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0. Inleiding 
 
Beste ouders, 

 
“De Langenoord” is een Katholieke basisschool gelegen in het mooie dorp Hoogland. We werken met 
een enthousiast en betrokken team in goede samenwerking met de ouders aan de ontwikkeling van 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
 
De Langenoord maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. 

(KPOA), het overkoepelend bestuursorgaan van 16 basisscholen en 1 school voor speciaal 
basisonderwijs in Amersfoort. Hoewel de 17 scholen vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze 
invulling geven aan katholiek onderwijs in Amersfoort, zijn zij via de stichting sterk met elkaar verbonden.  

“Leren van elkaar”, daar draait het om in de contacten tussen de KPOA -scholen en de leraren die binnen 
deze scholen werken. Op iedere school is een directie die integraal verantwoordelijk is voor het beleid 
van de school.  

De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een college van Bestuur en ondersteund door een 

stafbureau. Meer informatie kunt u lezen op www.kpoa.nl 

Wij zijn een school waar het goed toeven is en waar in een prettige en veilige speelwerkomgeving veel 
geleerd kan worden.  
Ons onderwijsaanbod richt zich op: 

• De kernvakken: taal, technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen; 

• De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, schrijven, catechese en 
Engels (vanaf groep 5); 

• Activiteiten die een beroep doen op creativiteit, sportiviteit en sociale vaardigheden.  

Kortom: leren, ontwikkelen en groeien met het hoofd en met het hart.  
“De Langenoord” wil een school zijn waar kinderen en leerkrachten zichzelf kunnen zijn en waar op 
basis van wederzijds vertrouwen en respect met elkaar wordt omgegaan.  

 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ons beter leren kennen, lees dan snel verder wat er in de  
schoolgids van het schooljaar 2017-2018 staat geschreven. U vindt hierin informatie op 

onderwijskundig, organisatorisch en praktisch gebied. Als u helemaal een compleet beeld wilt hebben 
van De Langenoord, surf dan naar de website van de Langenoord www.delangenoord.nl of volg ons op 
Facebook. Een bezoek aan de school brengen kan natuurlijk ook.  

 
Deze schoolgids is met grote zorgvuldigheid opgezet. Toch maken de omstandigheden het soms zo dat  
aanpassingen en wijzigingen tijdens het lopende schooljaar, in bijvoorbeeld roosters, noodzakelijk zijn. 

Als zich dat voordoet wordt u via de weekbrief “De Lange Oortjes” op de hoogte gebracht. De weekbrief 
wordt iedere donderdag digitaal verzonden naar alle ouders. 
 

Wij wensen alle kinderen en ouders van onze school een inspirerend schooljaar 2017-2018. De kinderen 
en hun ouders die voor het eerst naar de Langenoord komen heten wij bijzonder welkom. Wij wensen 
hen ook een plezierige schooltijd. 

 
Veel leesplezier! 
 

Namens het team en de medezeggenschapsraad. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jacqualine van de Port 
Directeur Kbs de Langenoord  

  

http://www.kpoa.nl/
http://www.delangenoord.nl/
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1. De school 
 
1.1  Visie van de school 

Op de Langenoord zijn wij voortdurend op zoek naar het scheppen van mogelijkheden en kansen, zodat  
kinderen zich blijvend kunnen ontwikkelen. De afstemming van het onderwijsaanbod op de 
onderwijsbehoeften van het kind / kinderen is hierbij uitgangspunt.  

Als team van de Langenoord willen wij bereiken, dat ieder kind via een ononderbroken leer- en 
ontwikkelingsproces de kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig,  
sociaal en kritisch denkend mens te worden in een omgeving waarin het zich veilig en gerespecteerd 

voelt. Als individu en deel uitmakend van een groep, moet het kind (en later als volwassene) in de 
maatschappij zelfstandig kunnen functioneren, denken en handelen.  
Om die reden maken wij een bewuste keuze om drie kernwaarden als vertrekpunt voor ons onderwijs  

te nemen. 
Deze kernwaarden zijn: 
➢ Creativiteit: creatief zijn in het vinden en zoeken 

naar oplossingen van problemen, initiatieven 
kunnen nemen, durven fantaseren en dromen, 
uitgaan van kansen en mogelijkheden in plaats van 

denken en handelen vanuit belemmeringen en 
problemen en uiting geven aan gedachten,  
gevoelens en creatieve ideeën.  

➢ Eigenwaarde: het hebben van een positief 
zelfbeeld, een positieve kijk op jezelf,  
zelfvertrouwen, een eigen mening hebben en uiten, 

kunnen en durven uitgaan van de eigen kracht, zicht 
hebben op persoonlijke kwaliteiten en talenten, hulp 
kunnen vragen en bieden, een eigen positie kunnen 

innemen in een kleine of grotere groep en tegenslagen kunnen overwinnen 
➢ Betrokkenheid: betrokken zijn bij de wereld om ons heen, betrokken bij de ander, betrokken bij het  
werk en de taak die uitgevoerd moet worden, betrokken bij het eigen leerproces, medeverantwoordeli jk  

zijn voor het eigen leerproces en mede eigenaarschap voor de persoonlijke ontwikkeling, een 
onderzoekende en lerende houding ontwikkelen, kunnen delen, samen spelen en samenwerken.  
 

1.2  Missie van de school 
“Ieder kind telt mee”. 

Kinderen verschillen in talent, persoonlijkheid en werktempo. Ook verschillen zij in sociale- , culturele- 

en economische achtergrond. Op de Langenoord houden we rekening met deze verschillen en bieden 
wij een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen. 
 

Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen de individuele ontwikkeling van ieder kind 
wordt gestimuleerd en ruimte is voor verdieping of verrijking van het leerstofaanbod.  
 

Wij willen een school zijn voor alle kinderen, ook voor die kinderen die zich anders ontwikkelen dan de 
meeste leeftijdsgenootjes. “Ieder kind telt mee”, betekent ook dat ieder kind welkom is. Het belang van 
het kind en de mogelijkheden die de school kan bieden, zijn hierbij leidraad.  

Op de Langenoord werken wij aan een vriendelijk en veilig leefklimaat. Affectie, warmte en vertrouwen 
bevorderen het veiligheidsgevoel bij kinderen wat ten goede komt aan hun ontwikkeling. Veiligheid,  
structuur en continuïteit geven ruimte tot denken en handelen. Samen school zijn betekent werken aan 

geborgenheid, weerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Samen school 
zijn betekent ook werken aan kennis, attitudes en vaardigheden. Als school hechten wij veel waarde 
aan het klimaat waarbinnen ons onderwijs wordt gegeven. Om tot leren te kunnen komen is een goede 

sfeer op school essentieel en werken aan een vriendelijk en veilig leefklimaat is een constant 
aandachtspunt. Het bewust omgaan met normen en waarden en het aangeven van grenzen horen 
hierbij. Er wordt stelling genomen tegen pestgedrag en discriminatie.  

 
De Langenoord ziet de ouders als belangrijkste partner. Samen met hen dragen we de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Vertrouwen is een sleutelwoord: vertrouwen 

krijgen en geven. Wij werken en handelen vanuit de driehoek ouders – kind – school. Wij streven naar 
een leeromgeving, waarbij we ruimte bieden aan kinderen, ouders en medewerkers om zichzelf te 
kunnen zijn. 
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Op de Langenoord wordt structureel aandacht besteed aan de sociale- emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Wij maken hierbij gebruik van de methode “Goed Gedaan”. De sociale competenties van onze 
leerlingen worden gevolgd m.b.v. het CITO meetinstrument Viseon. 

De Langenoord heeft leerkrachten die de opleiding tot Kanjertraining hebben gevolgd. Zij hebben kennis  
van groepsdynamica en vervullen een ondersteunende rol naar het team. 
 

1.3  Identiteit en profilering 
De Langenoord maakt deel uit van de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort.  
Als katholieke school hebben wij de opdracht om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van een 

levensbeschouwelijke identiteit, die hen houvast geeft bij het gestalte geven aan hun eigen leven om 
van daaruit te werken aan de opbouw van de maatschappij, waarin zij met allerlei opvattingen en 
waarden worden geconfronteerd. De primaire geloofsopvoeding is een taak van de ouders.  

 
De school draagt slechts bepaalde elementen aan die in de lijn van een katholieke opvoeding verwacht  
mogen worden. Zij is hierbij ondersteunend naar ouders en geloofsgemeenschap.  

Als Katholieke school hebben wij de taak om de waarden van de christelijke levensvisie aan de 
leerlingen te laten zien en deze levensvisie te leren waarderen en begri jpen. Op de Langenoord wordt  
in ons leerplan structureel tijd ingepland voor het vak catechese. Wij laten ons daarbij leiden door de 

methode “Trefwoord”. De school participeert in de Leergemeenschap Identiteit KPOA. Binnen deze 
leergemeenschap wordt ondersteuning geboden door Oblimon, onderwijsbegeleiders op het gebied van 
levensbeschouwing en identiteit. 

 
Er is een duidelijke relatie tussen het creëren van een positief pedagogisch klimaat en het vak 
catechese. Bij de geloofsontwikkeling wordt gewerkt rondom thema’s die dicht bij de belevingswereld 

van kinderen liggen. Wij willen samen met de kinderen ‘op verhaal komen’. Persoonlijke ervaringen van 
kinderen en verhalen uit de Bijbel, worden aangevuld met gedichtjes, versjes, liedjes en verhalen uit 
deze tijd. Op deze wijze maken kinderen kennis met de vraagstukken over arm en rijk, groot en klein, 

macht en onmacht.  
 
De multiculturele samenleving waarin wij leven vraagt ook om kennis te nemen van andere 

geloofsrichtingen en culturen. Kennis draagt bij tot betrokkenheid met en begrip voor bij diegenen die 
een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben.  
 

Tevens wordt er aandacht besteed aan de christelijke feestdagen en kerkelijke bijzondere “levens” 
momenten, zoals de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.  
 

De Langenoord ziet het als haar taak kinderen begrip en waardering bij te brengen voor onderlinge 
verschillen. Acceptatie, waardering en respect voor de ander, vormen belangrijke bagage waardoor zij 
later een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: een samenleving waarin iedereen 

er mag zijn, gezien wordt en tot zijn recht komt. 
 
1.4 Ons onderwijs 

Spelend en ontdekkend leren 
Spelen is voor jonge kinderen niet een toevallige activiteit. Spelen is voor jonge kinderen van 
levensbelang. Het jonge kind kàn niet anders! Door te spelen leert het kind zichzelf én het leven kennen.  

Het ontdekt de wereld om zich heen en krijgt inzicht in gebeurtenissen en situaties zoals die zich 
aandienen in het dagelijkse leven. Al spelend ontwikkelt het jonge kind zijn identiteit en verkent het  
sociale relaties. Spelen heeft invloed op de ontwikkeling van het kind op het cognitieve, het sociale, het  

emotionele en het sensomotorische terrein. 
Er wordt gewerkt vanuit een thema, waarbij betrokkenheid, inbreng en initiatief van de kinderen en het  
begeleiden van het spel door de leerkracht belangrijk zijn. Per thema wordt beschreven welke doelen 

behaald gaan worden. Binnen kpoa is de Langenoord een kartrekker en voorloper als het gaat om de 
visie op het onderwijs aan het jonge kind en het leren van het jonge kind. De omgeving om te spelen en 
te ontdekken is uitdagend en heeft vorm gekregen in ons Kleuterplein.  

 
 
 

Leren zichtbaar maken 
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Ook in schooljaar 2017-2018 krijgt het “Leren zichtbaar maken” een vervolg. Leren zichtbaar maken is 

een verdieping van het handelingsgericht werken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het zichtbaar 
maken van de doelen voor de leerlingen. Centrale vragen zijn: welke doelen heb je al behaald, wat  
is/zijn de volgende doelen op korte- en langere termijn. Kinderen ervaren hierdoor nog meer 

betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Ook het geven van feedback door de leerkracht en 
medeleerlingen is een belangrijk onderdeel. Kortom: zichtbaar maken wat er geleerd gaat worden en 
afstemmen hoe dit geleerd gaat worden.  

 
1.4. 1 De basisondersteuning 
De Langenoord werkt vanuit de tien beloftes om de basisondersteuning binnen de school te versterken,  

in het kader van de nieuwe wet op passend onderwijs d.d. augustus 2014. Deze tien beloftes zijn:  
- We voeren transparant beleid op het gebied van ondersteuning aan kinderen 
- We realiseren een veilig pedagogisch klimaat 

- We werken doelgericht en resultaatgericht 
- We dragen kinderen zorgvuldig over van het ene schooljaar naar het andere schooljaar 
- We monitoren de ontwikkeling van kinderen 

- We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen 
- We werken open en transparant met ouders en kinderen 
- We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs  

- We beschikken over een aanbod voor lichte interventies op school 
- We werken samen met ketenpartners 

In schooljaar 2016-2017 is het ondersteuningsprofiel van de school herijkt en opnieuw voorgelegd aan 

de MR van de school. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op onze website.  
 
1.4.2  De structuur 

De Langenoord heeft een structuur waarbij, binnen onze mogelijkheden, elk kind de ondersteuning 
krijgt die hij/zij nodig heeft om zo een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. De 
onderwijsbehoeften van het kind vormen het uitgangspunt en worden vastgelegd in het 

groepsoverzicht. Evalueren en daar waar mogelijk en wenselijk bijstellen is van groot belang.  
 
De ondersteuning gebeurt in de klas door de eigen groepsleerkracht. Er wordt gewerkt op drie niveaus,  

aanpak 1 (instructie afhankelijk), aanpak 2 (basisaanpak) en aanpak 3 (kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben). Incidenteel wordt er gewerkt met een individueel begeleidingsplan.  
De leerkracht doet er toe, is de spil waar het om draait en heeft de eindverantwoordelijkheid.   

Ondersteuning, die nodig is om aan de verschillen in onderwijsbehoeften tegemoet te komen, kan 
worden gevraagd bij de intern begeleiders. 
De interne begeleider coördineert de extra ondersteuning die aan kinderen geboden wordt. Dit is ook 

de persoon bij wie signalen van stagneren van ontwikkeling of juist een ontwikkelingsvoorsprong moeten 
binnenkomen. De interne begeleider vervult steeds een begeleidende (coachende) en adviserende rol.  
De intern begeleider vormt, samen met de directie, het Kernteam van de school.  

De intern begeleider vergadert tweewekelijks met de teamleider. Regelmatig vindt er een overleg met 
het Kernteam plaats.  
 

De Langenoord heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem speelt differentiatie een belangrijke rol.  
 

Het uitgangspunt is dat niet alle kinderen zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. De manier waarop 
kinderen zich ontwikkelen is verschillend. 
Belangrijk is om zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen binnen de 

mogelijkheden van de school. Afstemmen op onderwijsbehoeften wil zeggen: in kaart brengen wat het  
kind nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. 
Dit betekent dat het kind, dat extra begeleiding nodig heeft, deze aan de instructietafel van de leerkracht  

krijgt d.m.v. verlengde instructie, feedback, begeleide verwerking e.d.  
 
Passend onderwijs is rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor dit kind, in deze groep,  

met deze leerkracht en met deze ouders.  
 
Het team wil optimale kansen bieden en het kind deelgenoot en medeverantwoordelijk maken van zijn 

eigen leerproces. Motivatie en betrokkenheid van het kind zijn van wezenl ijk belang. Ouders worden 
gezien als de belangrijkste gesprekspartner.  
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Doelgericht en resultaatgericht werken en AFSTEMMEN zijn belangrijke pijlers.  Zie ook hoofdstuk 1.6 

en 1.6.1. 
 
1.4.3  Afstemmen 

Onze intentie is zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind en 
thuis nabij onderwijs te bieden. 
Op een aantal vakgebieden werken de leerkrachten met groepsplannen.  

 
Bij kinderen die op meerdere gebieden niet mee kunnen komen, wordt bekeken of doubleren zinvol is 
of dat de leerling in aanmerking komt voor een aparte leerlijn. Overleg tussen leerkracht en IB’er, het  

Kernteam en de ouders is hierbij essentieel.  
 
1.4.4 Dyslexie  

Vanaf groep 3 worden de scores van de kinderen bijgehouden voor lezen en spelling. Wanneer een 
kind herhaaldelijk laag scoort op het gebied van lezen, komt het kind in het protocol leesproblemen en 
dyslexie. Het doel van dit protocol is om de lees- en spellingontwikkeling nauwkeurig te volgen en 

dyslexie al in een vroeg stadium op te sporen. Door adequate begeleiding wordt geprobeerd de 
achterstand zo klein mogelijk te houden.  
De extra begeleiding bestaat uit 60 minuten extra begeleiding per week, individueel of in een klein 

groepje. Deze begeleiding wordt door de leerkracht zelf, in de groep gegeven, binnen de extra instructie 
en de extra leeskwartiertjes aan het begin van de dag. Ook hebben wij het RALFI lezen ingezet. Dit 
doen de kinderen vier keer per week in een klein groepje onder begeleiding van een ouder.  

Een leerling komt voor dyslexieonderzoek in aanmerking wanneer de score op drie hoofdmetingen van 
LOVS CITO DMT( Drie Minuten Toets woordlezen) en Spelling, het volgende beeld laat zien:  
Lezen V- score of lezen een V score en spelling V- score 

Heeft het kind alleen herhaalde V scores op spelling maar niet op lezen, dan komt het kind niet in 
aanmerking voor dyslexieonderzoek.  

Wanneer blijkt dat een kind dyslexie heeft, kunnen wij op school didactische compenserende en 

dispenserende maatregelen bieden. De maatregelen moeten uiteraard haalbaar zijn binnen de groep.  

Dit kan per leerjaar verschillen. Hiervoor is de communicatie met ouders en het kind belangrijk. Er wordt  

gewerkt met een dyslexiekaart. De dyslexiekaart wordt gemaakt in gezamenlijk overleg met het kind. 

De kaart wordt daarna besproken met ouders.  

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)* – de vergoeding van dyslexiezorg valt  
sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Daarmee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid 

gekregen om deze zorg te organiseren en te financieren. Om enkelvoudige dyslexie goed te behandelen 
is een goede samenhang tussen de ondersteuning op school en de zorg van de JeugdGGZ van belang.  
De gemeenten van regio de Eem hebben daarom over de organisatie van de zorg en de inkoop van 

Dyslexiezorg afstemming gezocht met de samenwerkingsverbanden.  
Over de vergoede dyslexiezorg zijn voor 2015 de volgende afspraken gemaakt: 

• Dyslexieaanbieders conformeren zich aan de geldende kwaliteitsstandaarden (van het protocol 
Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0; Blomert 1 mei 2013);  

• De scholen treden op als poortwachter. Een leerkracht of intern begeleider biedt, als er een 
vermoeden van dyslexie bestaat, eerst intensief begeleiding conform het dyslexieprotocol;  

• Ouders melden het kind aan bij een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener die is aangesloten bij 

het NRD/ KD en waarmee door de gemeente een zorgcontract is afgesloten. (zie bijlage 1: lijst 
zorgaanbieders EED); 

• Als uit onderzoek blijkt dat het kind ernstig dyslectisch is, wordt de behandeling vergoed.  
Voorwaarden zijn: 

• Het kind zit op de basisschool. Dyslexiezorg wordt alleen verleend op verwijzing van de school; 

• Het betreft ernstige enkelvoudige dyslexie; 

• De behandeling van het kind vindt, in overleg met de school, bij voorkeur zoveel mogelijk op en 

in samenhang met de school van het kind plaats. 
 
De procedure vanaf 2015: 

1. Signalering / begeleiding door de school. 
2. Verwijzing door school voor diagnostisch onderzoek in een brief of mail aan ouders met cc naar het  
samenwerkingsverband waartoe uw school behoort en de gemeente waarin de leerling woonachtig is.  

3. Ouders / verzorgers melden hun kind aan bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.  
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4. Bij vaststelling diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie start de behandeling.  

 
* Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED): Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz 
stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend zijn voor 

dyslexieonderzoek en/of -behandeling (co morbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen 
naast de dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis),  
is een intensiever behandel-, begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende 

stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige 
enkelvoudige dyslexie. 
 

1.4.5. (Hoog)begaafdheid 
Ook voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben is aandacht. Per kind wordt gekeken naar de 
specifieke onderwijsbehoeften. De mogelijkheden zijn o.a.:  

- Compacten en verrijken van de leerstof 
- Het invullen van het Digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), met daaraan 

gekoppelde handelingssuggesties 

- Deelname aan de Uitdaging van het Corlaer College voor groep 8 leerlingen 
- Deelname aan onze eigen plusgroep “Lefland” voor onderbouw en bovenbouw 

 

1.4.6  Verwijsindex risicojongeren (VIR) 
Kinderen en jongeren waarbij sprake is van problemen hebben vaak te maken met meerdere instanties 
die verschillende problemen behandelen. Om deze reden is een soepele samenwerking tussen al deze 

instanties noodzakelijk. De verwijsindex is een internet applicatie waar professionals die met kinderen 
en jongeren werken melding kunnen maken van een risico. De meldingen worden samengebracht en 
dit bevordert een goede, efficiënte en gecoördineerde hulp voor risicojongeren.  

In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan, de aard en inhoud van de 
melding worden niet vastgelegd. Hiermee wordt de privacy gewaarborgd.  
Als wij een melding doen in de verwijsindex dan informeren wij de betrokken ouders daarover, zij mogen 

desgewenst de geregistreerde gegevens inzien. 
 
Meldcode 

Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hanteren wanneer wij vermoedens 
hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Als er binnen de school dergelijke vermoedens  zijn 
dan zullen wij de volgende stappen uit onze meldcode zetten:  

Stap 1.  In kaart brengen van de signalen 
Stap 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van professionals, bijvoorbeeld via Veilig Thuis.  
Stap 3.  Gesprek met ouders 

Stap 4.  De aard en de ernst afwegen 
Stap 5.  Beslissen over zelf hulp organiseren of melden 
Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij als school meldingsplicht. Er is 

geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in principe als school altijd eerst met u 
als ouders/verzorgers contact zullen opnemen. Maar wanneer wij inschatten dat het noodzakelijk is om 
u niet van tevoren te informeren, dan is het ook mogelijk dit achteraf te doen.  

 
1.5 Onderwijskundige ontwikkeling afstemmen 
Vanaf augustus 2014 geldt de wet op Passend Onderwijs. Passend onderwijs wil zeggen: kinderen het  

onderwijsaanbod aanbieden dat aansluit bij hun behoeften en ontwikkeling. Dit is, hoewel niet  
eenvoudig, een boeiende en uitdagende opdracht. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden 
vertaald in een groepsplan. Bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften gaat het om de vraag wat  

de leerling nodig heeft om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. Om onderwijskundige 
afstemming verder te optimaliseren blijft het team zich scholen. Hierbij staan het zichtbaar maken van 
doelen en leerlijnen en het vergroten van eigenaarschap van leerlingen centraal.   

 
Groepsoverzicht 
Het groepsoverzicht is een groeidocument waarin van alle leerlingen de toets resultaten en stimulerende 

en belemmerende factoren staan beschreven. De nadruk wordt tevens gelegd op de relatie leerkracht  
– kind, kind – omgeving en leerkracht – ouders. Vanuit het groepsoverzicht wordt de onderwijs- en 
instructiebehoefte van ieder kind zichtbaar. 
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Groepsplan 
In het groepsplan is een clustering gemaakt van onderwijs- en instructiebehoefte van leerlingen. De 
volgende onderdelen in het groepsplan zijn essentieel: beschrijving van de doelen voor de komende 

periode, welke middelen ingezet gaan worden om deze doelen te bereiken, wanneer de activiteiten 
plaatsvinden en wanneer en hoe de evaluatie plaatsvindt. Vanuit de relatie leerkracht – kind neemt het  
kind gesprek een belangrijke plaats in.      

Groepsgesprekken 
Aan het eind van de cyclus wordt het groepsplan 
geëvalueerd. Tijdens de signaleringsbespreking met de 

interne begeleider wordt deze analyse besproken.  
Evaluatie en analyse worden gebruikt als uitgangspunt  
voor het nieuwe groepsoverzicht en groepsplan van de 

volgende cyclus. De IB’er heeft een adviserende,  
ondersteunende en begeleidende rol. De leerkracht blijft  
de regisseur. In de bouwvergaderingen, tijdens 

intervisiebijeenkomsten en studiedagen wordt tijd 
vrijgemaakt om onderlinge ervaringen uit te wisselen,  
kennis te delen en te leren van elkaar.  

 
1.6 Passend Onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen in Nederland de plicht om ‘passend onderwijs’ aan te 

bieden. Scholen hebben zorgplicht, dat betekent dat scholen er verantwoordelijk voor zijn dat leerlingen 
zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen, dat recht doet aan hun onderwijsbehoefte. Als de school 
niet in staat is de leerling de extra benodigde ondersteuning te bieden dan is het de verantwoordelijkheid 

van de school om ervoor te zorgen dat het kind elders een passende onderwijsplek krijgt.  
De zorgplicht geldt niet als er op de school of in een groep geen plaatsruimte is. Het gaat hierbij om 
‘fysiek vol’. Op onze website melden we als er in een groep geen plaatsruimte meer is.  

 
1.6.1 Samenwerkingsverband SWV de Eem 
Om Passend Onderwijs goed vorm te geven is onze school onderdeel van een Samenwerkingsverband.  

Voor scholen in Amersfoort is dat SWV De Eem. 
Met het samenwerkingsverband is een structuur van zorg opgezet, met verschillende niveaus van zorg 
voor de leerling, deze is gebaseerd op de 10 beloftes van het samenwerkingsverband. 
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De 10 beloften voor basisondersteuning 

Een stevige basis in de school 1. We voeren transparant beleid op het gebied van 
ondersteuning. 

2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

3.  We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. 

4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

Een preventieve aanpak in de 
groep 

 

5. We monitoren de ontwikkelingen van leerlingen continu. 

6. We stemmen het onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. 

7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. 

Lichte ondersteuning in de 
groep 

 

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van 
onderwijs, opvoeden en opgroeien. 

9. We beschikken over kennis en vaardigheden voor lichte 

interventies. 

Externe ondersteuning 10.  We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders 

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. vragen als: “Hoe krijg ik de hulp 
geregeld die mijn kind nodig heeft?”, of “Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het  
beste aanmelden?”. 

In gesprek met de school krijg je vast antwoord op deze vragen. Maar is er extra informatie nodig of 
willen ouders praten met iemand die meedenkt over de oplossing van een probleem, dan kunnen zij 
terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.  

 
U kunt bellen naar 033 760 11 91  
Of mailen naar info@swvdeeem.nl 

Er is een telefonisch spreekuur / inloop op 
Maandag van 13.30 – 16.00 uur 
Donderdag van 09.00 – 12.00 uur 

 
1.7  De directie  
De directie van De Langenoord bestaat uit een directeur en een teamleider.  De directeur is daarbij één 

ochtend per week beschikbaar voor de stichting KPOA voor o.a. het bijwonen van het directeurenberaad 
en het deelnemen aan bovenschoolse projectgroepen. De teamleider is 3 dagen ambulant. De directie 
is tijdens de schooluren (telefonisch) bereikbaar.  

 
Directeur: Jacqualine van de Port (tot 1 augustus 2017) 
Directeur: 

Teamleider: Sharon Agenant 
 
1.8 Het schoolteam 

In het schooljaar 2017-2018 bestaat het schoolteam van de Langenoord uit:   
 

Groep Groepsleerkracht(en) Werkdagen 

1-2A Simone de Jong Maandag t/m vrijdag 

1-2B Suzanne van Geresteijn Doorn 
Ilse Tupker van der Ploeg 

Maandag en dinsdag 
Woensdag t/m vrijdag 

1-2C Gijs Hoes Maandag t/m vrijdag 

3 Hedy Verhulst-Thijssen 

Alinda Overman-Koster 

Maandag t/m woensdag + vrijdag 

Donderdag 

3-4 Joke Grim Maandag + dinsdag (woensdag) 
(Woensdag) donderdag + vrijdag 

4-5 Rianne van den Berg Maandag t/m vrijdag 

5 Anouk Eijbergen Maandag t/m vrijdag 

6 Nanda van Rossenberg 
Bernadette Post 

Maandag + dinsdag 
Woensdag t/m vrijdag 

7 Nienke van der Laan Maandag t/m vrijdag 

mailto:info@swvdeeem.nl
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8A Wilber Eenhuizen Maandag t/m vrijdag 

8B Colinda Grevengoed Maandag t/m vrijdag 

Lefland Alinda Overman-Koster Maandag  

 
Inzet overige leerkrachten 

  

Interne Begeleider Lotte van Middelaar Dinsdag t/m donderdag 

Plusgroep Lefland Alinda Overman maandag  

ICT coördinator William van Barneveld Woensdag 

Vervanging bapo verlof en 

ondersteuning in de groepen 

William van Barneveld Donderdag 

 
Overige medewerkers 

  

 
Administratief medewerkster 

 
Rita van Koot 

maandag t/m donderdag  
08.00 – 14.30 uur 

 

1.9  Samenstelling van de groepen 
Aan het eind van ieder schooljaar maken wij een keuze voor de groepsindeling van het nieuwe 
schooljaar. Bij de keuze van de groepsindeling houden wij rekening met een aantal factoren:  

• Het aantal groep 8 leerlingen die van school gaat; 

• Het aantal kleuters dat is aangemeld en volgend schooljaar instroomt;  

• De kinderen die aan het eind van dit schooljaar de Langenoord verlaten (uitstroom naar het  
speciaal basisonderwijs, verhuizingen, overstap naar een andere basisschool);  

• Zij-instromers (leerlingen die van een andere basisschool overstappen naar de Langenoord);  
Al deze gegevens zorgen ervoor dat er een verandering komt in het totaal aantal leerlingen van de 
school en het aantal leerlingen in de verschillende groepen. Dit betekent dat wij aan het eind van ieder 

schooljaar (rekening houdend met de leerlingenaantallen), kijken of we de huidige groepen in stand 
kunnen houden of dat wij kinderen gaan verdelen over nieuw te formeren groepen. De gemiddelde 
groepsgrootte ligt rond de 32 leerlingen. In de kleutergroepen zijn wij gewend dat de 

groepssamenstelling jaarlijks verandert: er stromen kleuters door naar groep 3 en er komen 4-jarigen 
bij. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat kinderen hun hele basisschoolloopbaan bij elkaar in 
dezelfde groep blijven. Leerlingaantallen zorgen ervoor dat wij jaarlijks opnieuw een keuze moeten 

maken om de kwaliteit van het onderwijs voor ieder kind te waarborgen en ervoor te zorgen dat iedere 
groep “bemand” kan worden. 
Om een goede keuze te maken, richten wij ons ook op de volgende zaken:  

• De schoolorganisatie in zijn geheel; 

• Het kunnen bemensen van alle groepen die geformeerd worden; 

• Het verdelen van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften; 

• Onze verantwoordelijkheid om alle kinderen een goede plek te geven; 

 
1.10  De administratie 
Wij hebben op de Langenoord een administratieve kracht die van maandag t/m donderdag van 

08.00 uur tot 14.00 uur in het administratiekantoor aanwezig is. Voor alle vragen en administratieve 
handelingen kunt u een beroep doen op mevrouw Rita van Koot. Zij is graag bereid uw vragen te 
beantwoorden. Dit kan van 8.20 uur tot 8.45 uur en van 13.00 uur tot 13.15 uur. 
 

1.11  De interne contactpersonen 
De interne contactpersonen zijn medewerkers van de school, bij wie alle leerlingen en ouders terecht  

kunnen als ze met problemen zitten waarover ze een keer in vertrouwen willen praten. Het gesprek kan 
bijvoorbeeld gaan over pesten, intimidatie of algemene onvrede.  
De interne contactpersonen van de Langenoord zijn de leerkrachten Colinda Grevengoed en Bernadette 

Post. U of uw kind kunnen hen bereiken via het schooltelefoonnummer: 033-4801263 of mailadres:   
c.grevengoed@kpoa.nl  of b.post@kpoa.nl. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de speciale 
brievenbusjes die in de school hangen.  

 
Wilt u of uw kind liever praten met iemand buiten de school dan kunt u zich wenden tot de externe 
contactpersoon. KPOA heeft deze taak belegd bij Harry Kelderman en Marla van Berge Henegouwen -

de Jonge, van de CED groep. 
Hun contactgegevens zijn: 
T: 010-4071599 

M: evp@cedgroep.nl 

mailto:c.grevengoed@kpoa.nl
mailto:b.post@kpoa.nl
mailto:evp@cedgroep.nl


       
 Creativiteit - Eigenwaarde - Betrokkenheid 

 
  Schoolgids schooljaar 2017-2018 

  Kbs de Langenoord 
 Pagina 13 van 30 

 
1.12  Het ontruimingsplan 
In geval van brand en/of calamiteiten beschikt de school over een ontruimingsplan. Dit houdt in dat de 

BHV’ers en de leerkrachten zorgdragen voor het zo veilig en vlug mogelijk verlaten van de school. De 
kinderen gaan met hun eigen leerkracht naar een afgesproken verzamelplaats op de speelplaats.  
Jaarlijks wordt er meerdere malen een ontruimingsoefening gehouden: één maal aangekondigd en de 

overige keren onaangekondigd. Bij de ontruimingsoefening is (wanneer mogelijk) een lid van de 
medezeggenschapsraad aanwezig. 

 
1.13  Klachtenregeling 
Voor ons is een goede en open communicatie met ouder van belang. Ouders worden gezien als een 

belangrijke partner. Op de Langenoord werken wij aan de communicatie o.a. door de structurele 
bijeenkomsten met de Medezeggenschapsraad, die veelal een spreekbuis vormt van vele ouders. De 
directie van de Langenoord wil toegankelijk zijn voor alle partners en is te allen tijde bereid om met de 

verschillende partners het gesprek aan te gaan. 
 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Deze 

zaken kunt u in eerste instantie het beste bespreken met de betrokken persoon. Mocht u het gevoel 
krijgen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is, dan kun u de zaak bespreken met 
teamleider of de directeur. Als de behandeling van uw klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid is 

afgehandeld dan kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur of bij de Landelijke 
Klachtencommissie. Wij verwijzen u naar de website van de school en van KPOA voor de volledige 
klachtenregeling. 

 
1.14  Schorsen en verwijderen 
Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of verwijdering (voorgoed). Zoiets  

gebeurt alleen maar als een kind (ernstig) ongewenst gedrag vertoont en wij  streven er als team, in 
samenwerking met u als ouder(s), naar het niet zover te laten komen. In voorkomend geval zal 
gehandeld worden volgens het ‘protocol schorsing en verwijdering van leerlingen’, zoals dat is 

vastgesteld door het bestuur van de KPOA. U kunt dit protocol lezen op de website van KPOA. 
 
1.15  Aanname en toelating van leerlingen 

Binnen KPOA geldt voor alle scholen hetzelfde aanname- en toelatingsbeleid. U kunt dit nalezen op de 
website van KPOA. 
 

1.15.1 Inschrijfprocedure 
Kort samengevat zijn er 3 stappen in de inschrijfprocedure: 
 

1. Aanmelding 
De ouders van een kind zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kiezen 
voor hun kind de naar hun mening meest passende school. De aanmeldcriteria die gelden zijn: 

• Het kind is niet aangemeld op een andere school 
• Indien een kind reeds op een school zit, voldoet aanmelding aan de criteria van 

het “convenant tussentijds overstappen”  

• Ouders respecteren of onderschrijven de Katholieke grondslag van de school  
• Er is plaatsruimte op de school 
• Indien de school ‘vol’ is kan een kind wel op de wachtlijst worden geplaatst 

• Ouders verklaren de gegevens over hun kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld 
De school beoordeelt of er fysiek plaats is voor toelating van de aangemelde leerling. Indien er fysiek 

ruimte is voor de leerling, dan heeft de school zorgplicht.  

Aanmelden van een leerling kan vanaf de dag dat hij de leeftijd van drie jaar heeft bereikt tot 10 weken 

voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.  

Vooraanmelding 

Ouders van kinderen jonger dan drie jaar kunnen hun interesse voor de school wel kenbaar maken, in 
dat geval is er sprake van een ‘vooraanmelding’. De school mag dan echter nog geen 
toelatingsbeslissing nemen omdat op jongere leeftijd nog niet kan worden ingeschat of extra 

ondersteuning nodig is in het kader van passend onderwijs.   
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Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding, er moet nog een schriftelijke aanmelding 

worden gedaan. In principe ligt het initiatief hiervoor bij de ouders, maar een school kan ook vragen om 

de aanmelding definitief te maken. 

2. Intake 

Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, nodigt de directeur of degene die belast is met de intake,  
de ouders uit voor een intakegesprek. Ouders vullen hiervoor, al dan niet samen met de school, het 

intakeformulier in.  

Op grond van alle relevante informatie beslist de directeur of de school het kind kan toelaten en indien 
nodig de juiste onderwijsondersteuning kan bieden of op zoek gaat naar een andere, passende school. 

In het laatste geval geeft de directeur op basis van dit onderzoek een advies aan de ouders.  

3. Toelating en inschrijving 
Een kind wordt toegelaten als na aanmelding aan de criteria voor toelating is voldaan. De school is 
bijv. in staat om de extra ondersteuning die een kind nodig heeft te bieden of er is een  

toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor S(B)O. 

Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan beslist de directeur om een kind definitief in 
te schrijven. Dit gebeurt op basis van de datum, waarop de aanmelding ontvangen is. De ouders  

ontvangen een bewijs van inschrijving.  

Een kind wordt tijdelijk ingeschreven indien de formele termijnen om de toelaatbaarheid te bepalen 
zijn overschreden. Kortom: Er is nog geen passende school gevonden, binnen de termijn van tien 

weken. Het kind wordt dan tijdelijk geplaatst op de school, waar het kind aangemeld is en die de 

zorgplicht heeft. 

1.15.2 Plaatsing 4-jarigen 

Op de Langenoord kiezen wij ervoor om kinderen, die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie 

4 jaar worden, in het begin van het volgend schooljaar te plaatsen. 

We hebben ervaren dat enkele activiteiten die traditiegetrouw in de laatste weken van het schooljaar 

plaatsvinden, voor jonge kleuters nogal spannend kunnen zijn.  
In de loop van een schooljaar verandert de samenstelling van die groepen door instroom van nieuwe 
leerlingen of door vertrek, bijvoorbeeld door verhuizing. Daarom stellen we pas in de laatste weken van 

het schooljaar definitief de groepen voor het daaropvolgende schooljaar vast. Daardoor kan het  
vóórkomen dat een leerling in een andere groep wordt geplaatst, dan waarin het de weken vóór de 
zomervakantie zat, met wellicht ook een andere leerkracht.  

Voor zijn/haar 4de verjaardag (vanaf 3 jaar en 9 maanden) mag een kleuter 5 dagdelen wennen in de 
nieuwe kleutergroep. 
 

1.16  Zindelijkheid 
Van onze 4 jarige kleuters verwachten wij dat ze zindelijk zijn op het moment dat ze instromen. Onder 
zindelijkheid verstaan wij dat het kind kan aangeven wanneer hij/zij naar het toilet moet en zelfstandig 

naar het toilet kan gaan. 
 
1.17  Tussentijds wisselen van school 

De schoolbesturen in Amersfoort hebben een afspraak gemaakt over het wisselen van school tijdens 
het schooljaar. Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. 
Afgesproken is daarom dat besturen hier alleen meewerken als:  

• er sprake is van een verhuizing; 

• de oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de 
oude én de nieuwe school zijn het daar dan over eens; 

• er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen ouders en de school. In dat geval bepaalt de 
school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de 
voorkeur geniet dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders en de 
ontvangende school; 

• een tussentijdse overstap naar een andere basisschool in het belang is van het kind en ten 
goede komt aan het welbevinden van het kind. 

 

Wanneer ouders contact opnemen met een school over de plaatsing van een leerling lopende het  
schooljaar, dan verwijst de directeur de ouders altijd terug naar de eigen school, daarbij verwijzend naar 
bovenstaande afspraken. 



       
 Creativiteit - Eigenwaarde - Betrokkenheid 

 
  Schoolgids schooljaar 2017-2018 

  Kbs de Langenoord 
 Pagina 15 van 30 

De besturen vinden keuzevrijheid van ouders belangrijk; wisselen van school kan daarom wel aan het  

einde van het schooljaar. 
 
 

1.18  Leerplicht 
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van vier 
mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag naar school 

gaat dan gaan we ervan uit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Alleen dan zal het kind 
ook wennen aan regelmaat. Wel kan, als het kind nog maar pas op school is, met de leerkracht worden 
afgesproken dat het kind kortere schooldagen maakt. Een kind van vijf is leerplichtig en zal tijdens de 

schooluren op school moeten zijn.  
Het kan gebeuren dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige nog wat vermoeiend is, er kan dan 
gebruikt worden van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uur 

per week thuis mag blijven, mits de ouders dat tijdig doorgeven aan de schoolleiding.  
 
1.19 Verlof en verzuim 

1.19.1 Ziek 
Kan uw kind door ziekte niet naar school komen, dan verwachten we dat u ons daarvan voor schooltijd 
telefonisch op de hoogte stelt. 

 
1.19.2 Afspraken voor een behandeling 
Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan een 

afspraak ná schooltijd. Lukt dat niet dan verwachten we van u dat u ons vooraf op de hoogte stelt van 
de afwezigheid van uw kind. 
 

1.19.3 Verlof voor bijzondere omstandigheden 
Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de directeur van de 
school. De directeur kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven tot maximaal 

tien dagen verlof voor bijzondere omstandigheden per schooljaar. Onder deze gewichtige 
omstandigheden vallen bijvoorbeeld jubileum, huwelijksfeest en begrafenis van familieleden.  
 

1.19.4 Vakantieverlof buiten de schoolvakantie  
We gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakantiereizen maakt in de schoolvakanties. Wij vinden het  
belangrijk dat onze leerlingen het hele programma volgen, dat geldt juist ook voor de dagen rond het  

weekend en vlak voor of na een schoolvakantie.  
Een vakantiereis maken tijdens schooltijd kan alleen maar als het door de specifieke aard van het  
beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen één van de schoolvakanties  een 

gezinsvakantie te plannen. In dit geval kunt u bij de directeur een verzoek indienen voor vakantieverlo f 
buiten de schoolvakanties. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u 
alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt. 

Dit vakantieverlof mag: 

- Slechts één keer per schooljaar worden verleend 
- Niet langer duren dan 10 schooldagen 

- Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 
 
1.19.5 Ongeoorloofd verzuim melden 
Als een leerling zonder toestemming niet op school is, dan heeft de school de verplichting dit te melden 

bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt gedaan door middel van een melding via een landelijk  
verzuimregister. De leerplichtambtenaar is een medewerker van de gemeente en hij bewaakt dat alle 
leerplichtige leerlingen ook echt naar school gaan. Bij ongeoorloofd verzuim stelt hij een proces verbaal 

op dat verder wordt afgehandeld door de rechter.  
Voor meer informatie over de leerplichtambtenaar kunt u kijken op de website van de gemeente.  
Contactgegevens leerplichtambtenaar Gemeente Amersfoort:  

T: 033 4695620 
E: leerplicht@amersfoort.nl  

  
1.20  Informatie aan ouders 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het  
uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn 

mailto:leerplicht@amersfoort.nl
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of samenwonen en het gezag over hun kinderen hebben is de situatie eenvoudig: zij krijgen beiden 

gezamenlijk informatie over hun kind. 
Voor ouders die gescheiden zijn, niet meer bij elkaar wonen, maar wel beiden het gezag over hun 
kinderen hebben ligt het niet anders: zij hebben beiden recht op informatie over hun kind.  

Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind hebben ook recht op informatie, het burgerlijk  
wetboek bepaalt dat in dit geval de met gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag 
belaste ouder, op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijvoorbeeld 

schoolrapporten of informatie over extra begeleiding).  
Als de ouder zonder gezag de school verzoekt om informatie over de leerling dient de school deze ook 
verstrekken, hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

- De informatie wordt niet verstrekt als deze niet in dezelfde vorm aan de met gezag belaste 
ouder is verstrekt 

- De informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het  verschaffen van de 
informatie verzet  

- Als een kind op school aangeeft bang te zijn voor de ouder mag een school terughoudend zijn 
in het verstrekken van informatie  

- De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 
zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar 
niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto 

- Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de andere oude r 
of dit niet in het belang van het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten 
onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de 

informatieplicht is opgenomen  

- Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder ouderlijk  
gezag informatie opvraagt  

 
1.20.1  Protocol bij echtscheiding 

Dit protocol is geschreven om ouders en leerkrachten een handleiding te geven, in het omgaan met de 
gevolgen van een echtscheidingssituatie. Een echtscheiding bespreekbaar maken, is de eerste stap om 
het belang van het kind veilig te kunnen stellen. 

 
De ideale situatie is immers een goede samenwerking tussen ouders, kind en de school.  
School heeft de belangen van het kind te behartigen, zonder zich te mengen in de daadwerkelijke 

situatie tussen de scheidende ouders. School heeft een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van 
de beide ouders van het kind. 
 

Ouders krijgen dit protocol aangereikt, wanneer bij de leerkrachten bekend is dat zij zich in een 
echtscheidingssituatie bevinden of inmiddels gescheiden zijn.  
Voor dit protocol is gebruik gemaakt van gegevens zoals vermeld in het protocol: Kinderen scheiden 

mee en de uitgave Bond KBO (informatieplicht ouders). 
 
Wij vinden het belangrijk dat afspraken over de wijze waarop de school omgaat met informatie van en 

naar de ouders goed zijn vastgelegd en dat de afspraken worden nagekomen.  
 
Het protocol kunt u vinden op www.delangenoord.nl  

 
1.21 Schoolveiligheidsplan 
We streven ernaar om in alle opzichten een veilige school te zijn. Daarvoor hebben we voor onze school 

een schoolveiligheidsplan opgesteld dat u kunt vinden op onze website.  
Daarnaast zijn binnen de school een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) opgeleid, deze BHV’ers  
kunnen eerste hulp verlenen bij ongevallen en zullen in actie komen als er ontruiming van het gebouw 

nodig is bij een calamiteit. Een aantal keer per schooljaar oefenen we met de leerlingen om het gebouw 
zo snel en ordelijk mogelijk te verlaten bij een calamiteit. Zo zijn we met elkaar voorbereid als het nodig 
is.  

Jaarlijks voeren we een quickscan uit van een risico inventarisatie (RI&E), dat doen we om risico’s in 
de veiligheid in kaart te brengen en op basis van de RI&E maken we een plan van aanpak om te 
verbeteren waar dat kan. 

Tot slot houden we ieder jaar een leerling peiling om de sociale veiligheid van de leerlingen in beeld te 
hebben en te houden. Ook op basis van deze peiling maken we een analyse en ene plan van aanpak 
om het welbevinden van onze leerlingen te kunnen waarborgen.  

http://www.delangenoord.nl/
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1.22 Privacy 
Er wordt op school veel over uw kind geregistreerd. Het is daarom belangrijk dat onze digitale systemen 
en onze wijze van archiveren garanderen dat de privacy gewaarborgd is. Binnen KPOA hechten we 

daarom erg aan de veiligheid van onze systemen en werkwijze. Regelmatig worden er tests uitgevoerd 
om te onderzoeken of er geen gevaar voor datalekken dreigt en binnen KPOA werken we met een 
protocol en gedragsregels rondom privacy. Dit document is te lezen op de website van KPOA. 

Voor ouders is de volgende gedragsregel opgenomen in het protocol:  
Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind 
op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s maken en 

deze verspreiden via de eigen sociale media (website, facebook, twitter), waarbij er rekening gehouden 
wordt met de privacy rechten van het kind. 
 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: 

- Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling 
- Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling 

- Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studieresultaten 

- Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs 
- Gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling  

 
Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat: 

- Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens  

- Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers  
- Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het  

verenigbaarheid criterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het  

kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden 
uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie. 

 

1.23  Weekbrief de Lange Oortjes 
Op de Langenoord hechten wij veel waarde aan de goede communicatie met de ouders van onze 
leerlingen. De nieuwsbrief ‘De Lange Oortjes’ is een informatiebulletin van en voor allen die bij de school 

betrokken zijn: het team, de leerlingen, de ouders, de medezeggenschapsraad, de 
activiteitencommissie, de buitenschoolse sportcommissie, werkgroepen van de St. Martinusparochie,  
enz. 

De weekbrief verschijnt iedere donderdag en wordt digitaal naar alle ouders van de oudste leerlingen 
verzonden. In de weekbrief wordt aandacht besteed aan onderwijsinhoudelijke- , organisatorische,  
schoolse- en buitenschoolse activiteiten.  

Heeft u zelf kopij? Mail dit uiterlijk maandagmorgen naar Rita van Koot.  
e-mail r.roest@kpoa.nl 
De weekbrief komt wekelijks op de website te staan van www.delangenoord.nl 

 
1.24  Voorschool de Stampertjes 
De Langenoord werkt intensief samen met Ska 

Kinderopvang. Naast de BSO Zazah is ook 
voorschool de Stampertjes gevestigd in het 
schoolgebouw. In de voorschool staat de aandacht  

voor ontwikkeling centraal. Kinderen hebben een 
natuurlijke drang om te ontdekken en om zichzelf te 
ontwikkelen. Voorschool de 

Stampertjes biedt een omgeving met voldoende 
prikkels en stimulerende begeleiding van 
volwassenen. Net als op de Langenoord wordt er 

aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het 
individuele kind om het steeds een stapje verder te 
brengen. Bij de Stampertjes sluiten activiteiten aan 

bij de interesse en behoefte van de kinderen met spel als startpunt. Op voorschool de Stampertjes  
komen peuters vanaf 2 jaar speel-leren. Kijk voor meer informatie op www.ska.nl of bel telefoonnummer:  
033-470 13 03. 

De Langenoord en de Stampertjes gaan voor een goede samenwerking.  

mailto:r.roest@kpoa.nl
http://www.delangenoord.nl/
http://www.ska.nl/
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2. Evaluatie jaarplan schooljaar 2016-2017 
 

2.1  Evaluatie schooljaar 2016-2017 
In het schooljaar 2016-2017 is wederom veel werk verzet, zowel in de groepen als op schoolniveau.  
Hieronder worden de belangrijkste doelen uit het jaarplan van schooljaar 2016-2017 geëvalueerd.  

 
2.1.1  Leren zichtbaar maken 
Het afgelopen schooljaar hebben wij “Leren zichtbaar maken” een vervolg gegeven. Leren zichtbaar 

maken wil zeggen: het delen en inzichtelijk maken van leerlijnen en leerdoelen voor de leerlingen, zodat  
hun betrokkenheid en mede eigenaarschap voor hun persoonlijke ontwikkeling en leerproces vergroot  
wordt. Wanneer een kind wat hij/zij gaat leren en waarom, vergroot dit de motivatie om te leren. Het  

geven van feedback door de leerkracht en door mede leerlingen en het reflecteren op hetgeen geleerd 
is, zijn belangrijke onderdelen bij leren zichtbaar maken. Ook het formuleren van succescriteria 
(wanneer heeft de leerling zijn doel bereikt?) is een belangrijk onderdeel. Dit traject is extern begeleid 

door Bazalt.  Ook volgend schooljaar krijgt dit traject ruim aandacht in onze studiedagen om alle 
inzichten en opgedane kennis stevig te verankeren in ons onderwijs. De studiedagen worden 
georganiseerd door de stuurgroep, die bestaat uit het managementteam, de intern begeleider en 

leerkrachten. Tijdens de themamaand “Schatten der Aarde” is er veel aandacht besteed aan 
vaardigheden zoals: samenwerken, presenteren, compromissen sluiten, informatie bronnen gebruiken,  
problemen oplossen, een onderzoeksvraag stellen, enz. Voor onze leerlingen is het goed geweest om 

zelf te ontdekken wat je allemaal kunt leren. 
 
2.1.2 Spelend en ontdekkend leren  

Leren door spelen en ontdekken heeft afgelopen schooljaar een mooi vervolg gehad in onze 
kleutergroepen. Er wordt gewerkt met thema’s waarbij de leerlingen nieuwsgierig worden gemaakt,  
geprikkeld worden en er veel ruimte is voor eigen initiatief. Het afgelopen schooljaar is het ‘Kleuterplein’ 

in gebruik genomen. De Langenoord is binnen onze stichting KPOA een voorloper en kartrekker als het  
gaat om het onderwijs aan het jonge kind. In samenwerking met K&P opleidingen hebben de 
leerkrachten, het MT en de intern begeleider de opleiding “Het jonge kind” gevolgd. Spelend en 

ontdekkend leren vraagt van de leerkracht inzicht in de verschillende fases van het spel en 
spelbegeleiding.  
  

2.1.3 Zaakvakonderwijs en ICT 
Dit schooljaar zijn de nieuwe methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis in gebruik genomen. 
Tevens heeft ons ICT onderwijs een impuls gekregen door het inzetten van de ICT leskisten. Onze 

leerlingen hebben o.a. kennis gemaakt met de Bee Bot. Met de Bee Bot leren kinderen de beginselen 
van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. De “Dag van de wetenschap en 
techniek” was een groot succes en krijgt ook in het nieuwe schooljaar een vervolg.  

 
2.1.4 Het Groene Schoolplein 
De kwaliteitskring heeft – in samenwerking met ouders – belangrijke stappen gezet om te komen tot 

een nieuwe indeling en inrichting van ons plein. Eind van dit schooljaar is het ontwerp gepresenteerd.  
De volgende stap is het plannen van de invoering. Het koffie uurtje over het groene schoolplein is heel 
druk bezocht. Op ons nieuwe plein krijgen spelen, ontdekken en chillen een plek. Ook wordt er rekening 

gehouden met een plek om buiten les te geven. 
 

3. Resultaten specifiek 
 
3.1 Naar het vervolgonderwijs 
 

3.1.1 Overgang basisonderwijs naar VO 
De leerlingen van groep 8 en hun ouders worden in hun laatste schooljaar door hun leerkrachten 
voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs. De groepsleerkracht heeft een adviserende rol 

in de uiteindelijke keuze van de vervolgschool, het VMBO, MAVO, HAVO of het VWO. Het advies van 
de basisschool is gebaseerd op de kennis van de capaciteiten en vaardigheden van het kind en het  
resultaat van 8 jaar basisonderwijs (verzameld in ons leerlingvolgsysteem). Het resultaat van de centrale 

eindtoets basisonderwijs speelt alleen een rol, wanneer dit sterk naar boven afwijkt van het advies van 
de school. 



       
 Creativiteit - Eigenwaarde - Betrokkenheid 

 
  Schoolgids schooljaar 2017-2018 

  Kbs de Langenoord 
 Pagina 19 van 30 

 

3.1.2 BaVo Eemland 
BaVo Eemland is een overlegorgaan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Eemland.  
In dit orgaan worden afspraken gemaakt over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet  

onderwijs in de regio Eemland. Ook kunnen problemen aangaande de overgang waar deelnemende 
scholen tegenaan lopen hier voorgelegd worden. KPOA maakt onderdeel uit van het BaVo en hanteert  
de afspraken die in het overlegorgaan zijn gemaakt over de overgang van basisonderwijs naar het VO. 

Onderdelen van de overdracht zijn de koude en de warme overdracht. De koude overdracht is het  
onderwijskundig rapport (OKR) dat de basisschool opstelt. Dit OKR wordt door middel van digitale 
uitwisseling aan de VO school toegestuurd. Ouders teken vooraf voor inzage van het onderwijskundig 

rapport. 
Naast de koude overdracht is er voor alle leerlingen ook een warme overdracht. In het kader van de 
warme overdracht vinden leerling besprekingen plaats tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en 

de basisscholen. In dit gesprek staan twee onderwerpen centraal:  

- Speciale aspecten van de begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden voortgezet.  
- De beste keuze van de soort brugklas.  

Vanuit het VO komen burgklascoördinatoren, afdelingsleiders en/of mentoren naar de basisschool. Van 
de basisschool zijn naast de groep 8-leerkracht meestal ook de intern begeleider en de (adjunct-) 

directeur aanwezig. “Het schooladvies is immers niet het advies van een groep 8-leerkracht alleen, het  
is een breed gedragen advies, dat iedere betrokkene vanuit de basisschool vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid kan motiveren. 

Ook dit schooljaar is het schooladvies leidend bij de toelating tot het VO. Alle leerlingen op de 
basisschool maken een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. Het resultaat van deze toets is een 
aanvulling op het advies van de basisschool. Indien het resultaat van het schooladvies sterk afwijkt van 

het resultaat van de eindtoets dan heroverweegt de school haar advies. Ouders worden hierover 
geïnformeerd.  
 

3.2 Centrale eindtoets basisonderwijs 
Afgelopen schooljaar hebben 46 leerlingen de centrale eindtoets voor basisonderwijs van cito gemaakt.   
De gemiddelde Cito score van de Langenoord is 536,7. De cito gegevens worden gebruikt om de 

aandachtspunten vast te stellen en hierop te anticiperen.  
 
3.3 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2016-2017  

 

 
Uitstroom voortgezet onderwijs 

Schoolverlaters 
2017 

VWO 14 

HAVO 15 

MAVO 10 

VMBO-Kader 3 

VMBO-Basis LWOO 4 

Totaal  46 

 
 

4. Ouders in De Langenoord 
 

4.1 Algemeen 
Op de Langenoord zien wij de ouders van de leerlingen als onze belangrijkste partners. Wij streven naar 
een goede samenwerking tussen ouders en school waarbij het kind centraal staat. Binnen deze 

samenwerking hebben wij elkaar nodig om het onderwijs aan uw kind(eren) zo goed mogelijk te 
realiseren. Ouders, school en kind vormen de driehoek waarbij informatie en communicatie een 
belangrijke rol spelen. Informatie geven en informatie halen.  

 
4.2  Communicatie met ouders  
U bent als ouder een belangrijke partner van de school. Een goede communicatie met ouders is daarom 

voor ons van groot belang. Deze communicatie vindt op verschillende manieren plaats. Bij 
communicatie gaat het om informatie brengen (de school) en informatie halen (de ouders). Wij vinden 
het belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van activiteiten en informatie die door de school verstrek t  
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worden. Het lezen van de wekelijkse nieuwsbrief het Lange Oortje en de berichten die via DigiDuif 

worden verspreid zijn hiervan voorbeelden.  
 
 

 
 
4.2.1 Ontwikkeling van de leerling  

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw kind, organiseren wij vier keer per jaar 
voortgangsgesprekken. In dit gesprek zal de leerkracht een beeld van uw kind geven aan de hand van 
observaties, toetsen en 2 keer per jaar het rapport.  

Daarnaast starten we ieder schooljaar met het omgekeerde oudergesprek. Hierin hebt u als ouder de 
gelegenheid om aan de leerkracht te vertellen hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet en wat u hierin 
belangrijk vindt.  

Wanneer er naast de geplande gespreksmomenten behoefte is aan een gesprek met de leerkracht, dan 
kunt u hiervoor na schooltijd een afspraak maken.  
 

Naast de individuele oudergesprekken is er aan de start van het jaar de algemene ouderavond. Op deze 
avond kunt u kennis maken met de leerkracht van uw kind. Tevens wordt er een schets gegeven van 
het komende schooljaar. 

 
4.2.2 Kijken in de groep 
Vanaf de herfstvakantie kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind(eren) om een les bij 

te wonen in de groep van uw kind. Hierdoor krijgt u een beeld van wat er in de groep van uw kind 
gebeurt.  
 

4.2.3 Informatie over de school 
Naast informatie over de ontwikkeling van uw kind verzorgen wij informatie over de school als geheeld.  
Dit doen we door middel van een wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief ‘De Lange Oortjes’ is een 

informatiebulletin van en voor allen die bij de school betrokken zijn: het team, de leerlingen, de ouders ,  
de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie, de buitenschoolse sportcommissie, de SKA, 
externe partners en werkgroepen van de St. Martinusparochie, enz. 

De weekbrief verschijnt iedere donderdag en wordt digitaal naar alle ouders van de oudste leerlingen 
verzonden. In de weekbrief wordt aandacht besteed aan onderwijsinhoudelijke- , organisatorische,  
schoolse- en buitenschoolse activiteiten.  

Heeft u zelf kopij? Mail dit uiterlijk maandagmorgen naar Rita van Koot. 
e-mail r.roest@kpoa.nl 
De weekbrief komt wekelijks op de website te staan van www.delangenoord.nl 

Via deze website houden we u ook op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school.  
 
4.2.4 Koffie uurtje 

Met enige regelmaat organiseren wij een koffie – uurtje. In dit uur wordt u uitgenodigd om mee te denken 
over onderwerpen die op school spelen, bijvoorbeeld de invulling van een schoolplan. De data en 
onderwerpen van de koffie – uurtjes staan vermeld in de jaarplanning en het Lange Oortje.  

Er zijn ook een aantal koffie – uurtjes zonder thema. Op deze momenten kunt u als ouder onderwerpen 
aandragen die u graag eens met de directie wilt bespreken.  
 

4.3 De Medezeggenschapraad  
Op onze school is, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad 
actief. Deze bestaat uit een evenredig aantal ouders en medewerkers. Het aantal MZR leden is 

afhankelijk van het aantal leerlingen van een school. De MZR is gesprekspartner van de directie van de 
school als het gaat over het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MZR advies - 
of instemmingsrecht. 

Op de website van KPOA is het volledige MZR reglement te lezen.  
 
Oudergeleding medezeggenschapsraad 

Michel van der Sluis   (voorzitter)  T 06 411 56 959 
Erik Tolboom    (secretaris) T 06 300 871 23 
Guido Versteeg        

 
Personeelsgeleding medezeggenschapsraad 

http://www.delangenoord.nl/
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Bernadette Post       

Wilber Eenhuizen 
Vacature    
 

Het e-mailadres van de MR is: mr@delangenoord.nl 
 
Na iedere vergadering van de MR, wordt er een verslag opgenomen in de weekbrief “de Lange Oortjes”.  

Tevens brengt de MR aan het begin van het schooljaar een jaarverslag uit van het voorgaande 
schooljaar. Dit verslag wordt aan alle ouders verspreid. 
 

4.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Onze school maakt deel uit van de Stichting voor KPOA e.o. Voor de stichting als geheel is er een 
Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Ook de GMR bestaat uit een evenredige 

vertegenwoordiging van ouders en medewerkers en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  
De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur en bespreekt beleidszaken die gelden voor 
alle scholen van KPOA (of in ieder geval voor meer dan één school). Afhankelijk van het onderwerp 

heeft de GMR advies- of instemmingsrecht. Het GMR reglement is te lezen op de website van KPOA, 
ook de verslagen van de GMR vergaderingen worden daar na vaststelling gepubliceerd.  
 

 

 
4.5  Stichting Activiteiten De Langenoord 
Wij zijn betrokken ouders en ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van de jaarlijkse 
activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, sportdag, schoolreisje en het 

zomerfeest.  
Ten aanzien van de activiteiten onderhouden de leden contact met de leerkrachten. Er wordt 
meegedacht over de invulling van de activiteiten en ondersteunen door middel van het verzorgen van 
de catering. Onder het motto” vele handen maken licht werk” worden waar nodig hulp ouders 

ingeschakeld. 
Alle leden worden verdeeld over de diverse activiteiten waarbij we proberen gebruik te maken van 
elkaars kennis en ervaring. 

 
De commissie is al jaren in wisselende samenstelling op school actief. Het bestuur bestaat uit een 
voorzitter, penningmeester en een secretaris, en  2 bestuursleden. De overige leden hebben geen 

bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Ongeveer 6x per schooljaar hebben wij een overleg met elkaar waarin lopende activiteiten besproken 
worden en naderhand geëvalueerd. 

 
Verder dragen wij o.a zorg voor het ophalen van het oud papier, wassen en indien nodig vervangen 
van de school t shirts, en het versieren van de school als dit bij de activiteit passend is.  

 
Ook zijn wij verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage. 
Onze uitgaven worden door middel van een jaarrekening verantwoord, dat onafhankelijk beoordeeld 

en gecontroleerd wordt. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar ac@delangenoord.nl 

Voor het jaar 2017-2018 bestaat Stichting Activiteiten De Langenoord uit:  

Voorzitter  Heleen Whien 

Penningmeester Jacqueline Kaas 
Secretaris  Daniëlle van Doorn 

Lid   Saskia van der Meulen 

De OuderActiviteitenCommissie bestaat uit:, Sabien Hulsman, Marjol ijn Jorissen, Linda Koller, 

Margreet Elting, Marleen van Leeuwen en Tanja Tebbens. Namens het team: Rianne van den Berg   
 

mailto:mr@delangenoord.nl
mailto:ac@delangenoord.nl
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4.6  Ouderbijdrage 
Om de activiteiten zoals wij dat gewend zijn te kunnen  blijven waarborgen zal de ouderbijdrage voor 

het nieuwe schooljaar verhoogd worden. 

In Nederland is het basisonderwijs gratis. Toch wordt er een vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd.  
Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om alle (bekende) activiteiten die jaarlijks plaatsvinden op school te 

kunnen betalen. Denk hierbij aan: schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, sportdag, carnaval, paasviering.  
Het betreft hier dus activiteiten die niet binnen het verplichte schoolprogramma vallen maar die wij wel 
heel belangrijk vinden. De school heeft hiervoor niet de financiële middelen. Als u deze bijdrage niet  

kunt of wilt betalen heeft dat geen invloed op de 
inschrijving van uw kind op onze school of op 
het onderwijs dat uw kind ontvangt .   

Aan de andere kant kan een leerling geen 
aanspraak maken op deelname aan 
activiteiten die worden gefinancierd uit de 

ouderbijdrage, als de ouders geen 
ouderbijdrage betalen. Het betreffende kind 
kan dan dus worden uitgesloten van deelname 

aan bijvoorbeeld het schoolreisje. Uw 
zoon/dochter moet dan deze dag wel gewoon 

naar school.  
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De (Vernieuwde) ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 7: 

 

 
Voor kinderen aangemeld vanaf augustus t/m december 

 
€ 47,50 

 
Voor kinderen aangemeld vanaf januari t/m eind van het schooljaar 

 
€ 25,00 

De (Vernieuwde) ouderbijdrage voor groep 8:  

 

   
Voor vragen en/of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter 
of de penningmeester via ac@delangenoord.nl  

 
4.7   Buitenschoolse Sport Commissie (BSC) 
De Buitenschoolse Sport Commissie (BSC) is binnen de Langenoord verantwoordelijk voor de 

organisatie van de deelname aan schoolsporttoernooien. Deze toernooien worden door verschillende 
sportorganisaties in Hoogland en Amersfoort georganiseerd. Per evenement wordt bekeken of de 
Langenoord zal deelnemen.  

 
Naast de schoolsporttoernooien coördineert de BSC ook de deelname aan de jaarlijkse Avond4daagse,  
het Hooglands schoolvoetbaltoernooi en de Hooglandse Dorpsloop. Vooral de Avond4daagse vergt veel 

organisatie, aangezien bijna alle leerlingen aan dit evenement deelnemen en met hen vele ouders.  
 
Op de website van school proberen wij van elk evenement verslagen en foto’s te plaatsen. 
 

De BSC vergadert in principe 2 maal per jaar: in september voor de sportagenda van het komende 
schooljaar en in januari voor de Avond4daagse. 
 

De Buitenschoolse Sport Commissie bestaat voor 2017-2018 uit 4 ouders en 1 leerkracht. 
Voorzitter van de BSC is Sandra Oostra, telefoon 06-30125793. 
De overige leden zijn Marije Abelman, Petra Buurman en Astrid Maan Voogd Bergwerf en namens het  

team Wilber Eenhuizen. 
 
Wil je ook je steentje bijdragen aan de sportieve activiteiten van de Langenoord? Dan ben je van harte 

welkom bij de BSC! Aanmelden kan via bsc@delangenoord.nl.  
 
4.8   Hulpouders 

Betrokkenheid is één van onze kernwaarden. De betrokkenheid van ouders bij de Langenoord is  groot. 
Ouders zetten zich op vele gebieden in voor de school. De betrokkenheid ligt op diverse terreinen:  
organisatie, beleidsmatig (u kunt hierbij denken aan de MR), begeleiden bij een activiteit  of uitvoerend.  

Zet u zich in voor de school van uw kind(eren), dan levert u een waardevolle bijdrage aan ons onderwijs .  
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 
 

  

 
Voor kinderen aangemeld vanaf augustus t/m december 

 
€ 32,50 

 

Voor kinderen aangemeld vanaf januari t/m eind van het schooljaar 

 

€ 25,00 

mailto:ac@delangenoord.nl
mailto:bsc@delangenoord.nl
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5. Schooltijden, roosters en vakantiedagen 
 

5.1 De lestijden onderbouw en bovenbouw 
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij overgegaan op het 5 gelijke dagen model met continurooster.  De 
schooltijden zijn hierdoor voor alle groepen gelijk. 
 

Groep 1 t/m 8 

Maandag t/m vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur  
 

N.B. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Om 8.20 uur gaan de 
deuren open en mogen de leerlingen naar binnen. Om 8.25 uur gaat de bel en komen ook de leerlingen 
die nog buiten zijn naar binnen. Om half 9 gaat de bel ten teken dat de lessen beginnen.  

 
5.2  Het gymrooster groep 3 t/m 8 
De gymlessen worden gegeven in sporthal de Bieshaar. 

 

Dag Tijd Groep 

Dinsdag 08.40 – 09.50 uur 
09.50 – 11.00 uur 
12.40 – 13.50 uur 

Groep 4-5  juf Rianne 
Groep 3-4  juf Joke 
Groep 5     juf Anouk  

Donderdag 12.40 – 13.50 uur Groep 3     juf Alinda 

Vrijdag 08.30 – 09.40 uur 

 
09.40 – 10.50 uur 
 

Groep 8A   juf Colinda 

Groep 8B   meester Wilber 
Groep 7     meester Wilber 
Groep 6     juf Bernadette 

 

5.3  De vakanties 2017-2018 
 

Herfstvakantie 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 

Paasweekend 30 maart t/m 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie  30 april t/m 11 mei 2018 

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus 2018 

 
5.4  De studiedagen 

Studiedagen zijn leerling vrije dagen. Het team van de Langenoord is wel op school aanwezig of volgt  
een studiedag op een externe locatie. Wij houden ons dan bezig met  het voorbereiden van themadagen 
en projecten, de schoolorganisatie of volgen een teamscholing.  

 
Voor het schooljaar 2017-2018 staan de volgende studiedagen gepland:  
Op deze studiedagen zijn alle leerlingen vrij. 

 

Datum Groepen vrij 

Maandag 23 oktober 2017 1 t/m 8 

Vrijdag 2 februari 2018 1 t/m 8 

Maandag 5 maart 2018 1 t/m 8 

Dinsdag 22 mei 2018 1 t/m 8 

Vrijdag 15 juni 2012018 1 t/m 8 

  

Vrijdag 13 juli 2018* 1 t/m 8 
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* De school heeft een aantal uren extra 
gepland om mogelijke calamiteiten (zoals  
het uitvallen van de cv bij strenge vorst ) 

op te kunnen vangen. Als we géén 
gebruik gaan maken van deze uren dan 
hebben de groepen 1 t/m 8 vrij op vrijdag 

13 juli. U hoort dat ongeveer twee weken 
voor die dag definitief. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. Medische zaken 
 
6.1  Bestrijding hoofdluis 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, 
kan deze besmetting gemakkelijk overgebracht worden. De school is, ongewild, een dergelijke plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid voor de bestrijding van 

hoofdluis dragen. Wij nemen dan ook enkele voorzorgsmaatregelen, waardoor de verspreiding van 
hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Alle kinderen krijgen als ze voor het eerst naar school komen 
(meestal groep 1) een luizenzak en zijn verplicht deze te gebruiken.  

Hebt u een nieuwe luizenzak nodig dan zijn deze te koop voor 6 euro bij de coördinator  
Wij vinden het van belang dat de ouders/verzorgers hun kind(eren) controleren op hoofdluis en zo nodig 
direct behandelen. Ook is er in elke groep een protocol aanwezig.  
 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden op onze school is, in samenwerking met de 
activiteitencommissie, gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het  
moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, enkele voorzorgsmaatregelen neemt die verdere 

verspreiding moeten beperken. Voor een structurele inperking van het risico op hoofdluis is een door 
de activiteitencommissie ingestelde ouderwerkgroep actief.  
Deze werkgroep heeft tot taak om op een aantal vaste tijdstippen (ongeveer 5x per jaar), alle leerlingen 

te controleren op hoofdluis. Per groep zijn er 2 vaste ouders die de controles uitvoeren bij de leerlingen.  
Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat  
actueler is. Wanneer er bij een controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het  

kind zelf meegedeeld worden, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact met de 
ouders/verzorgers van het kind opnemen. 
Alle ouders worden van te voren middels de Lange Oortjes op de hoogte gebracht, wanneer de controle 

zal plaatsvinden. De ouders van de werkgroep krijgen ondersteuning van de GGD Eemland. Zij werken 
volgens instructie van de GGD. 
 

Als u vragen heeft over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep:  
Marjolijn Jorissen nr.  tel. nr.: 06-48531520 / e-mail: marjolijn_aimee@hotmail.com 
 

6.2  Schoolgezondheidszorg 
De GGD en de schoolarts voor kinderen in het basisonderwijs 
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling 

van jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden 
om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig te signaleren. Indien er problemen zin dan 
helpt de GGD de juiste weg te bewandelen voor hulp en ondersteuning. Aan elke school is een 

jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden.  
U krijgt van de GGD bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek . De standaard prevent ieve 
onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd in 

groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek worden ouders schriftelijk geïnformeerd over de 
bevindingen.  

mailto:marjolijn_aimee@hotmail.com
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Wilt u zelf contact zoeken met de jeugdgezondheidszorg omdat u een vraag heeft of omdat u zich 
zorgen maakt over uw kind?  
U kunt hen bereiken op werkdagen van 8.00-17.00 uur via 033-4600046, of via 

jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 
 
6.3 Protocol medisch handelen 

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een 
insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers  

om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er 
werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht zoals het geven van sondevoeding, toedienen 
van een injectie, het prikken van een bloedsuiker en dergelijke. Met de komst van Passend onderwijs is 

het duidelijk dat basisscholen meer met deze vragen te maken krijgen. Maar leerkrachten zijn niet  
bevoegd om medische handelingen te verrichten. KPOA heeft daarom een protocol gepubliceerd op de 
website waarin we hebben vastgelegd wat wel en wat niet onder de verantwoordelijkheid van 

leerkrachten valt, tevens geeft het protocol handvaten voor het maken en vastleggen van afspraken met 
ouders over medische handelingen in de school. Het protocol ‘medisch handelen’ is te lezen via de 
website van KPOA. 

 

7. Buitenschoolse opvang   
 
7.1  De buitenschoolse opvang 
De school is verantwoordelijk voor de bso, maar vangt zelf geen kinderen op. Er is een contract gesloten 

met een aantal aanbieders van buitenschoolse opvang. Het betreft hier onder andere Ska Kinderopvang 
en Partou kinderopvang.  
 

Om gebruik te maken van de bso, dient u zelf contact op te nemen met de betreffende aanbieders. Het  
contract dat het bestuur (en dus de school) heeft afgesloten met de aanbieders van bso biedt de ouders  
geen garantie voor een plaats voor buitenschoolse opvang. 

 
Buitenschoolse opvang inclusief vakantieopvang vallen onder de Wet kinderopvang. U kunt een 
tegemoetkoming van de overheid krijgen: de kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie en het  

berekenen van uw netto kosten kijkt u op www.toeslagen.nl. 
 
7.1.1 De buitenschoolse opvang verzorgd door de SKA 

Uw kind is van harte welkom op de bso’s van Ska Kinderopvang:  
 

Bso Zazah is gevestigd in onze school. Na schooltijd wordt er wat gedronken en even gezellig gekletst 
over wat er op school gebeurd is. Daarna gaan de kinderen hun eigen gang: het is tenslotte hun vrije 

tijd! Knutselen, een verkleedpartij, een potje voetbal of een  hut bouwen, samen kokkerellen of dansen 
op muziek…. De medewerkers zitten vol goede ideeën voor uitdagende activiteiten, waaraan de 
kinderen meedoen als ze zin hebben. 

 
Bso Kick heeft een gezellige ruimte bij voetbalvereniging Hoogland aan de Sportlaan. Met een eigen 
voetbaltafel, een dartbord en zelfs een Wii. Maar natuurlijk ook gezelschapsspelletjes, lego,  

barbiespullen, knutselmateriaal, héél veel boeken, noem maar op. Buiten mogen de kinderen op het  
oefenveld van de voetbalvereniging spelen! 
 

Ska Kinderopvang biedt na schooltijd en in de vakanties een aantrekkelijk aanbod met activiteiten op 
het gebied van sport, spel, theater, muziek, cultuur en creativiteit. En zelfs met zwemles en het aanbod 
van Scholen in de Kunst onder bso-tijd.  

 
Voorschoolse opvang met ontbijt 
Voor kinderen van de Langenoord  biedt Ska ook voorschoolse opvang; op bso Villa Zeezicht. (Ook 

voor kinderen die 's middags de bso niet bezoeken.) U kunt kiezen tussen opvang vanaf 7:00 uur of 
vanaf 7:30 uur. De medewerkers brengen de kinderen veilig naar school; de jongsten tot in het  
klaslokaal. Brengt u uw kind voor 7:30 uur, dan verzorgt Ska Kinderopvang het ontbijt! Bij voorschoolse 

opvang kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.  
 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/
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Ga voor meer informatie naar www.ska.nl of bel 033 – 470 13 03. 
 

De Langenoord heeft enkele school-specifieke afspraken met zowel Ska als met Partou kinderopvang 
gemaakt: 

• Over het uitwisselen van persoonlijke informatie van de kinderen is afgesproken dat wij 
alleen praktische, relevante informatie uitwisselen zoals informatie over ongevallen en 
incidentele gedragsproblemen. 

• De school en Ska/Partou spreken af op welke wijze de kinderen van school opgehaald 
worden. Voor Partou kinderopvang geldt hierbij dat daarvoor een vast verzamelpunt wordt  
afgesproken waar de bso-kinderen worden opgehaald. 

• Op het moment van de fysieke overdracht van de kinderen zijn zowel de school als 
Ska/Partou verantwoordelijk voor de kinderen. Tijdens het vervoer naar de locaties zijn 
zowel Ska en Partou verantwoordelijk en aansprakelijk. 

 

7.1.2 De buitenschoolse opvang verzorgd door Partou kinderopvang 
U bent op zoek naar een verantwoorde, vertrouwde opvang voor uw kind: na schooltijd en in 
schoolvakanties. We vangen kinderen van 4 t/m 12 jaar na school op in onze gezellig ingerichte ruimte.  

We maken gebruik van een mooi buitenspeelplein en ondernemen veel creatieve activiteiten! 
 
Partou Kraailandhof  

Kraailandhof 3, 3828 JN Hoogland, tel.nr. 033-4806170, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Locatiemanager: Brigitte de Jong-Engels. Zij is bereikbaar op tel nr. 06-52757613 
 

U kunt haar ook bereiken via de mail: kraailandhof@partou.nl 
Voor verdere informatie en aanmelden kijkt u op www.partou.nl  of belt u met tel.nr.: 033-4806170 
 

De Langenoord heeft enkele school-specifieke afspraken met zowel de SKA als met Partou 
kinderopvang gemaakt: 

• Over het uitwisselen van persoonlijke informatie van de kinderen is afgesproken dat wij 

alleen praktische, relevante informatie uitwisselen zoals informatie over ongevallen en 
incidentele gedragsproblemen. 

• De school en de SKA/Partou kinderopvang spreken af op welke wijze de kinderen van 

school opgehaald worden. Voor Partou kinderopvang geldt hierbij dat daarvoor een vast  
verzamelpunt wordt afgesproken waar de BSO kinderen worden opgehaald. 

• Op het moment van de fysieke overdracht van de kinderen zijn zowel de school als de 
SKA/Partou kinderopvang verantwoordelijk voor de kinderen. Tijdens het vervoer naar de 

locaties zijn zowel de SKA en Partou kinderopvang verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
 

8. Diversen 
 

8.1  Ziekmelding 
Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, kunt u dit  tussen 08.00 
en 08.30 uur telefonisch doorgeven aan onze administratieve medewerkster mevrouw Rita van Koot. 

tel.nr.: 033-4801263.  
 

Constateert een groepsleerkracht dat een kind afwezig is en er is geen ziek - of afmelding, dan wordt er 
door de administratieve kracht of door de leerkracht zelf tussen 08.30 en 09.00 uur contact opgenomen 

met de ouders.  
 
8.2  Fietsen stallen voor de leerlingen 

De school heeft niet zoveel ruimte om fietsen te stallen. Wij verzoeken de kinderen die dichtbij wonen 
dan ook lopend naar school te komen. Kinderen die van verder weg komen, mogen uiteraard hun fiets  
wel mee naar school nemen. De school is niet aansprakelijk voor de schade die kan optreden bij de 

gestalde fietsen. 
Kinderen van de groepen 1-2 kunnen hun fiets aan de zijkant stallen en worden aangeraden via de 
Kerklaan het schoolplein te betreden. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 dienen via de Kloosterlaan het schoolplein te betreden. Ze zetten hun fiets, 
in het vak van hun groep, aan de achterkant van de school. Groep 8 staat helemaal achterin, groep 3 

http://www.ska.nl/
http://www.partou.nl/
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mag hun fiets vooraan zetten. Het is niet toegestaan voor groep 3 t/m 8 om het schoolplein met de fiets  

via het kleuterplein te verlaten. 
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen. 
 

8.3  Fietsen stallen ingang Kloosterlaan voor ouders 
Om het stallen van de fietsen bij de schoolpleiningang aan de Kloosterlaan te reguleren hebben wij 
enkele afspraken gemaakt. Wanneer iedereen deze afspraken respecteert komt dat de veiligheid van 

de kinderen ten goede. 
 

• Bij aanvang- en uitgaan van de school mogen de fietsen van ouders kort gestald worden:   

op de speelplaats langs het zwarte hek. 

• Ouders/verzorgers met fietskarren en met een tandem worden gevraagd de fietsen alleen langs 
de heg te parkeren en indien nodig op de parkeerplaatsen voor auto’s, mits de fiets ook bij wind 

stevig staat en niet kan omvallen. 

• Wij vragen alle ouders die hun kind met de auto brengen één richting door de Kloosterlaan te 
rijden. S.v.p. de Oude Kerklaan (vlakbij de Zevenhuizerstraat) inrijden en de kinderen voorbij 
de bocht laten uitstappen. 

• Ouders die hun kinderen met de auto brengen wordt gevraagd te parkeren/stoppen in de 
parkeervakken. Dus niet in de bocht of op de stoep. Dit voor de veiligheid van onze leerlingen.  

 

8.4  Honden in de buurt van de school  
Veel ouders zijn hondenliefhebbers en willen direct voor of na het brengen van hun kind even hun hond 
uitlaten en nemen zodoende hun hond mee naar school. Honden kunnen echter schrikken van de 

spontaniteit van kinderen. Omgekeerd zijn er ook kinderen en volwassenen die schrikken van de 
spontaniteit van honden, of er zelfs bang voor zijn. Wederzijdse schrik- en/of angstreacties kunnen ertoe 
leiden dat een hond gaat bijten. Om deze schrik- en/of angstreacties te voorkomen, zijn honden op het  

schoolplein en in de school niet toegestaan. 
Wij verzoeken u vriendelijk uw hond niet in de buurt van de ingangen van het schoolplein aan het hek 
te binden. 
 

8.5  Gymnastiekkleding 
Voor de gymnastieklessen is het belangrijk dat de kinderen het volgende bij zich hebben: gympak of 
sportbroek, T-shirt, sportschoenen en sokken. Met schoenen die in de gymles gebruikt worden, mag 

niet over straat gelopen zijn. Het gebruik van sportschoenen (voorkoming van voetwratten) is gewenst  
om hygiënische redenen. Voor de kleuters is er een speellokaal. Omdat de vloer van dit lokaal van 
speciaal materiaal is, moeten de kinderen altijd gymschoenen aan. 

Wilt u uw kind deze schoenen (het liefst met elastiek) meegeven in een tasje van stof met een koordje 
en een naam erop. 

 
8.6  Regenkleding 

Laarzen en regenpakken zien er meestal hetzelfde uit en worden daardoor nogal eens verwisseld. Het  
is daarom verstandig de regenkleding van uw kind te merken. 
 

8.7  Snoepen – woensdag fruitdag - verjaardag traktatie 
Om het snoepen in de klas tegen te gaan rekenen wij op de medewerking van de ouders. Wij stellen 
het dan ook niet op prijs wanneer u kinderen snoep mee geeft naar school. Een eenvoudig, liefst gezond 

tussendoortje is prima. Op de Langenoord is woensdag fruitdag. Op deze dag nemen de kinderen 
als tussendoortje fruit mee. 
Als u kind jarig is en mag trakteren op school, denk dan aan een eenvoudige, liefst gezonde traktatie.  

Dit geldt ook wanneer u de leerkracht(en) wilt trakteren. Een gezonde en lekkere traktatie voor de 
leerkracht is bijvoorbeeld thee of cup a soup. 
 

8.8   Tijdschriften 
Via www.malmberg.nl/bao/tijdschriften heeft u de mogelijkheid uw kind te abonneren op een tijdschrift. 
Tijdschriften worden niet via school verspreid. 

 
8.9  Schoolfotograaf 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf komt op maandag 11 september 2017 

 

http://www.malmberg.nl/bao/tijdschriften
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. U bent vrij om de gemaakte foto’s van uw kind(eren) te kopen of terug te geven. Ook is er de 

mogelijkheid om een gezinsfoto te maken, maar dit is geheel vrijblijvend. Via de Lange Oortjes wordt u 
op de hoogte gehouden van de organisatie rondom de schoolfoto’s.  
 

8.10 Oud papier 
We streven er naar de oud papier container elke tweede donderdag en vrijdag van de maand voor de 
school te laten zetten. Deze zal geopend zijn van donderdag 08:00 tot 19:00 uur en op de vrijdag van 

08:00 tot 10:00 uur. De inzameldagen worden genoemd worden in De Lange Oortjes. Hetzelfde geldt  
voor de opbrengst van het oud papier. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen.  

 
8.11  Lege batterijen 
In de hal bij de keuken staat een bak voor het inzamelen van lege batterijen. Op deze wijze dragen wij 

een steentje bij aan een klein stukje milieubeheer. De activiteitencommissie beheert de opbrengst van 
de inzameling van de batterijen. De opbrengst komt dus ten goede aan de kinderen van de Langenoord.  
 

8.12  Cartridges en toners 
In de hal bij de keuken staat een bak voor het inzamelen van cartridges en toners. De vergoeding die 
hiervoor ontvangen wordt, komt ten goede aan het onderwijs en de kinderen.  

 
8.13  Verkeersbrigadiers 
De oversteek Kerklaan – Zevenhuizerstraat – Bieshaarlaan wordt voor en na schooltijd beveiligd door 

de verkeersbrigadiers. Kinderen van groep 7 en 8 dragen hiervoor, samen met een aantal ouders, op 
vrijwillige basis zorg. De verkeersbrigadiers zijn hier ’s ochtends van 8.10 tot 8.25 uur en ’s middags 
van 14.15 tot 14.30 uur aanwezig. Er is altijd behoefte aan extra ouders, dus kunt u iedere week een 

kwartiertje missen, geef u dan snel op! Coördinator van de verkeersbrigadiers voor de Langenoord is 
Edwin Teepe, tel.nr.: 06-23415592 en email-adres: ejteepe1971@kpnmail.nl. 

 
8.14 Verzekeringen 
KPOA heeft voor alle scholen, leerlingen en medewerkers een aantal verzekeringen afgesloten. De 

collectieve ongevallenverzekeringen biedt dekking bij schade, die niet gedekt wordt door uw eigen 
verzekering veroorzaakt door ongevallen, gedurende alle activiteiten binnen schoolverband, inclusief 
excursies en schoolreisjes. Ook het komen en gaan van en naar school is hierin meeverzekerd.  

Ook is er voor de school een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien er sprake is van verwijtbaar 
gedrag door een medewerker van de school, waarvoor de school aansprakelijk wordt gesteld, dan biedt  
deze verzekering dekking voor zaak- en letselschade. 

 
8.15 Sponsoring 
Het bestuur van KPOA heeft het Convenant Sponsoring ondertekend, dat is opgesteld door onderwijs - 

en ouderorganisaties, het ministerie, vertegenwoordigers uit het onderwijs en de Consumentenbond. In 
dit convenant zijn gedragsregels beschreven rondom sponsoring, zo mag sponsoring niet leiden tot 
invloed van de sponsor op het onderwijsproces of op de normale gang van zaken op school. Sponsoring 

moet ook verenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taak van de school Alle KPOA 
scholen handelen conform het convenant. 

 

9. Tot slot 

 
Het is altijd mogelijk dat u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen heeft. Mocht dat zo zijn 
schroomt u dan niet om ze te stellen. Wij zullen u graag van dienst zijn.  

 
Namens het team,  
 

 
Jacqualine van de Port 
Directeur Kbs De Langenoord (tot 1 augustus 2017) 

 
 
 

 
NB. 1. Wijzigingen voorbehouden! 
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