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De schoolgids van De Regenboog vindt u op de site van de school. In de schoolgids staan alle 
wettelijke stukken die een basisschool in een schoolgids moet vermelden.  
 

Naast formele zaken is er meer te melden. Deze informatie delen we in dit document. 
  
 

1. Typisch Regenboog; waar we ons in onderscheiden 
✓ Een grote, kleine school 
✓ Eigenaarschap 
✓ Engels 
✓ Gebouw 
✓ Herkenbaarheid en laagdrempelig 
✓ IPC-onderwijs 
✓ Ouderband “Kleur” 
✓ Samenwerking met de kinderopvang organisatie KMN Kind & CO 
✓ Veilige leeromgeving, methode PAD 
✓ Verbondenheid 
✓ Vieren 
✓ “Samen school zijn” 

 
2. Een aantal praktische zaken in alfabetische volgorde 

✓ Aanmeldingsprocedure 
✓ Contact en communicatie met ouders:  

gesprekken, informatie halen, inloopmomenten en Regenboogvieringen  
✓ Duurzaamheid: afvalscheiding, milieu en zonnepanelen 
✓ Eten en drinken op school 
✓ Excursies, schoolreisje, kamp en buitenschoolse activiteiten 
✓ Gevonden voorwerpen 
✓ Hoe gedraag ik me om en rond de school 
✓ Hoofdluis 
✓ ICT in het onderwijs 
✓ Jaarkalender 
✓ Medicijnprotocol 
✓ Oud-papier 
✓ Persoonlijke deskundigheid 
✓ Plusklas 
✓ Rollen van ouders:  

Medezeggenschapsraad, Oudervereniging, biebouders, kriebelouders, 
klassenouders, klankbordgroep, oud-papierouders, webteam 

✓ Schoolarts, schoolverpleegkundige 
✓ School T-shirts 
✓ Trakteren/verjaardag vieren 
✓ Van groep tot groep 

 
3. Adressen 
1. Typisch Regenboog 
Als basisschool hebben wij de plicht kinderen goed onderwijs te geven. Net als iedere andere basisschool. Toch 
is er een aantal facetten waarvan wij zeggen; dit is typisch De Regenboog. Hiermee onderscheiden we ons.  
 

✓ Een grote kleine school 
Wij zijn een school die veel persoonlijke aandacht geeft. Dat horen wij vaak terug van ouders. 
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Een grote school die niet groot voelt. We vinden het fijn om ieder kind te kennen en te zien. 
Hiermee starten we iedere ochtend; iedere leerkracht staat in de ochtend bij de deur en 
geeft alle kinderen een hand. Er is direct even contact en aandacht en er kan iets verteld of 
gevraagd worden. Door met elkaar te vieren zijn we ook een grote, kleine school. Er is bij 
weekopeningen aandacht voor het kind en voor onderwerpen die voor kinderen leven.  
Ook maken onze units het gebouw overzichtelijk en kleinschalig en prettig om hier te zijn. De 
regenboog kleuren maken het persoonlijk en warm. 

 
✓ Eigenaarschap 

We stimuleren eigenaarschap bij leerlingen. Het leren stellen en uitvoeren van doelen, het 
mede-eigenaar zijn in het leerproces vinden wij van belang. Er ontstaat een grotere 
betrokkenheid bij en voor het leren. Dit leidt tot intrinsieke motivatie. In 
driehoekgesprekken, die meerdere keren per jaar plaatsvinden vanaf halverwege   groep 3 
tot en met eind groep 8, komt dit eigenaarschap ook tot haar recht. 
 

 
 
✓ Engels 

In alle groepen geven we Engels. We merken dat wanneer kinderen op een jonge leeftijd in 
aanmerking komen met een vreemde taal, kinderen met speels gemak deze taal durven 
spreken. Hier ligt de nadruk op. Engels durven spreken, plezier in het ontdekken van een 
andere dan je moedertaal.  

 
✓ Gebouw 

Sinds januari 2008 zitten we in het huidige gebouw. Bij het ontwerpen van het gebouw is het 
uitgangspunt geweest dat de school van binnen vertrouwd en veilig aanvoelt. Dit komt met 
name door het gebruik van kleuren en silhouetten van dieren. Iedere groep heeft een eigen 
plek in het gebouw en iedere unit heeft een eigen regenboogkleur en diersoort gekregen. 
Zowel de regenboog als de dieren leggen een link naar het verhaal van de ark van Noach. De 
symboliek hiervan is: iedereen hoort erbij!  
Voor elk leerjaar/unit zijn er drie klaslokalen die grenzen aan een centrale ruimte. Daarnaast 
is er bij iedere unit een kantoorruimte voor de leerkrachten. Na schooltijd zoeken ze elkaar 
op en overleggen samen. Dit bevordert de onderlinge samenwerking en hiermee kwaliteit 
van het onderwijs. Ook zijn er twee grote gymzalen en twee speelzalen in het gebouw. En 
hebben we een multifunctioneel auditorium. De verschillende leerjaren hebben 
verschillende ingangen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen via de kortste route bij hun eigen 
klas komen. De kleurvlakken in de marmoleumvloer helpen hen verder op weg.  
KMN Kind en Co zit in hetzelfde gebouw. Hiermee is samenwerking prima te realiseren.  
 

✓ Herkenbaarheid en laagdrempelig 

Op schoolniveau betekent dit dat wij als team op het schoolplein herkenbaar zijn aan onze 
gele jassen. Op deze manier zijn we voor kinderen en ouders makkelijk herkenbaar en 



Praktische informatie 2019 – 2020  
 

4 
 

benaderbaar. De directie staat op meerdere momenten in de week aan de start van de dag in 
de hal bij de kleuters. Heeft u een vraag, dan kunt u één van de directieleden gerust 
aanspreken. 
U brengt en haalt uw kind in de kleutergroepen. Hierdoor kunt u altijd even in de klas kijken 
en sfeer proeven. Meerdere keren per jaar hebben wij in alle groepen inloopmomenten. Uw 
kind kan aan u laten zien waar hij/zij mee bezig is. Er is sprake van een open sfeer, waarin het 
kind of u als ouder altijd wat kan vragen of vertellen. 
 

✓ IPC-onderwijs 

In alle groepen werken met de methodiek IPC. Dit staat voor International Primary 
Curriculum. D.m.v. deze methodiek worden alle kerndoelen aangeboden voor de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, handvaardigheid, muziek en tekenen. Ook 
koppelen we excursies aan lesdoelen. Betekenisvol en actief leren zorgt voor een grote 
betrokkenheid en eigenaarschap bij de leerlingen. In thema’s van een aantal weken worden 
de vakken geïntegreerd aangeboden. Wilt u hier meer over lezen? Op de site www.ipc-
nederland.nl kan dat. 
 

✓ Ouderband “Kleur” 

Al jaren hebben we op De Regenboog een ouderband die feesten muzikaal begeleidt. Door 
deze livemuziek is menig feestje op een ludieke wijze muzikaal begeleid. Denk hierbij aan het 
Sinterklaasfeest, Kerstviering en een Carnavalsdag. 

 
✓ Samenwerking met de kinderopvang organisatie KMN Kind & CO 

Met de kinderopvangorganisatie die de meeste kinderen van onze school voor en na school 
opvangt, zijn we een samenwerking aangegaan. Hierbij hebben we drie pijlers geformuleerd; 
één pedagogisch klimaat, daar waar het kan creëren van een doorgaande lijn, samen 
optrekken bij activiteiten en feestelijkheden. Het doel is ontzorgen van kinderen, ouders en 
medewerkers en versterken van samenwerking doordat we al in één pand zitten. 
 

✓ Veilige leeromgeving, PAD-methodiek 

Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich prettig voelt. Wanneer je je prettig voelt, 
kom je tot leren. Wij stimuleren dit door middel van onze PAD (Programma Alternatieve 
Denkstrategieën) methode. Ook door voorspelbaar te zijn (dagritmekaarten) in afspraken en 
gedrag dragen we bij aan de veiligheid. 
 

De drie basisregels ‘zorg voor elkaar’, ‘zorg voor de omgeving’ en ‘zorg voor materiaal’ 
helpen ons hierbij. Vanuit deze drie regels maakt de leerkracht afspraken met de groep die 
gelden binnen de hele school.  
 
Helaas komt het nog steeds voor dat kinderen gepest worden op school. Indien dit wordt 
gesignaleerd dan pakken we dit systematisch aan. We spreken kinderen aan op hun sociale 
verantwoordelijkheid en betrekken, zo nodig, ouders bij dit proces. Binnen onze PAD-
methode besteden we ook de nodige aandacht aan dit probleem. Verder beschikt de school 
over een pedagogisch plan waarin het pestprotocol is opgenomen. Dit pedagogisch plan met 
pestprotocol is terug te vinden op onze website. 
 
Op onze school hebben we een commissie pedagogisch klimaat. Zij maken ieder jaar een 
jaarplan met hierin voor dat jaar relevante acties. Komend jaar staat het onderzoeken van 
een hernieuwde versie voor sociaal emotioneel leren op de agenda. Hierbij onderzoeken we 
ook of we doorgaan met PAD of dat we uitkomen op een andere methodiek. Op onze school 

http://www.ipc-nederland.nl/
http://www.ipc-nederland.nl/
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zijn drie contactpersonen aanwezig die voor kinderen, ouders en personeel aanspreekpunt 
zijn bij problemen. Achterin deze schoolgids kunt u lezen wie dit zijn. 

 

 
 

✓ Verbondenheid 
De Regenboog is een katholieke basisschool. Dit houdt voor ons in dat de waarden uit de 
christelijk-katholieke traditie richtinggevend zijn hoe wij in de maatschappij staan en wat ons 
wereldbeeld is. De school staat open voor kinderen en ouders die deze waarden 
onderschrijven. Op onze eigen manier geven wij vorm aan de katholieke identiteit en haar 
waarden en normen. Wij bidden samen en staan stil bij levensbeschouwelijke onderwerpen. 
De verbondenheid proberen we ook te creëren samen met de wijk.  
 

✓ Vieren 
De Regenboog is een school waar we ‘vieren’. Mooie maar ook verdrietige momenten delen 
we met elkaar. Symbolisch gebruiken we de groepskaars die ons hierbij bindt. Dit doen we in 
weekopeningen met elkaar, maar ook in de eigen klas en d.m.v. optreden aan ouders 
(Regenboogvieringen). Vieren is bij ons ook gekoppeld aan leren met elkaar te leven en 
interesse te hebben in elkaar en in andere culturen. Op de Regenboog vieren we de 
Katholieke feesten en staan we stil bij de feesten uit andere religies.  
 

✓ “Samen school zijn” 
Dit houdt in dat we momenten organiseren waar we met elkaar zijn om te leren, te spelen en 
herinneringen te maken. We organiseren op meerdere momenten in het jaar activiteiten 
waarin groot en klein samen leert en samen is. Een voorbeeld hiervan is maatjeslezen (groep 
8 leest met groep 3), en samen knutselen (bijvoorbeeld met Pasen). 
 
 
 

2. Een aantal praktische zaken in alfabetische volgorde 
✓ Aanmeldingsprocedure 
✓ Contact en communicatie met ouders:  

gesprekken, informatie halen, inloopmomenten en Regenboogvieringen  
✓ Duurzaamheid: afvalscheiding, milieu en zonnepanelen 
✓ Eten en drinken op school 
✓ Excursies, schoolreisje, kamp en buitenschoolse activiteiten 
✓ Gevonden voorwerpen 
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✓ Hoe gedraag ik me in en om de school 
✓ Hoofdluis 
✓ ICT in het onderwijs 
✓ Jaarkalender 
✓ Medicijnprotocol 
✓ Oud-papier 
✓ Persoonlijke deskundigheid 
✓ Plusklas 
✓ Rollen van ouders:  

Medezeggenschapsraad, Oudervereniging, biebouders, kriebelouders, klassenouders, 
klankbordgroep, oud-papierouders, webteam 

✓ Schoolarts, schoolverpleegkundige 
✓ School T-shirts 
✓ Trakteren/verjaardag vieren 
✓ Van groep tot groep 

 

 
 
 
Aanmeldingsprocedure 

✓ Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan bent u van harte welkom om De 
Regenboog te bezoeken en een gesprek te hebben over de school en over wat onze school 
kan bieden voor uw kind. U bent ook van harte welkom op onze kennismakingsochtenden 
die twee keer per jaar plaatsvinden. De data voor komend jaar kunt u vinden op onze site en 
op blz 11 van deze schoolgids. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met een 
van onze directieleden op nummer 0348 431 039.  

✓ Wanneer u uw kind op school wilt aanmelden, vult u daarvoor een aanmeldingsformulier in. 
Dit formulier kunt u opvragen of downloaden van onze site. 

✓ U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. 
✓ Heeft u uw kind aangemeld vòòr het derde levensjaar, dan nemen wij rond de leeftijd van 3 

jaar contact met u op. We bespreken of uw kind eventueel extra zorg nodig heeft en of wij 
dan de beste school zijn om deze zorg te kunnen bieden. Naar aanleiding van dit gesprek 
zetten wij de aanmelding al dan niet om in een definitieve inschrijving. 

✓ Voordat uw kind 3 jaar en 10 maanden is, neemt de leerkracht van uw kind contact op voor 
een intakegesprek. Uw kind mag vanaf 3 jaar en 10 maanden 5 dagdelen meedraaien in de 
geplaatste groep. 
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✓ Komt uw kind van een andere school dan bent u ook van harte welkom. Naast het voeren 
van een intakegesprek nemen we contact op met de huidige school. Onze groepsgrootte is 
maximaal 30 leerlingen. Bij de aanname van een zij-instromer houden we, naast de 
groepsgrootte, rekening met de zorgbehoefte die er is in de groep waarin uw kind geplaatst 
kan worden en met de zorgbehoefte voor uw kind. 

 

 
 

Contact en communicatie met ouders 

We willen graag laagdrempelig zijn. Duidelijke communicatie en korte lijnen van school naar ouders 
en vice versa vinden wij van belang. Via onze communicatie app Social Schools, via de site en de mail 
communiceren wij schriftelijk. Schriftelijke communicatie gebruiken wij alleen voor het delen van 
kennis of het doen van mededelingen. Persoonlijk contact blijft natuurlijk vanzelfsprekend de basis. 
In de vorm van een persoonlijk gesprek of telefonisch. We willen graag samen met u de weg van 
groep 1 tot en met groep 8 bewandelen. Hoewel overleg altijd mogelijk is hebben wij een aantal 
vaste momenten: 

Gesprekken 
✓ Als kinderen bij ons op school komen in groep 1, wordt er een intakegesprek gehouden. 
✓ In november, februari en juni-juli zijn er ouder gesprekken voor de leerlingen van groep 1 

en/of 2. 
✓ In november, februari en juni-juli vinden er driehoekgesprekken plaats voor de kinderen van 

groep 3 tot en met 8. 
Informatie 
✓ Aan het begin van het schooljaar houden wij informatieavonden. In iedere groep wordt er 

voorlichting gegeven over de inhoud en het verloop van het schooljaar. 
✓ Aan het begin van ieder schooljaar verschijnt de schoolgids. Deze verschijnt op de site en 

wordt aan nieuwe ouders uitgereikt. 
✓ Op de website van de school, www.regenboogwoerden.nl kunt u informatie vinden over 

zowel inhoudelijke zaken, als praktische zaken. 
✓ Iedere week ontvangt u via de communicatie app de weekbrief, met hierin alle berichten die 

er die week geplaatst zijn. 
✓ Via de communicatie app is er contact van de leerkracht met u als ouder, maar worden ook 

klassenberichten bijvoorbeeld door de klassenouder gedeeld. Ook komen er berichten van 
de directie via de app. 

✓ Iedere maand schrijft de directie een blog met hierin onderwerpen die inhoudelijk of 
beschouwend van aard zijn. 

En ook 

http://www.regenboogwoerden.nl/
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✓ Zijn er meerdere momenten per jaar inloopmiddagen. Uw kind laat u de klas zien en alles 
waar hij/zij mee bezig is. Deze inloopmiddagen zijn van tevoren vastgelegd in onze 
jaarkalender. 

✓ Een paar keer per jaar hebben wij Regenboogvieringen. Kinderen treden bij deze vieringen 
op voor hun ouders. 

✓ Zijn er twee kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders. De data van deze twee 
ochtenden voor het schooljaar 1718 zijn: woensdag 21 november en maandag 15 april. 

✓ Kunt u altijd bellen voor een persoonlijke afspraak voor een rondleiding en/of een 
kennismakingsgesprek. U kunt hierbij vragen naar de directie.  

 
Duurzaamheid; afvalscheiding, milieu en zonnepanelen 

Wij verzamelen papier en plastic en restafval apart. We stimuleren kinderen zuinig om te gaan met 
papier en ander verbruiksmateriaal. De kinderen vragen we het eten en drinken mee te nemen in 
duurzame verpakkingen. Dit om het plastic afval te reduceren. Plastic verpakkingen zullen met de 
kinderen na gebruik weer mee terug naar huis worden gegeven. Doet u mee om het afval te 
beperken?  
Op ons dak liggen 428 zonnepanelen. Op al deze manieren dragen we bij aan een beter milieu en 
bezuinigen we op onze stroomkosten. 
 
Eten en drinken op school 
In de ochtendpauze kunnen de kinderen iets eten en/of drinken. Graag iets gezonds en geen 
frisdrank, snoep of chips. Voor de lunchpauze kunnen de kinderen een lunch en drinken meenemen. 
Het drinken zal in de koelkast worden gezet, het eten niet. Ook voor de lunch geldt dat er geen 
frisdrank, snoep en chips mee mag. 
 

 
 
Excursies, schoolreisje, kamp en buitenschoolse activiteiten 

Ieder jaar is er voor de groepen 1-2 een kleuterfeest. Bij dit feest staat jaarlijks een thema centraal. 
De kinderen van de groepen 8 helpen bij dit feest. Voor de groepen 3 tot en met 7 is er een 
schoolreisje. Dit zijn veelal schoolreisjes met een educatief tintje. Ieder leerjaar gaat naar een andere 
bestemming. De groepen 3 gaan naar een grote speeltuin, de groepen 4 naar een dierentuin, de 
groepen 5 naar een technisch/ontdek bestemming, de groepen 6 naar een historische bestemming 
en de groepen 7 naar een bestemming waar samen leren en groepsvorming centraal staat. De 
groepen 8 gaan, op de fiets, drie dagen op kamp. 
 

De kinderen maken in iedere groep excursies. Bij excursies in het kader van techniek en natuur valt te 
denken aan bezoeken aan de NME bij het Brediusbos en uitjes naar de boer. Bij cultuur valt te 
denken aan de voorstellingen die de Kuvo op verschillende locaties in Woerden organiseert, 
waaronder Het Klooster, maar ook uitjes naar bijvoorbeeld Tivoli in Utrecht, het Van Gogh museum 
en het Muziektheater in Amsterdam. Leerkrachten en ouders begeleiden de kinderen. De 
voorstellingen worden voorbereid op school. Ook worden er Woerden breed diverse 
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sportactiviteiten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het lijnbaltoernooi, het basketbaltoernooi 
en de jaarlijkse spelen-/sportdag.  
 
Daarnaast doet De Regenboog ook mee aan buitenschoolse activiteiten. Te denken valt aan 
schoolvoetbal (groepen 8), de Nationale Voorleeswedstrijd (groepen 7 en 8) en de 
(jeugd)avondvierdaagse. Deelname hieraan is vrijwillig. 
 
Gevonden voorwerpen 
Voorwerpen die in de school of op de speelplaats zijn gevonden worden een periode in de keuken 
bewaard. U kunt de conciërge hiernaar vragen. Soms duurt het een paar dagen voordat de spullen 
hier terecht komen dus het loont zeker de moeite om dit goed in de gaten te houden. Na verloop van 
tijd worden de spullen aan een goed doel geschonken. 
 

 
 
Hoe gedraag ik me in en rond de school 

✓ Mobiele telefoons mogen tijdens schooltijd niet aan staan. Bij gebruik van de telefoon 
neemt de leerkracht de telefoon in. 

✓ Fietsen horen in de rekken van de fietsenstalling. Fietsen buiten deze rekken worden 
verplaatst naar de rekken. Het stallen van de fiets gebeurt op eigen risico. 

✓ De school is niet verantwoordelijk voor eigendommen van leerlingen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de ouders/verzorgers. 

✓ Kinderen moeten een autogordel om als ze met ouders meerijden tijdens uitstapjes. Een 
leerling die kleiner is dan 1.35 meter mag alleen met een stoelverhoger voorin. 

✓ Er mag op het grote plein alleen gespeeld worden met skeelers, skateboarden en 
waveboarden als de gebruiker een helm en polsbeschermers draagt. Naar inzicht van de 
leerkracht kan het gebruik van dit soort speelgoed in het belang van de veiligheid van 
andere kinderen verboden worden. 

 
Hoofdluis 

Regelmatig komt er op school hoofdluis voor. De kriebelouders controleren na iedere vakantie de 
kinderen. Wilt u het bij de leerkracht melden, als u ontdekt dat uw kind neetjes en/of luizen heeft? 
Wij controleren dan de rest van de groep en de groep(en) van de eventuele broertjes en zusjes. Een 
luizencape gebruiken is niet nodig. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM. 
 
ICT in het onderwijs 

Onze visie is dat ICT dienend aan het onderwijs. ICT is geen doel op zich, het is een middel om goed 
onderwijs te geven en te ontvangen. 
We streven ernaar ICT in de onderbouw in te zetten waar nodig en verrijkend voor het onderwijs en 
het leerproces. In de groepen 1-2 hanteren we een ICT arm beleid. Leren door fysiek spelen en 
ervaren staat hier centraal. In de groepen 3 tot en met 8 leren we de kinderen ICT-vaardigheden aan. 
Zowel het leren werken met de apparatuur als het inhoudelijk groeien van ICT-vaardigheden komen 
aan bod. Onze school maakt gebruik van ICT-materiaal in de vorm van digiborden, Chromebooks, pc’s 
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en een uitgebreid wifinetwerk.  
 

  
 
Jaarkalender 
Ieder schooljaar zetten we alle van te voren bekende afspraken in een jaarkalender. Deze kalender 
maken we in Google en kunt u koppelen aan uw eigen digitale kalender. Op de site kunt u ook de 
kalender terugvinden. We werken eraan om de afspraken ook te koppelen aan onze app Social 
Schools. 
 

Medicijnprotocol 
Het kan zo zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft. Wij houden ons als school aan richtlijnen ten 
aanzien van het toedienen van medicijnen. Op onze site is ons medicijnprotocol te downloaden. Als u 
wilt dat de leerkracht (binnen deze richtlijnen) medicijnen toedient of het kind dit zelf laat doen 
onder schooltijd vragen wij u dit formulier ondertekend bij de leerkracht in te leveren. 
 
Oud papier 
De Oudervereniging organiseert het ophalen van oud papier in de wijk Snel & Polanen. In de 
jaarkalender kunt u zien op welke zaterdagen u oud papier buiten kan zetten. Met hulp van ouders 
wordt het papier dan opgehaald. Daarnaast is er een aantal keer per jaar de mogelijkheid voor 
ouders in Waterrijk oud papier in de container op school te brengen. Het blijft echt de moeite waard 
om dit te doen. Het geld dat hiermee opgehaald wordt komt 100% ten goede aan activiteiten voor de 
kinderen. 
 

Persoonlijke deskundigheid 

Ieder jaar maken we een scholingsplan voor team- en persoonlijke scholing. Het komend schooljaar 
gaat het team zich verder scholen in Engels, zowel op didactische als op persoonlijke Engelse 
vaardigheden. Het team wordt geschoold in IPC. Twee teamleden zijn geschoold tot IPC-coördinator. 
Een aantal ervaren leerkrachten volgt een tweejarige ´Top´ opleiding, om de leerkrachtvaardigheden 
verder te optimaliseren. Een leerkracht heeft de twee jarige opleiding tot Cultuur-specialist in juli 
2019 afgerond. Een intern begeleider volgt de twee jarige opleiding tot specialist leerlingbegeleider.  
Leren van elkaar, nieuwe onderwijsvormen leren kennen is hiervan een onderdeel.  
We hebben op school onder andere een specialist hoogbegaafdheid, een gedragsspecialist en een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs.  We hebben een plusklasleerkracht die die kinderen begeleidt, 
die naast het compacte werk in de klas en de verrijking en de verdieping nog meer uitdaging nodig 
hebben. Ook hebben we meerdere Interne Coördinatoren opleidingen (ICO) die de studenten 
begeleiden. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we gebruik maken van externe muziekdocenten 
die muziekles komen geven.  
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Daarnaast werken we in professionele leergemeenschappen (plg). Een aantal leerkrachten zit in een 
plg gekoppeld aan één van de speerpunten (Engels, thematisch leren en doorgaande lijn 
kernvakken). Deze plg is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de resultaten en implementatie van de 
gestelde doelen. 
 
Plusklas 

Voor kinderen die naast de in de groep aangeboden verrijkende en verdiepende stof nog meer 
uitdaging nodig hebben, hebben wij voor leerlingen van de groepen 5-8 de Plusklas. In deze klas 
leren kinderen met name ‘leren leren’. Hogere orde denken, leren toepassen van vaardigheden, 
leren omgaan met gelijkgestemden zijn een paar van de opbrengsten. Kinderen gaan twee keer in de 
drie weken een deel van de dinsdagochtend naar de Plusklas. Kinderen maken (huiswerk)opdrachten 
in de eigen groep en thuis. Om te selecteren welke kinderen voor de Plusklas in aanmerking komen, 
gebruiken wij het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden). 
 

 
 
Rollen van de ouders 

Een basisschool kan niet de gewenste kwaliteit leveren zonder betrokken en actieve ouders. We 
hebben u nodig om samen de ‘pot met goud’ te vullen. Op vele momenten ondersteunen de ouders 
(of verzorgers, oma’s en opa’s) activiteiten binnen en buiten de school. Bij bijvoorbeeld het 
begeleiden van excursies, het ophalen van oud papier, helpen bij de uitleen van de boeken in onze 
schoolbibliotheek en bij het lezen, organiseren van activiteiten, etc.  
Als ouder van de Regenboog verwachten we van u betrokkenheid ten aanzien van de 
(school)ontwikkeling van uw kind en een actieve meedenkende positieve houding hierin. Samen op 
weg naar goud! 
Daarnaast verwachten we ouderparticipatie op een manier die bij u, uw talenten en mogelijkheden 
past. Dat kan door actieve deelname in een van onderstaande bestaande beslis-  overleg- of 
uitvoerende organen, dit kan ook door jaarlijks een paar keer te helpen daar waar nodig. Wanneer 
dit door uw privé situatie of door uw werk niet mogelijk is, kunt u overwegen een hogere vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen dan het vastgestelde bedrag.  

✓ Medezeggenschapsraad 

Deze raad bestaat uit 10 leden: 5 ouders en 5 teamleden. De MR geeft advies aan of verleent 
instemming bij besluiten die door de directie genomen worden. Wanneer u vragen over het 
beleid van de school hebt, kunt u terecht bij de MR: mr@regenboogwoerden.nl.  

✓ Oudervereniging 
De OV organiseert en ondersteunt vele activiteiten en festiviteiten op school. Alle ouders zijn lid van 
deze vereniging. De oudervereniging vraagt van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
bijdrage is bestemd voor o.a. het Sinterklaas en Kerstfeest, schoolreis, sportactiviteiten, culturele- en 
natuurexcursies, kamp groepen 8, bijdrage materialen handvaardigheid, aanvullen schoolbibliotheek 
e.d. Eenmaal per jaar schrijft de OV een algemene ledenvergadering uit, waarin o.a. de 
penningmeester verantwoording aflegt over de inkomsten en uitgaven en waarin de ouderbijdrage 
voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld. Mailadres: ov@regenboogwoerden.nl .  

✓ Biebouders 

mailto:mr@regenboogwoerden.nl
mailto:ov@regenboogwoerden.nl
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We hebben een uitgebreide bibliotheek in school. Kinderen kunnen boeken lenen. Het 
uitlenen en  
bijhouden van de bibliotheek wordt gerund door ouders.  

✓ Klankbordgroep 

In schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een klankbordgroep. 13 ouders, random uit alle 
groepen, klankborden drie keer per jaar mee met de directie. Vaste gespreksonderwerpen 
zijn:  
Communicatie (wat gaat goed, wat kan beter), Speerpunten van de school, wat leeft er op het 
schoolplein. Elkaar informeren, begrip hebben voor elkaar, vergroten van de betrokkenheid 
en klankborden ter attentie van bepaalde onderwerpen is het beoogde doel. Ouders 
committeren zich voor drie schooljaren aan deze groep. 

✓ Klassenouders 

Iedere groep heeft één of twee klassenouders die aan het begin van het schooljaar gevraagd 
wordt. De belangrijkste taak van de klassenouder is om samen met de leerkracht activiteiten 
te regelen die gedurende het jaar plaatsvinden. Aan het begin van ieder schooljaar is er een 
bijeenkomst voor nieuwe klassenouders waarin de rol wordt uitgelegd. 

✓ Kriebelouders 
In iedere groep wordt na iedere vakantie gecontroleerd op aanwezigheid van neetjes en 
luizen. En groepje van vaste kriebelouders per groep voert dit uit. Op school is een protocol 
aanwezig hoe we handelen bij constatering van neetjes of luizen in de groep van uw kind. 

✓ Oud papier ouders 
Iedere drie weken wordt in de wijk oud papier opgehaald. Dit doen we met ouders. Ook staat 
er regelmatig een container bij de school waar u uw papier naartoe kan brengen. De data 
vindt u in de kalender. 

✓ Webteam 
Een viertal ouders is betrokken bij de website. Bouwen en onderhoud van de site, het 
plaatsen en bijhouden van nieuws behoort tot hun taak. Ook het meedenken met de directie 
over communicatie is een van de taken. 

 
Met regelmaal verschijnt er een oproep via een van onze communicatiekanalen waarin uw hulp 
wordt gevraagd 
 

 
 

Schoolarts/schoolverpleegkundige 

Periodiek geneeskundig onderzoek vindt plaats in groep 2 en in groep 7. Voor groep 7 gebeurt zoveel 
als mogelijk op school in een aparte ruimte. De GGD voert dit uit. Zij gaan met name na of de 
lichamelijke groei en de mentale ontwikkeling normaal zijn en of de oren en de ogen geen gebreken 
vertonen. Bij de leerlingen van de overige groepen wordt alleen onderzoek gedaan als er een 
bepaalde reden is, bijvoorbeeld slechte ogen, motorische problemen of achterblijvende groei. 
 
School T-shirts 
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De Regenboog heeft een speciaal school T-shirt. Kinderen kunnen dit t-shirt dragen tijdens 
gezamenlijke activiteiten zoals de avondvierdaagse, het schoolreisje en sportdagen. Het is voor de 
begeleiders meteen duidelijk wie er op de Regenboogschool zitten en het geeft een mooie 
eenduidige uitstraling naar anderen. 
Indien u niet in het bezit bent van dit T-shirt voor de kinderen, raden wij u aan om dit te bestellen. 
Dit is mogelijk tijdens de jaarlijkse verkoop van de shirts. Houdt u de site in de gaten voor de data van 
verkoop of kijk in de agenda. 
Er zijn kindermaten (8 euro per stuk) en volwassen maten (10 euro per stuk) te koop. Veel ouders 
vinden het leuk om ook een t-shirt te dragen tijdens bijvoorbeeld schoolreisje of de avondvierdaagse. 
Voor informatie kunt u mailen naar ov@regenboogwoerden.nl 
 

Trakteren/verjaardag vieren 
Natuurlijk mag uw kind uitdelen op de verjaardag. We vinden het prettig als u dit even afstemt met 
de leerkracht. Graag een kleine, liefst gezonde, traktatie. Kinderen mogen de leerkrachten van de 
eigen unit ook trakteren. Ouders mogen bij het vieren van de verjaardag in de groepen 1-2 aanwezig 
zijn. Vanaf groep 3 niet meer.  
 

 
 
Van groep tot groep 
Leerlingen stromen in bij ons in groep 1-2 (zij-instromers kunnen ook in andere groepen instromen). 
In de groepen 1-2 wordt de basis gelegd voor de verdere schooltijd. Deze kinderen zijn nieuwsgierig 
en hebben ontelbare vragen. In de groepen 1-2 starten we met werken met IPC. Grondlegger hierbij 
is OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs). Het uitdagen van leerlingen (dit heet ‘de zone van naaste 
ontwikkeling’ volgens de theorie van Vygotsky) is hierbij het uitgangspunt. Spelen staat centraal in 
deze eerste twee jaar. We kiezen bewust voor een ICT arme omgeving. Wij vinden het essentieel dat 
het kind op deze jonge leeftijd leert, speelt en ervaart met het hele lijf. Dit komt de algemene 
ontwikkeling van de hersenen ten goede. Lezen, rekenen en schrijven komen nog niet expliciet aan 
de orde, maar er wordt wel aan de voorwaarden gewerkt om uiteindelijk tot lezen, rekenen en 
schrijven te komen. 
 
Vanaf de groepen 3 tot en met 8 geven de leerkrachten instructie in 3 niveaus, omdat kinderen in 
aanleg en tempo verschillen. Na de instructie gaan de leerlingen zelf met de leerstof aan de slag. De 
leerkracht is dan beschikbaar voor individuele hulp. Het kan zijn dat de klas is ingedeeld in diverse 
werkplekken voor kinderen. Stilte werkplekken of overleg plekken. Onze unitruimtes lenen zich goed 
voor deze manier van werken. We werken voor de vakken rekenen, lezen en spelling met een 
groepshandelingsplan. In dit plan worden de kinderen naar onderwijsbehoefte ingedeeld. Op deze 
manier komt de school tegemoet aan de mogelijkheden van het individuele kind. De vorderingen 
worden zorgvuldig bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er vanaf groep 2 
gewerkt met taken. Dit noemen we de rode stip opdracht.  
 

mailto:ov@regenboogwoerden.nl
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Tijdens het zelfstandig werken leren de kinderen zelf hun werk te plannen en oplossingen te 
bedenken voor de problemen die ze tegen komen. De leerkracht heeft hierbij de rol van coach.  
 

 
 
 
 

3. Adressen 
 

KBs De Regenboog Postadres: 
Kallameer 2 Postbus 237 
3446 JG Woerden3440 AE Woerden 
 
info@regenboogwoerden.nl 
www.regenboogwoerden.nl 
0348 - 431 039 

directeur: 06 1872 2874 (tijdens werktijden bereikbaar, buiten werktijden alleen voor noodgevallen) 
 
Bestuur medezeggenschapsraad (MR) 
Voorzitter: Bart Hugen, mr@regenboogwoerden.nl 
Secretaris: Isabel Schijf-Rook, mr@regenboogwoerden.nl 
 
Bestuur oudervereniging (OV) 
Voorzitter: Marleen Buter 
Secretaris: Aafke Huizenga, ov@regenboogwoerden.nl 
 
Contactpersonen  
Lia Droogh en Jeroen Vergeer    
Te bereiken via telefoon school of via mail contactpersonen@regenboogwoerden.nl 
 
Geschillencommissie/ Klachtencommissie 
De stichting GCBO Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 070 - 3861697, e-mail info@gcbo.nl. 
 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800 - 8051 

mailto:info@regenboogwoerden.nl
http://www.regenboogwoerden.nl/
mailto:info@gcbo.nl
mailto:info@owinsp.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Kalisto Boeiend Onderwijs 

Voorzitter College van Bestuur 

Marlies van der Starre,  06 8324 5197, vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl 
 

KMN Kind en Co 

bso: Yvonne Wippo, clustermanager Y.Wippo@kmnkindenco.nl 
www.kmnkindenco.nl  
 
RIAGG 
Nieuwe Houtenseweg 2, 3524 SH Lunetten, Utrecht. 030 - 280 9311 
 

Schoolarts en logopedie 
Woerden Wijzer / GGD Midden Nederland Van Loonstraat 1a, 3441 AL Woerden. 0348 – 428 600 
 

Schoolbegeleidingsdienst 
Onderwijs Advies (OA): 
Antwerpseweg 2, 2803 BP, Gouda 0182 – 556  556 

 
 
 
 
 

 
 
                       

 

mailto:Y.Wippo@kmnkindenco.nl
mailto:Y.Wippo@kmnkindenco.nl
http://www.kmnkindenco.nl/

