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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids van Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog, 

één van de tien scholen van Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs.  
 

De Regenboog is de nieuwste school van de Stichting Delta. Na de start in 
2006 is het snel gegaan. De school groeide ieder jaar met één volledige groep 

tot ongeveer 225 leerlingen. 
 

Waarom deze schoolgids? In deze gids maken wij in de eerste plaats duidelijk 
wat voor school De Regenboog is. Wat is de grondslag, wat willen wij bereiken 

met ons onderwijs, hoe richten wij ons onderwijs in, etc. Deze informatie is 

van belang voor ouders die een goede school zoeken voor hun kind, maar ook 
voor ouders van wie hun kind de school al bezoekt. Het is immers van belang 

om ons voortdurend bewust te zijn van onze uitgangspunten en doelstellingen. 
 

In de tweede plaats heeft de schoolgids de functie om ouders te informeren 
over allerlei praktische zaken rondom het komende schooljaar. Naast deze uit-

gave ontvangt u ook nog de jaarkalender met daarin alle belangrijke gebeur-
tenissen voor het schooljaar 2017-2018. Alle genoemde documenten zijn ook 

via de website van de school te downloaden. 
 

Mochten er na het lezen van deze schoolgids nog vragen of suggesties voor 
aanvullingen zijn, dan bent u altijd welkom die met de leerkracht of de direc-

teur te bespreken. Wij horen graag van u! 
 

 

Douwe Bilder  
Karin Brascamp 

- directie - 
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1. Onze school 
 
1.1 De naam van de school 
De naam van de school lijkt misschien niet erg origineel, er zijn zoveel regen-

boogscholen in Nederland. Toch is de naam helemaal op zijn plaats voor een 
school aan de Aeolusweg in de weerbuurt in De Bilt. Naast deze betekenis ver-

wijst onze naam naar het symbool uit de bijbel (Genesis 9:8-17). De regen-
boog als teken van het verbond, van hoop en trouw.  

 
1.2 Algemeen Christelijke identiteit 

Onze school heeft een Algemeen Christelijk karakter. Er is voor deze richting 
gekozen, omdat de school in 2006 is opgericht in een stichting met zowel ka-

tholieke als protestantse scholen. Onze identiteit uit zich o.a. in de dagelijkse 

aandacht hiervoor tijdens de dagopening, waarbij de bijbelse verhalen en the-
ma’s centraal staan. Daarnaast houden wij vieringen rondom de Christelijke 

feesten, zoals Kerst en Pasen. Wij hopen met ons levensbeschouwelijk onder-
wijs te bereiken dat de kinderen meer gevoel krijgen voor dieperliggende le-

vensvragen met als doel een groeiend begrip op het gebied van acceptatie, to-
lerantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid en het werken aan een betere wereld. 

Passend bij deze thema’s staat de school, als onderdeel van onze pluriforme 
samenleving, open voor kinderen van ouders met andere etnische en culturele 

achtergronden. Als voorwaarde voor toelating geldt dat ouders de grondslag en 
de doelstelling van de school respecteren. 

 
1.3 Missie, visie en kernwaarden 

Als kader om de onderlinge verbinding 
tussen kernwaarden, missie, visie, 

strategie en activiteiten te borgen 

maken wij gebruiken van de ‘Piramide 
van Daniel Kim (Daniel Kim, 2007). 

Hieronder omschrijven wij onze missie 
(wat is onze opdracht?), onze kern-

waarden (wie/wat willen wij zijn?) en 
visie (wat is ons toekomstbeeld?). In 

paragraaf 1.4 en 1.5 wordt onze stra-
tegie (hoe gaan we dit realiseren, 

welke keuzes maken we?) beschre-
ven.  

 
Missie 

 
‘De Regenboog bereidt kinderen voor op deelname aan een veranderende sa-

menleving. Wij leren kinderen hoe zij zichzelf, de ander en de wereld steeds 

beter kunnen begrijpen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot actieve en be-
trokken burgers.’ 
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Ons motto: De Regenboog, onderwijs met hoofd, hart en handen! 
 

Kernwaarden 
De volgende kernwaarden staan centraal om onze identiteit vorm te kunnen 

geven: 
 

1. Persoonlijke groei 
2. Betrokkenheid 

3. Verantwoordelijkheid 
4. Respect 

5. Plezier 
 

Visie 
Het onderwijs op De Regenboog voldoet aan de kerndoelen en er is veel aan-

dacht voor basisvaardigheden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kin-

deren zich, als voorbereiding op de steeds veranderende maatschappij, breed 
ontwikkelen. Op De Regenboog hebben wij daarom de volgende 7 competen-

ties geformuleerd waar wij planmatig aan werken: 
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1.4  Hoe realiseren wij onze missie en visie (strategie)? 

De missie en visie van De Regenboog en hoe wij dit willen vormgeven is uit-
gewerkt in het schoolplan 2015-2019 en jaarlijks in het schooljaarplan. Wij be-

schrijven daarin hoe er een ononderbroken ontwikkelingsproces wordt gereali-
seerd. Hieronder leest u een samenvatting daarvan. 

 

De Vreedzame School 
We zien een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde om tot echte ontplooi-

ing te komen. Een goed pedagogisch klimaat heeft niet alleen cognitieve ont-
wikkeling als doel, maar ook creatieve groei. Om dit te bereiken werken wij 

volgens de methode van De Vreedzame School als vast onderdeel van het les-
programma. De Vreedzame School beperkt zich niet alleen tot de lessen, maar 

werkt door in de hele cultuur van de school. Hiernaast zetten wij gericht mid-
delen en materialen in, als de situatie daarom vraagt.  

 
Handelingsgericht werken 

Wij werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken met 
groepsplannen. Dit houdt onder andere in dat er binnen een les zowel tijdens 

de instructie als bij de zelfstandige verwerking aandacht is voor verschillen 
tussen de leerlingen. U kunt daarbij denken aan verschillen op het gebied van 

niveau, interesse en leerstijlen. Het omgaan met verschillen gebeurt zoveel 

mogelijk binnen de eigen klassensituatie. In sommige gevallen is het echter 
nodig om ook buiten de klas in te spelen op de verschillen. Tijdens de midda-

gen en met name bij de wereldoriëntatievakken wordt er ook thematisch en 
projectmatig gewerkt. Hierbij worden verschillende werkvormen, zoals coöpe-

ratief (samenwerkend) leren, ingezet. 
 

Creatieve vakken 
Creativiteit en expressie staan hoog in het vaandel op De Regenboog. Muziek, 

dans, toneel, handvaardigheid, maar ook techniek en natuur nemen in onze 
visie een belangrijke plaats in bij zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Juist bij deze vakken en bij natuur en techniek kie-
zen wij ervoor om vernieuwende en creatieve werkvormen toe te passen. Hier-

bij kunt u o.a. denken aan de inzet van de techniektorens en de natuurlessen 
waarbij kinderen ontdekkend leren. Ons motto bij deze vakken is dan ook: 

‘techniek moet je doen!’ en ‘natuur moet je beleven!’. Bij de vakken natuur en 

techniek werken wij nauw samen met ouders die ons helpen om het onderwijs 
uitdagend en aantrekkelijk te maken. Ook bij de creatieve vakken is ouderbe-

trokkenheid van essentieel belang. Een mooi voorbeeld zijn de creamiddagen 
op waarbij kleine groepjes leerlingen klasdoorbroken verschillende - door ou-

ders geleide - ateliers doorlopen (dans, koken, fotografie, solderen, timmeren 
etc.). 

 
De organisatie 

De leerlingen worden op De Regenboog ingedeeld naar leeftijd. Wij kiezen voor 
deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-

emotionele ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de 
leerkracht veel mogelijkheid om in te spelen op de verschillen tussen de leer-

lingen. In de onderbouw worden de kinderen ingedeeld in één van de drie 
combinatiegroepen 1-2. Vanaf groep 3 werken wij met enkele jaargroepen.  
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1.5 Hoe geven we missie en visie vorm binnen de verschillende vakge-
bieden? 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 
schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten 

minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 

uur. Wij hebben gekozen voor het 5-gelijkedagenmodel. Wij maken geen on-
derscheid tussen onder- en bovenbouw. Alle kinderen volgen onderwijs tussen 

8.30 en 14.00. Een indicatie van de verdeling van de lestijd  over de vakgebie-
den op De Regenboog kunt u lezen in de tabel hierna. 

 
              Leerjaren >>>> 

Vak/vormingsgebieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal 

(taal, spelling, lezen, En-

gels) 

7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 8.30 8.30 8.30 

Rekenen en wiskunde 

 

1.45 1.45 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Wereldoriëntatie 

(geschiedenis, aardrijks-

kunde, natuuronderwijs, 

verkeer, burgerschap) 

5.00 5.00 3.15 3.15 5.15 5.45 5.45 5.45 

Expressie 

(tekenen, handvaardig-

heid, muziek, spel en be-

weging, overige) 

5.00 5.00 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

Lichamelijke- en  

zintuiglijke oefening 

(bewegingsonderwijs, 

motoriek, schrijven) 

5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Godsdienstige vorming 

en SEO 

 

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Pauze 

 

  0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Totaal 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

 
Taal/spelling 
Taal en spelling staan dagelijks op het programma in alle klassen. De lessen 

taal en spelling vinden meestal plaats in de ochtend. In schooljaar 2017/2018 
stappen wij over op de methode ‘Staal’. Staal werkt met de bewezen, preven-

tieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke 

les herhalen, dagdagelijkse dictees en een interactieve aanpak met ondersteu-
nende filmpjes zorgt voor een goede spellinghouding en spellingresultaten. In 

het spellingonderwijs is de rol van de leerkracht heel belangrijk. Goed voor-
beeld doet volgen en voorkomt fouten. Daarom staat ‘modeling’ bij onze spel-

linglessen centraal: het hardop denkend voordoen. Klankgebaren ondersteu-
nen de kinderen bij het onthouden en inslijpen van de klank-teken-koppeling. 

Staal is een methode die een vaste verbinding legt tussen spelling, werk-
woordspelling en grammatica. Bij de werkwoordspelling leren de kinderen eerst 

te herkennen en later zelf toepassen. Dit herkennen gebeurt tijdens de gram-
maticalessen. Door deze opbouw kan de spelling van de werkwoorden eerder 
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starten. Dit geeft een mogelijkheid om per onderdeel langer te oefenen, waar-

door kinderen meer rust krijgen om het zich eigen te maken.  
 

Staal is ook een methode die spelling en grammatica met elkaar combineert. 
Kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen 

schrijven. Het is daarom heel logisch om spelling en grammatica samen aan te 

bieden. Iedere derde spellingles in de week is een grammaticales. Die is op de-
zelfde manier opgebouwd als de spellingles: opfrissen, instructie, oefendictee, 

nabespreking en zelfstandig werken. 
 

Lezen 
In groep 3 start het aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode 

Lijn 3. Het voortgezet technisch lezen krijgt vorm van groep 4 t/m 8 met de 
methode ‘Estafette nieuw’. Technisch lezen vindt ook plaats in de vorm van 

tutorlezen waarbij jongere en oudere kinderen samen lezen. In de hogere leer-
jaren verschuift de nadruk steeds meer naar begrijpend lezen (de hoogste 

vorm van lezen). De methode die wij hiervoor in groep 4 t/m 8 gebruiken is 
‘Nieuwsbegrip XL’. Deze methode biedt onder andere teksten over de actuali-

teit aan. Als aanvulling op de leerlijn begrijpend lezen, hebben wij een leerlijn 
‘presenteren’ uitgewerkt. Door deze leerlijn leren kinderen de informatie die zij 

zich eigen hebben gemaakt door het lezen, te interpreteren en te gebruiken 

voor verschillende doeleinden, zoals het maken van een werkstuk, een spreek-
beurt, een presentatie etc. Bij deze leerlijn gebruiken wij o.a. de informatie-

boekjes van De Ruiter en de methode ‘Op Expeditie’ waarbij kinderen stapsge-
wijs toewerken naar een werkstuk of een presentatie. Leesplezier is een be-

langrijk onderdeel van het leren lezen. Wij schenken daarom ook veel aan-
dacht aan boek- en leespromotie. De leerlingen houden boekbesprekingen, er 

wordt regelmatig voorgelezen en wij beschikken over een grote hoeveelheid 
kinderboeken waarvan de kinderen gebruik mogen maken. Wij doen ieder jaar 

mee aan de Kinderboekenweek en organiseren allerlei extra activiteiten rond-
om het jaarthema. Wij maken op school gebruik van het protocol dyslexie om 

kinderen met leesproblemen vroeg in beeld te krijgen. 
 

Schrijven 
Ondanks dat er in onze maatschappij steeds meer gebruik wordt gemaakt van 

computers, is ook het schrijven met een pen nog een vaardigheid die kinderen 

goed moeten beheersen. Wij maken gebruik van de methode ‘Klinkers’ voor de 
groepen 3 t/m 8. Hiermee begeleiden wij de kinderen bij de vorming van een 

persoonlijk handschrift, een verbonden schrift, dat in een goed tempo geschre-
ven kan worden en goed leesbaar is. 

 
Rekenen en wiskunde 

Rekenen staat dagelijks op het programma in alle klassen. De lessen rekenen 
vinden meestal plaats in de ochtend en zijn georganiseerd via het basisstof-

niveauwerk-systeem. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de verschillen 
tussen leerlingen. Onze methode ‘Pluspunt 3’ sluit hier naadloos bij aan en 

heeft als uitgangspunt het werken in 3 verschillende niveaugroepen. Pluspunt 
3 gaat uit van realistisch rekenen. De inhoud van deze methode is eigentijds 

en houdt rekening met de allernieuwste inzichten binnen het vakgebied reke-
nen, zoals realistisch rekenen. De methode zorgt ervoor dat leerlingen op een 
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inzichtelijke manier basisvaardigheden verwerven, die zij in het leven van alle 

dag kunnen toepassen. Binnen de lessen zijn zowel het directe instructiemodel 
als het zelfstandig werken belangrijke pijlers. Het digibord heeft een belangrij-

ke ondersteunende functie tijdens de instructies en biedt digitale lessen en di-
gibordboeken. Ook in de groepen 1 en 2 wordt onder andere met de methode 

Pluspunt gewerkt. 

 
Engels 

Take it easy is een digibordmethode om Engels te geven in groep 1 t/m 8. Ta-
ke it easy is geen digitale afgeleide van een werkboek, maar heeft het digibord 

als uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de klas. 
De native speaking co-teachers helpen de Engelse lessen leuk en goed te ma-

ken. De leerlingen worden actief betrokken en krijgen eindeloos veel manieren 
aangeboden om zich de Engelse taal eigen te maken. Take it easy heeft een 

concentrische opbouw. Deze methode Engels dompelt leerlingen daarmee on-
der in de Engelse taal: van begin tot het einde van de Engelse les wordt Engels 

gesproken. Door onderdompeling en herhaling, stijgt het taalniveau van leer-
lingen snel. 

 
Wereldoriëntatie 

In dit vormingsgebied komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en tech-
niek aan de orde. Tijdens de lessen verwerven leerlingen kennis. Wij beogen 

dat kinderen deze kennis combineren met inzicht en vaardigheden en dat zij 
hierbij een zelfstandige, verantwoordelijke en kritische houding aannemen.  

 
Binnen de kleutergroepen wordt bij het vakgebied wereldoriëntatie thematisch 

gewerkt. Hierbij wordt naast thema’s vanuit de methode ‘Schatkist’ gebruik 
gemaakt van eigen thema’s en werkvormen.  

 
In groep 3 geldt hetzelfde voor de methode ‘Veilig de Wereld in’. Voor het vak 

geschiedenis gebruiken wij vanaf groep 5 de methode ‘Bij de Tijd’. Deze me-

thode wisselt leerkrachtgebonden lessen af met lessen zelfstandig werken. Wij 
vullen de methode aan met digitale bronnen, zoals het internet. De instructies 

worden ondersteund door gebruik van digitale middelen op het digitale school-
bord. Voor het vak aardrijkskunde hebben wij vanaf groep 5 gekozen voor de 

methode ‘Meander’. Dit is een eigentijdse methode die het onderdeel topogra-
fie integreert in de thematische hoofdstukken. Bij natuur- en techniekonderwijs 

staan ‘De Techniektorens’ en de natuurlessen van een speciale werkgroep cen-
traal. Het uitgangspunt is ‘Natuur moet je beleven!’. Dit betekent dat kinderen 

vooral aan de slag gaan met natuur- en techniekthema’s. Om dit te realiseren 
zijn er ouders betrokken bij zowel de technieklessen als de natuurlessen. Bij 

het vakgebied wereldoriëntatie maken wij in diverse klassen gebruik van de 
materialen van Schooltelevisie.  

 
In het voorjaar werken wij om het jaar aan het project ‘Lentekriebels’. Bij dit 

project staat de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen centraal. 

 
In alle groepen wordt verkeersles gegeven. Groep 1 tot en met 3 werkt met 

‘Rondje Verkeer’ van ‘Veilig Verkeer Nederland’. Groep 4, 5 en 6 werken met 
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‘Op voeten en fietsen’ en groep 7/8 met de ‘Jeugdverkeerskrant’ (ook onder-

deel van de educatielijn van Veilig Verkeer Nederland). Groep 7 doet daarnaast 
mee aan het landelijk verkeersexamen en maakt gebruik van aanvullende ma-

terialen om zich hierop voor te bereiden. Om het jaar vindt ook een project-
week verkeer plaats. 

 

Expressie 
Het vakgebied expressie brengt evenwicht in het programma van de dag. 

Dramatische expressie, tekenvaardigheid en handvaardigheid zijn een vast on-
derdeel van het programma. Er is dagelijks aandacht voor een of meer onder-

delen van dit vakgebied.  
 

Rondom speciale momenten in het jaar zoals de feestdagen is er extra aan-
dacht en wordt er thematisch gewerkt. De basis voor het vakgebied expressie 

ligt bij de vakmethode ‘Moet je doen!’. Deze methode zorgt voor een ononder-
broken leerlijn. Als aanvulling organiseren wij diverse activiteiten, zoals de 

klasdoorbroken creamiddagen in ateliers en werken alle leerlingen jaarlijks 
mee aan het voorbereiden en opvoeren van een zogenaamde podiumbeurt 

waarbij alle disciplines samenkomen. Onze school neemt deel aan het kunst-
menu van de werkgroep ‘KIDS’ (Kunst In De School), hetgeen betekent dat 

alle groepen meerdere keren per jaar een speciaal project uitvoeren en waarbij 

excursies naar theater, museum of erfgoed centraal staan. Omdat wij vinden 
dat expressieve vorming een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van 

kinderen is, is De Regenboog netwerkschool cultuur van Kunst Centraal in 
Bunnik, is er een cultuurcoördinator aangesteld en nemen wij deel aan het 

verdiepingsprogramma ‘Scholen in Talenten’.  Een speciale plaats wordt inge-
nomen door de tussenschoolse opvang. Tijdens dit moment bieden wij kin-

deren allerlei culturele activiteiten aan als aanvulling op de reguliere speelmo-
gelijkheden op het plein. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld gitaarlessen of 

fluitlessen (blokfluit en zilverfluit). 
 

Bewegingsonderwijs 
Bewegen is belangrijk! Daarom zetten wij zoveel mogelijk sport en spel op de 

agenda. Groep 1 tot en met 8 gymt twee keer per week in de gymzaal. Eén les 
wordt gegeven door een vakleerkracht, de andere les door de eigen leerkracht. 

Als leidraad bij deze lessen zijn de handboeken voor ‘Basislessen Bewegings-

onderwijs deel 1 en 2‘ in gebruik. De groep 1 en 2 hebben naast de gymlessen 
in de gymzaal ook één of twee beweeglessen per dag buiten. Met onze lessen 

bewegingsonderwijs willen wij bereiken dat kinderen van jongs af aan plezier 
ervaren in het veelzijdig bewegen. De ontwikkeling van een goede motorische 

vaardigheid en de bevordering van sociaal gedrag in bewegingssituaties zijn 
belangrijke uitgangspunten voor onze lessen lichamelijke oefening en spel en 

beweging. Een speciale plaats wordt ingenomen door de pauzemomenten. Tij-
dens deze momenten bieden wij kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten aan 

als aanvulling op de reguliere speelmogelijkheden op het plein. Tot slot nemen 
wij als school deel aan de verschillende sportactiviteiten die in onze gemeente 

worden georganiseerd, zoals het voetbaltoernooi en de gemeentelijke sportda-
gen etc. 
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Godsdienstige vorming, SEO en burgerschap en integratie 

Onze Algemeen Christelijke identiteit komt vooral tot uiting tijdens de dagope-
ning. Een schooldag begint nooit zomaar met het openen van het reken- of 

taalboek. Tijdens een dagopening maken wij gebruik van de methode ‘Tref-
woord’. Door de jaren heen komen kinderen in aanraking met de thema’s en 

verhalen uit de Bijbel. Tijdens de grote Christelijke feesten, organiseren wij 

naast dagopeningen vaak ook schoolbrede weekopeningen en vieringen. Het 
samen vieren is een belangrijk onderdeel van onze school. Het samen naden-

ken over dieperliggende zaken in het leven, zorgt voor verbondenheid en een 
veilige, open sfeer op school. Om die reden hebben wij er ook voor gekozen 

om een ‘Vreedzame School’ te worden. ‘De Vreedzame school’ is een methode 
voor sociaal-emotionele vorming en burgerschap. Het is echter veel meer dan 

een methode en maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de identiteit en 
organisatie van de school. Tijdens de lessen leren kinderen van alle leeftijden 

dezelfde taal spreken en leren zij op dezelfde manier conflicten op te lossen. In 
groep 7 worden kinderen opgeleid tot mediator. Zij kunnen op hun beurt ande-

re kinderen helpen bij het oplossen van conflicten.    
 

1.6 Hoe geven we onze missie en visie vorm binnen onze zorgstruc-
tuur? 

Voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof, of juist meer uitdaging 

nodig hebben, is er een goede zorgstructuur op school. Een uitgebreide be-
schrijving hiervan is te vinden in ons zorgplan. Het document is op school in te 

zien. 
 

Binnen de zorgstructuur gaat het erom, samen met de ouders, een plan op 
maat te ontwerpen met als doel een maximale ontplooiing van de leerling op 

eigen niveau. De extra ondersteuning vindt meestal plaats binnen de klassen-
situatie en in sommige gevallen erbuiten en is soms individueel, maar vaker in 

groepsverband. De intern begeleider speelt binnen de leerlingenzorg een cen-
trale rol. Op De Regenboog hanteren wij de 1-zorgroute. Hierbij staat het han-

delingsgericht werken op basis van groepsplannen centraal. Het differentiatie-
model van De Regenboog is erop gericht, zoveel mogelijk binnen de klas on-

derwijs op maat te bieden. Voor de leerlingen die meer aankunnen (meer- en 
hoogbegaafde leerlingen) hebben wij een Meerklas. Dit is een plusklas (buiten 

de groep) waarin leerlingen extra uitdaging krijgen in de vorm van verrijking 

en verdieping. Soms hebben leerlingen meer individuele aandacht nodig om de 
basisstof te kunnen volgen. Ook dan organiseren wij in enkele situaties extra 

begeleiding buiten de groep. 
 

Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van leerlingen en dus onderwijs 
op maat te kunnen bieden, maken wij op school gebruik van een leerlingvolg-

systeem voor alle leerlingen. Met vaste toetsen en observatielijsten wordt de 
ontwikkellijn van de leerling gevolgd, waarbij alle resultaten worden geregi-

streerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Ouders worden op ver-
schillende momenten geïnformeerd over de voortgang van hun kind(eren) op 

zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele gebied (zie verder hoofdstuk 2 
Ouder en School).  

 
Het komt voor dat de reguliere basisschool niet de extra zorg en begeleiding 
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kan bieden die een leerling nodig heeft. In dat geval gaan wij samen met ou-

ders op zoek naar een school die wél speciale zorg kan bieden. Dit alles is ge-
regeld in de wet op het Passend Onderwijs. 
 

1.7 Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Door deze wet 

gaan scholen nauwer met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor 

dat alle kinderen het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding krijgen die 
zij nodig hebben. Alle scholen in onze regio (regulier onderwijs, speciaal basis-

onderwijs en speciaal onderwijs) hebben zich verenigd in het Samenwerkings-
verband ZOUT. Dit Samenwerkingsverband werkt in de regio Zuid-Oost-

Utrecht.  
 

Voor kinderen op de reguliere basisschool is er per 1 augustus 2014 weinig 
veranderd. Uw kind krijgt gewoon hetzelfde onderwijs en dezelfde begeleiding 

als nu. Hoe wij dat op De Regenboog organiseren heeft u hiervoor kunnen le-
zen.  Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die de school 

niet kan bieden, staat er sinds 1 augustus 2014 een regionaal team van des-
kundigen voor scholen klaar: het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT 

adviseert en ondersteunt scholen. Als het nodig is kan dit team ook een rol 
spelen in de overstap naar het speciaal (basis)onderwijs. Wat belangrijk is om 

te weten: de Wet Passend Onderwijs gaat niet over cluster 1 (blinde, slecht-

ziende kinderen) en 2 (kinderen met een communicatieve beperking zoals ge-
hoor-, taal- en/of spraakproblemen) van het speciaal onderwijs. Voor kinderen 

met een visuele, auditieve of communicatieve beperking blijft de landelijke in-
dicatie gewoon bestaan.  

 
Alle scholen moeten voortaan een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben. 

U vindt dat profiel door te klikken op het SOP van de school van uw keuze in 
het kaartje op de website van ZOUT (www.swvzout.nl). In het SOP staat welke 

ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Dat is 
voor u belangrijke informatie als u denkt dat uw kind extra ondersteuning no-

dig heeft. 
 

De Regenboog heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta ge-
kozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit pro-

fiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbe-

hoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel 
specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of 

wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is. 
 

U kunt uw kind aanmelden bij de school die u het beste vindt voor uw kind. 
Deze school kijkt of zij het onderwijs en de ondersteuning kan geven die uw 

kind nodig heeft. U kunt daar natuurlijk ook de school naar vragen. Als de 
school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als daar twijfel over be-

staat, kan het SOT worden ingeschakeld om mee te denken over een eventue-
le plaatsing. Wanneer de school uiteindelijk beslist dat zij uw kind niet kan 

plaatsen, moet zij een andere school zoeken voor uw kind. De wet noemt dat 
‘de zorgplicht van de school’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd 

in goed overleg met u.  

http://www.swvzout.nl/


Schoolgids 2017-2018                                                                                  

 

1.8 Opbrengsten van ons onderwijs 
Om onze opbrengsten te verantwoorden publiceren wij in onze schoolgids en in 

het jaarverslag een overzicht van groepsgemiddelden van de Citotoetsen 
(LOVS) die einde (juni) van schooljaar 2016/2017 zijn afgenomen. De getallen 

in het overzicht zijn niveauwaarden. Een niveauwaarde is een berekening van 

de plaats van een leerling binnen een van de Citoniveaus A t/m E. Elk Citoni-
veau is verdeeld in tien gelijke delen, waardoor er dus fijnmaziger naar het ni-

veau van de leerling kan worden gekeken. Er ontstaat zodoende een 50-
puntsschaal.  

 
Een leerling met een niveauwaarde 3,8 bevindt zich bovenin het B-gebied, een 

1,1 duidt op een score onderin het D-gebied. In de tabel hierna wordt ook ge-
bruik gemaakt van kleuren. Deze hebben de volgende betekenis: blauw = 

goed, groen = voldoende, oranje = matig, rood = onvoldoende. 
 

Opbrengsten citotoetsen eind 2016-2017 groep 3-8 

 

 

 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

(medio) 

Begrijpend lezen 

 

3,6 

 

4,3 

 

3,9 

 

3,8 

 

4,5 

 

4,3 

 

Drie-minuten-toets 2,1 

 

4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 

Rekenen-wiskunde 3,8 

 

3,9 2,7 4,1 3,4 3,8 

Spelling 3,2 

 

4,1 3,4 4,0 4,1 3,9 

Spelling werkwoorden  

 

   4,1 4,2 

Studievaardigheden  

 

 3,4 4,3 3,4 4,1 

Woordenschat 3,8 

 

4,2 2,4 3,6 4,1 3,6 

 

Toelichting: in dit schema ziet u de opbrengsten van citotoetsen die eind van het schooljaar 

(juni) zijn afgenomen. Dat geldt niet voor de toetsen van groep 8, die zijn medio groep 8  

(januari) afgenomen. Ook de toetsen begrijpend lezen in groep 5, 6 en 7 en de AVI in groep 7, 

zijn alleen in januari afgenomen. Van die toetsen zijn de opbrengsten van de ‘medio-toets’ 

vermeld.  

 

Opbrengsten eind 2016-2017 groep 1-2 

 

 Groep 1 Groep 2 

 

Rekenen voor kleuters 

 

4,1 4,1 

Taal voor kleuters 

 

3,9 4,2 

 

 

Uitstroom groep 8 2016-2017 

In schooljaar 2016-2017 zaten er 24 leerlingen in groep 8. Hieronder kunt u 

lezen naar welke school voor voortgezet onderwijs (en welk niveau) zij zijn 
uitgestroomd.  
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Instelling: 
Christelijk Lyceum Zeist    6 

Het Nieuwe Lyceum Bilthoven    6 
Montessori Lyceum Herman Jordan   4 

Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven  4 

Openbaar Lyceum Zeist    1 
Christelijk College Zeist    1 

Berg en Boschschool      2 
 

Niveau plaatsing in brugklas 
VMBO B    1     

VMBO TL/Havo    7 
Havo kansklas   1 

Havo/VWO     7 
Tweetalig Athenum  1 

VWO top    3 
Tweetalig gymnasium  1 

Gymnasium    3 
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2. School en thuis 

 

Sinds het ontstaan van De Regenboog is er een grote ouderbetrokkenheid. Wij 
geloven erin dat onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor ou-

ders en school. “Samenwerking brengt ons verder”, het motto van ons be-
stuur, gaat ook hier op. Met uw hulp gaat de kwaliteit van het onderwijs om-

hoog! 
 

2.1 Communicatie 
Een goede communicatie tussen school en thuis vinden wij erg belangrijk. U 

wordt als ouder op verschillende manieren geïnformeerd over de gang van za-

ken op school: 
 

 De schoolgids (begin van ieder schooljaar) 
 De kalender (via onze website) 

 De nieuwsbrief (wekelijks per e-mail) 
 De internetsite (Social Schools) 

 App Social Schools 
 Rapportgesprekken (drie keer per jaar) 

 Mededelingenborden in de hal en bij de klas 
 Informatieavond (begin schooljaar) 

 Koffie-inloop & klasseninloop (enkele malen per jaar) 
 Een huisbezoek (kleuters) 

 Kleuterinformatieboekje voor ouders (kleuters) 
 

Naast deze structurele vormen van communicatie zullen wij incidenteel contact 

met u opnemen als daar aanleiding toe is en hopen wij dat u snel aan de bel 
trekt als er vragen en/of opmerkingen zijn. U kunt als ouder op verschillende 

manieren een bijdrage leveren aan de school door betrokken te raken bij ver-
schillende activiteiten en commissies.  

 
2.2 Medezeggenschap 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Een MR is een 
wettelijk verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden ad-

vies- of instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf za-
ken bij het bestuur of haar vertegenwoordiger aan de orde te stellen, waarvan 

zij vindt dat zij aandacht vragen.  
 

Een MR kent leden die speciaal de belangen van het personeel vertegenwoor-
digen (de zogenaamde personeelsgeleding), en leden die speciaal de belangen 

van de “klanten” (ouders/verzorgers/kinderen) van de school vertegenwoordi-

gen (de zogenaamde oudergeleding).  In principe trekken personeelsgeleding 
en oudergeleding gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk een 

standpunt naar het bestuur (en als vertegenwoordiger daarvan de directeur) 
over voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd. De notulen van de MR 

zijn openbaar en via de website te downloaden. 
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2.3 Activiteitencommissie (oudervereniging) 

De Activiteitencommissie (AC) is de oudervereniging van de school. In de AC 
werken ouders (verdeeld over de groepen) samen met een afvaardiging van 

het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische za-
ken. Hierbij kunt u denken aan het meehelpen tijdens feesten en vieringen 

(Kerst, Sinterklaas, carnaval, eindfeest, juffendag), schoolreisjes, sportevene-

menten en andere speciale activiteiten. Ook int en beheert de AC de ouderbij-
drage. In principe zijn alle ouders van de school vanaf het moment van in-

schrijving lid van de oudervereniging door het ondertekenen van het aanmel-
dingsformulier van de school. Eens per jaar vindt er een algemene ledenverga-

dering plaats. Voor deze vergadering worden alle ouders uitgenodigd. Het 
mailadres van de Activiteitencommissie is ac@regenboog-debilt.nl. 

 
2.4 Klassenouders 

Aan iedere groep is een klassenouder gekoppeld. Een klassenouder heeft als 
doel om de samenwerking tussen ouders en school zo soepel en efficiënt mo-

gelijk te laten verlopen. Hij/zij assisteert daarnaast bij verschillende activitei-
ten of is betrokken bij het regelen van hulp van anderen. 

 
2.5 Overige ouderbetrokkenheid 

Naast de MR en de AC zijn er nog vele andere mogelijkheden om als ouder bij 

de school betrokken te zijn. Hierbij kan het gaan om structurele hulp, de na-
tuurouders of techniekouders, de luizencontrole, het leiden van een atelier tij-

dens de creamiddag, maar ook om incidentele hulp op verschillende momenten 
in het schooljaar.  

 
Het helpen op school is nooit verplicht, maar door een grote groep enthousias-

te hulpouders kunnen wij het onderwijs op school uitdagender en aantrekkelij-
ker maken. Naast praktische ouderbetrokkenheid vinden wij ook inhoudelijke 

ouderbetrokkenheid bij het leerproces van groot belang. Ouderbetrokkenheid 
is een bewezen succesfactor bij de ontwikkeling van kinderen. 

 
2.6 Klachtenregeling 

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. De scholen van de Stichting Delta De 

Bilt hanteren een klachtenregeling in het kader van de Kwaliteitswet Onder-
wijs. 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 direc-

teur 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 probe-

ren te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. 
De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. De 

klachtenregeling is op school ter inzage. U kunt er zeker van zijn, dat elke 
klacht serieus zal worden behandeld.  
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Namen en adressen: 
- Interne contactpersoon in de school zoals bedoeld in de klachtenregeling: Gerbert Ger-

ritsen en Lisette van Rossum. 

- Directeur-bestuurder van de Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, tel. 030-

2211552. 

- Externe contactpersoon: Dhr. F. Brouwer, werkzaam bij CED Rotterdam, Dwerggras 30 

3068 PC Rotterdam, 010-4071599. 

- Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs, f.brouwer@cedgroep.nl, postbus 907, 2270 

AX Voorburg. Tel: 070-3481148. 

 
2.7 Vrijwillige ouderbijdrage 

Onderwijs is in Nederland gratis. Scholen worden door de overheid bekostigd 
om het onderwijs te verzorgen. De oudercommissie van een school (bij ons de 

Activiteitencommissie genoemd) vraagt ouders echter wel een vrijwillige ou-

derbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht en wordt gebruikt voor allerlei 
niet-gesubsidieerde activiteiten voor alle kinderen op school.  

 
Bijvoorbeeld: feesten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest e.d.), uitstapjes, 

sport- en speldagen, de aankleding van de school, extra middelen voor crea-
tieve vaardigheden en nog veel meer. Op de algemene vergadering van de Ac-

tiviteitencommissie is een bedrag van € 75,- per leerling voorgesteld om de 
huidige voorzieningen in stand te kunnen houden. Voor kinderen die na 1 ja-

nuari instromen bedraagt de ouderbijdrage € 37,50. U ontvangt in het begin 
van het schooljaar een bericht van de penningmeester van de AC over dit on-

derwerp. Voor mensen met een U-pas is een speciale regeling getroffen.   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:f.brouwer@cedgroep.nl
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3. Praktische informatie 
 

3.1 Contactgegevens 
 
Basisschool de Regenboog Aeolusweg 8 
 030 – 2211088 3731 XG  De Bilt 

directie@regenboog-debilt.nl  
 

Directeur-bestuurder Stichting Delta de Bilt 
Martin van Veelen Planetenplein 2 
martin@deltadebilt.nl 3721 LH  Bilthoven 

 
Directie: 

Douwe Bilder  
directie@regenboog-debilt.nl Houten 
  

Karin Brascamp  
directie@regenboog-debilt.nl De Bilt 

  
Intern begeleider/remedial teacher/meerklas 
Wilma Jochem  

wjochem@regenboog-debilt.nl Driebergen 
  

Leerkrachten groep 1-2 Blauw: 
Marjolein Linschoten  

mlinschoten@regenboog-debilt.nl 

 

 

Maaike Top 

mtop@regenboog-debilt.nl 
 

Bilthoven 
 

 
 

Bilthoven 
 

Leerkrachten groep 1-2 Oranje: 

Veronique van de Bildt   
vvdbildt@regenboog-debilt.nl Utrecht 

 
Eva Beumer Utrecht 
ebeumer@regenboog-debilt.nl  

  
Leerkracht groep 1-2 Rood: 

Lisette van Rossum    
lvrossum@regenboog-debilt.nl Utrecht 
 

Eva Beumer                                         Utrecht  
ebeumer@regenboog-debilt.nl  

  
Leerkracht groep 3: 
Els van Atten  

evatten@regenboog-debilt.nl Utrecht 
 

Annemiek van der Ploeg                         De Bilt 
mvnimwegen@regenboog-debilt.nl  

mailto:directie@regenboog-debilt.nl
mailto:martin@deltadebilt.nl
mailto:directie@regenboog-debilt.nl
mailto:directie@regenboog-debilt.nl
mailto:wjochem@regenboog-debilt.nl
mailto:mlinschoten@regenboog-debilt.nl
mailto:mtop@regenboog-debilt.nl
mailto:vvdbildt@regenboog-debilt.nl
mailto:ebeumer@regenboog-debilt.nl
mailto:lvrossum@regenboog-debilt.nl
mailto:ebeumer@regenboog-debilt.nl
mailto:evatten@regenboog-debilt.nl
mailto:mvnimwegen@regenboog-debilt.nl
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Leerkracht groep 4: 
Els Firet  

efiret@regenboog-debilt.nl     Houten 
 
Leerkracht groep 5: 

Gerbert Gerritsen  
ggerritsen@regenboog-debilt.nl Bilthoven 

 
Leerkrachten groep 6: 
Sabine Kors  

skors@regenboog-debilt.nl Utrecht 
  

Douwe Bilder  

directie@regenboog-debilt.nl Houten 

 
Leerkracht groep 7: 
Anique Diepeveen 

adiepeveen@regenboog-debilt.nl 
 

 

Soest 

Frank de Bruin  
fdbruin@regenboog-debilt.nl                     Bilthoven 
 

 

Leerkrachten groep 8: 
  

Frank de Bruin  
fdbruin@regenboog-debilt.nl Bilthoven 
  

Cecile Eurlings 
ceurlings@regenboog-debilt.nl   De Bilt 

 
Conciërge  
Hassan el Harrachi  Utrecht 

  
Administratief medewerker  

Michaël de Gier   
administratie@regenboog-debilt.nl  

 
Activiteitencommissie  
Marike Stamer  

ac@regenboog-debilt.nl  
  

Medezeggenschapsraad 
Jurgen Los (voorzitter)  
mr@regenboog-debilt.nl  

 

mailto:efiret@regenboog-debilt.nl
mailto:ggerritsen@regenboog-debilt.nl
mailto:ceurlings@regenboog-debilt.nl
mailto:directie@regenboog-debilt.nl
mailto:adiepeveen@regenboog-debilt.nl
../../../../Leerkrachten/Algemeen/TEMP%20schoolgids/fdbruin@regenboog-debilt.nl
../../../../Leerkrachten/Algemeen/TEMP%20schoolgids/fdbruin@regenboog-debilt.nl
mailto:ceurlings@regenboog-debilt.nl
mailto:administratie@regenboog-debilt.nl
mailto:ac@regenboog-debilt.nl
mailto:mr@regenboog-debilt.nl
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3.2 Schooltijden 

Met ingang van schooljaar 2014/2015 werken wij met de schooltijden van het 
vijf-gelijke-dagenmodel. Dat betekent dat alle groepen van maandag tot en 

met vrijdag school hebben van 8.30 tot 14.00 uur. Daarbij hanteren wij een 
continurooster. Dat wil zeggen dat niemand tussen de middag naar huis gaat. 

Alle kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht.  
         

3.3 Begin van de dag 
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open en ouders mogen dan mee 

naar binnen tot aan het lokaal. Ouders met kinderen in groep 1/2 kunnen hun 
kinderen tot in de klas brengen. Dat geldt tot de herfstvakantie ook voor groep 

3. Belangrijk is dat de les om 8.30 uur kan starten en dat ouders op tijd het 

lokaal verlaten. De leerkracht zal hiervoor een teken geven. Er is na schooltijd 
gelegenheid om de leerkracht te spreken, vóór schooltijd is de leerkracht er 

om de kinderen op te vangen en hun verhalen te horen. Veel ouders willen 
toch graag voor aanvang van de lessen nog snel even iets meedelen aan de 

leerkracht. Dit kan door iets in het klassenschrift te vermelden (groep 1/2) of 
door een briefje mee te geven (groep 3 en hoger). 

 
3.4 Ophalen 

Om 14.00 uur kunt u buiten wachten op uw kind(eren). De groepen worden 
door de leerkrachten naar buiten gebracht of gaan zelfstandig naar buiten.  

 
3.5 Eten en drinken 

Rond tien uur wordt er in de klas iets gedronken en fruit gegeten. Het eten be-
staat alleen uit fruit (of stukje komkommer, tomaatjes o.i.d.), dit graag ge-

schild en/of gesneden in een afgesloten bakje.  

Rond twaalf uur wordt er geluncht. Hiervoor geeft u de kinderen brood, fruit en 
wat te drinken mee. Via de leerkracht kunt u een inschrijfformulier voor 

schoolmelk krijgen. U heeft  dan de keuze uit melk of chocolademelk. Geeft u 
uw kind zelf drinken mee, dan graag in een goed afsluitbare beker of pakje. 

Wilt u geen priklimonade meegeven. Wij stimuleren op school gezonde voe-
ding. 

 
3.6 Aanmelden en instromen 

Wat is de missie en de visie van de school? Hoe wordt er lesgegeven? Wat is 
de locatie? Welke identiteit heeft de school? Wat zijn de schooltijden? Een 

school kiezen, dat doe je niet zomaar.  

De basisschool is een plek waar uw kind(eren) acht jaar in een belangrijke pe-
riode van hun leven veel tijd gaan doorbrengen. Alle reden dus om u goed te 

oriënteren voordat u een keuze maakt. 
 

Stap 1: Oriëntatie  

Via deze schoolgids, maar ook via onze website geven wij u een beeld van De 
Regenboog. U kunt over onze visie lezen en inhoudelijke en praktische infor-

matie vinden. Ook krijgt u een beeld van de activiteiten en bijzondere gebeur-
tenissen die kenmerkend zijn voor de De Regenboog.  
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Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding 
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding met 

de directie van de school. Wij informeren u over de inhoud en organisatie van 
het onderwijs op De Regenboog. Daarna maken wij met u een rondje door de 

school die op dat moment volop in bedrijf is. Er is alle ruimte om vragen te 

stellen. Een kennismakingsgesprek/rondleiding duurt meestal een uur.  
 

Stap 3: Aanmeldingsformulier 
Aan het einde van de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Het 

ingevulde formulier kunt u inleveren/opsturen naar de school. Binnen 3 weken 
ontvangt u via het kantoor van Stichting Delta een bevestiging van plaatsing 

(als er ruimte is in de betreffende groep) of een bevestiging van plaatsing op 
de wachtlijst. 

 
Stap 4: Instromen 

Ongeveer vier maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt en voor het 
eerst naar school gaat, ontvangt u van ons bericht in welke van de drie kleu-

tergroepen hij/zij geplaatst is. Kort daarna neemt de leerkracht van deze groep 
contact met u op om afspraken te maken over het wennen (enkele dagdelen) 

en de eerste echte schooldag. 

 
3.7 Werkdagen teamleden 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2  

Rood 
Lisette x x x x  

 Eva     x 

1-2 
Oranje 

Veronique x x   x 

Eva   x x  

1-2 

Blauw 

Marjolein x x   x 

Maaike   x x  

Groep 3 
Els van A.  x x x x 

Annemieke x     

Groep 4 Els F. x x x x x 

Groep 5 Gerbert x x x x x 

Groep 6 
Sabine  x x x x 

Douwe x     

Groep 7 
Anique x x   x 

Frank   x x  

Groep 8 Cecile   x x x 
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Frank x x    

IB/RT Wilma x x x x  

Directie Douwe  x x x  

 Karin x x   x 

Gym Paul   x   

 
3.8 Gymnastiek 
De kleuters hebben elke dag een uur beweging, buiten of in de gymzaal. Zij 

gymmen in hun hemd,  onderbroek en gymschoenen met witte zolen. De gym-

schoenen worden in een tas, voorzien van de naam, aan de kapstok gehangen. 
Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen twee keer per week in de gymzaal (bij 

mooi weer ook buiten). Zij dragen hierbij gymkleding of een turnpakje en 
gymschoenen. Wij vragen u om uw kind(eren) geen sieraden te laten dragen 

op de gymdagen. I.v.m. de veiligheid moeten deze worden afgedaan tijdens de 
lessen en dan raken zij soms zoek. Eén gymlessen wordt gegeven door een 

vakleerkracht (Paul van de Brink). De andere gymles geeft de leerkracht zelf. 
 

3.9 Speelgoedmiddag 
Iedere laatste donderdag van de maand is het speelgoedmiddag in de 

groepen 1-2. Jonge kinderen nemen graag spullen van thuis mee. Dat mag op 
deze speelgoedmiddagen (andere dagen a.u.b. géén speelgoed mee laten ne-

men). Liever geen gewelddadig speelgoed of speelgoed dat te veel lawaai 
maakt, te klein (i.v.m. zoekraken) of te kostbaar en kwetsbaar is. Wij vinden 

het leuk als tijdens projecten kinderen wel spullen meenemen die met het on-

derwerp van het project te maken hebben. Dit wordt in de nieuwsbrief vermeld 
of op een andere manier kenbaar gemaakt.  

 
3.10 Verjaardagen 

In de groepen 1-2 wordt de verjaardag van uw kind 's morgens in de kring ge-
vierd. Eén van de ouders kan in de klas de verjaardag meevieren. Indien mo-

gelijk wordt de traktatie (wilt u die a.u.b. bescheiden houden, wij stimuleren 
gezond eten op school) tijdens het vieren genuttigd en anders om 14.00 uur 

meegegeven. Met twee vriendjes kan uw kind tijdens het speelkwartier in de 
eigen bouw de klassen rond met een grote kaart. I.v.m. de planning van dub-

bele verjaardagen verzoeken wij u om met de juf te overleggen op welke dag 
uw kind kan trakteren. Wij verzoeken u uitnodigingen voor partijtjes buiten de 

klas aan de ouders van de desbetreffende kinderen te geven. Vanaf groep 3 
worden de verjaardagen rond 10.00 uur gevierd, zonder ouders. 

 

3.11 Hoofdluis 
Op elke school komt het nu en dan voor dat er kinderen met hoofdluis besmet 

zijn. Om dit binnen de perken te houden controleren wij de kinderen regelma-
tig, in ieder geval op de woensdag na elke vakantie. Wij willen u vragen om 

deze dagen rekening te houden met het kapsel van uw zoon/dochter (geen gel 
of ingewikkelde vlechten e.d.). Mocht er in een groep luis geconstateerd zijn, 

dan melden wij dit direct aan alle ouders, zodat u maatregelen kunt nemen.  
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3.12 Huisbezoek 

Met ouders van nieuwe kinderen wordt na ca. 6 weken een afspraak gemaakt 
voor een informeel huisbezoek. Dit bezoek vindt plaats tussen de middag of na 

schooltijd. Er wordt van tevoren een afspraak gemaakt. Dit bezoek is vooral 
bedoeld om het contact met het kind te bevorderen. 

 
3.13 Televisie 

Er wordt op school gekeken naar uitzendingen van de schooltelevisie. De groe-
pen 1-2 kijken naar ‘Koekeloere’. Groep 3-4 kijkt naar ‘Huisje, Boompje, 

Beestje’ en – groep 3 – ‘Leesdas, lettervos, boekentas’, groep 5-6 naar ‘De 
Buitendienst’ en groep 7-8 naar het ‘Schooltv-weekjournaal’. Rond Sinterklaas, 

Kerst en projecten wordt ook gebruik gemaakt van de tv. 

 
3.14 Leerplicht, absentie en verlof 

Kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Vierjarige kinderen mo-
gen de middagen af en toe thuisblijven, als blijkt dat het nog wat veel voor 

hen is. Bijzondere verlofdagen moeten aangevraagd worden met een formulier, 
dat bij de directeur te verkrijgen is. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige om-

standigheden’ kan de directie toestemming verlenen voor verlof. Afwezigheid 
door ziekte kunt u telefonisch doorgeven voor aanvang van de schooldag.  

 
3.15 Namen en adressen 

De kinderen krijgen een adreslijst van hun groep mee. Dat is handig met het 
oog op het maken van speelafspraken e.d. Heeft u er bezwaar tegen dat uw 

adres/telefoonnummer op de uitgedeelde lijst staat, dan kunt u dat kenbaar 
maken bij de directie. Mochten er wijzigingen zijn, dan kunt u dit schriftelijk 

aan de leerkracht doorgeven. Bij de deur van het lokaal hangt bij de start van 

het jaar een lijst waar u extra telefoonnummers kunt noteren van uzelf (werk 
e.d.) of degenen (grootouders, buren e.d.) waarmee wij contact op kunnen 

nemen als zich problemen voordoen met uw kind en u niet bereikbaar bent.  
 

3.16 Studiedagen of -dagdelen 
Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen enkele dagen vrij. Deze mo-

menten gebruikt het team voor nascholing e.d. Voor het complete overzicht 
van data verwijzen wij naar onze kalender. 

 
3.17 Buitenschoolse opvang  

Er zijn diverse aanbieders van buitenschoolse opvang in De Bilt. Voor na-
schoolse opvang werken wij samen met Stichting Kinderopvang De Bilt. De 

stichting organiseert naschoolse opvang in hun eigen gebouw (verderop in de 
straat) onder de naam De Bonte Kraai. Met deze samenwerking lopen wij 

vooruit op de plannen voor een herinrichting van het gebied rondom de school. 

In de gebiedsvisie (juni 2009) voorziet de gemeente nl. nieuwbouw voor de 
school en ontstaat er een IKC (integraal kindcentrum) op het terrein van De 

Regenboog (basisschool, BSO en peutergroep). Meer informatie over de BSO 
leest u op: www.kinderopvang-debilt.nl. Leerlingen van onze school gaan ook 

naar de BSO van andere organisaties waaronder naar die van ’t Mereltje.  
 

http://www.kinderopvang-debilt.nl/


Schoolgids 2017-2018                                                                                  

3.18 Opstap 

Het Opstapteam werkt al een aantal jaren samen met basisschool De Regen-
boog. Ook voor 2015 - 2016 zijn er weer Opstapbijeenkomsten gepland en 

misschien is het Opstapprogramma ook iets voor u en uw gezin. Opstap is een 
spel- en leerprogramma voor kinderen uit groep 1 en 2.  

 

Uw kind wordt voorbereid op groep 3 van de basisschool. Het Opstapmateriaal 
reikt u spelletjes, oefeningen en leesboekjes aan waardoor uw kind spelender-

wijs diverse vaardigheden leert. Daarnaast is het programma bedoeld als 
steuntje in de rug bij het opvoeden van uw kind en de ouder-kind-interactie. 

De ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal. Ouders die meedoen aan 
het Opstapprogramma worden begeleid door een Opstapmedewerker. De me-

dewerker geeft tijdens wekelijkse bijeenkomsten uitleg over het programma. 
Ouders krijgen alle informatie om thuis met hun kind aan de slag te gaan. De 

groepsinstructie vindt meestal op school plaats, maar kan ook bij u thuis (indi-
vidueel) worden gegeven. Het is voor de ouders erg leuk om op deze manier 

betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind! Door dagelijks tien minuten 
met hun kind te spelen en te werken volgens het programma krijgen de ouders 

meer inzicht in de ontwikkeling van het kind. Het kind geniet  van de aandacht 
die het dagelijks krijgt van de ouders en leert hierbij spelenderwijs. Nadat u 

zich heeft aangemeld, volgt de inschrijving. De kosten voor Opstap zijn: € 35,- 

(al het gebruikte materiaal mag gehouden worden) voor twee jaar. De kosten 
voor een jaar zijn: € 25,-(instroom in jaar 2) U kunt zichzelf aanmelden of ex-

tra informatie vragen via de groepsleerkracht of via 030-2677781. Ook kunt u 
mailen naar opstap@meanderomnium.nl.  

 
3.19 Schoolshirts 
Via de school kunt u een schoolshirt aanschaffen. Een nieuw shirtskost € 7,50 
per stuk en een tweedehands shirt (indien beschikbaar) € 3,50. De schoolshirts 

worden gedragen tijdens allerlei activiteiten, zoals de avond4daagse, sportda-

gen, schoolreisjes etc. Het dragen van een schoolshirt staat niet alleen heel 
leuk en draagt bij aan de naamsbekendheid van de school, het komt ook de 

overzichtelijkheid en dus veiligheid ten goede.  
 

3.20 Gevonden voorwerpen 
Er worden regelmatig kwijtgeraakte spullen van kinderen en ouders gevonden 

op school. Naast de trap, na binnenkomst rechts (eerste ingang) staat een 
kastje waarin deze spullen worden verzameld. Tijdens de gespreksavonden 

stallen wij spullen uit in de hal, zodat u nog eens goed kunt kijken of er iets 

van u of uw kind(eren) tussenzit. 
 

3.21 Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Ieder jaar wordt er een groepsfoto gemaakt 

en om het jaar een portretfoto. Het is mogelijk om broertjes en zusjes (ook 
niet-schoolgaande) samen op de portretfoto te laten zetten. 

 
3.22 Foto- en filmmateriaal 

Steeds vaker maken wij op school gebruik van de mogelijkheden van nieuwe 
media. Op de website hebben alle groepen een eigen pagina met verhalen en 

zelfs foto’s. Als u niet wilt dat uw kind op foto’s of video’s op de website voor-

mailto:opstap@meanderomnium.nl
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komt, dan dient u dit ieder schooljaar door te geven aan de groepsleerkracht. 

 
3.23 Gebruik ICT en nieuwe media 

In alle klassen maken wij gebruik van de mogelijkheden van ICT en nieuwe 
media. Om dit gebruik veilig en verantwoord te laten verlopen, hebben wij een 

protocol opgesteld waarin afspraken staan rondom dit thema.  

 
3.24 Vervoer van leerlingen 

Het komt voor dat wij met de leerlingen op stap gaan in het kader van een 
speciale les, excursie, schoolreis etc. Het vervoer vindt dan veelal plaats 

d.m.v. de hulp van ouders die hierbij hun eigen auto gebruiken. Het spreekt 
voor zich dat wij ons bij het vervoeren van leerlingen aan alle wettelijke en 

wenselijke voorschriften en regels houden. Heeft u er toch bezwaar tegen dat 
uw kind met iemand anders in de auto meerijdt, dan kunt u dit aangeven bij 

de directie.  
 

3.25 Duurzaamheid en mvo 
Wij proberen op school zo duurzaam mogelijk te zijn. Dit doen wij om zo het 

milieu te ontlasten en om een voorbeeld voor de omgeving te zijn. Ook probe-
ren wij ons in verschillende situaties zo maatschappelijk verantwoord op te 

stellen. Voorbeelden van duurzaamheid en mvo zijn te vinden in het inkoopbe-

leid van de school en de verschillende vormen van recycling waaraan wij mee-
werken (denk bijvoorbeeld aan het inzamelen van oud papier). Daarnaast staat 

er op het dak van de school een substantiële hoeveelheid zonnepanelen. U 
kunt ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheid op school door zoveel 

mogelijk uw kind op de fiets of lopend te brengen (komt ook de verkeersveilig-
heid ten goede!) of door rekening te houden met het verpakkingsmateriaal van 

eten en drinken. Ook kunt u in een speciale bak in de hal lege batterijen inle-
veren. Wij sparen daarmee ook nog eens voor leuke leermaterialen. In het 

schooljaar 2014-2015 heeft De Regenboog het Fairtrade certificaat ontvangen. 
 

3.26 Leerlingenlijst 
Niet lang na de start van ieder schooljaar wordt er een lijst meegegeven aan 

alle leerlingen met daarop de contactgegevens (naam, adres, telefoonnum-
mer). Dit is handig i.v.m. het onderling maken van speelafspraken e.d. Heeft u 

er bezwaar tegen dat uw gegevens op deze lijst staan, dan kunt u dit kenbaar 

maken bij de directie.  
 

3.27 Abong Mbang Kameroen 
Als school willen wij de leerlingen leren dat de welvaart die ons land kent, niet 

vanzelfsprekend is. Op school besteden wij om die reden structureel aandacht 
aan diegenen die het minder hebben in de wereld. Op voordracht van de ou-

ders en in samenspraak met de AC hebben wij ervoor gekozen om ons als 
school te verbinden aan één goed doel waarvoor wij regelmatig materiële (fi-

nanciële) en immateriële (kennis, educatie en persoonlijk contact) aandacht 
hebben. De keuze is gevallen op de stichting Kinderen van Abong Mbang. Deze 

kleinschalige  stichting ondersteunt een weeshuis in Kameroen. Kijk voor meer 
informatie op de website www.kinderenvanabongmbang.nl.  

 

http://www.kinderenvanabongmbang.nl/
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3.28 Partnerschap Marnix Academie Utrecht 

Als maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving staat, voelen 
wij ons verantwoordelijk voor het onderwijs in de meest brede zin van het 

woord. Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn wij, net als alle andere scholen van 
de stichting Delta, daarom partnerschool van de Marnix Academie in Utrecht. 

Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn wij ook officieel gecertificeerd partnerschool 

van de Marnix Academie. Het zijn van een opleidingsschool betekent dat er 
binnen onze school studenten (meestal PABO-studenten) van de Marnix aca-

demie stagelopen. Een groot voordeel van het zijn van een opleidingsschool is 
dat wij dicht op het vuur van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen zitten.  

Dit past goed bij een dynamische school als De Regenboog en daar wordt zo-
wel de school als de student beter van. Binnen ons team is Gerbert Gerritsen 

de interne coördinator opleidingen. Met vragen over dit onderwerp kunt u bij 
hem terecht.   

 
3.29 CJG/GGD 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren 
en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. 

De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele 
problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te on-

dersteunen bij eventuele vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met 
andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikke-

ling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de 
GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige 

en een assistente JGZ. 
 

Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder bericht van ons als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. 

De gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op 
school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het onder-

zoek in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op 
school. Bij groep 2 krijgen ouders de direct de terugkoppeling. Bij groep 7 

worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat 
ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugd-

arts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw 
kind naar het spreekuur te komen.  

 
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

De spreekuren vinden plaats op de GGD-locatie. U kunt er terecht met vragen 
over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een ge-

sprek. U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 

- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een 

gesprek. 
- Het consultatiebureau heeft aangegeven dat een onderzoek of een gesprek 

gewenst is. 
- De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het 

spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. 
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken.   
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Inloopspreekuur (0-12 jaar) 

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 
Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen 

van 0-12 jaar.  
Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

• Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind  
• Een keer extra wegen en/of meten 

• Voedingsadvies  
 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde 

dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 
4600046. Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: op-

voedvragen@ggdru.nl en de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via 
@deschoolarts. 

 
Vaccinaties DTP en BMR 

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden in-
geënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, 

tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep 
om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP-

prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode 
hond. 

 
3.30 Uw kind ziekmelden 

Wanneer uw kind ziek is en hierdoor thuis moet blijven, wordt u als ouder ver-
zocht de school in te lichten voor de schooldag begint. U kunt hiervoor het bes-

te bellen naar de directie, die de ziekmelding doorgeeft aan de desbetreffende 

leerkracht. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte zal de groepsleerkracht 
na een week zelf even bellen om te vragen hoe het met de leerling is. Bij lang-

durig zieke kinderen die vanwege operatie of andere redenen langere tijd 
school moeten missen, wordt in overleg met de ouders besproken hoe hier 

mee om te gaan. Er zouden bijvoorbeeld afspraken gemaakt kunnen worden 
over huiswerk, zodat de leerling niet teveel achterop raakt. 

 
3.31 Allergieën of andere aandoeningen 

De school is afhankelijk van de informatie die ouders verstrekken. In het geval 
van allergieën of andere aandoeningen zijn ouders zelf verantwoordelijk om de 

informatie aangaande de ziekte van hun kind aan ons door te geven. De 
groepsleerkracht maakt hiervan aantekeningen in het leerlingdossier, zodat dit 

kan worden doorgegeven aan de volgende leerkracht. Maar ook invallers moe-
ten op de hoogte zijn van allergieën in de klas. Daarom vragen wij ouders een 

formulier allergieën in te vullen die wordt bewaard in de groepsmap van de 

leerkracht. Bij traktaties let de leerkracht erop of de leerling de traktatie mag 
hebben. Aan de ouders van de leerling met een voedselallergie wordt om een 

trommeltje gevraagd met alternatieve traktaties. Commissies houden rekening 
met allergieën en overleggen met de ouders wat wel en niet mag. 

 
3.32 Ziekte of ongeval op school 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens schooluren 
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ziek wordt of zich verwondt. Als een pleister niet voldoende is, zal de school 

contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere door hen aan-
gewezen persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te 

bereiken zijn. Als de situatie vraagt om medisch handelen zal er een arts wor-
den geconsulteerd. Afhankelijk van wat de arts voorstelt wordt de situatie sa-

men met de preventiemedewerkers van de school zo goed mogelijk afgehan-

deld. 
 

Colofon 
 

Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog 
Aeolusweg 8 

3731 XG De Bilt 
Telefoon : 030-2211088 

E-mail : directie@regenboog-debilt.nl 
Internet : www.regenboog-debilt.nl 

Directie : Douwe Bilder & Karin Brascamp 
 

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs 
Planetenplein 2 

3721 LH Bilthoven 

Telefoon : 030-2211552 
E-mail : kantoor@deltadebilt.nl 

Internet : www.deltadebilt.nl  
Directeur-bestuurder: Martin van Veelen 
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