
Ondersteuningsteam 

 

Een kijkje achter de schermen bij het ondersteuningsteam 

 

‘Juf, waarom ben jij bij ons in de groep?’ 

‘Nou, zoals jullie misschien wel weten, heb ik geen eigen groep meer. En ik 

vind het zo gezellig bij jullie. Vinden jullie het goed als ik af en toe even bij 

jullie in de groep ben, zodat jullie juf nog meer tijd heeft om jullie goed te 

helpen.’ 

‘Ja, natuurlijk juf, leuk!’  

(groep 3) 

 

Sinds de komst van de werkdrukgelden, werken we met meer ambulante  

ondersteunende leerkrachten. Het zogenaamde ondersteuningsteam heeft de 

afgelopen weken al veel verschillende taken op zich genomen. Dit betekent 

extra handen in de klassen. Zo is er vervangen (zodat leerkrachten 

startgesprekken met kinderen konden voeren), wordt er in de bovenbouw in 

kleine groepjes herhaling geboden op het gebied van spelling, is de meerklas 

opgestart en zijn er op ICT-gebied al veel stappen gezet rondom de digitale 

werkomgeving van de kinderen.  

 

Dit zijn zomaar wat van de werkzaamheden die het ondersteuningsteam zoal 

doet. De eerste ervaringen zijn goed. Het geeft rust voor leerkrachten, want 

het neemt taken bij de leerkracht weg. Bij vervangen geeft het rust in de 

groep, omdat de leerkrachten van het ondersteuningsteam bij bijna alle 

kinderen bekende gezichten zijn. Wat ons betreft wordt het een leuk en 

leerzaam schooljaar. 

Frank, Eva, Ellen de W. en Sabine 

 

Folder Interne contactpersoon 

Ieder begin van een schooljaar informeren wij u graag over de interne 

contactpersoon van de De Regenboog.  

 

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te 

worden gemaakt. Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er 

met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de 

praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor 

klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de 

groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de 

interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van de 

Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen 

de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe 

contactpersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan proberen te 

bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.  

 

De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. U 

kunt er zeker van zijn, dat elke klacht serieus zal worden behandeld. Op onze 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- Vr. 21 september ........ Creamiddag ronde 1, les 1 (groep 3-4-5) 

- Ma. 24 september ....... Techniekles (alle groepen) 

- Wo. 26 september ...... Start Kinderpostzegels 

- Wo. 26 september ...... Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 6-7-8) 

- Vr. 28 september ........ Creamiddag ronde 1, les 2 (groep 3-4-5) 

- Wo. 3 oktober ............ Deltadag (alle leerlingen vrij) 

- Wo. 3 oktober ............ Start Kinderboekenweek 

- Vr. 5 oktober.............. Dag van de Leraar 

- Vr. 5 oktober.............. Podiumbeurt groep Oranje en groep 4 
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school zijn Gerbert Gerritsen en Wilma Jochem de interne contactpersonen. Zij zijn deze week in de 

groepen 5 t/m 8 geweest om op kindniveau uit te leggen wat hun rol is. In de bijlage vindt u meer 

informatie over de interne contactpersonen en over de klachtenregeling. 

 

Bericht namens de ouders van het ouderinitiatief nieuwbouw: 

 

Kom ook naar de gemeenteraadsvergadering op donderdag 27 september! 

 

In april 2018 is een aantal ouders bij elkaar gekomen om te kijken hoe we kunnen ondersteunen in het zo 

snel mogelijk gerealiseerd krijgen van onze nieuwe school. We hebben toen een brandbrief opgesteld, die 

massaal door jullie ondertekend is. Deze brandbrief en de handtekeningen zijn verstuurd aan de leden 

van de gemeenteraad. 

Ook daarna hebben wij niet stilgezeten. Er is gesproken 

met diverse politici van verschillende partijen in de 

gemeente om de noodzaak van de nieuwbouw en de 

urgentie te onderstrepen. Daarnaast hebben we de 

commissievergadering Burger en Bestuur van Gemeente 

De Bilt van 13 september bijgewoond, Jelmer heeft 

namens ons allemaal de commissie toegesproken. Hij 

heeft benadrukt wat De Regenboog voor de kinderen en 

ouders betekent en waarom het van belang is dat de 

nieuwbouw zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Na deze 

vergadering hebben we weer met diverse 

commissieleden gesproken. We hebben gemerkt dat 

onze boodschap zo een gezicht heeft gekregen, de 

gemeente hoort onze persoonlijke verhalen, en dat is in 

onze ogen heel nuttig en noodzakelijk. Ook gaven de 

commissieleden aan dat het onderwerp voor hen zo veel 

meer gaat leven. 

De nieuwbouw wordt op de aanstaande gemeenteraadsvergadering (donderdag 27 september) uitgebreid 

besproken. Ook de brandbrief en de handtekeningenlijst staan op de agenda. Zoals jullie in het vorige 

nieuwsbulletin over de nieuwbouw (verstuurd met de nieuwsbrief op 14 september) hebben kunnen lezen, 

zijn er nieuwe ontwikkelingen. Waarschijnlijk is het voorgestelde extra budget voor de nieuwbouw 

namelijk niet toereikend. De vergadering is donderdag 27 september deels besloten, omdat het 

aanbestedingstraject nog loopt, maar deels ook openbaar. Dit biedt voor ons als ouders de mogelijkheid 

om massaal aanwezig te zijn, en zo de noodzaak en urgentie van het onderwerp nog eens te 

benadrukken.  

Daarom de oproep: Kom ook naar de raadsvergadering op donderdag 27 september. Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Gemeentehuis in Bilthoven. 

 

Om te laten zien dat wij van De Regenboog zijn, is het plan om allemaal een paars schoolshirt aan te 

doen. Je kunt een shirt komen ophalen op donderdagochtend 27 september (tijdens de koffie-inloop). We 

zullen die avond ook wel enkele extra t-shirts meenemen.  

 

Onze aanwezigheid en betrokkenheid is ons belangrijkste signaal, we voorzien dus geen luidruchtig 

protest o.i.d. 

Wij hopen op jullie steun! Groet, 

Coenraad, Margot, Jip, Jelmer, Frank, Gabrielle, Jurgen, Pascal, Liesbeth 

PS: de toespraak van Jelmer is hier terug te luisteren. 

 

 Bericht uit de kerken (De Nieuwe Kerk) 

Aanstaande zondag 23 september: zondagspret om 11.30 uur. Sport en spel onder leiding van MENS De 

Bilt op het terrein van de nieuwe kerk (voorheen Opstandingskerk). 1e Brandenburgerweg 34, 

Bilthoven. Komen jullie ook? De toegang is gratis.   

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 

 

https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/547858/Commissie%20Burger%20en%20Bestuur%2012-09-2018

