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Financiën 

De financiële verantwoording vindt 

plaats op stichtingsniveau. Kijk op: 

www.deltadebilt.nl/jaarverslagen/ 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Algemeen Christelijke Basisschool De 

Regenboog. In dit jaarverslag blikken wij op diverse gebieden terug op het 

afgelopen schooljaar. Waar mogelijk verwijzen wij naar andere plekken waar 

u verder kunt lezen over het betreffende onderdeel. 

Dit jaarverslag is samen met de functionele evaluatie van het schooljaarplan 

de afsluiting van de beleidscyclus van het schooljaar 2018-2019.  

 

 

Schoolinformatie 

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u veelzijdige 

informatie vinden over alle scholen in Nederland. 

Naast algemene gegevens vindt u er informatie 

over de opbrengsten van de school, de waardering 

door de verschillende partijen en informatie over 

de bedrijfsvoering rondom personeel en financiën. 

Klik op het logo hiernaast om naar de website te 

gaan. 

De Regenboog 
 

Planetenplein 2 

3721 LH Bilthoven 

directie@regenboog-debilt.nl 

www.regenboog-debilt.nl 
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Het schooljaar 2018 - 2019 

Bij de start van het schooljaar waren we al behoorlijk 

gewend aan de tijdelijke huisvesting. Inmiddels was 

duidelijk dat het nieuwbouwproces helaas opnieuw 

vertraging zou gaan oplopen. Door een mislukte 

aanbesteding zaten we voorlopig zonder aannemer. Hier 

baalden we natuurlijk enorm van. Maar het past bij onze 

school om niet bij de pakken neer te gaan zitten en dus 

zagen we de situatie ook als een kans. De vertraging 

betekende een mogelijkheid om een jaar lang extra de 

focus op het primaire proces te kunnen houden, terwijl 

achter de schermen alle inzet was gericht op het 

vlottrekken van het nieuwbouwtraject.  

De afbeelding hiernaast visualiseert welke onderwerpen 

werden ontwikkeld en/of geborgd. In het schooljaarplan 

vindt u het volledige overzicht. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

De Lerende 

organisatie 

De Regenboog streeft 

ernaar een lerende 

organisatie te zijn. Dit 

betekent dat wij gericht 

zijn op de buitenwereld 

en ons steeds afvragen 

wat die veranderende 

wereld van ons vraagt. 

Het afgelopen jaar zijn de 

leerteams o.a bezig 

geweest met: 

 
 Cultuuronderwijs: De   

   Muziekimpuls 

 

 Implementatie beleid  

   hoog- en  

   meerbegaafdheid 

 
 Borgen HGW  

 

 Werkdrukgelden: het  

   ondersteuningsteam 

 
  

 



 

 

 

  

Muziekimpuls: muziek met kwaliteit!  
 

2018-2019 was het tweede jaar van de Muziekimpuls. 

Dankzij de toekenning van de subsidie hebben wij een 

flinke impuls kunnen geven aan de kwaliteit en het 

aanbod van muziek op De Regenboog. Het kinderkoor en 

het orkest zijn twee in het oog springende activiteiten van 

dit jaar, maar ook op andere gebieden is van alles 

gebeurd. Zo hebben we geïnvesteerd in instrumenten en 

hebben de leerkrachten persoonlijke coaching gehad van 

specialisten. De impuls past helemaal bij onze visie op de 

brede ontwikkeling van kinderen met als motto: Hoofd, 

hart én handen!  Wij bedanken onze partner Het 

Kunstenhuis voor hun bijdrage! 

 

 

Implementatie beleid HB 

 

Vorig jaar heeft het leerteam hoog- en meerbegaafdheid 

o.l.v. adviesbureau Novilo samen met het leerkrachtenteam 

een beleidsplan opgesteld. Dit schooljaar stond de 

implementatie centraal. Onder de werktitel ‘meer in de klas’ 

zijn we gestart met het versterken van het onderwijs op 

maat in de klas. In de tweede en derde periode is de focus 

verschoven naar het onderwijs op maat buiten de klas: de 

meerklas. Tijdens drie teamtrainingen en een ouderavond is 

er speciale aandacht geweest voor het deelthema 

executieve functies. Ouders werden verder betrokken door  

een themabijeenkomst én de klankbordgroep HB.     

Het ondersteuningsteam  

Dankzij de werkdrukgelden konden wij dit jaar 

voor het eerst werken met een ambulante schil, 

het zogenaamde ondersteuningsteam. Het OT, 

samen met het team bedacht en uitgewerkt, 

maakte alle verwachtingen waar. De doelen: 

werkdrukverlaging en kwaliteitsverhoging zijn 

ruimschoots gehaald. Bijkomende voordeel is 

dat de vervanging intern is geregeld. 
 

Handelingsgericht werken 

Bij HGW is de ondersteuningsbehoefte van de leerling het 

centrale uitgangspunt. Uitgewerkt in groepsplannen, is dit 

al tien jaar de basis waarop wij ons onderwijs baseren. De 

nieuwe uitgave HWG – Samenwerken aan schoolsucces 

(Noëlle Pameijer) was voor ons dit jaar aanleiding om het 

gedachtegoed opnieuw te doorgronden.  

 

 

En meer… 

 

De genoemde speerpunten zijn slechts een deel van de ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar. Het volledige overzicht van ontwikkelpunten en evaluaties vindt u in 

het functionele schooljaarplan dat is op te vragen bij de school.  
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Medezeggenschapsraad 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) 

verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor 

inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of 

instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de 

bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar 

vertegenwoordiger aan de orde te stellen.  

 

Het jaarverslag van de MR is terug te vinden op de 

website van de school. Ook de notulen van de MR zijn 

openbaar en via deze website te downloaden. 

 

www.regenboog-debilt.nl/informatie/medezeggenschapsraad/ 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie (AC) is een oudervereniging waarin 

ouders samenwerken met een afvaardiging van het 

schoolteam op het gebied van allerlei praktische en 

organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het 

meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen, 

Sinterklaas, Carnaval, schoolreisjes, eindfeest en meer). De 

AC int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt 

jaarlijks in de ALV verantwoording af aan haar leden (alle 

ouders van de school) over de bestedingen.  

 

Op onze website kunt u informatie over de AC vinden. 

 

www.regenboog-debilt.nl/informatie/activiteitencommissie/ 

Nieuwsbrieven, Social Schools en Twitter 

Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren. 

Om die reden versturen wij een wekelijkse nieuwsbrief en 

gebruiken we Twitter en het communicatieplatform Social 

Schools. 

 

Op onze website kunt u de nieuwsbrieven en de openbare 

berichten van Social Schools terugvinden. 

 

www.regenboog-debilt.nl/informatie/nieuwsbrieven  

www.regenboog-debilt.nl/ 

www.twitter.com/RBdebilt 
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