/verzorgers
geïnformeerd over de reden.

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.
Soms vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht van de volwassenen om hem of haar
heen. Het leren gaat minder vanzelf dan bij andere kinderen. Het gaat om leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen moeten wij het onderwijsprogramma of de
begeleiding zodanig aanpassen, dat het kind zo weinig mogelijk last heeft van zijn of haar
beperking en zo goed mogelijke leerresultaten behaalt.
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, eventueel afkomstig van een
school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de directie naar de
mogelijkheden van de school om de juiste zorg en begeleiding te leveren en in samenspraak met
de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte
heeft, willen wij het dossier van de leerling inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden
van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, staan centraal bij het
besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden leerlinggerichte
doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind toelaten,
gaan we er vanuit dat de leerling - bij ongewijzigde omstandigheden - de hele schoolloopbaan bij
ons kan doorlopen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig die de school niet
eenvoudig kan leveren. We hebben in dat geval de mogelijkheid om via het samenwerkingsverband
IJmond Noord extra hulp en begeleiding te krijgen. Wanneer ook dit geen duurzame oplossing
biedt, zal de directie besluiten dat de school geen passend onderwijs aan het kind kan bieden en
dat er naar een alternatief gezocht zal worden.
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Indien er sprake is van een afwijzing worden de ouders of verzorgers geïnformeerd over de
achterliggende redenen en ondersteunt de school de ouders of verzorgers bij het vinden van een
passende plek. Dit kan binnen het speciaal onderwijs zijn, maar ook op een andere basisschool die
beter de specifieke begeleiding kan bieden die de leerling nodig heeft.

Schoolverzekering en aansprakelijkheid
Stichting Fedra heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering indien een
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de
dekking.
Alle leerlingen van onze school zijn gedurende alle schoolactiviteiten en gedurende één uur voor
en na schooltijd verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
- personeelsleden en stagiaires, de leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en alle
andere personen die voor de school werkzaamheden verrichten (vrijwilligers en begeleidende
ouders) - dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u
in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. Stichting Fedra niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die
voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk
dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere
door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is
daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
U kunt de directie en Stichting Fedra niet aansprakelijk stellen voor verdwenen eigendommen
van leerlingen. Wij adviseren u om uw kind geen waardevolle voorwerpen mee naar school te laten
nemen.
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4. Schoolorganisatie
Groepsverdeling
Hoe komt de groepsverdeling tot stand?
Jaarlijks op 1 oktober worden de leerlingen van basisscholen ‘geteld’. Op 1 oktober 2016 hadden
we 295 leerlingen. Dit aantal is bepalend voor het budget (lumpsum) dat wij krijgen voor het
schooljaar 2017-2018.
In het bestuursformatieplan van Stichting Fedra staat op welke wijze de personele gelden per
school worden besteed. Het formatieplan beschrijft o.a. hoe de organisatie van de school er uit
ziet. In dit ‘functiebouwwerk’ staat hoeveel formatie de directie, onderwijzend personeel en
onderwijsondersteunend personeel per school kost. De GMR heeft ingestemd met het
bestuursformatieplan 2017-2018.
Leerlingaantal en groepsgrootte
De Bethelschool deelt leerlingen in op leeftijd. Er wordt vanaf groep 3 homogeen gegroepeerd.
Hierdoor kan het zijn, dat de ene groep groter is dan de andere. Stichting Fedra streeft naar
groepen van 25 tot 30 leerlingen. Op 1 oktober 2017 is de gemiddelde groepsgrootte op de
Bethelschool 23 leerlingen. We verwachten op de teldatum van 1 oktober van dit jaar 300
leerlingen. Na de zomervakantie starten we met dertien groepen: zeven onderbouwgroepen
(groep 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 3B, 4A en 4B) en zes bovenbouwgroepen (groep 5A, 5B, 6A, 6B, 7 en
8).
Op de Bethelsschool werken 16 leerkrachten. De directeur is volledig ambulant, d.w.z. vrijgesteld
van lesgevende taken. De zorgcoördinator is gedurende vier dagen vrijgesteld van lesgevende
taken. Tevens is er gedurende de hele week een conciërge werkzaam. In de activiteitenkalender
staat de groepsverdeling vermeld.

Schooltijden
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08.30 – 14.30
08.30 – 14.30
08.30 – 12.30
08.30 – 14.30

Vrijdag
08.30 – 14.30

Onderwijstijd
Het weekrooster voor de groepen 1 t/m 8 heeft 25 uur. Op onze school krijgen de leerlingen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5:15 les. Er is een continurooster. De kinderen eten op
school. Op woensdag is er 4:00 les. Er is op die dag geen lunchpauze op school.
Voor de lestijd gedurende de schoolloopbaan resulteert dit in de volgende urenverdeling voor de
leerlingen:
groep
uren

1
960

2
960

3
960

4
960

5
960

6
960

7
960

8
960

totaal
7680

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend
over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door
de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen. Alle scholen van Stichting
Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In de totale loopbaan worden bij
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Stichting Fedra hiermee 160 extra lesuren gerealiseerd boven het wettelijke minimum (7680 uur
– 7520 uur). Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Stagiair(e)s
Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo In Holland om jaarlijks
studenten te begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig Pabo studenten in de school die stage
bij ons lopen. Zij nemen (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en doen
(observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO: vierdejaarsstudenten)
mogen zelfstandig lesgeven. De groepsleerkracht kan andere taken buiten de klas doen. Naast de
pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een MBO opleiding voor
onderwijsassistent doen.

Vervanging bij ziekte
In geval van ziekte, verlof of nascholing van een leerkracht zoeken we een invaller voor de groep.
We hanteren daarbij het volgende stappenplan:
 We dienen een vervangingsverzoek in bij Stichting Fedra;
 We vragen een deeltijder extra te werken;
Mocht dit niet lukken:
 We verdelen de kinderen over meerdere groepen;
De kinderen worden in principe niet naar huis gestuurd. Alleen als bovenstaande opties geen
oplossing bieden, krijgen de ouders een dag van tevoren bericht dat hun kind een dag vrij heeft.

Ziek melden:  223671
In geval van ziekte of artsenbezoek van uw kind(eren) verzoeken we u dit altijd en vóór
schooltijd aan ons door te geven. Wanneer een leerling niet is afgemeld, bellen wij na negen uur
naar het huisadres om te informeren wat er aan de hand is. Kinderen die onder schooltijd ziek
worden mogen niet zelfstandig naar huis. Wij verwachten dat ze opgehaald worden. Het is
daarom belangrijk dat we u kunnen bereiken in geval van nood.

Verzorging en medicijngebruik
Leerkrachten mogen geen medicijnen toedienen en medische handelingen verrichten, anders dan
het verlenen van hulp en ondersteunen bij reguliere zaken. U kunt denken aan bijvoorbeeld een
pleister plakken als een kind gevallen is en het smeren van zonnebrandcrème (op verzoek) bij een
excursie. Als uw kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken of medische verzorging nodig
heeft, kunt u dit melden bij de directie. Samen met u wordt een protocol opgesteld, waarin o.a.
staat wie het kind medicijnen mag toedienen of wie een medische handeling kan verrichten etc.
De groepsleerkracht krijgt op basis van het protocol specifieke instructies.
Wij gaan ervan uit dat ieder kind dat naar school gaat zindelijk is en zelfstandig het toilet kan
bezoeken. Er zijn voor de kleuters noodsetjes kleding op school aanwezig in geval van een
‘ongelukje’.
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Brengen en halen
We hebben de volgende afspraken gemaakt voor een goede gang van zaken in en om de school:
U kunt uw kind ’s morgens voor schooltijd in de klas brengen. De deuren van de school gaan tien
minuten voor aanvang open: om 8.20 uur. Wij willen graag op tijd beginnen.
Na aanvang van de school verzoeken wij u gebruik te maken van de entree aan de
Noorderwijkweg. De hekken naar het kleuterplein gaan na aanvang van de school dicht. Het is
niet de bedoeling dat ouders de hekken onder schooltijd open te maken.
Kinderen mogen onder schooltijd niet van het schoolterrein af. Ze mogen bijvoorbeeld niet terug
naar huis om gymspullen of huiswerk op te halen.
Als de school uitgaat, is het de bedoeling dat u buiten blijft wachten. Kinderen van de groepen
1 t/m 4 gaan, wanneer ze niet opgehaald worden, terug naar de klas. Wanneer u niet op tijd bent
om uw kind op te halen of haalt een iemand anders uw kind op, belt u dan even naar de school of
meld het aan de leerkracht.

Pleinwacht
‘s Morgens houdt een leerkracht een kwartier voor aanvang van de lessen toezicht op het grote
plein. In het speelkwartier doen de leerkrachten dit gezamenlijk.
Vóór schooltijd mag er niet met een bal op het plein gespeeld worden. In het speelkwartier mag
dit onder toezicht. De kinderen mogen niet voetballen op het plein.

5. Onze visie op onderwijs en opvoeding
‘Samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven’
We willen eigentijds onderwijs aan kinderen geven.
Onderwijs, dat:
 eisen stelt, prikkelt en uitdaagt;
 aansluit op hun eigen manieren van leren en dat ondersteund wordt door informatie- en
communicatietechnologie (m.b.v. computers en Chromebooks);
 inspeelt op de maatschappelijke diversiteit;
 recht doet aan verschillen in capaciteiten, individuele voorkeuren en aan culturele
verschillen.
We dragen zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden
en culturele bagage. Daarnaast geven we elke kind de kans hun talenten te ontplooien.
We proberen een juiste afstemming te vinden tussen ‘ik en de ander’ – ‘de ander en ik’. We leren
de kinderen respect te hebben voor de ander (zonder daarin zelf te kort gedaan te worden.
Naast individuele activiteiten, hechten we aan gezamenlijke activiteiten. We vieren onze feesten
groots!
Het geven van kwalitatief goed onderwijs is ons uitgangspunt. Goed onderwijs biedt kinderen
kansen om hun talenten voluit te ontplooien.
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‘Bethel’: een school met een verhaal
De Bethelschool is een christelijke school. De identiteit van onze school en onze visie op
onderwijs en opvoeding zit in de naam ‘Bethel’. Deze naam komt voor in het Bijbelverhaal van
Jakob.
Jakob heeft zijn vader en zijn broer bedrogen om het eerstgeboorterecht te krijgen. Hij is
gevlucht om in leven te blijven. Uitgeput valt hij in slaap. Die nacht droomt hij dat er engelen uit
de hemel naar hem toekomen. Ze zeggen: “Jakob, ondanks alles wat je gedaan hebt, krijg je de
kans je fouten te herstellen. Ondanks alles zal God bij je zijn”. Als Jakob de volgende morgen
wakker wordt, weet hij dat op deze plaats God aanwezig was! Daarom noemt hij die plaats:
‘Bethel’.
De naam van onze school is ‘Bethel’. Net als God Jakob zoveel kansen gaf om fouten te maken, is
onze school ook een plek, waar je vragen mag stellen, fouten mag maken (van je fouten leer je
soms het meest!) en de kans krijgt je fouten te herstellen.
Bovenstaande uitgangspunten, die terug te vinden zijn in ons onderwijs, bepalen uiteindelijk de
missie van de Bethelschool:
‘samen spelen, samen werken, leren leren, leren leven’.
We vinden het van groot belang, dat de kinderen met plezier naar school gaan.
In een schoolklimaat waar plezier, rust, veiligheid, waardering en respect een
belangrijke plaats innemen, kunnen kinderen zich maximaal ontplooien tot
mensen die weloverwogen keuzes maken in een steeds veranderende
samenleving.
Aan de ene kant erkennen we de veilige schoolomgeving die de school moet zijn,
een plaats waar een kind mag zijn zoals hij is, een plaats waar hij zich thuis
voelt.
Aan de andere kant heeft onze school de opdracht, de kinderen toe te rusten
met de basisbagage die zij nodig hebben om als volwassene te kunnen
functioneren.

6. Ons onderwijs
Lessentabel
In onderstaande lessentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de
verschillende vakken besteden. We gaan uit van een lessentabel van 25 uur per week voor de
groepen 1 t/m 8. De nadruk ligt op Nederlandse taal en rekenen en wiskunde.
Lessentabel groep 1/2:
Godsdienstonderwijs: 1 uur
Kringactiviteiten: 6¾ uur
(waaronder taal - en rekenactiviteiten
wereldverkenning en muziek)
Spelen en werken: 8 uur
Bewegingsonderwijs: 8 uur
Pauzes: 1¼ uur

Lessentabel groep 3 t/m 8:
Godsdienstonderwijs: 1 uur
Taal / lezen: 8 uur
Rekenen: 5 uur
Schrijven: ¾ uur
Engels (7/8): 1 uur
Wereldverkenning/Verkeer: 4 uur
Expressievakken: 2½ uur
Lichamelijke oefening: 1½ uur
Pauzes: 1¼ uur
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Werkwijze
De kleuters beginnen de dag in de kring met taal- en rekenactiviteiten. Vervolgens zijn er
blokken ‘spelen en werken’ en ‘bewegingsonderwijs’. De leerkracht begeleidt een groepje kinderen
in de kleine kring of aan de instructietafel.
De kinderen van groep 3 t/m 8 beginnen met leesactiviteiten: Veilig Leren Lezen (groep 3)
Estafette lezen, individueel lezen, duolezen of tutorlezen. Voor het speelkwartier wordt het
dagprogramma van ‘Trefwoord’, onze methode voor levensbeschouwing, aangeboden. Na de pauze
zijn er rekenactiviteiten.
De kinderen werken met dagprogramma’s. Het onderwijs is heel doelgericht: de leerkrachten
maken onderscheid tussen ’ik leer’ en ‘ik maak’. In principe werken de kinderen per dag hun taken
af voor taal, lezen, rekenen, schrijven en het oefenen op de computer of het Chromebook.
Leerlingen die dat nodig hebben, worden begeleid door de leerkracht aan de instructietafel. Dit
is een aparte tafel op een vaste plaats in de klas. Regelmatig loopt de leerkracht een
‘serviceronde’ door de klas om de andere leerlingen tussentijds te helpen. De leerkracht
differentieert in instructiebehoefte en in de hoeveelheid te maken oefenstof.
Leerlingen die de geplande stof sneller verwerken, worden begeleid in het zelfstandig plannen
van de lesstof. Ze gebruiken de vrijgekomen tijd om aan de onderzoeks-kaarten ‘Zit dat zo’? te
werken, aan het onderzoeksmodel TASC of een project uit de Pittige Plustorens.

7. De activiteiten voor de kinderen
Activiteiten in de kleuterbouw (groep 1 en 2)
In de kleutergroepen praten, zingen, vertellen we en leren we te luisteren naar elkaar. Dat
gebeurt meestal in de kring.
Aan taalontwikkeling en het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen wordt in de
kleuterperiode veel aandacht besteed. In een contextrijke omgeving leren de kinderen ‘taal’ en
‘rekenen’ (taal- en rekenbegrippen, meetactiviteiten, oriëntatie in de tijd en ontwikkeling van
getalbegrip). Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod zijn de leerlijnen die voor de groepen 1/2
zijn vastgesteld.
Spelen vinden wij de beste vorm van leren voor jonge kinderen. Spelenderwijs leren ze hun eigen
lichaam, hun omgeving, hun medemensen en hun wereld kennen. De lokalen van de groepen 1/ 2
zijn zo ingericht, dat de leerlingen dikwijls zelf kunnen kiezen welke (spel)activiteit ze gaan doen.
Daarnaast zijn er ook individuele- of groepsopdrachten.
We werken vanuit thema’s, gekoppeld aan een prentenboek. De kinderen spelen en werken
bijvoorbeeld over techniek, de jaargetijden, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen.
In de kleutergroepen zijn wisselende hoeken, bijvoorbeeld: de werkplaats, de winkel, het
ziekenhuis, reizen, feest, de boerderij. In het klein spelen de kinderen de ervaringen van de
grote wereld na.
We werken in de kleutergroepen met ‘het leeskastje’. Eén prentenboek staat centraal. In het
leeskastje zitten alle oefeningen en spelletjes die nodig zijn voor de taal- en leesontwikkeling van
kleuters. Er is een lettermuur en een leesschrijfhoek in de groepen aanwezig, waar kinderen met
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de ontwikkeling van hun ‘geletterdheid’ bezig kunnen zijn. Kinderen die aan lezen toe zijn, krijgen
extra activiteiten aangeboden. De oudste kleuters geven we, vooral in de tweede helft van het
jaar, spelenderwijs opdrachten, die de aansluiting naar groep 3 verkleinen. We werken met de
spelletjes uit de methode ‘Met sprongen vooruit” voor de rekenontwikkeling. Door de
rekenactiviteiten leren de kinderen op een speelse manier de telrij op te zeggen, te werken met
hoeveelheden, getal symbolen te herkennen en deze te ordenen en koppelen aan hoeveelheden.
In het gymlokaal en op het kleuterplein wordt de ruimte verkend en geven we de kleuters de kans
om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen.
Samenvattend besteden we aandacht aan de lichamelijke, zintuiglijke, sociaal emotionele en de
cognitieve ontwikkeling. Onze uitgangspunten hierbij zijn, dat we aansluiten bij de
ervaringswereld van het kind en bij de individuele mogelijkheden van het kind.

Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8
Aanvankelijk lezen
In groep 3 starten de kinderen met aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen en wiskunde
De kinderen leren lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (Kim-versie). De methode biedt de
mogelijkheid leesonderwijs op maat te geven.
Het accent in groep 3 ligt voornamelijk op het technisch leren lezen van woorden met drie, vier,
vijf en zes klanken, het lezen van samengestelde woorden en het lezen van woorden met open en
gesloten klankgroepen. Daarnaast besteedt de methode veel aandacht aan begrijpend lezen.
Halverwege groep 3 krijgen de kinderen woorddictees. Ze leren methodisch schrijven volgens
‘Pennenstreken’. Om de ouders te betrekken bij het leesproces van hun kind, maken we gebruik
van de leerling software horend bij de methode Veilig Leren Lezen. Als op school een letter is
behandeld, kan de leerling hier thuis ook mee oefenen.
Voortgezet technisch lezen met ‘Estafette’
Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode ‘Estafette nieuw’. In alle
jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. In de groepen 4 t/m 8 starten de kinderen
’s morgens met allerlei leesactiviteiten: ‘Estafette nieuw’, het oefenen met speciale
computerprogramma’s, werkboekjes en werkbladen bij de leesboeken en het ‘stillezen’ . In groep
3 en 4 (en soms in groep 5) lezen de kinderen meerdere keren per week in tweetallen een boekje:
duolezen. Een variant op duolezen is tutorlezen. Kinderen uit groep 3, 4, 5 of 6, die extra
oefening nodig hebben bij het technisch lezen, lezen met een tutor uit groep 7 of 8.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode ‘Nieuwsbegrip’. De aangeleerde
leesstrategieën passen we toe in andere teksten, bijvoorbeeld teksten van de geschiedenis- en
aardrijkskundemethode. Verder ondersteunen de lessen in de taalmethode ‘STAAL Taal’ het
begrijpend lezen.
Nederlandse taal
We gebruiken de methode ‘STAAL Taal’ en ‘STAAL Spelling’. De laatste heeft een zeer
gestructureerde spellinglijn. Spelling en grammatica worden gecombineerd aangeboden. De
spelling categorieën worden steeds herhaald waardoor het ‘spellinggeweten’ van de kinderen
wordt verbeterd.
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Bij Staal Taal vormt woordenschat het fundament. Daarnaast gaat het om taal verkennen,
schrijven en presentatievaardig-heden. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, zetten we
de plusboeken van Staal Taal en Staal Spelling in.
Rekenen en Wiskunde
Voor dit vak gebruiken we de rekenmethode ‘Pluspunt III’. Dit is een realistische rekenmethode.
Dat betekent dat de rekenproblemen die de kinderen oplossen uit de dagelijkse praktijk zijn
gehaald.
We oefenen het automatiseren van optellen en aftrekken t/m 20 en het automatiseren van de
tafels van vermenigvuldigen intensief met de methode ‘Rekenprikjes’.
In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. Voor kinderen die meer kunnen is er
‘Pluspunters’, ‘Rekentijger’, ‘Kien‘ en ‘Bolleboos’.
Schrijven
In de groepen 3, 4 en 5 leren de kinderen schrijven met de methode ‘Pennenstreken’.
Er wordt met driekante potloden gewerkt tot halverwege groep 4. Daarna wordt een
schoolvulpen gebruikt. Tot en met groep 7 schrijven de kinderen alleen met een schoolvulpen,
mits de leerling zelf een door de leerkracht goed bevonden vulpen van thuis meeneemt. Deze
blijft dan wel op school. In groep 8 schrijven kinderen in principe met vulpen. Het schrijfgerei
wordt echter in de loop van het jaar ‘losgelaten’ als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
We beschikken op school over de ‘motoriekbox’ (Helioskoop), met daarin boxjes met oefeningen
voor de fijne motoriek. Voor kinderen die moeite hebben met een goede penhouding zijn
‘driehoekjes’ en ‘bolletjes’ aanwezig om de pengreep te ondersteunen.
Wanneer de schrijfontwikkeling van een kind achterblijft kan de leerkracht besluiten het kind
over te laten stappen op blokletters. Ouders worden hierover door de leerkracht geïnformeerd.
Onderwijs in de Engelse taal
Voor Engels gebruiken we in groep (6), 7 en 8 de methode: ’Groove-me’. De kinderen leren
spelenderwijs Engels met behulp van popsongs op het digibord. Daarnaast maken ze werkbladen
bij elke les. Het luisteren, spreken en schrijven staan in deze methode centraal.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
In het vakgebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ is sprake van vier domeinen: mens en
samenleving (burgerschapskunde), natuur, wetenschap en techniek, ruimte en tijd. (‘Ruimte’ is
aardrijkskunde en ‘tijd’ is geschiedenis).

Mens en samenleving
In het onderwijsaanbod voor burgerschapskunde onderscheiden we de volgende aspecten:
 Kennis nemen van de verschillende achtergronden en culturen van kinderen
(godsdienstonderwijs en geestelijke stromingen);
 Het bevorderen van sociale competenties;
 Openheid naar de samenleving: voorbereiding op deelname aan en betrokkenheid bij de
Nederlandse samenleving;
 Bevordering van de basiswaarden en van de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig
zijn om te participeren in de democratische rechtsstaat;
 De school als oefenplaats: het, als school ook zelf in praktijk brengen van burgerschap en
leerlingen mogelijkheden geven te oefenen met burgerschap en integratie.
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Godsdienstonderwijs/Geestelijke stromingen
We gebruiken de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. ‘Trefwoord’ werkt op basis van een kalender.
De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, Bijbelverhaal of spiegelverhaal als
dagopening. In Trefwoord ligt de nadruk vooral op gelijkwaardigheid, begrip voor elkaar en
afwijzen van onverdraagzaamheid. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan feesten en
gebruiken in andere wereldgodsdiensten.

Het bevorderen van sociale competenties
‘Kwink’
Om de sociale emotionele vaardigheden van de kinderen te vergroten werken we in de groepen
1 tot en met 8 met de methode ‘Kwink’. In de lessen van ‘Kwink’ leren we de kinderen hun emoties
te herkennen en te benoemen. Ze leren dat emoties invloed hebben op hoe je de dingen ziet.
Kinderen leren belangrijke levensvaardigheden, zoals zelfmotivatie, omgaan met je eigen emoties
en die van een ander, empathie en de kunst om te luisteren.
In de methode ‘Kwink’ wordt ook aandacht besteed aan mediawijsheid. We willen kinderen op een
goede manier leren omgaan met sociale media. Internet is een platform waar kinderen elkaar en
anderen tegenkomen. Ook daar hebben kinderen sociaal emotionele vaardigheden nodig!
Wij vinden het belangrijk dat ouders of verzorgers geïnformeerd worden over de inhoud van
‘Kwink’! Dat doen we via de nieuwsbrief.
Doos vol gevoelens’
De kinderen van groep 1, 2 en 3 werken naast ‘Kwink’ ook met ‘de doos vol gevoelens’. Deze doos is
ontworpen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Op een speelse
manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten.

Openheid naar de samenleving
In alle groepen wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen in de eigen omgeving, in Nederland,
Europa en in de wereld (Prinsjesdag, recessie, verkiezingen enz.)
De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen wekelijks een actuele tekst van ‘Nieuwsbegrip’.
In de aardrijkskunde en geschiedenisonderwerpen oriënteren de leerlingen zich op de natuurlijke
omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de
wereld dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.
Adopteer een monument
De Bethelschool heeft sinds jaren de adoptie van het verzetsmonument aan het Westerhoutplein
op zich genomen. Op 4 mei leggen de leerlingen van groep 7 tijdens de kranslegging een
bloemenkrans als herinnering aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
Gast in de klas
Regelmatig gaan de kinderen ergens ‘te gast’ of ontvangen ze een ‘gast in de klas’. In de klas
bespreken we hoe je een gast een ‘gastvrij onthaal’ biedt. Welke vragen stel je? Hoe bedank je
de gast? En…. hoe hoor je je te gedragen als je zelf op bezoek gaat?
Met behulp van excursies (te gast bij…..) leren de kinderen mensen van buiten de school kennen
en participeren ze in de samenleving.
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Participeren in de democratische rechtsstaat
De geschiedenismethode besteedt concreet aandacht aan maatschappelijke verhoudingen en
staatsinrichting.
Met behulp van de lessen van de methode ‘Kwink’ leren we de kinderen over actief burgerschap
en sociale integratie. Ze ontwikkelen kennis over de democratische rechtstaat en politieke
besluitvorming, democratisch handelen en maatschappelijke basiswaarden. Ze leren welke
vaardigheden en houdingen er nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen
doen. Ze verkennen hun eigen identiteit en die van anderen: voor welke (levensbeschouwelijke)
waarden sta ik en hoe maak ik die waar.

De school als oefenplaats
Goed voorbeeld doet goed volgen. Als wij, volwassenen, gewenst gedrag zelf ook laten zien, zullen
leerlingen dit sneller overnemen.
.....van sociale competenties: laten zien dat we ervaringen delen, aardig zijn, conflicten goed
oplossen, samenwerken.
.....van openstaan voor de diversiteit in de samenleving: laten zien dat we respect hebben voor
mensen met een andere achtergrond, andere gewoonten, religie, opvattingen, laten merken dat
we anderen serieus nemen.
.....van democratie: laten zien dat we luisteren naar anderen, (leerlingen, collega’s), ook als zij een
andere mening hebben, anderen laten meedenken, overleggen en discussiëren met anderen of met
anderen beslissen over verschillende onderwerpen of activiteiten.
.....van betrokkenheid bij de samenleving; laten zien dat we betrokken zijn bij de samenleving
door bijvoorbeeld het nieuws te volgen en te bespreken in de klas, door acties te ondernemen bij
bijzondere gebeurtenissen in de samenleving, door te laten weten welke instanties we kunnen
benaderen.

Natuur, wetenschap en techniek, ruimte, tijd
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek werken we in de groepen
5 t/m 8 werken met de methode ‘Blink Wereld’. Deze methode laat kinderen onderzoekend en
ontdekkend leren door middel van het stellen van onderzoeksvragen. Elke les werkt met een
onderzoekscyclus, die de kinderen geheel of gedeeltelijk doorlopen.
In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de methode ‘Wereldoriëntatie’ van Blink. Kinderen
maken op een speelse en ontdekkende manier kennis met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur. De les begint met een klassikale gedeelte en daarna maken de kinderen opdrachten in
het doeboekje.
Daarnaast bezoeken we musea, tentoonstellingen, boerderijen of gaan ‘het veld in’. De leerlingen
van groep 8 bezoeken daarnaast jaarlijks het Promotietechniek Event in Beverwijk.

Verkeer
Voor dit vak maken we gebruik van de methode ‘Klaar…..over’ voor de onderbouw. De bovenbouw
gebruikt de ‘Jeugd verkeerskrant’ en ‘Op voeten en fietsen’ van 3VO. Deze methode speelt in op
actuele verkeerssituaties en is erop gericht dat het kind kennis, inzicht, vaardigheden en
houdingen verwerft, om een goede verkeersdeelnemer te kunnen worden.
In groep 7 krijgen de leerlingen een schriftelijk en praktisch verkeersexamen.
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Wetenschap, techniek en excellentie
Op onze school bieden we het vak techniek aan. Er zijn techniekkisten en we gebruiken de
techniekdozen uit de ‘techniektorens’. We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in
aanraking komen met techniek en een positief beeld krijgen over technologie en technische
beroepen.
Op de Bethelschool richten wij ons op het ontwikkelen van een meer onderzoekende houding bij
leerlingen. Aan de hand van gestructureerde onderzoeksmodellen leren we kinderen ontdekkend
te leren met vragen en onderwerpen die gelieerd zijn aan wetenschap, natuur en techniek.
We maken een verbinding tussen wetenschap, techniek en excellentie. We dagen de kinderen uit
te werken vanuit een onderzoekscyclus – ‘Tasc-model’ en ‘Zit dat zo? kaarten – waarin
verschillende metacognitieve vaardigheden een centrale rol hebben. De kinderen worden onder
begeleiding van hun leerkracht stap voor stap door een onderzoeksproces geloodst. Het gaat om
‘leren leren’. Behalve het product is ook het proces belangrijk.
De leerkrachten hebben intensieve nascholing gevolg over hoogbegaafdheid. De leerkrachten van
groep 1 t/m 3 hebben daarnaast nascholing gevolgd over ‘kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong’.
We beschikken op school over uitdagende leermiddelen: Rekentijgers, Bolleboos, Kien, ‘Zit dat
zo? Kaarten’ en de Pittige Plustorens etc.
Vraag
uitkiezen
Gezamenlijk
oriënteren
en
voorkennis
ophalen

Evalueren

Vraag
definiëren
en
uitbreiden

Presenteren
aan de
groep

Op zoek
naar het
antwoord

Hypothese
stellen

Onderzoekscyclus bij de
Zit dat Zo? kaarten

Kunstzinnige vorming
Voor dans en drama gebruiken we de methode ‘Moet je doen’ en ‘Dansspetters’, voor beeldende
vorming de methode ‘Uit de kunst’, voor muziek ‘Moet je doen Muziek’. Regelmatig zijn er
kunstenaars in de klas. Daarnaast schrijven we in op projecten voor dans en drama, film, theater
en luisteren naar muziek. Jaarlijks is er een schoolproject waarin een van de disciplines centraal
staat: dans, drama, beeldende vorming, cultureel erfgoed en muziek.

ICT en digitalisering
De kleutergroepen en de groepen 3, 4 maken gebruik van vaste computers in de klas of van de
computerruimte. In de groepen 5 t/m 8 maken we gebruik van Chromebooks. De leerkracht kan
hierdoor beter tegemoet komen aan de verschillen in instructiebehoeften van de leerlingen.
Daarnaast stellen de computerprogramma’s de leerkracht in staat de vorderingen van de
leerlingen op de voet te volgen. De kinderen verwerken de lesstof zowel digitaal als op papier. We
vinden het belangrijk dat de kinderen blijven schrijven! In groep 7 bieden we de kinderen de
mogelijkheid een online cursus blindtypen te volgen via www.ticken.nl.
Voor de kinderen die extra hulp nodig hebben, zetten we specifieke software in zoals Maatwerk,
en Rekentuin.
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Bewegingsonderwijs en sporten
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Dreef.
We verzoeken u de kleuters voor de gymlessen in het speellokaal balletschoentjes of
instapschoentjes mee te geven. Voor hen en voor ons is het zeer praktisch als de gymkleding is
voorzien van hun naam. Bij mooi weer spelen de groepen 1 en 2 buiten op ons kleuterplein.
Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 hebben we de beschikking over twee gymzalen: de dubbele
gymzaal aan de Elzenlaan en de gymzaal aan de Dreef. Voor de gymlessen in groep 3 t/m 8 maken
we gebruik van de methode ‘basislessen bewegingsonderwijs’, een doorgaande lijn in het
gymnastiekonderwijs De kinderen hebben blokuren gym. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt, dat het
dragen van aparte gymkleding en sportschoenen verplicht is. Geen balletschoenen a.u.b. Deze
geven onvoldoende steun tijdens de sport- en spellessen. Verder verplichten we kinderen met
lange haren tijdens de gymles een elastiekje te gebruiken. Het gymrooster staat in de
activiteitenkalender en op de ‘Bethelschool App’.
Om het bewegen en samen spelen in het speelkwartier te bevorderen hebben we
buitenspeelkisten samengesteld. Er zijn kisten rond verschillende thema’s: balspelen,
tafeltennissen, springen, basketballen, etc. Deze kisten rouleren per groep.
De Bethelschool heeft een eigen sportcommissie. Zij zorgen ervoor dat de kinderen van groep
3 t/m 8 een aantal keer per jaar mee kunnen doen aan de activiteiten van de
schoolsportcommissie Beverwijk. En… aan het eind van het schooljaar is er de sportdag!

8. De begeleiding van de leerling
Zorg en begeleiding
De Bethelschool heeft een zorg- en begeleidingssysteem voor de begeleiding aan kinderen bij wie
het leerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt. Door het
signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele leerlingen op
sociaal, emotioneel - en cognitief gebied kunnen wij hen extra zorg bieden. Daarnaast gaat het
ook om de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Deze leerlingen kunnen de basisstof in
versneld tempo doorwerken waardoor tijd vrij komt voor leerstof op het niveau van de leerling.
Naast het verbreden en verdiepen van het lesaanbod bieden we ook (aan bepaalde leerlingen) een
versnellingstraject aan.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator is de spil in ontwikkeling en uitvoering van beleid dat gericht is op specifieke
onderwijsbehoeften en de verschillende leerstijlen van kinderen. De taken van de
zorgcoördinator bestaan vooral uit het begeleiden van leerkrachten om het onderwijsaanbod zo
goed mogelijk af te stemmen. De zorgcoördinator is de ‘sparringpartner’ van de leerkracht. Waar
nodig zit de zorgcoördinator bij gesprekken tussen de ouders en de leerkracht als er een
specifieke begeleidingsvraag ligt.
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Pedagogisch team
Voor een goede afstemming van het onderwijskundig beleid is het van wezenlijk belang dat de
directeur en de zorgcoördinator met elkaar overleggen. Zij vormen gezamenlijk het ‘pedagogisch
team’. De directeur gaat op bezoek in de klassen en voert jaarlijks gesprekken met de
leerkrachten. De directeur en de zorgcoördinator kunnen naar aanleiding van hun bevindingen
voorstellen doen om het onderwijs aan te passen.

Basisondersteuning en extra ondersteuning
We onderscheiden twee stappen in onze zorg en begeleiding voor de leerling: de basisondersteuning en de extra ondersteuning.
Basisondersteuning
Op de Bethelschool heeft de groepsleerkracht een centrale rol heeft bij de begeleiding van de
kinderen. De leerkracht schept een positief werkklimaat om bij alle leerlingen een optimale
leeropbrengst mogelijk te maken.
Het onderwijs is kindvolgend, dat wil zeggen: de leerkracht stelt op gezette tijden vast welke
problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces,.
Na elke toetsweek maakt de leerkracht een analyse van de opbrengsten op leerling- en
groepsniveau. De leerkracht brengt vervolgens de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart
en stelt groepsplannen op voor de vakgebieden lezen, rekenen en wiskunde, spelling en begrijpend
lezen. De zorgcoördinator houdt regelmatig groepsbesprekingen met de leerkracht en
ondersteunt bij het maken van de groepsplannen.
Als er aanleiding toe is, geeft de groepsleerkracht extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig
hebben, door te zorgen voor:
 pre-teaching, verlengde of specifieke instructie;
 uitbreiden van de onderwijstijd;
 reduceren (compacten) van de stof;
 afstemmen van de stof op het niveau van de leerling;
 afstemmen van de stof op de specifieke leerstijl van de leerling;
 het gebruik van extra didactische materialen;
 het nemen van extra pedagogische maatregelen;
De leerkracht beoordeelt of de extra begeleiding effect heeft gehad: de aanpak wordt
gecontinueerd of gewijzigd. De ouders worden op formele en informele momenten geïnformeerd
over de aanpak van hun kind.
In een enkel geval maakt de leerkracht een individueel handelingsplan, waarin de activiteiten
worden beschreven die met de leerling worden uitgevoerd. Het handelingsplan wordt met de
ouders besproken en elke 8-10 weken geëvalueerd. De ouders ondertekenen het handelingsplan.
Extra ondersteuning
Het pedagogisch team houdt zich bezig met de afstemming van onderwijs op de
onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer een kind zich, ondanks de aanpassingen in de
begeleiding en het onderwijsaanbod, niet naar verwachting ontwikkelt, wordt de leerling
besproken in het pedagogisch team. Tijdens dit overleg worden er afspraken gemaakt over de
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extra zorg en begeleiding van de leerling. Daarnaast kan uit het overleg voortkomen dat er
(nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling.

Doubleren of aangepaste leerdoelen (OPP)
In een enkel geval kan het pedagogisch team en de leerkracht, in goed overleg met de ouders,
besluiten dat het beter voor een kind is een groep te doubleren. Kleuterverlenging of doublure
vindt plaats als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand op zowel cognitief als emotioneel
gebieden. Kleuterverlenging of doublure is naar onze mening zinvol wanneer met grote
waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat het kind zowel cognitief als emotioneel zo groeit,
dat het zijn schoolloopbaan met succes kan vervolgen. Doublure in groep 3, 4 of 5 vindt bij hoge
uitzondering plaats. Een leerling kan maar eenmaal in zijn basisschoolloopbaan een verlenging van
het schooljaar krijgen.
Enkele leerlingen zullen niet voor alle leergebieden de einddoelen van groep 8 gaan halen. Deze
leerlingen werken voor bepaald(e) leergebied(en) aan eigen leerdoelen. De groepsleerkracht stelt
een ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin deze doelen staan beschreven. Het OPP wordt met
de ouders besproken en elk half jaar geëvalueerd. De ouders ondertekenen, na instemming van
het handelingsgedeelte, het OPP.

Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie is een specifiek lees- en spellingstoornis die een erfelijke basis heeft. Kinderen met
dyslexie hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en
spellen. Daarnaast hebben zij moeite met het leren en lezen en spellen in de moderne vreemde
talen. Wanneer kinderen met dyslexie op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen
ontwikkelen, zullen ze met minder moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun
talenten aansluit. Onze school heeft een dyslexieprotocol waarin staat beschreven hoe we
kinderen met ernstige lees- en of spellingproblemen signaleren en op welke manier we deze
kinderen begeleiden. U kunt ons dyslexieprotocol vinden op onze website www.bethelschool.nl
Dyscalculie is een rekenstoornis die een erfelijke basis heeft. Kinderen met dyscalculie hebben,
ook als zij extra hulp krijgen, moeite met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en
toepassen van reken-wiskundekennis. Ze gaan, ondanks veel en gericht oefenen, weinig vooruit.
Onze school heeft een dyscalculieprotocol waarin staat beschreven hoe we kinderen met
ernstige reken- en wiskundeproblemen signaleren en op welke manier we deze kinderen
begeleiden. U kunt ons dyscalculieprotocol vinden op onze website www.bethelschool.nl

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Ieder kind kan een ongeval krijgen of zodanig ziek worden dat hij of zij langdurig niet naar
school kan komen. In dit geval stelt de leerkracht een handelingsplan op zodat de leerling zoveel
mogelijk onderwijs krijgt aangeboden. Daarnaast houdt de leerkracht contact met de ouders om
de leerling betrokken te laten blijven bij de school. Dit geldt ook voor leerlingen met een
chronische ziekte, die regelmatig delen van het programma moeten missen.
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
(Limmen t/m Velsen). In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) werken
alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden, onderwijs dat aansluit bij
hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op de reguliere basisscholen. In
uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk, deze wordt voor
een kleine groep leerlingen gegeven in de speciale basisschool. Het SWV heeft twee scholen voor
speciaal basisonderwijs: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Deze scholen
maken deel uit van een integraal kindcentrum (IKC). Het IKC is een samenwerking tussen deze
twee scholen voor speciaal basisonderwijs, twee instellingen voor Speciaal Onderwijs - Heliomare
en Antonius – en Kenter Jeugdhulp. Voor enkele leerlingen wordt de samenwerking gezocht met
het speciaal onderwijs of wordt de leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs
Iedere school van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een
ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht
en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de extern deskundigen. Uit de bespreking van de
problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er binnen de
basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat
een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs. De school gaat in overleg
met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te
starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken.
Meer informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.

GGD Kennemerland
Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school
is een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige toegewezen.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Kennemerland begeleidt de groei en
ontwikkeling van uw schoolgaande kind. Hiervoor wordt uw kind op vaste momenten tijdens de
basisschoolperiode door de medewerkers van de afdeling JGZ onderzocht, in groep 2 (in het jaar
dat het kind vijf wordt) en in groep 7. Vanzelfsprekend stellen we u op de hoogte als uw kind
voor bovenstaande onderzoeken wordt uitgenodigd en als er bijzonderheden zijn geconstateerd.
Advies en consultatie: De school kan , in overleg met de ouders, de jeugdarts om advies vragen
bij zorgen over de fysieke ontwikkeling van een leerling. Daarnaast heeft de jeugdarts een
consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Ouders kunnen met vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen
en bedplassen bij de JGZ terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30–12.30 en 13.00–17.00
bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden
op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd.

MULTIsignaal Verwijsindex
Alle professionele organisaties die met jeugd werken, waaronder onze school, zijn verplicht
aangesloten op de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal meldinstrument waarin
professionals, zoals bijvoorbeeld de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), politie en
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leerplichtambtenaren, melding kunnen doen van mogelijk zorgwekkende situaties die zich
voordoen bij kinderen. Als meerdere meldingen rond een kind gedaan worden, brengt de
Verwijsindex de verschillende meldende professionals met elkaar in contact. Via dit eerste
contact wordt bezien of overleg en afstemming tussen de verschillende organisaties noodzakelijk
is. Als door de school een melding gedaan wordt in de Verwijsindex worden de ouders/verzorgers
daarvan op de hoogte gesteld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling’ van Stichting Fedra.

9. De resultaten van het onderwijs
Kwaliteitszorg
Scholen hebben de taak voortdurend aan hun kwaliteit te werken. De focus is gericht op het
verbeteren van de resultaten van lezen, taal en rekenen: ‘opbrengstgericht werken’.
Wij doen dat intern door bijvoorbeeld nascholing te volgen, door het onderwijsbeleid jaarlijks te
evalueren, door de referentieniveaus 1F voor taal en rekenen & wiskunde als uitgangpunt te
nemen in ons onderwijsaanbod en door het frequent analyseren van de onderwijsresultaten.

Enquêtes
We werken ook aan onze kwaliteit door aan betrokken partijen - ouders en personeel - te vragen
wat zij van de kwaliteit van de Bethelschool vinden. Voor de ouders is er een ‘Ouder
Tevredenheids Onderzoek’. De laatste ouderenquête is in het voorjaar van 2017 afgenomen. De
rapportage staat op de website. Voor het team is er een Medewerkers Onderzoek.

Inspectie
De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de scholen. Onze school verantwoordt de
eindopbrengsten met de IEP Eindtoets. In het jaarverslag staan de resultaten van de diverse
toetsonderdelen. De inspectie toetst één keer in de vier jaar tijdens een periodiek
kwaliteitsonderzoek de mate waarin het de school lukt om te reflecteren op haar eigen
onderwijs. De inspectie heeft onze school in augustus 2015 bezocht. Het oordeel van de
inspectie kunt u vinden op onze website, op de Bethelschool App en via www.onderwijsinspectie.nl.
In het jaarverslag hierna geven wij zo veel mogelijk relevante gegevens waarmee u zich een beeld
kunt vormen van onze organisatie en de kwaliteit.

Opbrengstgericht werken
Referentieniveaus
Als uitgangspunt voor het onderwijsaanbod voor Nederlandse taal en rekenen & wiskunde nemen
we de referentieniveaus die door het ministerie zijn opgesteld. De referentieniveaus beschrijven
welke basiskennis en –vaardigheden de leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn
vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) over alle
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onderwijssectoren heen. Niveau 1F en 1S zijn van toepassing op het einde van het basis- en het
speciaal basisonderwijs. We screenen onze methodes aan het referentieniveau 1F en 1S. Indien
nodig voegen we onderdelen toe.

CITO LOVS
Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk
gemiddelde. Dat doen we tijdens de twee toetsperioden in januari en juni. We gebruiken hiervoor
toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem).
In de kleutergroepen nemen we twee toetsen af: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters.
In de groepen 3 t/m 8 de toetsen begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, spelling,
rekenen & wiskunde en studievaardigheden. Daarnaast nemen we de AVI leestoetsen af en de
DMT, de Drie Minuten Toets. Dit zijn individuele leestoetsen.
Vaardigheidsscore en vaardigheidsniveau I t/m V
De uitslagen op de CITO toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de
vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een cijfer
(vaardigheidsniveau I t/m V). De cijfers geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt
vergeleken met zijn leeftijdsgenoten.
De procentuele verdeling van de categorieën I t/m V is als volgt:
I
20 % hoogst scorende leerlingen.
II
20 % boven het landelijk gemiddelde.
III
20 % landelijk gemiddelde.
IV
20 % onder het landelijk gemiddelde.
V
20 % laagst scorende leerlingen.
We kijken vooral naar de vaardigheidsscore en de vaardigheidsgroei.
Wat doen we na de CITO toetsen?
Na afloop van de toetsweken voert de leerkracht de gegevens in het CITO LOVS in. De
leerkracht bespreekt de resultaten van de individuele leerlingen met de zorgcoördinator.
Vervolgens maken de zorgcoördinator en de directeur een rapport waarin een analyse van
de opbrengsten beschreven staat. Met behulp van dwarsdoorsneden, trendanalyses en
groepsanalyses brengen we de kwaliteit van de school in kaart.
We meten het niveau van de school aan kwaliteitsnormen die de school heeft opgesteld ten
aanzien van de huidige schoolpopulatie. Waar nodig, wordt het onderwijs in een specifieke groep,
een geheel leerjaar of een vakgebied, aangepast.
Groepsanalyse en groepsplannen
Op de Bethelschool werken we met webschema’s in de kleutergroepen en groepsplannen in de
groepen 3 t/m 8. De leerkracht clustert de kinderen in drie groepen: een verlengde
instructiegroep, een basisgroep en een plusgroep. Enkele kinderen hebben een meer specifieke
aanpak nodig. Dat wordt ook in het groepsplan vermeld.

Beoordelen en waarderen
In de groepen 3, 4 en 5 wordt het gemaakte werk van de kinderen beoordeeld met letters en
woorden. In de overige groepen krijgen de kinderen een woord- en cijferbeoordeling.
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Soms beoordelen we leerlingen, die de stof moeilijk onder de knie krijgen, met woorden en
passen we een lichtere beoordelingscriteria toe. Tijdens het tienminutengesprek brengt de
leerkracht u hiervan op de hoogte. In de groepen 7 en 8 beoordelen we zo reëel mogelijk in
verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

Rapporten, kijkavond en tienminutengesprekken
In november houden we tienminutenavonden voor alle groepen. In januari geven we het 1ste
rapport mee. Eind januari is de eerste toetsperiode van het CITO-LOVS. In februari, voor de
voorjaarsvakantie, houden we weer tien minutengesprekken over het rapport en de
toetsuitslagen.
In de week van de tienminutengesprekken is er op maandag ‘kijkavond’. Op die avond laten de
kinderen laten zelf het gemaakte werk zien.
In juni is de tweede toetsperiode. Voor de zomervakantie zijn er inloopmomenten. U kunt na
schooltijd de resultaten van de toetsweek van juni inzien en eventueel nog vragen stellen over
het zomerrapport. Het rapport moet iedere keer weer op school ingeleverd worden.

Toetsingsprocedure groep 8
Op de basisscholen van Stichting Fedra nemen we de NIO (een intelligentietest) af. In december
ontvangen de ouders het voorlopig advies. In januari volgt toetsperiode van het CITO-LOVS. In
februari bespreekt de leerkracht van groep 8 met de ouders het definitieve schooladvies. Het
schooladvies is gebaseerd op de resultaten van de NIO, ons eigen leerlingvolgsysteem, de
rapporten, resultaten van gemaakt werk en werkhoudingvaardigheden, Het basisschooladvies is
bindend. In april wordt de IEP Eindtoets afgenomen. Alleen wanneer de uitkomst van de
eindtoets hoger uitvalt, kan het basisschooladvies heroverwogen worden.

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
Ons streven is gedurende de schoolloopbaan van uw kind duidelijk te maken welke verwachting
reëel is in verband met de advisering naar het voortgezet onderwijs. Dat doen we door met
behulp van de grafieken van het CITO LOVS vanaf groep 3 inzichtelijk te maken hoe uw kind
presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We hebben van de scholen van het
voortgezet onderwijs teruggekregen dat onze eindadviezen dik in orde zijn!

10. JAARVERSLAG 2016-2017
Verantwoording van kwaliteit
Wij gebruiken diverse instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs in beeld te brengen, te
volgen en te bewaken. Deze gegevens gebruiken wij om in een vroeg stadium onze
ontwikkelpunten te benoemen, verbeterplannen te evalueren, prioriteiten te stellen en scholing
en begeleiding in te kopen. Twee keer per jaar hebben de directeur en de zorgcoördinator een
gesprek met de stichtingsdirectie over de kwaliteit van de school.
Uiteraard ziet, naast het bestuur, de inspectie toe op onze school en wordt jaarlijks door hen
bepaald of het onderwijs van voldoende kwaliteit is.
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1. Leerlingaantallen
01-10-2016

Aantal
groepen

Onderbouw

7
6
13

Bovenbouw
Totaal

01-10-2015

300

1.1 Instroom leerlingen
Leerjaar
1
2
2012-2013
57
1
2013-2014
47
1
2014-2015
44
2015-2016
32
1
2016-2017
46
-

Aantal
groepen

170
125
295

3
1
2
-

4
1
1
-

01-10-2014

7
6
13

5
1
2

6
1
-

7
1

Aantal
groepen

154
131
285

7
5
12

8
1
1

1.2 Uitstroom naar VO
Praktijkonderwijs
VMBO Beroeps
VMBO Kader
Kader/MAVO
MAVO
MAVO – HAVO
HAVO
HAVO – VWO
VWO/ gymnasium
Totaal

2017
1
3
0
2
5
2
6
4
15
38

2. Personeel
Functies in de school
Leerkrachten
Zorgcoördinator
Onderwijsondersteuners
Directie
Totaal

2016
1
2
3
4
6

2015
0
1
5

2014
0
3
4

2013
0
1
3

2012
0
4
2

6
4

10
2

5
4

10
1

17
33 lln.

11
12
42 lln.

6
11
30 lln.

15
15
47 lln.

8
9
33 lln.

Aantal personen
16
1
1
1
19

Percentage van de formatie
85%
5%
5%
5%
100%

2.1 Lesuitval
Er is geen lesuitval geweest door afwezigheid van leerkrachten.
2.2 Functiebouwwerk
In het schooljaar 2016-2017 zijn er geen wijzigingen in het functiebouwwerk van de Bethelschool
vastgesteld.
2.3 Aantal groepen
De school heeft zeven onderbouwgroepen: 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 3B, 4A en 4B en zes
bovenbouwgroepen: 5A, 5B, 6, 7, 8A en 8B. Groep 8A en 8B zijn het afgelopen jaar gehuisvest
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geweest in ‘Next Door’, het gebouw naast de school aan de Populierenlaan 41. Omdat we één
leslokaal te tekort kwamen is groep 4B gehuisvest geweest in het speellokaal van de kleuters. De
kleutergroepen hebben gegymd in de gymzaal aan de Dreef.
2.4 Stageplaatsen
De school heeft aan twee stagiaires onderwijsassistent van het NOVA College een stageplaats
aangeboden en aan drie studenten van PABO IN Holland, waaronder een LIO-stageplaats.
3. Gevolgde nascholing
3.1 Implementatie van de nieuwe leesmethode ’Veilig leren lezen’ versie KIM
In het schooljaar 2016-2017 is de implementatie van de methode Veilig leren lezen (versie KIM)
in de groepen 3 afgerond. We zijn hierin begeleid door Marjolein Korstanje van ‘Taalrijk’.
3.3 Individuele nascholing
Individuele leerkrachten hebben congressen bezocht of individuele nascholing gevolgd.
4. Schoolontwikkeling
De volgende punten waren prioriteit in de schoolontwikkeling:
 Verdere verkenning van de leerlijn programmeren en coderen. We vinden het belangrijk
dat kinderen begrijpen waarom systemen, bijvoorbeeld computers, werken zoals ze
werken. In de kleutergroepen hebben de kinderen geprogrammeerd met de ‘Bee-Bot’.
 Evaluatie van de inzet van Chromebooks in de groepen 6, 7 en 8.
 Verkenning nieuwe methode voor wereldoriëntatie voor de groepen 3 tot en met 8.
Volgend schooljaar zal voor het vak wereldoriëntatie de methode Blink Wereld worden
ingezet.
 Ontwikkelen van een herziend dyslexiebeleid. Het bestaande dyslexiebeleid is herzien en
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Ook is er een dyslexiekaart ontwikkeld.
 Ontwikkelen van een herziend dyscalculiebeleid. Het bestaande dyscalculiebeleid is
herzien en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
 Teamscholing in effectief leerkrachtgedrag op het gebied van klassenmanagement,
opvallend gedrag in de klas en het voeren van diagnostische kindgesprekken.
4.1 Uitbreiding van de computercapaciteit
Onze computercapaciteit is enorm uitgebreid. We werkten in de groepen 6, 7, 8A en 8B met
Chromebooks. We hebben de Chromebooks ingezet om het klassenmanagement van de leerkracht
te ondersteunen. Dat betekent dat de leerkracht veel gerichter tegemoet kan komen aan
verschillen in instructiebehoefte tussen de kinderen. De kinderen komen meer toe aan het
oefenen met de software bij de diverse methoden.
4.2 Veilig schoolklimaat en de veiligheidsbeleving
We vinden het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen op een plek die veilig is voor elk kind,
zodat het met plezier kan spelen en werken. Dit jaar hebben we onderzocht hoe we op een
effectieve manier aan een veilig schoolklimaat kunnen werken. We hebben de keuze gemaakt om
volgend jaar in de groepen 1 tot en met 8 met de methode ‘Kwink’ te gaan werken. ‘Kwink’ is een
methode voor sociaal emotioneel leren en zet in op de vorming van positieve groepen en het
voorkomen van probleemgedrag in de klas.
Om een beeld van de veiligheidsbeleving van kinderen te krijgen hebben we dit jaar
geëxperimenteerd met de afname van een vragenlijst voor sociale veiligheid. Volgend schooljaar
zullen we ons gaan oriënteren welke vragenlijst het beste aansluit bij de methode ‘Kwink’.
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4.2 Bijzondere gebeurtenissen
Jaarlijks is er een schoolbreed project. De maand maart was de ‘sprookjesmaand’. In alle groepen
hebben de kinderen op verschillende manieren gewerkt aan het thema ‘sprookjes’. Ook kwam er in
de groepen een kunstenaar in de klas. De kinderen kregen een workshop ‘zeefdrukkunst‘
aangeboden waardoor zij werden geïnspireerd om met deze techniek aan de slag te gaan. Eén en
ander is gepresenteerd aan de ouders met ‘een tentoonstelling in de klas’. Verder waren er
thema’s en projecten, sportactiviteiten en techniekcircuits. De feesten Sint-Maarten,
Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn uitgebreid gevierd.
6. Ouders
Aan de Bethelschool zijn een enthousiaste activiteitencommissie en medezeggenschapsraad
verbonden. De samenstelling van de raden is consistent. Jaarlijks verantwoorden de
activiteitencommissie en de MR hun werkzaamheden in een jaarverslag. De activiteitencommissie
verantwoordt de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De financiële overzichten zijn
akkoord bevonden door externen. De ouders ontvangen de verslagen bij de nieuwsbrief en via de
Bethelschool App.
Via de nieuwsbrief of via brieven van de leerkrachten vragen we ouders mee te helpen met
diverse activiteiten. Het gaat om begeleiden bij excursies, sportactiviteiten, de sportdag,
klussen in en om de school, het begeleiden van groepjes kinderen bij techniekonderdelen,
tuinonderhoud, ruilen van bibliotheekboeken, wassen van handdoeken en de feesten. We zijn erg
blij met de betrokkenheid van ouders. Deze is uitstekend.
7. Inspectiebezoek
In augustus 2015 hebben twee inspecteurs de school bezocht in het kader van het 4 jaarlijkse
periodieke toezicht. De school is getoetst aan de hand van het nieuwe toezichtkader.
De inspecteur heeft de school een zeer positief oordeel gegeven. Het niveau van de tussen- en
eindopbrengsten ligt op het niveau dat van de school, op basis van leerlingkenmerken, verwacht
mag worden. De school heeft vervolgens evenals voorgaande jaren een basisarrangement
gekregen, wat wil zeggen dat de inspectie geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit
van het onderwijs.
De inspectie heeft de school op de verschillende kwaliteitsgebieden als volgt beoordeeld:
Onderwijsresultaten
Cognitieve eindresultaten
Onderwijsaanbod
Aanbod
Zicht op ontwikkeling
Didactisch handeling
Ondersteuning
Schoolklimaat en veiligheid
Schoolklimaat
Veiligheid
Kwaliteitszorg en ambitie
Evaluatie en verbetering
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog

Voldoende
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed

Het volledig inspectierapport is te vinden op onze website en op www.onderwijsinspectie.nl
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8. Resultaten van het onderwijs
Onze school verantwoordt de resultaten van het onderwijs dit jaar met de opbrengsten van de
toetsen van het CITO LOVS die in januari 2017 bij groep 8 zijn afgenomen en met de score die
groep 8 heeft behaald op de Iep Eindtoets.
Citoresultaten januari 2017 groep 8
Begrijpend lezen groep 8
Boven (voormalige) inspectienorm
Rekenen – wiskunde groep 8
Boven (voormalige) inspectienorm
IEP Eindtoets 2017
Groep 8 heeft een gemiddelde score van 83,6 op de IEP Eindtoets gehaald. De groep heeft
hiermee boven de inspectienorm gescoord. Op grond van bepaalde criteria mag de school de
scores van bepaalde leerlingen op de IEP Eindtoets uitsluiten. Wanneer deze leerlingen worden
uitgesloten op de IEP Eindtoets, behaalt groep 8 een gemiddelde score van 86.
De school heeft, naar aanleiding van de uitslagen van IEP Eindtoets, voor vijf leerlingen het
basisschooladvies bijgesteld.
8.1 Resultaten CITO LOVS
De resultaten van de overige groepen op de citotoetsen van het schooljaar 2016-2017 zijn in
overeenstemming wat wij op grond van onze leerlingpopulatie mogen verwachten. De groepen
2 tot en met 7 scoren overwegend boven het landelijk gemiddelde. Om te zorgen dat de
resultaten op toetsen consistent boven het landelijke gemiddelde blijven, evalueren we in
teamvergaderingen regelmatig het onderwijsaanbod en de aanpak van diverse vakgebieden
8.3 Samenvattend
Wij zijn van mening dat de Bethelschool kwalitatief goed onderwijs verzorgt. Dat heeft de
inspectie bevestigd in het inspectiebezoek van augustus 2015.
We realiseren ons ook dat er altijd verander- en verbeterpunten zullen zijn. Dat is goed. Dat
geeft de school dynamiek. We blijven graag in gesprek met de ouders over het onderwijs aan hun
kind(eren).

11. De Ouders
Ouderbetrokkenheid
We vinden een goede samenwerking tussen de ouders en de school heel belangrijk. Met elkaar
dragen we zorg voor het welbevinden van uw kind(eren). We vinden het belangrijk informatie te
delen en gezamenlijk de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) inhoud en vorm te geven.
Daarnaast is het fijn als ouders regelmatig komen kijken naar het werk van de kinderen. Op deze
voelen kinderen dat u betrokken bij hun werk bent!

Activiteitencommissie
Aan de school is een activiteitencommissie verbonden. De commissie organiseert, in nauwe
samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en activiteiten. Deze feesten en activiteiten
worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Toelating van uw kind tot onze school is niet
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afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Alle kinderen mogen meedoen met de
feesten en activiteiten die de activiteitencommissie organiseert. De vrijwillige ouderbijdrage is
dit jaar vastgesteld op €19,-. per kind per jaar.
Er is een aantal extra kosten die buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen, zoals: de
schoolfotograaf (u bent niet verplicht de foto’s te kopen), verjaardagen en bijzondere
gebeurtenissen.
Het schoolreisje (ongeveer €25,- per kind) en het kamp voor groep 8 (ongeveer €70,-) worden
apart geïnd. De betaling hiervan is niet vrijwillig.

Medezeggenschapsraad
Ouders en personeelsleden hebben inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld
via de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie
personeelsleden. In het MR-reglement staat beschreven wanneer en over welke zaken de
directeur aan de verschillende geledingen advies of instemming moet vragen. Het reglement van
de MR vindt u op de website van Stichting Fedra, www.fedra.nl. De MR kan ook zelf initiatief
nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene
aard en communiceert hierover naar ouders. Elk jaar maken zij een jaarverslag.
Sponsoring
De school staat niet afwijzend tegenover sponsoring, mits het te sponsoren project of activiteit
voldoet aan de voorwaarden (onder andere) opgesteld door het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschappen en Cultuur. Elk sponsorvoorstel wordt ook voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Op dit moment heeft de school geen extra inkomsten uit sponsoring.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door de stichtingsdirectie worden besluiten
genomen die meerdere of alle scholen aangaan. In de GMR hebben ouders en personeelsleden
invloed op deze besluiten. Alle scholen van Fedra zijn vertegenwoordig in de GMR door een ouder
of een personeelslid. De GMR heeft een eigen website (www.gmrfedra.nl) die ook via de website
van Fedra (www.fedra.nl) bereikbaar is. Het reglement van de GMR is te downloaden via de
website van Fedra en via de website van de GMR.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op
onze school niet anders. We doen ons best om een zodanige sfeer te creëren, dat het bespreken
van vervelende gebeurtenissen en fouten mogelijk is. Mocht u, na de gebruikelijke wegen
(leerkracht, directie) bewandeld te hebben toch het gevoel houden geen bevredigende oplossing
voor uw klacht te hebben bereikt, dan kunt u gebruik maken van de procedure zoals hieronder
vermeld.
Een klacht gaat over (het nalaten van) gedragingen of (het niet nemen van) besluiten van
personeel, directie of bevoegd gezag.
Onze klachtenregeling heeft vier niveaus. U begint op het niveau waar de klacht betrekking op
heeft. Indien de oplossing of het antwoord voor u niet acceptabel is, gaat u door naar het
volgende niveau.
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1.
2.
3.
4.

De betrokken persoon/personeelslid van de school
De directie
De stichtingsdirectie/het bevoegd gezag
De landelijke klachtencommissie.

Op alle niveaus kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dat ook mondeling,
bij voorkeur op afspraak, zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek. In het verslag
van dit gesprek zal de klacht goed omschreven worden. Uw schriftelijke klacht moet de volgende
onderwerpen bevatten:
1. Naam, adres, woonplaats van u (en eventueel uw kind dat betrokken is)
2. De klacht
3. Omschrijving van door u genomen acties
4. Reacties van betrokkenen tot nu toe.
Om uw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante
informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden.
Het betrokken personeelslid, de directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen 4 weken
reageren op uw klacht. De klachtencommissie heeft een eigen reglement en werkwijze (zie
website). De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie,
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, ingesteld
door de Besturenraad, centrum voor Christelijk Onderwijs.
De klachtencommissie maakt deel uit van de landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
(GCBO). Deze GCBO bundelt diverse commissies. Op de website www.gcbo.nl vindt u alle
informatie over de verschillende commissies.
Contactgegevens:
Naam:
Stichting GCBO
Adres:
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
telefoon:
070 - 3861697
e-mail:
info@gcbo.nl

Vertrouwenspersonen
U kunt er ook voor kiezen om het probleem eerst in vertrouwen voor te leggen en advies te
ontvangen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon adviseert u over de stappen die
u kunt nemen om het probleem op te lossen. Hierbij kennen we bij onze stichting een aantal
niveaus.
Vertrouwenspersoon intern
De interne vertrouwenspersoon is een persoon bij wie ouders met vertrouwelijke zaken en
problemen met betrekking tot de school terecht kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen
aankaarten bij de leerkracht of directie. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en
begeleiding aan de persoon met een probleem of klacht. De vertrouwenspersoon garandeert
vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. De
interne vertrouwenspersonen van Stichting Fedra zijn te bereiken via de mail:
Geerke Rigtering: g.rigtering@fedra.nl
Alfred Wagenaar: a.wagenaar@fedra.nl
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Vertrouwenspersoon extern
De GGD Midden Kennemerland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt ondersteuning als er
op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Het is de taak van de
vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor de klacht te bereiken. De externe
contactpersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0900-0400682.
De vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht met klachten over seksueel misbruik,
seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook
discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt
nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer
0900-1113111.
Gedragscode
Op de Bethelschool hanteren alle medewerkers een gedragscode ter voorkoming van ongewenst
gedrag. Vaste externe bezoekers worden op de hoogte gesteld van de inhoud van deze code.

Informatieavonden
Voor alle groepen houden we aan het begin van het schooljaar informatieavonden, waar de ouders
voorlichting krijgen over het onderwijs en de gebruikte werkwijze en methoden in de groep van
hun kind(eren). De informatieavond voor de ouders van groep 8 staat in het teken van de
verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.

Informatie aan gescheiden ouders
Bij een scheiding behartigt de school alleen het belang van het kind. Scholen zijn verplicht om te
rapporteren over de vorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers.
Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders tegelijk
gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken. Wanneer dit niet
mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert. Alleen
in uitzonderlijke gevallen informeert de school beide ouders afzonderlijk. Wanneer ouders twee
exemplaren van een rapport, schoolgids of andere documenten willen ontvangen, kunnen zij dit
schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie.
We verwachten van de ouders dat zij de school op de hoogte brengen van een echtscheiding.
Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind
woont, hoe de omgang geregeld is etc.. Het is prettig om dit op schrift te krijgen.

Website en App
Onze website www.bethelschool.nl biedt enerzijds informatie voor nieuwe ouders die een school
voor hun kind zoeken. Anderzijds is het een handige informatiebron voor de ouders die al
kinderen op onze school hebben. Op onze Bethelschool App kunt u de nieuwsbrieven,
mededelingen en de agenda vinden. Ziekmeldingen vernemen we graag telefonisch en niet per
mail!
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Nieuwsbrief
In principe komt er elke twee weken op vrijdag een nieuwsbrief uit. Deze wordt per mail aan elke
ouder verstuurd. In de brief schrijven we over geplande activiteiten en inhoudelijk nieuws over
de school. Alle brieven van school zijn voorzien van ons logo. Brieven zonder logo gaan inhoudelijk
buiten de verantwoordelijkheid van de school om.

Privacy
We maken veel foto’s van allerlei activiteiten. Ook filmen we soms (voor eigen gebruik) de
interactie zijn tussen de leerkracht en een leerling of een groepje leerlingen onderling. Wanneer
u een onoverkomelijk bezwaar vindt dat er foto’s op de site te zien zijn waarop uw zoon of
dochter herkenbaar is afgebeeld, of dat uw kind gefilmd wordt, neemt u dan contact op met de
directeur.

Pauzevervanging
Onze school heeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een continurooster. De kinderen
lunchen in de klas en er is tijd om (buiten) te spelen. De lunchpauze duurt in totaal drie kwartier.
Voor de pauzevervanging hebben we een contract afgesloten met de SKOV (Stichting
Kinderopvangvoorzieningen) in Beverwijk. In de kleutergroepen eten de pedagogisch
medewerkers met de kinderen. In de groepen 3 t/m 8 eten de kinderen in de klas onder leiding
van hun leerkracht. De pedagogisch medewerkers houden toezicht op het buitenspel, terwijl de
leerkrachten van de betreffende groepen hun (verplichte) lunchpauze houden.
Rooster pauzeopvang
lunchronde 1
4A, 4B, 6A, 6B
11.30 11.45

Buitenspel SKOV

11.45 12.00

Buitenspel SKOV

12.00 12.15
12.15 12.30

Eten met
leerkracht

12.30 –
12.45
12.45 13.00

lunchronde 2
1/2A, 1/2B, 1/2C

Groep 8

Eten SKOV

Buitenspel
Toezicht school
Buitenspel
Toezicht school

Eten SKOV

’s middags
Eten met leerkracht
bewegingsonderwijs
met eigen
leerkracht

Lunchronde

3

3A, 3B, 5A, 5B, 7

Eten met leerkracht
Buitenspel SKOV
Buitenspel SKOV

Vrijwillige bijdrage pauzevervanging
Stichting Fedra betaalt een belangrijk deel van de kosten voor de opvang van de pauze. Wij
vragen daarnaast een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat er meer geld beschikbaar blijft
voor het onderwijs.
Voor schooljaar 2017-2018 is de ‘vrijwillige bijdrage pauzevervanging’ vastgesteld op € 50,00 per
kind per jaar. Aan de ouders van de kinderen die vanaf januari instromen, wordt een bijdrage van
€ 25,00 gevraagd. Zonder uw bijdrage zal de school de pauzevervanging uit onderwijsgelden
moeten bekostigen. U ontvangt via de school een acceptgiro, of u kunt uw bijdrage rechtstreeks
overmaken op IBAN: NL87RABO 0388048638 t.n.v. Stichting Fedra inzake Bethelschool, o.v.v.
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PV 406038 en de naam en groep van uw kind(eren). In overleg met de directie is gespreide
betaling mogelijk.
Koel en gezond!
De kinderen krijgen bij de start op onze school een lunchkoeltasje, waarin zowel het
tussendoortje als de lunch gekoeld mee naar school genomen kan worden. We propageren een
gezond tussendoortje en een gezonde lunch! Op onze school is geen schoolmelkvoorziening.

Naschoolse Opvang
De Bethelschool heeft een samenwerkingsovereenkomst
met de SKOV voor de voor- en naschoolse opvang en nu
dus ook voor de pauze opvang.
‘De SKOV heeft al ruim 25 jaar ervaring met
kinderopvang in Beverwijk en heeft in die tijd een goede
naam opgebouwd. De SKOV biedt buitenschoolse opvang
op twee locaties: Kolderzolder (Moensplein 10) en Arena (Moensplein 5).
De Kolderzolder is een groot, fraai herenhuis met een eigen buitenterrein. De Arena is er
tegenover gelegen in kinderdagverblijf Puk en bestaat uit een grote centrale ruimte met een
leeskamer ernaast. Beide locaties maken gebruik van de prachtige natuurtuin op Moensplein 10.
De SKOV vangt de kinderen van de Bethelschool niet alleen voor en na school op, maar ook
tijdens vakanties en op studiedagen van de school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de
opvang ervaren als vrije tijd. Deze vrije tijd kan bestaan uit het meedoen aan georganiseerde
activiteiten, zoals onze workshops, vrij spelen of gewoon even niets doen. Met grote regelmaat
gaan wij naar kinderboerderij De Baak en naar kinderspeeltuin Moby Dick en uiteraard spelen wij
vaak buiten. Wij bieden ieder half jaar een nieuw boekje vol met leuke workshops aan. Zo kunnen
ze bijvoorbeeld meedoen met: muziek maken, schilderen, tassen ontwerpen, zingen, sieraden
maken, schaken en nog veel meer. Al deze workshops zijn gratis. Wij doen er alles aan om te
zorgen dat uw kind het naar zijn zin heeft op de Kolderzolder.
De voorschoolse opvang wordt verzorgd op maandag, dinsdag en donderdag in de Arena op
Moensplein 5. De kinderen komen alleen naar de VSO op dagen dat de school geopend is. Op het
moment dat er voldoende aanmeldingen zijn voor de woensdag en/of de vrijdag, zullen wij de
opvang naar die dag uitbreiden.
Voor meer informatie kunt u de SKOV bellen op nummer 0251-275920 of e-mailen naar
info@skovbeverwijk.nl. U kunt ook de website van de SKOV bezoeken: www.skovbeverwijk.nl . Via
de website kunt u uw kind inschrijven. Op school zijn er informatieboekjes over de
buitenschoolse opvang verkrijgbaar.

‘Kriebelteam’
Op school is een ‘kriebelteam’ dat bestaat uit vrijwillige ouders. Elke keer na een vakantie
controleert het ‘kriebelteam’ de kinderen preventief op hoofdluis. Het is belangrijk dat u zelf
blijft controleren! Meld a.u.b. op school, wanneer uw kind hoofdluis heeft. Het ‘kriebelteam’ komt
extra controleren en alle kinderen uit de groep krijgen een briefje mee van de GGD. De jassen
van de kinderen worden gedurende twee weken afgedekt met een luizencape. Het aanstellen van
‘hoofdluisouders’ gebeurt met behulp van een protocol, opgesteld door de GGD. Mocht u nog
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vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de ouders van het ‘kriebelteam’, de directie of de
schoolverpleegkundige van de GGD.

12. Veiligheid in en om de school
Sociale veiligheid
De Bethelschool heeft een beleidsplan sociale veiligheid. Hierin staat beschreven hoe de sociale
veiligheid voor leerlingen en personeel gewaarborgd is. In het veiligheidsbeleid is vastgelegd, dat
aandacht wordt besteed aan de preventie van incidenten. We doen dit door bijvoorbeeld te
werken met ‘Kwink’ (methode voor Sociaal Emotioneel Leren).
We hanteren op school drie afspraken als kapstok:
1. Je doet elkaar geen pijn.
2. Je loopt en praat rustig in de school.
3. Je geeft duidelijk je grenzen aan en respecteert die van een ander!
Veiligheidsbeleving
We vinden dat kinderen onderwijs moeten krijgen op een plek die veilig, zodat met plezier kan
spelen, leren en werken. Om een beeld van de veiligheidsbeleving van de leerlingen te krijgen,
nemen we één keer per jaar in de groepen 5 - 8 een vragenlijst voor sociale veiligheid af. Indien
nodig past de leerkracht het onderwijsaanbod aan.

Kwinkcoach
Het voorkomen van gedragsproblemen heeft onze prioriteit; preventie verdient de urgentie! Op
sociaal veilige scholen nemen incidenten (waaronder pesten) fors af. We besteden daarom
schoolbreed veel aandacht aan het creëren van positieve groepen en werken zo aan een veilig
schoolklimaat. Vanuit dit preventief denken hebben we op school een Kwinkcoach.
De zorgcoördinator, Rosalie Rouwendaal is onze Kwinkcoach. Bij een (pest)incident is de
leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders en de leerlingen!
De school heeft diverse protocollen opgesteld: protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
(vastgesteld op stichtingsniveau), het protocol sanctionering van leerlingen die regelmatig de
normale lesgang verstoren en er is een gedragscode voor leerkrachten.

Officiële waarschuwing, time-out, schorsing en verwijdering
In uitzonderlijke situaties kan de school een disciplinaire maatregel opleggen. Een disciplinaire
maatregel is een besluit van de directie of van het bestuur van Fedra. Het besluit wordt genomen
als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waardoor de veiligheid van andere
leerlingen of het kind zelf in het gedrang komt, of door de school niet langer meer gewaarborgd
kan worden, of de dagelijkse gang van zaken in de klas ernstig verstoord wordt.
Wij kennen vier soorten maatregelen die oplopen in zwaarte:
 Officiële waarschuwing en plaatsing buiten de groep;
 Time-out (de leerling wordt voor maximaal een dag de toegang tot de school ontzegd);
 Schorsing (geen toegang tot de school voor maximaal vijf schooldagen);
 Verwijdering (uitschrijving van de school).
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In alle vier de stappen is het bestuur van Stichting Fedra nadrukkelijk betrokken. Bij het afgeven
van een officiële waarschuwing wordt het bestuur door de schooldirectie uitvoerig geïnformeerd.
Bij een time out en schorsing moet het bestuur instemmen met het directiebesluit. Een besluit tot
verwijdering van de school wordt door het bestuur genomen. Bij verwijdering van een leerling heeft
de school de inspanningsverplichting om een andere school te vinden die de leerling wil inschrijven.
Het gaat voor deze schoolgids te ver om de procedure die in voorkomende gevallen gevolgd wordt
op te nemen. Het protocol ‘Schorsing en verwijdering’, waarin de procedure volledig omschreven
staat, kunt u via de directie verkrijgen.

Arbobeleid
Het beleidsplan sociale veiligheid hangt samen met het Arbobeleid. Om ongelukjes in en om de
school te voorkomen hebben we diverse afspraken gemaakt.
De school heeft zeven daartoe opgeleide bedrijfshulpverleners. Elke vier jaar wordt er door de
Arbo-Unie een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) afgenomen. Aan de hand daarvan wordt
jaarlijks een plan van aanpak gemaakt.
Ontruimingsplan
De school wordt jaarlijks gekeurd door de brandweer. Daarnaast heeft de school de beschikking
over een ontruimingsplan. In ieder lokaal hangt een plattegrond en een instructiekaart.
Twee keer per jaar houden we een ontruimingsoefening. De eerste keer is een ‘proef’.
Dit betekent dat de kinderen van tevoren uitgebreid geïnstrueerd worden. De tweede
ontruimingsoefening is onverwacht!
Speeltoestel
Op het plein aan de Noorderwijkweg staat een uitdagend speeltoestel. Dit toestel is geschikt
voor de leeftijdscategorie van 8 tot 14 jaar. Het toestel is niet geschikt voor jonge kinderen,
vanwege de hoogte van de diverse onderdelen. Een kwartier vóór schooltijd is er een leerkracht
op het plein om toezicht te houden. Na schooltijd is het gebruik van het speeltoestel voor eigen
risico. We verzoeken ouders met jonge kinderen alert te zijn.
Op de fiets naar school
We hebben de volgende afspraken over het meenemen en stallen van fietsen:
Kinderen die in het gebied dat omgeven wordt door de Plantage, de Boeweg, de Romerkerkweg,
Duinwijklaan, Westerhoutplein en Warande wonen, verwachten we niet op de fiets.
Uit oogpunt van veiligheid mogen de fietsen niet voor of tegen de hekken geplaatst worden.
Op de pleintjes aan de Populierenlaan kunnen de kinderen hun fietsen in de rekken voor de gevel
stallen.

13. Regel(d)ingen
Vrij vragen…..wanneer kan of mag dat?
Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Echter,
omdat de school een doorgaande lijn in de lesstof aanbiedt van groep 1 t/m groep 8, is het
wenselijk dat kinderen in de niet-leerplichtige periode zo veel mogelijk onderwijs volgen.
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Specifieke aard van het beroep
Soms is het noodzakelijk dat ouders vanwege de specifieke aard van het beroep vrijstelling van
schoolbezoek aanvragen. Te denken valt aan seizoensgebonden werkzaamheden en
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs te
voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. De directeur mag eenmaal vrijstelling
van schoolbezoek geven met een maximum van tien dagen. Deze tien dagen mogen nooit in de
eerste twee schoolweken opgenomen worden.
Andere gewichtige omstandigheden
In bepaalde situaties zijn bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per
schooljaar. Dit zijn omstandigheden die niet specifiek in de Leerplichtwet zijn genoemd en die
veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of de leerling zijn gelegen.
Wanneer kunt u wel verlof krijgen?
 Over het algemeen zijn dat die dagen waarvoor elke werknemer verlof kan opnemen:
bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk of een begrafenis van naaste
familieleden (van één tot meerdere dagen) en verhuizing (maximaal 1 dag).
 Bij een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag!
Tot slot
We verzoeken u dringend zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. Bezoekt uw kind
frequent een behandelaar, bijvoorbeeld voor logopedie, dan is het fijn wanneer dit buiten
schooltijd gebeurt. Lukt dat niet, overlegt u a.u.b. met de leerkracht over een geschikt tijdstip.
De school verleent geen vrijstelling van schoolbezoek tijdens de eerste twee weken na de
zomervakantie, de toetsweken en de afname van de CITO Entreetoets en de toetsen in groep 8.
Een aanvraagformulier voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u aan de directeur vragen.
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.

Fotograaf
Ieder jaar komt een fotograaf foto’s van de ( schoolgaande) kinderen maken. U bent niet
verplicht de gemaakte foto’s te kopen.

Verjaardagen en trakteren
We vieren de verjaardagen in de groep, meestal vóór de pauze. We verzoeken u vriendelijk de
traktatie voor zowel de kinderen als de leerkrachten bescheiden te houden. De kinderen van
groep 3 t/m 8 mogen de klassen langs die de zelfde pauzetijd hebben, de kleuters gaan alleen
naar de andere kleutergroepen. In veel gevallen wordt er een verjaardagspartijtje gegeven. Om
de kinderen die niet worden uitgenodigd niet teleur te stellen verzoeken we u de uitnodigingen
niet in de klas uit te delen.

Oud papier- en kledinginzameling
U kunt uw oud papier dagelijks inleveren bij de school. We beschikken over twee rolcontainers.
De opbrengst komt ten goede aan de school.
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14. Op een rijtje …
Naam

Bethelschool voor christelijk basisonderwijs

adres

Noorderwijkweg 92
1943 DM Beverwijk

Telefoon

(0251)- 223671 / 226048

e-mail

info@bethelschool.nl

Website

www.bethelschool.nl

Bethelschool App

Gratis te downloaden in de Apple store of via Google Play

Directeur

Mevr. Drs. H.T.K. Colenbrander

Zorgcoördinator

Mevr. Drs. R. Rouwendaal-Berkhout

Naam

Stichting Fedra

adres

Antillenstraat 21
Postbus 1148
1940 EC Beverwijk

Telefoon

(0251)- 217101

e-mail

info@fedra.nl

Website

www.fedra.nl

College van bestuur

Dhr. J. Keunen MED (voorzitter)
Mevr. Drs. I.E.A. Koning (lid)
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