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VOORWOORD 
 
De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor uw kind als 
voor u. Gedurende acht jaar vertrouwt u uw kind heel wat uren toe 
aan de zorg van de leerkrachten op school. Deze jaren zijn een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan 
ook met zorg. De Driemaster is een basisschool met een bijzonder 
onderwijsconcept. 
 
De Driemaster is een leergemeenschap. Dat wil zeggen dat 
kinderen en leerkrachten samenleven en samenwerken. Daardoor 
maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale 
vaardigheden eigen, die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij 
streven ernaar dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Het 
team van De Driemaster wil ieder kind een maximale kans op 
ontplooiing bieden. Op de allereerste plaats door het geven van 
goed en degelijk onderwijs afgestemd op de ontwikkeling van het 
kind. U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke 
manier wij werken aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.  
 
We beschrijven hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen, 
wat wij verwachten van ouders en wat ouders kunnen verwachten 
van de school. 
 
Wij wensen  u veel plezier toe bij het lezen van deze schoolgids.  
 
Mede namens de medewerkers van De Driemaster, 
 
Adriaan van Toor 
(directeur) 
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Eén | NIEUW EN VERNIEUWEND 
 
De Driemaster in het kort 
De driemaster heeft lange tijd de  geëxcelleerd in het presteren op 
cognitief vlak, heden en toekomst is erop gericht dat kinderen zich 
breed kunnen ontwikkelen, zodat ieder kind tot zijn recht komt. Elk 
kind mag zichzelf zijn en staat aan het roer van zijn eigen 
ontwikkeling. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. 
 
Het gebouw van De Driemaster is één van de 27 scholen van de 
Stichting  Kind en Onderwijs Rotterdam. 
 
Samenleven en samenwerken 
Wij gaan respectvol met elkaar om. Kinderen leren en groeien door 
met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen 
leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf 
en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Ze leren omgaan met vrijheid én met de 
grenzen van vrijheid, want er gelden in onze school duidelijke 
(omgang)regels. We gaan ervan uit dat alle leerlingen, ouders en 
leerkrachten zich hieraan houden. 
 
Groepen 
Onze school bestaat uit drie bouwen:  
- de onderbouw (groep 1, 2) 
- de middenbouw (groep 3, 4, 5)  
- de bovenbouw (groep 6, 7, 8) 
 
Het team 
Het team van De Driemaster bestaat uit 28 groepsleerkrachten en 
een directeur (formatie). Het team wordt ondersteund door: 3 
intern begeleiders, 3 lekker fit docenten, 1 muziekleerkracht, een 
ICT-er, een schooldiëtiste, een administratief medewerker, een  
maatschappelijk werkende. 
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Directeur: 
Adriaan van Toor 
 
Intern Begeleiders en Teamleiders zorg 
Anneloes Jansen op de Haar: groep 1 t/m 3 dinsdag. 
Susanne van der Heijden: groep 4 t/m 6 op maandag , dinsdag en 
donderdag. 
Lisette Vis: groep 7 en 8 op dinsdag. 
 
Teamleider groep 1 t/m 4             Teamleider groep 5 t/m 8  
Maja Klootwijk   Diana Neijhoft 
 
Maatschappelijk werkende 
Debora Pinas 
 
‘Lekker Fit’ leerkrachten  Schooldiëtiste 
Erwin Zeestraten: di en vr               Laura Hiel 
Linda Koot: di, wo en do  
 
Muziekleerkracht   ICT-er 
Rik Vrolijk    Ada Groenheide 
 
Administratief medewerker  Onderwijsondersteuner   
Linda de Ruijter   Gaby Viola 
       
Formatie  

1a Maja Klootwijk: ma, di. 
Karin Streefland: wo, do, vr. 

1b Jan van Loenen: ma, di, wo, vr. 
Annette van Noort: do.  

2a Mirjam Sonneveld: hele week  
2b Charon Uithol: hele week 
3a Daphne van Leeuwen: ma t/m wo 

Kelly Sligman: do, vr. 
3b Annelieke Noordam: ma en di  
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Gonny Scheffer wo t/m vr  
4a Rosa Vonk: ma, di, wo. 

Anneloes Jansen op de Haar: do, vr. 
4b Angelique Schellevis: ma en di 

Bea van der Kooij: wo t/m vr  
5a Michelle van Spijk: hele week 
5b Margot Brobbel: ma, di. 

Jolanda Oversluizen: wo 
Cynthia Verbeek: do, vr. 

 
6a Marlies Aka: ma, di, wo, do. 

Susanne van der Heijden: vr. 
6b Ada Groenheide: hele week 
7a Annemieke Verboom: ma, di, wo 

Femke Lagerburg: do, vr. 
7b Maria Bitschnau: ma t/m wo 

Heleen Toet: do en vr 
8a Robin Kers : ma, di, wo, vr. 

Lisette Vis : do 
Michael de Wit : do, vr. 

8b Diana Neijhoft : ma, di, wo 
Liseette Vis : do 

*De leerkrachten van groep 1 t/m 4 werken op vrijdag alleen de ochtend 
 
De Driemaster is een opleidingsschool voor Pabo-studenten. Dat 
wil zeggen dat studenten niet alleen stage lopen op onze school, 
maar ook praktijkonderzoek doen met het team. Zij onderzoeken, 
onder begeleiding van een docent van Thomas More, 
vernieuwingen en leveren daardoor een bijdrage aan de 
verbetering van ons onderwijs. De vraagstelling van de 
onderzoeken wordt vastgesteld in overleg met de directie en het 
team. De Driemaster is een lerende organisatie: Niet alleen de 
leerlingen ontwikkelen zich, maar ook de medewerkers. In een 
lerende organisatie werkt iedereen er voortdurend aan om steeds 
beter te worden in hun vak. 
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Smoelenboek 
 
  
 
Groep 1 

                     
Karin Streefland Maja Klootwijk  Jan van Loenen   Annette vanNoort         
 
Groep 2 

          
Mirjam Sonneveld     Charon Uithol        
 
 
Groep 3 

   
Daphne van Leeuwen Kelly Sligman 
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Annelieke Noordam      Gonny Scheffers 
 
 
Groep 4 

         
Bea van der Kooij      Angelique Schellevis 
 

                      
Kelly Roxs                         Anneloes Jansen op de Haar    
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Groep 5 

    
  
Margot Brobbel Michelle van Spijk Cynthia van Beek  
 
   
                                      
Groep 6 

                    
Ada Groenheide  Marlies Aka                  Susanne van der Heijden
  
 
 
Groep 7 

     
Maria Bitschnau        Heleen Toet 
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Femke Lagerburg             Annemieke Verboom 
 
 
 
Groep 8 

                     
Robin Kers                         Diana Neijhoft            
 
 

                       
Michael de Wit                  Lisette Vis 
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Lekker fit leerkrachten 

     
Linda Koot  Erwin Zeestraten Linda van Nes 
 
 
 
Muziek leerkracht Directeur 

   
Rik Vrolijk  Adriaan van Toor 
                                                                                        
Kwaliteit: bewaken en verbeteren 
De Driemaster doet er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren: 
-  We stellen elke vier jaar een schoolplan op, waarin we aangeven 

welke stappen we zullen nemen om de kwaliteit van ons 
onderwijs te verhogen. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd en 
bijgesteld en is in te zien voor ouders. 

- De medewerkers van De Driemaster volgen regelmatig 
bijscholingscursussen en opleidingen om hun specialismen, 
competenties en didactische vaardigheden op niveau te houden. 

 
Huisvesting: een belevenis 
Onze school is zo ingericht dat er geleerd wordt in een 
vernieuwende, uitdagende leeromgeving. 
  

14 
 

 
 
Ons gebouw is een belevenis: er zijn geen gangen met lokalen, 
maar grote, aantrekkelijke ruimten, waar kinderen werken en 
elkaar ontmoeten. De centrale hal biedt mogelijkheden voor 
grotere bijeenkomsten, zoals de gezamenlijke maandvieringen.  
 
Op de begane grond zijn vier groepslokalen met een speellokaal 
ondergebracht. Dit speellokaal is middels een schuifwand bij de 
centrale hal te betrekken. Zowel op de eerste als de tweede 
verdieping zijn zes groepslokalen. De ingangen voor de leerlingen 
zijn met een trappenhuis aan drie zijden van het ronde gebouw 
gesitueerd. Vanuit een trappenhuis is er per twee lokalen een eigen 
ingang. Hier bevinden zich ook de toiletgroepen en de garderobe. 
In de groep zijn de twee lokalen middels een schuifwand te 
veranderen in een groot lokaal. Bij groep 3 t/m 7 zijn 
bijschakelruimten, waar enkele kinderen apart (met of zonder 
leerkracht) rustig kunnen werken. Voor groep 8 hebben we twee 
lokalen in de Rijckevorselschool, die verbonden zijn met een 
tussenwand die open kan. We hebben een eigen toiletgroep. 
 
Lekker Fit  
Onze school is een Lekker Fit-school. Dit houdt in dat we meer 
aandacht aan de gezondheid en leefstijl van onze leerlingen 
besteden. Als je gezond en fit bent, kun je beter leren en presteren. 
Daarom krijgen alle kinderen van groepen 3 en 6 t/m 8 drie keer 
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per week gym en de groepen 4 en 5 twee keer per week en is er de 
mogelijkheid om na schooltijd extra te komen sporten op school. In 
samenwerking met de Lekker Fit-docenten en de schooldiëtiste is 
er ook extra aandacht voor gezonde voeding en het drinken van 
water. Elk jaar worden alle leerlingen gewogen en gemeten door 
onze schooldiëtiste. Deze resultaten kunt u teruglezen in het Lekker 
Fit-rapport, dat de leerlingen twee keer per jaar mee krijgen met 
het schoolrapport. Daarin staan ook de resultaten van de 
conditietest en hoe de leerlingen het doen tijdens de gymles.   
 
Ook in de klas wordt er aandacht besteed aan een gezonde 
levensstijl aan de hand van het lespakket van Lekker Fit.   
 

 

 
 
Voorschoolse opvang 
Ook De Driemaster biedt - naast andere aanbieders - voorschoolse 
opvang. Deze opvang vindt plaats in ons schoolgebouw vanaf 07.15 
uur. De kinderen kunnen hier samen spelen of knutselen. 
 
Kinderdagverblijven 
Hoek van Holland heeft vier kinderdagverblijven. Beregoed is een 
van deze vier aanbieders en heeft een ruimte in onze basisschool 
aan de Hoekse Hillweg 117.  
Naschoolse opvang  
Ook voor de naschoolse opvang kunt u uit de vier Hoekse 
aanbieders kiezen. Zij bieden naast opvang in de schoolweken ook 
vakantiedagen, (onder)bouwvrije dagen en studiedagenopvang. 
- Beregoed kinderdagverblijf bij De Driemaster, tel.: 382621 
- Kinderopvang “Het Kompas”, Mercatorweg 50 a, tel.: 385329. 
- NSO Dua, Mahustraat 170, tel.: 388864 
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- BSO Kids Pleasure, Tasmanweg 180, tel.: 06-12673218 
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Twee | VERTROUWEN IN DE ONTWIKKELING VAN HET KIND                                         
 
Identiteit 
De Driemaster is een Protestant Christelijke basisschool. 
Levensbeschouwelijke vorming is een vast onderdeel van het 
programma. Drie keer per week besteden we tijdens de 
ochtendkring aandacht aan godsdienstige vorming, waarin waarden 
en normen centraal staan vanuit de Christelijke gedachte. 
Daarnaast vieren we de Christelijke feesten met elkaar. 
Iedereen die onze identiteit respecteert en deelneemt aan de 
activiteiten is welkom op De Driemaster. Wij vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen mensen met een andere geloofsovertuiging 
(leren) respecteren. We starten elk cursusjaar met een startdienst 
en in de loop van het jaar helpen we met het organiseren van twee 
kindergezinsdiensten in de Dorpskerk. 
 
Onze missie en visie 
Onze missie is: Ontdek en leer op je eigen tempo. Elke leerling van 
De Driemaster krijgt gelegenheid om zijn talenten zo breed 
mogelijk te ontwikkelen. Zo willen wij kinderen toerusten om een 
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. We werken aan 
de brede talentontwikkeling van kinderen. De visie geeft aan hoe 
het doel wordt bereikt.  
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We kijken op een andere manier naar het leren van kinderen, dit 
wordt zichtbaar in onze visie. De Driemaster is een 
onderwijsorganisatie waar: 
- wij vertrouwen hebben in de ontwikkeling van leerlingen, omdat 

kinderen van binnenuit gemotiveerd zijn om te leren; 
- ons onderwijs gericht is op het verwerven van: 

- kennis, waarbij we streven naar zo optimaal mogelijke     
leeropbrengsten; 

- inzicht, door betekenisvol te leren vanuit kernconcepten. 
- we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de 

totstandkoming en het resultaat van ons onderwijs; 
- leerlingen ontdekkingsruimte krijgen en de leerkracht ze als coach 

en expert begeleidt; 
- wij het onderwijs afstemmen op de eigen ontwikkeling van een 

kind en op de verschillen tussen leerlingen; 
- fouten gemaakt mogen worden met als uitgangspunt: van fouten 

kun je leren; 
- we geloven dat je lekkerder in je vel zit in een gezond en fit 

lichaam en dus beter kunt leren en presteren. 
 
Onze onderwijskundige uitgangspunten 
Op basis van onze missie en visie geven wij onderwijs vanuit de 
volgende uitgangspunten: 
- De leerkracht is coach. Hij/zij ondersteunt leerlingen in  hun eigen 

ontwikkeling. 
- Leerlingen krijgen ruimte om op onderzoek uit te gaan,                        

ervaringen op te doen en te experimenteren. 
- Als kinderen goed sociaal-emotioneel in hun vel zitten, komen ze 

tot leren. 
- Leerlingen werken en leren vaak samen, omdat zij veel van en aan 

elkaar kunnen leren. 
- We stemmen ons onderwijs en onze begeleiding af op de 

verschillen tussen leerlingen. We houden rekening met de 
belangstelling en het tempo van het individuele kind.  
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Drie | BEPAAL JE EIGEN KOERS 
 
Ons onderwijsconcept 
De overheid heeft zogenoemde ‘kerndoelen’ vastgelegd, die 
aangeven wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten 
kennen en kunnen. Ook heeft de overheid voor taal en rekenen 
vastgesteld wat kinderen op bepaalde momenten moeten kennen 
en kunnen. Dit worden ‘referentieniveaus’ genoemd. 
 
Het onderwijs van De Driemaster is erop gericht dat alle leerlingen 
de kerndoelen behalen. De manier waarop onze leerlingen hieraan 
werken, wordt door de leerkracht gestuurd. De leerkracht 
ondersteunt hen hierbij, stuurt bij en bewaakt de voortgang van de 
leerlingen. 
 
Leerkracht als coach 
De leerkracht is de coach van de leerlingen binnen de drie niveaus 
die we op school in de groepen hanteren.  
 
Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar 
stimuleert en ondersteunt kinderen zelf antwoorden te vinden. Een 
coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist 
veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie 
zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder 
kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen? Een coachende leerkracht 
helpt leerlingen om hun eigen leervragen te formuleren, begeleidt 
hen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en 
ondersteuning. De leerkracht stimuleert leerlingen om problemen 
die zij tegenkomen zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat 
nodig is. 
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ICT 
Bij hun leeractiviteiten en presentaties stimuleren we leerlingen 
gebruik te maken van de computer en het digitale schoolbord. De 
Driemaster beschikt over een computernetwerk. In ieder leslokaal 
is een digitaal schoolbord aanwezig. Groep 7 en 8 doet alle 
verwerking geheel digitaal. 
 

 
 
Je eigen tijd indelen 
Het ene kind leert makkelijker en/of sneller dan het andere kind. 
Het onderwijs van De Driemaster is afgestemd op deze verschillen 
tussen leerlingen. Dat doen we onder andere door te werken met 
weektaken. 

 
Opdrachten 
Elk kind krijgt vanaf groep 5 een weektaak met opdrachten die past 
bij zijn eigen niveau en zijn eigen tempo. De opdrachten zijn 
gebaseerd op het groepsplan dat de leerkracht heeft opgesteld 
voor deze periode. De kinderen bepalen voor een deel zelf in welke 
volgorde ze de opdrachten uitvoeren. Natuurlijk moeten kinderen 
leren om hun eigen tijd in te delen. Daarom bouwen we het werken 
met weektaken langzaam op: in groep 4 krijgen leerlingen één of 
meerdere opdrachten per dag en in groep 8 krijgen ze opdrachten 
voor de hele week. Zo leren leerlingen van het begin af aan hun 
werk zelf te plannen en hun eigen tijd in te delen. Als een leerling 
moeite heeft met plannen en de juiste keuzes maken, krijgt hij/zij 
daarbij hulp. 
 
Een weektaak bestaat uit verschillende opdrachten op het gebied 
van de cognitieve ontwikkeling (lezen, schrijven, taal en rekenen), 
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de creatieve ontwikkeling ,de motorische ontwikkeling en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er 
keuzeopdrachten. Voordat leerlingen aan hun opdrachten 
beginnen, krijgen zij instructie van de leerkracht. Ook tijdens het 
werken geeft de leerkracht instructie aan (groepjes) kinderen. 
 
Planbord 
In de onderbouw heeft iedere groep een planbord. Het planbord is 
een hulpmiddel om de kinderen voor te bereiden op het werken 
met de weektaak in de midden- en bovenbouw. Door het werken 
met het planbord leren de kinderen een dag te overzien. 
Per werkblok maken de leerkrachten en kinderen zichtbaar aan 
welke taak gewerkt wordt.  
 

 
 
Een vast dagritme 
Elke schooldag op De Driemaster ziet er weer anders uit. Wel heeft 
elke dag een vast ritme. Dat geeft kinderen structuur en houvast. 
De Driemaster werkt met een continurooster.  
 
De schooldag duurt van 8.30 uur tot 14.45 uur en is ingedeeld in 
een aantal werkblokken. De kinderen eten, drinken en reflecteren 
op hun eigen plek.  
 
Instructie op maat 
Tijdens de werkblokken werken de kinderen zelfstandig of samen 
aan hun weektaak. Op vaste momenten, voor een werkblok start, 
geeft de leerkracht instructie aan de kinderen. Ook lopen de 
leerkrachten tijdens de werkblokken vaste rondes  om leerlingen op 
weg te helpen, vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven. 
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Take it Easy 
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen Engelse les aangeboden. 
Hiervoor hanteren wij de methode Take it Easy. Deze wordt tot aan 
groep 8 ingezet. Hierdoor krijgen kinderen een rijk aanbod van de 
Engelse taal en zijn ze goed voorbereid op het voortgezet 
onderwijs.  
 
Bewegingsonderwijs 
Lekker Fit 
Onze school is een Lekker Fit-school. Dit houdt onder andere in dat 
de groepen 3 en 6 t/m 8 drie keer per week een gymles van 40-45 
minuten krijgen van een bevoegde gymleerkracht. De kinderen van 
de groepen 4 en 5 krijgen twee keer per week een gymles van 40-
45 minuten. Dit in verband met de zwemles op de woensdag. Voor 
de gymles nemen de kinderen gymkleding en gymschoenen mee. 
Ook mag er een flesje water meegenomen worden naar de les.   
Na schooltijd is er de mogelijkheid om één uurtje per week extra te 
komen sporten. Deze lessen zijn gratis. Elke periode kan een 
leerling zich voor een andere sport inschrijven.  
De kleuters volgen  ook het Lekker Fit programma. De gymlessen 
worden gegeven door de groepsleerkracht. Zij worden begeleid 
door Lekker Fit. Er is twee keer per week gym in de speelzaal en 
verder wordt er nog een les ‘bewegen op muziek’ gegeven. 
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Zwemmen  
Zwemlessen worden wekelijks gegeven aan de groepen 4 en 5. Zij 
gaan daarvoor naar Zwembad Maesemunde in ’s-Gravenzande.  
Zwemonderwijs is de laatste jaren meer en meer verworden tot 
bewegingsonderwijs in het water. Toch is er het streven dat ieder 
kind in die twee jaren in ieder geval één diploma behaalt. 
 
Fruitmoment 
De Driemaster vindt het belangrijk om kinderen te stimuleren tot 
gezond gedrag. Een van de dingen hiervan is, dat we rond 10.00 uur 
alleen groente en fruit eten. Alle kinderen nemen zelf fruit of  
groente mee van huis.  
 

 
 
Schoolmelk 
Basisschoolkinderen zijn in de groei, hiervoor zijn gezond eten en 
bewegen belangrijk. 
 
Schoolmelk abonnement afsluiten?  
Ga naar www.iedereenfitopschool.nl/schoolmelk en sluit een 
abonnement af voor slechts 28 cent per pakje. Uiterlijk drie weken 
na het afsluiten van het abonnement start de levering. De melk 
wordt elke week op school bezorgd en in de koelkast gezet. Zo 
heeft uw kind elke dag een koel pakje schoolmelk. U kunt kiezen 
voor ochtendmelk (kleine pauze) of lunchmelk (lunchpauze) of 
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allebei. Verder bepaalt u zelf ook of u dat iedere dag of slechts een 
paar dagen per week wilt. 
 
Let op! 
Na een vakantie is er op maandag geen schoolmelk. U moet uw 
kind dan zelf iets te drinken meegeven voor de kleine pauze en de 
lunchpauze. 
  
 
Verjaardagen 
De verjaardagen van alle kinderen worden in de groepen gevierd. 
De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep, het liefst met een 
gezonde traktatie als onderdeel van onze Lekker Fit-school.   
Continurooster 
De kinderen blijven tussen de middag op school. 
- De groepen 1 t/m 4 eten van 11.45 tot 12.00 uur onder 

begeleiding van de leerkracht. 
- De groepen 1 en 2  spelen voor de middagpauze buiten. 
- De groepen 3 spelen buiten van 12.00 tot 12.30. 
- De groepen 4 t/m 8 spelen van 12.30 tot 13.00 uur buiten. 
- Op vrijdag eten de kinderen van groep 5 t/m 8 van 12.00-12.15 

uur onder begeleiding van de leerkracht en spelen dan tot 12.45 
uur buiten. 

- De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij. 
Tijdens de middagpauze assisteren de ouders de kinderen bij het 
buitenspelen. Wanneer u ons daarbij wilt helpen, dan kunt u zich 
bij de directie opgeven. 
 
Fietsenstalling 
Op onze school is een fietsenstalling aanwezig. Hier kunnen de 
kinderen hun fiets stallen. Op basis van een voorstel van de 
leerlingenraad is de fietsenstalling aangepast, zodat er meer fietsen 
geplaatst kunnen worden.  
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De regels zijn als volgt:  
- Meet je fiets bij het meetlat.  
 
 
- Kijk tot hoever je zadel komt.  
- Komt deze bij bv. 70 cm, dan zet je je fiets  

in het hok waar het bordje met 70 cm hangt.  
- Zet je fiets met het stuur naar het hek toe. 
- Zet je fiets op slot (niet aan de palen of aan  

het hek). 
- Heeft je fiets geen standaard, dan zet je je  

fiets achterin het fietsenhok in de stalling. 
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Vier | IEDER KIND EEN DOORGAANDE ONTWIKKELING 
 
Ons volgprogramma 
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen een doorgaande 
ontwikkeling doormaken.  
 
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat 
sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is bijvoorbeeld 
eerder aan lezen toe dan het andere kind. En het ene kind heeft 
wat meer begeleiding nodig dan het andere. 
 
Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kinderen de kerndoelen 
behalen., maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind 
verschillen. 
Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan 
kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding heel precies 
afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de 
ondersteuningsvragen van dit kind. We hebben daarvoor een 
volgprogramma ontwikkeld, dat uit de volgende onderdelen 
bestaat: 
 
Observaties 
We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar 
hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen regelmatig 
tijdens allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de 
werkhouding van leerlingen, hoe zij hun werk plannen en hoe zij 
samenwerken. 
 
Met name in de onderbouw worden kinderen vaak geobserveerd. 
De leerkrachten gebruiken daarvoor het volgsysteem KIJK!, 
waarmee zij de sociaal-emotionele competenties van de kinderen 
in kaart kunnen brengen. In de groepen 3 t/m 8 wordt het 
volgsysteem SCOL gebruikt om de sociaal-emotionele competenties 
in kaart te kunnen brengen. 
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Betekenisvolle toetsen 
Elk onderdeel dat kinderen hebben geleerd en geoefend, wordt 
afgesloten met een toets over de betreffende leerstof. De toets 
sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.  
 

 
 
In groep 8 wordt in oktober de ADIT toets afgenomen, als voorloper 
van de Cito toets in april. De ADIT toets geeft een beeld van het IQ 
van een kind en wordt gebruikt als onderdeel van het schooladvies.   
 
Cito toetsen 
Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling 
op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden 
afgenomen in groep 1 t/m 8 in januari en in juni voor de groepen 1 
t/m 7. Dit wordt ook wel een leerlingvolgsysteem genoemd.  
De leerlingen maken de toets die aansluit bij de leerstof die in de 
voorgaande periode is aangeboden en geoefend. 
 
De Cito entreetoets van eind groep 7 en de Route 8 basisonderwijs, 
die in groep 8 in april wordt afgenomen, maken onderdeel uit van 
de voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. 
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Vijf | OOG VOOR IEDER KIND 
 
Onze leerlingenzorg 
Er zijn kinderen die problemen hebben waardoor het niet zo goed 
gaat op school. Deze kinderen hebben extra zorg nodig. De school 
onderzoekt eerst wat de oorzaak is van de problemen en stelt - in 
overleg met de ouders - vast wat de beste aanpak is om het kind te 
helpen. Meestal kan de school het kind zelf helpen door het extra 
hulp en ondersteuning te geven. Maar soms is het moeilijk om de 
juiste oplossing te vinden of kan de school de hulp die het kind 
nodig heeft niet zelf bieden. In die gevallen roept de school, in 
overleg met de ouders, de hulp in van specialisten van het 
Samenwerkingsverband Westland. Scholen en instellingen in de 
regio werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind 
onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn/haar behoeften. Dit beleid is 
door de overheid ingevoerd onder de naam ‘Passend onderwijs’.  
 
Onze zorgstructuur 
De Driemaster heeft een zorgspecialist (intern begeleider), die 
onder andere de taak heeft om de leerlingenzorg te coördineren. 
De zorgspecialist heeft een overzicht van de zorg die onze 
leerlingen nodig hebben en overlegt hierover regelmatig met de 
leerkrachten en de schoolleiding. Zij voert samen met de leerkracht 
en ouders gesprekken met externe instanties. We streven ernaar 
dat de ouders van de betreffende leerling hierbij aanwezig zijn. 
Daarnaast analyseert de zorgspecialist de uitkomsten van de (Cito) 
toetsen en bespreekt zij op basis hiervan met de leerkrachten wat 
de volgende stappen zijn. 
 
Plusgroep 
Op basisschool De Driemaster werken wij met plusgroepen. Binnen 
deze groep brengen we leerlingen samen met kenmerken van 
(hoog)begaafdheid en bieden we een passend aanbod. Het passend 
aanbod bestaat onder andere uit: compacten en verrijken van de 
leerstof in de groep. In de plusgroep werken we aan uitdagende 
problemen, inzicht krijgen in eigen leren en vaardigheden, 
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trainen op denken (cognitie) en doen (gedrag).                                  
We hebben dit jaar een begin gemaakt met programmeren en doen 
dit jaar met groep 8 mee aan de First Lego League.  
 

 
 
De plusgroep komt één keer in de week samen in een bijeenkomst 
van langer dan één uur. Volgend schooljaar gaan we op deze wijze 
door met de plusgroep en blijven we ons als school verdiepen in 
(hoog)begaafdheid.  
 
De aanmeldingen worden gedaan door de leerkrachten en zij 
hanteren hierbij de screeningslijst van de DHH (Digitaal 
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Door deze signalering kan 
er bekeken worden welke leerlingen geschikt zijn voor een 
plusgroep of in aanmerking komen voor extra uitdaging binnen de 
groep. Hierbij wordt ook de input van de ouders gevraagd door 
middel van een digitale vragenlijst. 
 
Predicaat Excellent                                                                                        
Al jaren krijgt onze school goede beoordelingen van de Inspectie 
van het Onderwijs. In het jaar 2016 zijn wij een traject gestart om 
als school het predicaat ‘Excellente School’ te behalen, het hoogst 
haalbare in de onderwijswereld.  
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De jury heeft De Driemaster in oktober 2016 bezocht, waarbij we 
hebben laten zien wat onze kracht is, namelijk het op een hoger 
plan brengen van alle leerlingen. Al jaren doen we dit door in kleine 
niveaugroepen met de leerlingen te werken. Dit doen we met zeer 
betrokken leerlingen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders. 
Daarnaast hebben ook het Lekker Fit programma en ‘De Gezonde 
School’ een groot aandeel binnen De Driemaster. Leerlingen die 
zich goed voelen, gezond eten en veel mogen bewegen, kunnen 
zich beter concentreren en presteren over het algemeen beter! 
Naar aanleiding van het positieve juryrapport hebben we in januari 
2017 het predicaat in ontvangst mogen nemen.  
 
De uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs 
 

UITSTROOM AANTAL LL 
VMBO BL  
VMBO TL 

 

VMBO KL 
 

VMBO BL-KL  
VMBO TL t/m HAVO  
HAVO  
HAVO/VWO  
VWO  

 
Gemiddelde Cito score schooljaar 2018-2019:  
 
Passend Onderwijs  
Naast de invoering van Passend Onderwijs is de grootste 
verandering voor ouders, leerlingen en scholen de zorgplicht die 
eveneens per 1 augustus 2014 ingevoerd wordt. Deze zorgplicht 
geldt formeel voor de schoolbesturen. Voorheen moesten 
ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen ouders) zelf op zoek naar 
een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze 
verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Dit betekent dat 
scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit 
of zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt 
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binnen het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband 
voert samen met de schoolbesturen de wettelijke taak van Passend 
Onderwijs uit. In het Westland is dit: 
‘Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ 
Midden Woerd 32, 2671 DK Naaldwijk 
Telefoon: 0174 642 090 
Site: www.samenwerkingsverbandwestland.nl 
 
Zorgplicht 
Uitgangspunt is dat de school (het schoolbestuur), waarop het kind 
zit of is aangemeld, eerst de mogelijkheden onderzoekt om het kind 
op deze school passend onderwijs te bieden. 
 
Als de school waar het kind op zit of is aangemeld geen passend 
onderwijsaanbod kan realiseren, zal de school (het schoolbestuur) 
voor een goede, nieuwe, onderwijsplek moeten zorgen.  
Bij het vinden van een goede school zijn ouders heel belangrijk. 
Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een 
eerste school. Soms gebeurt het dat een kind al op een basisschool 
zit en dat het voor het kind beter is als het naar een andere school 
gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school het kind niet kan 
bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een nieuwe school 
kan ook het gevolg van een verhuizing zijn. 
 

 
Hoe en wanneer kunt u uw kind aanmelden op een school? 
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen 
aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen 
aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende 
algemene (wettelijke) regels: 
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- Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding 
doen bij de school.  

- Aanmelden van een kind kan vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.  
 
Informatie voor de school 
De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Bij het zoeken 
naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de 
ouders aan de school alle informatie geven over hun kind. Zo 
kunnen de ouders met de school de eventueel extra 
onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in 
het vinden van een passende school. Door in openheid informatie 
met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden 
wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de 
wensen van de ouders. 
 
Ook geven ouders aan op welke andere school/scholen zij hun kind 
eventueel hebben aangemeld. De school/het bestuur waar de 
leerling als eerste is aangemeld heeft zorgplicht. Indien de eerst 
aangemelde school aangeeft niet aan de onderwijsbehoeften van 
het kind tegemoet te kunnen komen, wordt binnen ons 
samenwerkingsverband een overleg op dorpskernniveau 
georganiseerd. Tijdens dit overleg zullen de scholen uit de 
desbetreffende dorpskern zich buigen over de geformuleerde 
onderwijsbehoeften en uitspreken of zij hieraan tegemoet kunnen 
komen.  
 
Schoolondersteuningsprofielen 
Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel 
te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de 
school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind 
extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het 
schoolondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een 
school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op 
de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de  
school.  
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Dorpskernoverleg 
Wanneer een kind niet kan worden aangenomen op de school die 
de eerste voorkeur heeft van de ouders, worden zij schriftelijk op 
de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de 
argumentatie. Wanneer ouders het niet eens zijn met deze 
beslissing, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school.  
De school kan in zo’n situatie (in samenwerking met de 
schoolondersteuner van het samenwerkingsverband) een 
zogenaamd dorpskernoverleg organiseren. Hierdoor wordt aan de 
andere scholen in dezelfde dorpskern gevraagd of zij niet alleen 
plaats, maar ook het onderwijsaanbod hebben dat aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van het kind.  
 
Wanneer ouders akkoord gaan met de andere school, zullen zij hun 
kind daar inschrijven. Pas dan gaat de zorgplicht over naar de 
nieuwe school. Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere 
school, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag 
(bestuur) van de (eerste) school of de geschillencommissie om een 
oordeel vragen.  
 
De wettelijke termijn om een passende plek voor een leerling te 
vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding 
heeft ontvangen. Dat is op de datum dat de ouders het 
aanmeldingsformulier hebben ingeleverd op school. De school kan 
dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens 
heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. 
Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. 
 
Wanneer geldt de zorgplicht niet? 
De zorgplicht geldt niet als de school geen onderwijsplek aan een 
kind kan bieden op basis van de specifieke behoefte. In zo’n geval 
zal er ondersteuning aan ouders geboden worden om een passende 
onderwijsplek voor hun kind te vinden.  
 
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de 
school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de 
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religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de 
school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.  
 
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor 
cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en 
communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel 
uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs en hebben 
een eigen toelatingsprocedure. Voorwaarde is dat de school een 
duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar 
schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school 
daadwerkelijk vol is.  
 
In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school dit bij haar 
schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt.  
 
Wat als uw kind al op een school zit en er ontstaat zorg? 
Indien de school van uw kind zich zorgen maakt over de 
ontwikkeling van uw kind kan de school uw kind bespreken in het 
schoolondersteuningsteam (SOT) en het wijkteam. Dit gebeurt 
uiteraard na toestemming van de ouders. 
 
Het schoolondersteuningsteam bestaat meestal uit de intern 
begeleider van school, de leerkracht, de schoolondersteuner van 
het samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van 
CJG/schoolmaatschappelijk werk.  
 
Voor meer informatie m.b.t. de wijze van werken van het SOT en de 
samenwerking met het samenwerkingsverband, verwijzen wij u 
naar de brochure “Uw kind en het samenwerkingsverband 
Westland” (zie: www.samenwerkingsverbandwestland.nl/ouders). 
Op deze site vindt u de procedure die binnen ons 
samenwerkingsverband wordt gevolgd voor aanmelding bij een 
school voor speciaal (basis) onderwijs. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd 
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en Gezin (CJG) zien alle kinderen op school of op het CJG. 
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een 
prik krijgt.  
Groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om 
samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Deze 
afspraak vindt plaats op school of op het CJG. Tijdens deze afspraak 
wordt uw kind gemeten en gewogen en wordt de motoriek 
onderzocht. Ook wordt een ogen- en orentest afgenomen.  
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in 
gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de 
opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de 
uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. De 
antwoorden worden gebruikt tijdens het gesprek. 
Het CJG werkt nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw 
kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts, met uw 
toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. 
Eventuele bijzonderheden zullen tijdens het gesprek met u 
besproken worden. 

9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: 
de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen 
bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een brief via 
het RIVM om met uw kind langs te komen.  
 
Groep 7: meten, wegen en meer 
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op 
school of op het CJG gezien. Omdat er in deze periode veel gebeurt, 
hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de 
beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met 
sociale media etc. In het gesprek dat u met de 
jeugdverpleegkundige heeft kunt u de vragen stellen die u of uw 
kind heeft. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek 
aanwezig te zijn. 
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Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale 
vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem 
invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek 
bespreken. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind alleen 
gewogen en gemeten. De jeugdverpleegkundige geeft uw kind een 
brief mee met deze gegevens. 

Het CJG werkt nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw 
kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts achteraf, met uw 
toestemming, vooraf met de Interne Begeleider hoe het met uw 
kind gaat. Eventuele bijzonderheden zullen tijdens het gesprek met 
u besproken worden. 

Schoolziekteverzuim  
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht 
geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. 
Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties 
en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. 
Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school 
aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.  
 
De jeugdverpleegkundige op school 
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, 
luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en 
denkt graag met u mee!  
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden 
is: 
- Caroline van den Broek 

Telefoonnummer: 06 517 40 715 
E-mail: c.van.den.broek@cjgrijnmond.nl 
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Zorgteam op school  
Het zorgteam heeft overleg met verschillende deskundigen en 
verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school 
de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen 
aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht. 
 
Alles onder één dak 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, 
opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het 
CJG u en uw kind (van 9 maanden tot 18 jaar) ook advies en 
ondersteuning. 
 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, 
pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en 
veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor 
opvoedinformatie naar onze website www.cjghoekvanholland.nl 
inloopspreekuur. Daarnaast ziet hij/zij u en uw kind een aantal keer 
op school en op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij een 
groepsvoorlichting in de klas. 
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Zes | PARTNERS VAN DE SCHOOL 
 
Ouders 
Alleen als school en ouders goed met elkaar samenwerken, kunnen 
wij kinderen optimaal begeleiden. Ouders kennen hun kind het 
beste. Daarom nodigen wij ouders uit om informatie over hun kind 
met ons te delen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in 
ons onderwijs en onze begeleiding. Andersom willen wij ouders 
informeren over de ontwikkeling die hun kind op school 
doormaakt, zodat zij die ontwikkeling kunnen ondersteunen, ook 
thuis. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk 
is voor de ontwikkeling van kinderen. Als de ouders betrokken zijn 
bij de school, zijn ook de kinderen meer betrokken bij de school en 
bij hun schoolwerk en dat leidt tot betere leerprestaties. 
 
Informatie 
Ouders vinden informatie over onze school in: 
- De schoolgids 
- De website 
- Digitale maandelijkse nieuwsbrief 
- Schoudercom 

Kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken 
De groepen 1 t/m 3 starten het jaar met een informatieavond. De 
groepen 4 t/m 8 beginnen met een ouder-kind gesprek, waarbij de 
leerkracht in gesprek gaat met het kind aan de hand van de 
ingevulde vragenlijsten. Zo krijgen de leerkrachten en ouders een 
goed beeld op welke manier de kinderen begeleid kunnen/willen 
worden. Samen bekijken we wat de volgende stappen zijn in 
zijn/haar ontwikkeling. Waar gaat het kind de komende periode 
aan werken? Welke aspecten moeten extra aandacht krijgen? Wat 
kunnen school en ouders doen om een kind te ondersteunen? 
Tevens worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd voor 
een inloopmiddag, waarbij de kinderen uitleg geven over het 
werken in de klas en de ouders de gelegenheid hebben om 
algemene vragen te stellen aan de leerkracht. Daarnaast vinden er 
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tweemaal per jaar voortgangsgesprekken plaats. Voor de groepen 1 
t/m 4 zullen deze gesprekken alleen met de ouders worden 
gehouden. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn deze gesprekken met 
ouders en kind. In deze gesprekken bespreken we hoe het gaat met 
het kind en bekijken we samen hoe zijn ontwikkeling verloopt. 
Nieuwe leerlingen worden door de leerkracht uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 

Medezeggenschapsraad 
Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij 
een aantal ontwikkelingen binnen de school. 
 
De MR is een formeel orgaan en bestaat uit teamleden en ouders. 
De directeur is adviserend lid. Hoeveel leden de MR heeft, hangt af 
van de grootte van de school. 
 
De MR bespreekt ontwikkelingen in de schoolorganisatie. Het gaat 
vooral om beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het 
personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school, maar 
ook verdiepende thema’s als: sociale veiligheid en kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Het is wettelijk vastgelegd  in welke situaties de MR adviesrecht 
heeft en in welke situaties zij instemmingsrecht heeft. 
 
Oudergeleding         
Felice Augustinus   Dennis Bos  
Sonja Hanemaaijer  
 
Personeelsgeleding 
Daphne van Leeuwen            Kelly Sligman 
Jan van Loenen                          
 
Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de 
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.  
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Leerlingenraad 
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door 
kinderen uit hun eigen klas en door kinderen uit de andere klassen. 
Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen 
bespreken. Zo komen leerkrachten en ouders beter te weten wat 
de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij 
de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op 
school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze groep behartigt 
dus de belangen van alle schoolkinderen. 
 

 
 
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij 
worden begeleid door een ouder uit de MR. Ieder jaar zijn er 
verkiezingen. Een kind mag niet 2 jaar achter elkaar in de 
leerlingenraad plaatsnemen. 
 
Activiteitencommissie 
De Activiteiten Commissie (AC) draagt de verantwoording voor het 
organiseren van verschillende activiteiten en feesten voor de 
kinderen. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en het 
eindfeest. De activiteiten commissie bestaat uit vijf groepsouders 
en twee teamleden. De organisatie van activiteiten is afgestemd op 
de betrokkenheid van ouders.  
 
Oudergeleding 
Colinda Sparreboom    Melanie Wessels 
Ilona Lukkien                                        Bianca Kruithof 
Mariëlle Moerenhout 
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Luizencontrole 
Op elke dinsdag of woensdag na een vakantie wordt er door 
moeders een luizencontrole uitgevoerd in de klassen. De ouders 
wordt gevraagd om hun kind die dag met een makkelijk kapsel naar 
school te sturen, zodat de controle zo soepel mogelijk verloopt.  
Mocht er bij uw kind luizen of neten (luizeneitjes) worden 
geconstateerd, dan wordt dit telefonisch aan u gemeld.  
 

 
 
Klachtenregeling 
Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden 
meestal in goed overleg tussen ouders, kinderen en leerkrachten 
afgehandeld. Toch kan het voorkomen dat in een bepaalde situatie 
meer overleg noodzakelijk is. Naast de leerkracht komt dan de 
directeur en de teamleider in beeld om in gemeenschappelijk 
overleg te bekijken hoe een en ander opgelost kan worden. 
Uiteindelijk lukt het in de meeste gevallen ook hier een oplossing te 
vinden. 
 
Mocht ook een gesprek met de directie niet tot een oplossing 
leiden, dan kunnen problemen worden voorgelegd aan een van de 
contactpersonen van de school. Onze school heeft  daarvoor twee 
contactpersonen: Susanne van de Heiden en Lisette Vis. Zij kunnen 
ook direct benaderd worden als er sprake is van een officiële 
klacht. Zij hebben de taak ouders verder te informeren over de 
stappen die ze kunnen nemen. 
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Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling van onze school is er 
alleen maar mee gediend als alle betrokkenen binnen die school 
open en met oog voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar 
communiceren. Dit neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat 
de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de 
klacht dermate zwaar is dat de ouder of de school het wenselijk 
vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt. 
Indien u alsnog vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt of 
niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de 
school, te bereiken via 010-4125101. 
 
Stichting K&O is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie 
die deze regeling uitvoert. Het adres van de landelijke 
klachtencommissie is: 
 
Klachtencommissie voor PO/VO/BVE  
Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070 3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur) 
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Zeven | WAT ZEGT DE WET? 
 
Verplichtingen & inspectie 
In de wet zijn een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. 
De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd. 
 
Onderwijstijd 
Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school, maar zijn vanaf 
hun vijfde leerplichtig. De wet schrijft voor dat kinderen gedurende 
de basisschoolperiode 7520 uur onderwijs moeten volgen. Dat is 
940 uur per schooljaar. Op onze school zijn de kinderen van 8.30 
uur tot 14.45 uur op school. Omdat de lunchtijd van 45 minuten 
niet meetelt, krijgen de kinderen 5.30 uur per dag onderwijs. 
Daarmee voldoet De Driemaster aan de wettelijke norm. 
 
Lestijden 
’s Morgens  08.30 – 12.00 uur 
’s Middags  12.45 – 14.45 uur 
Woensdag  08.30 – 12.30 uur 
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. 
 
Studiedagen 
Maandag 7 oktober 2019 
Maandag 25 november 2019 
Woensdag 12 februari 2020 
Donderdag 25 juni 2020 
 
Rooster vrije dagen 
Vrijdag 18 oktober 2019 
Vrijdag 20 december 2019 
Vrijdag  21 februari 2020 
Vrijdag 17 juli 2020 
Alle kinderen van de school zijn dan vrij. 
 
Vakantie 
Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019  
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
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Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag en Pasen        10-04-2020 t/m13-04-2020 
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart   21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Pinksteren   01-06-2020 
Zomervakantie  20-07-2020 t/m 29-08-2020 
 

 
 
De wet schrijft voor dat kinderen geen vakantie mogen nemen 
buiten de vastgestelde schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen 
kan de directeur hiervoor, in overleg met de leerplichtambtenaar 
van de gemeente, toestemming geven. Wanneer een gezin niet in 
de schoolvakantie op vakantie kan, moet de betreffende ouder een 
werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat de ouder 
binnen de officiële schoolvakanties geen verlof kan opnemen.  
Ook kan de directeur toestemming geven voor verlof op grond van 
medische of sociale redenen, bijvoorbeeld wanneer er een 
familielid is overleden of voor het bijwonen van een huwelijk. De 
school moet hiervan bewijzen kunnen overleggen aan de 
leerplichtambtenaar. Verder is het belangrijk om te weten dat: 
-  De aanvraag minimaal drie weken van te voren bij de directie 

moet worden ingediend.  
-  De verlofperiode ten hoogste tien dagen mag beslaan. 
- De verlofperiode niet in de eerste twee weken van een schooljaar 

mag vallen.   
 
Verzuim 
Ouders melden aan de school als hun kind ziek is of om een andere 
reden verzuimt. Zij doen dit op het moment dat een kind niet op 
school kan zijn. Wanneer een kind niet op school is, zonder dat dit 
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bekend is op school, ondernemen wij direct actie om te 
achterhalen waar het kind is. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de 
school contact op met de ouders. Is er geen verklaring  voor het 
verzuim, dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij de 
afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam. 
 
Lesuitval 
De Driemaster voorkomt lesuitval zoveel mogelijk, mede door de 
groepering in verschillende bouwen. Als er een leerkracht ziek is, 
zorgen we voor vervanging. Alleen als er helemaal geen oplossing 
is, bijvoorbeeld doordat er meerdere leerkrachten ziek zijn, 
verdelen we de groep. Wij laten de kinderen nooit naar huis gaan 
zonder dat de ouders hierover geïnformeerd zijn. 
 
Schorsing en verwijdering van leerlingen                                             
Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een periode van ten 
hoogste 5 dagen schorsen. Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) 
aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk 
aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd 
Gezag (CvB) de Inspectie van het Onderwijs in kennis stellen van 
een schorsing voor een periode langer dan een dag daarbij de 
reden vermelden. In bepaalde gevallen kan uw kind van school 
verwijderd worden (wanneer schorsen al meerdere keren is 
toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, 
bijvoorbeeld geweldpleging). Dan heeft uw kind geen toegang meer 
tot de school. Bij verwijdering gelden de volgende regels:                                 
- voor verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar 

het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken 
groepsleerkracht;                                                                                            

- het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct 
inlichten over het besluit tot verwijdering;                                               

- het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is 
van de verwijdering. U kunt als ouders bezwaar maken tegen de 
verwijdering. U kunt uw bezwaar indienen bij het Bevoegd Gezag 
(CvB) van de school. De school moet u nogmaals horen, u kunt uw 
bezwaar toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn 
opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan uw kind geschorst 
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worden. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift 
besluit de school. 

 
Pestbeleid 
De Driemaster vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. 
Dat uit zich in de aandacht voor normen en waarden die we vanuit 
de identiteit van de school belangrijk vinden. Door het creëren van 
een klimaat met daarin orde en regelmaat, kan het kind dat zich 
veilig voelt, zich ontwikkelen. Het geeft het kind kansen.  
Daarom hanteren we binnen onze school afspraken in alle groepen 
en spreken die met de leerlingen door en af. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de leeftijd van de leerlingen. De afspraken worden 
“vertaald “ naar het niveau van de kinderen en krijgen een plaats in 
elke klas. We hopen zodoende dat er een preventieve werking van 
uitgaat en spreken de kinderen, die zich niet aan de gemaakte 
afspraken houden, daarop aan. Het protocol over het pestbeleid 
staat op onze website.  
 

 
 

Zorgplicht veiligheid op school 
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de sociale veiligheid op school,   
waarbij het bevoegd gezag in ieder geval:                                                                                                                                                                                      
a.   Beleid met betrekking tot de veiligheid voert.                                                                                       
b.  De veiligheid van leerlingen op school monitort met een 

instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. 
Daarvoor werken wij op onze school met het Programma 
Alternatieve Denk strategieën. Afgekort PAD.                                                                                                                                                       

c.  Er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende 
taken zijn belegd:                                 
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-  het coördineren van het beleid in het kader van het 
tegengaan van pesten; 

-  het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 
Daarvoor hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.                                                                                     

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk 
slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan 
handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
 
Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te verminderen, 
treedt in 2012 de wet meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke 
organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders werkt, 
verplicht is om met een meldcode te werken.  
 
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het 
belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te 
signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen 
gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode 
biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk 
geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd. 
 
Aandachtfunctionaris 
De Aandachtfunctionaris heeft een adviserende rol richting de 
beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van 
de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van 
kindermishandeling. De aandacht functionarissen bij ons op school 
zijn: Ada Groenheide,  en Anneloes Jansen op de Haar.    
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SISA                                                                                                          
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze 
school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk 
werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te 
ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van 
buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende 
instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken 
wij met SISA. SISA is de afkorting voor: Samenwerking Instrument 
Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en Samenwerken). 
SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat 
instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan 
samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en 
zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken 
wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar 
afgestemd kan worden. 

 

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? Voor ouders/-
verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact 
houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als 
school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. 
Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken 
instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. 
SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid 
rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in 
contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA 
alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. 
Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn 
ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen 
inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun 
betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA 
is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op: 
www.sisa.rotterdam.nl. 
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Acht | FINANCIËLE KWESTIES 
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De 
uitzondering wordt gevormd door activiteiten die niet door 
subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van 
vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De 
hoogte van het bedrag is in overleg met de MR voor het komende 
schooljaar vastgesteld op € 42,50. Het betreft hierbij een bijdrage 
voor het gehele jaar; wanneer leerlingen later in het schooljaar 
instromen, bedraagt de ouderbijdrage € 10,00. De ouderbijdrage 
wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs 
verrijken. 
 
Het afgelopen schooljaar is de ouderbijdrage vooral gebruikt voor 
de bekostiging van: feesten, musicals, bezoeken aan musea en 
concerten, sportdagen en traktaties met Sinterklaas, Kerstmis en 
Pasen. Ook is de ouderbijdrage gebruikt voor vervoerskosten bij 
excursies. 
 
 
Verzekeringen 
Het bestuur van de K&O heeft een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten voor leerlingen en 
leerkrachten van alle scholen van de stichting K&O. 
 
Ouders die op school werkzaamheden doen, zijn door de school 
WA-verzekerd. De Stichting K&O heeft voor al haar scholen een 
ongevallenverzekering afgesloten. Dat betekent dat leerlingen zijn 
verzekerd voor ongevallen binnen de school en tijdens excursies, 
schoolreisjes en schoolkampen. Tijdens het naar school en naar 
huis gaan zijn leerlingen verzekerd voor ongevallen. 
 
In de school zijn eigendommen van leerlingen niet verzekerd. Een 
verdwenen jas of bril en een beschadigde fiets zijn bijvoorbeeld 
niet gedekt. De school adviseert ouders daarom nadrukkelijk om 
kinderen geen ‘kostbaarheden’ mee naar school te geven. 
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Veiligheidsbeleid 
De Driemaster beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan staat 
wat de school doet aan de fysieke veiligheid, inrichting van het 
schoolgebouw en sociale veiligheid. Vierjaarlijks wordt een risico-
inventaris gemaakt, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld 
en uitgevoerd. Jaarlijks wordt er een risico inventarisatie gemaakt, 
die volgens het plan van aanpak worden uitgevoerd door de 
preventiemedewerker  
 
De school beschikt tevens over een ontruimingsplan en voldoende 
geschoolde BHV-ers  en EHBO-ers. Voor medicijngebruik hebben 
we een protocol dat op de website van de school staat.  
 
Sponsoring 
Ouders die, bijvoorbeeld met hun bedrijf, iets voor onze school 
willen betekenen, kunnen de school sponsoren. Dat wil zeggen dat 
zij geld of goederen ter beschikking stellen en dat de school daar 
iets tegenover stelt. Op landelijk niveau is er een sponsorconvenant 
opgesteld, waarin gedragsregels zijn vastgelegd voor sponsoring in 
het onderwijs.  
Overweegt u De Driemaster te sponsoren, dan wordt u van harte 
uitgenodigd om contact op te nemen met de directeur. 
 
Schoolafspraken 
Binnen de school zijn er 2 duidelijke afspraken gemaakt over 
pennen en school etuis. 
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Pennen 
In de groepen 4, 5 en 7 worden er aan het begin van het schooljaar 
nieuwe pennen uitgedeeld. Tussentijds (bijvoorbeeld als de pen 
kapot is gegaan) betalen de (ouders van de) leerlingen € 2,- voor 
een nieuwe pen. Uitzondering is groep 8. Na de voorjaarsvakantie 
laten we in deze groep het gebruik van een schoolpen vrij als 
aanloop naar het Voortgezet Onderwijs.   
 
Schooletuis 
De leerlingen krijgen in groep 4 een schooletui. Bij moedwillige 
vernieling moeten de (ouders van de) leerlingen zelf een schooletui 
kopen tegen betaling van € 3,50. Een eigen etui is niet toegestaan. 
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Negen| KIEZEN VOOR De Driemaster 
 
Inschrijven en wennen 
Door een aanmeldingsformulier in te vullen, maakt u kenbaar dat u 
belangstelling hebt voor onze school. U kunt een vrijblijvende 
afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek vertelt 
de groepsleerkracht van de onderbouw wat u kunt verwachten van 
de school en wat de school van u als ouder verwacht. Na dit 
gesprek kunt u besluiten om uw kind in te schrijven. U vult het 
inschrijvingsformulier in en hebt daarmee definitief gekozen voor 
De Driemaster. 
 
Ongeveer 3 weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de 
school contact met u op om negen ochtenden te plannen waarop 
uw kind komt wennen. In de maanden juni en juli wordt er niet 
gewend. Dit omdat er na de zomervakantie nog van alles kan 
veranderen (zoals groepssamenstelling en groepsleerkracht) en 
wennen in zo’n geval weinig zin heeft.   
 
Uw kind mag vanaf de vierde verjaardag elke dag naar school 
komen. 
 
Neveninstroom 
Als ouders een kind, dat naar een andere school gaat, willen 
inschrijven op De Driemaster (bijvoorbeeld vanwege een 
verhuizing), worden zij eerst uitgenodigd voor een gesprek. Hier 
krijgen zij uitleg over De Driemaster en onze manier van werken. 
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