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Welkom

Een woord vooraf

Deze	informatiebrochure	is	bedoeld	voor	
ouders waarvan de kinderen het Duet al 
bezoeken èn voor ouders die interesse 

hebben in een plek voor hun kind. Aan ouders 
die al kinderen op het Duet hebben, leggen wij in 
deze gids verantwoording af over onze manier 
van werken en over onze ontwikkelpunten. 
 
Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij van 
ons mogen verwachten als hun kind bij ons 
op het Duet komt. Ouders en medewerkers 
van het Duet hebben elkaar nodig om het 
beste uit de kinderen te halen.

Bij	 deze	 informatiebrochure	 brengen	 wij	
jaarlijks een aparte bijlage uit. Daarin vindt u 
alle	actuele	informatie	zoals	de	groepsindeling,	

de	vrije	dagen	en	vakanties	en	alle	activiteiten,	
voor zover bekend. Tevens benoemen we daar 
onze plannen voor het komende schooljaar. 
Tot slot is er een adreskatern in opgenomen. 
Wij hopen dat u deze bijlage een goed plekje 
geeft	en	de	jaarkalender	zelf	aanvult	met	alle	
extra	 informatie	 die	 er	 in	 de	 loop	 van	 het	
jaar bijkomt. De jaarlijkse bijlage wordt in het 
begin van ieder schooljaar als PDF naar alle 
ouders gemaild en staat vanaf dat moment 
ook op de website.

Wij hopen dat u deze informatiebrochure 
met interesse zult lezen.

 
Het team van het Duet

Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf hebben we twee 
verticale groepen. Een verticale groep houdt in 
dat er kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
De kinderen leren in een groep al op jonge leeftijd  
veel sociale vaardigheden. Samen spelen, samen 
eten, samen delen, samen ontdekken! 

Er is ook veel aandacht voor het individuele 
kind. We kijken goed naar wat een kind nodig 
heeft en stemmen alles goed af met de ouders. 
In ons gebouw hebben we veel ruimtes waar 
ook de kleintjes gebruik van kunnen maken. Veel 
bewegen is belangrijk en dat kan in onze mooie 
groene buitenruimte en in de speelzaal. 

Als de kinderen 4 jaar worden is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging…school! Als de kinderen ook 
binnen het Duet naar school gaan  zijn er vooraf 
al veel mogelijkheden om deze overgang soepel 
te laten verlopen. 

Voor u ligt de informatiebrochure 2015-2019 van het Duet. Het Duet brengt opvang 
en onderwijs samen in een integraal kindcentrum. En daar zijn wij als team trots op. 
We hopen dat u dit kunt teruglezen in deze brochure, waarin we u uitleggen wie we 
zijn, waar we voor staan en wat we doen.

Van harte welkom  
op het Duet
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Even voorstellen: het Duet

1.1 Een integraal kindcentrum
Het Duet is een integraal kindcentrum. Wij zijn 
er voor kinderen van 0-13 jaar en voor hun 
ouders. We zijn 5 dagen per week geopend, 
van	7.30	 tot	 18.00	uur.	Op	die	tijden	bieden	
wij	opvang	en	basisonderwijs.	Het	Duet	heeft	
één team van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten. Samen werken we vanuit een 
gedeelde pedagogische visie op opgroeien, 
spelen en leren.
Er	is	één	directeur,	die	samen	met	de	locatie-
leider	 onderwijs	 en	 de	 locatieleider	 opvang	
het	managementteam	van	het	Duet	vormt.

1.2 Ontstaan en ligging
Al in een vroeg stadium, toen duidelijk werd 
dat er nieuwbouw voor de toenmalige 
basisschool De Regenboog zou komen, hebben 
de	Stichting	Interconfessioneel	Basisonderwijs	
(ICBO)	 Uithoorn	 en	 Kinderopvangorganisatie	
Solidoe de koppen bij elkaar gestoken en bij 
de	 gemeente	 Uithoorn	 aangegeven	 graag	 te	
willen	samenwerken	in	de	nieuwe	locatie.
In 2011 zijn we gestart met panelgesprekken 
met alle mogelijke betrokkenen. Daar rolde 
het advies “Zicht op Groen” uit. Dit advies was 
de basis voor het vormgeven van onze  visie op 
onderwijs en opvang.
Deze visie hebben we kunnen vertalen in ons 

nieuwe gebouw. Er is een programma van 
eisen geschreven en op basis daarvan is het 
gebouw ontworpen. Als team hebben we veel 
inbreng gehad in het ontwerp.  In maart 2014 
werd de eerste paal geslagen en in december 
2014 zijn we verhuisd.

Het gebouw is heel open, met veel ramen. 
De oppervlakte die eigenlijk behoort aan de 
buitenschoolse opvang, is vervlochten met de 
oppervlakte voor het onderwijs. Wij vonden 
het	 zonde	 om	 onder	 schooltijd	 ruimtes	 leeg	
te laten die alleen na school zouden worden 
gebruikt. Dat gaf ons de mogelijkheid om 
het gebouw wat extra’s te geven. Een crea-
techniek atelier, een bibliotheek en een 
woonleefkeuken	als	hart	van	het	gebouw.

We hebben gekozen voor kleinere onder-
wijslokalen en veel ruimte in de gangen. 
Zodat kinderen op verschillende manieren 
kunnen spelen en leren. Zodat kinderen 
uit verschillende groepen elkaar kunnen 
ontmoeten in de ruimte. Onder school èn na 
school.
Er zijn ook veel kleinere “tussenruimtes”. Om 
in	een	klein	groepje	rustig	te	kunnen	werken.	
Om even tot rust te komen, om werk in te 
halen of om extra ondersteuning te kunnen 

Peuteropvang
De peuteropvang is alleen in de ochtenden geopend. 
Kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn welkom om te komen 
spelen en leren. We werken binnen de peuteropvang 
met het stimuleringsprogramma Puk en Ko. Hierin komen 
verschillende thema’s aan bod, zo bieden we de kinderen 
veel activiteiten aan die de taal- en spraakontwikkeling, de 
sociale ontwikkeling en de zelfstandigheid stimuleren. 

De kinderen bereiden zich in de peuteropvang voor op 
school. De intensieve samenwerking met school is erg 
prettig voor de kinderen, als zij naar school gaan zijn zij al 
goed bekend binnen het  gebouw en met de leerkrachten. 

Hoofdstuk 1

In januari 2015 opende het Duet haar deuren. Wij kregen de kans om onze visie op 
opvang en onderwijs te vertalen in een spiksplinternieuw gebouw. Het is elke dag 
een feestje om hier te mogen spelen, leren en werken.

Onze visie vertaald  
in ons gebouw
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Waar wij voor staan

2.1 Missie
“Het	 Duet	 is	 een	 ontmoetingsplaats	 in	 de	
wijk, waarin we alle kinderen van 0-13 een 
uitdagende en veilige speel- en leeromgeving 
bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan 
ontwikkelen.”

2.2  Visie ...
Dit is onze visie daarbij op:

... Op onze kinderen
Vanaf het moment dat een kind het Duet 
binnen komt, wordt het in een veelzijdige 
speel- en leeromgeving geprikkeld om zichzelf 
te ontwikkelen. De professionals hebben oog 
voor datgene wat een kind enthousiast en 
leergierig maakt. Een kind zal op deze manier 
elke keer een stap verder komen in zijn of haar 
ontwikkeling. Dit is de manier waarop wij ieder 
kind de kans geven om zijn of haar talenten te 
ontdekken in een uitdagende en ook leerzame 
omgeving. 

... Op onze ouders
Die speel- en leeromgeving wordt door ons 
gevormd binnen het Duet, maar ook door 
samen met  de ouders te bespreken en te 
onderzoeken	wat	er	leeft	bij	hun	kind.	Ouders	
zullen in het Duet een plek vinden om samen 

met de professionals hun kind alle kansen 
te bieden om te ontwikkelen.  Meedenken, 
meedoen en meepraten zijn termen die 
passen in het contact met ouders. Ouders zijn 
onze partners. Met elkaar kunnen we ervoor 
zorgen dat een kind zich ontplooit. 

... Op onze buurt/omgeving
Het Duet moet een toegankelijke plek zijn 
voor de buurt. Open in de vorm van ruimte 
bieden, maar ook als een plek waar je als 
buurtgenoot welkom bent. In het Duet kun je 
elkaar op verschillende manieren ontmoeten. 
Soms formeel - en vaak informeel. Het IKC 
wil een verbindende factor zijn in de wijk 
Thamerdal. De buurt is onderdeel van  de 
woon- en leefwereld van de kinderen. We 
vinden het belangrijk de buurt te betrekken bij 
wat we doen. Zo vormt het Duet een sociaal 
verbindende omgeving waarin kinderen zich 
kunnen ontwikkelen. Zo leren kinderen samen 
te leven met de mensen en de wereld om zich 
heen.

... Op onze medewerkers
In het Duet werkt een team met professionals 
die de passie hebben om kinderen te 
begeleiden in hun ontwikkeling. Die de wil 
delen om de kinderen zo uit te dagen dat 

krijgen indien dat nodig is. We zijn erg trots op 
ons gebouw. Het is elke dag een feestje om er 
te mogen spelen, leren en werken. 

Het Duet ligt in de wijk Thamerdal. Kinderen die 
gebruik maken van het onderwijs en de BSO 
van het Duet komen hoofdzakelijk uit deze wijk 
en de wijk Zijdelwaard I. Voor het kinderdag-
verblijf ligt dit iets anders, dat wordt vaker ook 
bezocht door kinderen uit andere wijken.

1.3  “het Duet”
Bij een nieuw begin hoort ook één nieuwe 
naam. Wij hebben gekozen voor “het Duet”. 
Een Duet tussen opvang en onderwijs, een Duet 
tussen leerkracht of pedagogisch medewerker 
en kinderen, een Duet tussen kindcentrum 
en ouders, tussen kindcentrum en de wijk en 
tussen kindcentrum en de maatschappij.

1.4 Aantallen
Dagelijks bezoeken ongeveer 450 kinderen 
tussen de 0 en 13 jaar het Duet. Er is ruimte 
voor maximaal drie groepen op het kinderdag-
verblijf, er is één lokaal voor peuteropvang en 
er zijn 19 leslokalen. 
Het	 aantal	 groepen	 is	 afhankelijk	 van	 de	 in-
stroom en het precieze aantal kinderen. In onze 
jaarlijkse bijlage kunt u hierover de actuele 
informatie	vinden.

Het team van leerkrachten, pedagogisch mede- 
werkers, onderwijsassistenten en onderwijs-
ondersteunend personeel bestaat uit zo’n 50 
collega’s. Ook dit aantal en de verdeling over 
de verschillende groepen kan jaarlijks wisselen, 
afhankelijk	van	de	hoeveelheid	kinderen.

Groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken en leren kleuters 
al spelend vanuit thema’s. Daarbij worden 
uitdagende hoeken gebruikt. Ook worden er 
kleuren, vormen, letters en cijfers aangeboden. 
Door observatie (volgens leerlijnen), werkt elk 
kind zo veel mogelijk op het eigen ontwikke-
lingsniveau.
Al spelend leren ze omgaan met elkaar. Het is 
leuk om te zien hoe de kinderen elkaar helpen, 
ze leren het liefst van elkaar (coöperatief).  Naast 
het zelf kiezen van materialen, werken we in 
circuitvorm, zodat elk kind elke de activiteit doet.

De kinderen leren omgaan met uitgestelde 
aandacht (d.m.v het stoplicht). Voor het bevor-
deren van de zelfstandigheid werkt groep twee 
ook met een weektaak. 
Naast buitenspelen op onze natuurlijke speel- 
plaats, leren de kinderen ook bewegen op  
muziek, zijn er spellessen en klimmen en klau-
teren ze in ons ruime speellokaal.

Hoofdstuk 2

Samen werken we er aan de toekomst van onze kinderen. Ouders, leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers hebben elkaar nodig voor de optimale ontwikkeling van 
de kinderen. Ook de buurt waarin de kinderen opgroeien speelt een grote rol.

Waar wij voor staan
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Waar wij voor staan

ze zich veelzijdig kunnen ontwikkelen, en 
die elkaar willen verder te helpen die speel- 
leeromgeving zo uitdagend mogelijk te maken. 
Met elkaar kijken de medewerkers naar hoe 
zij de omgeving zo kunnen  organiseren en 
creëren dat elk kind verder geholpen kan 
worden in zijn of haar ontwikkeling.

... Op onze huisvesting
Het gebouw waarin wij gehuisvest zijn is 
ontworpen	 vanuit	 deze	 visie	 en	 is	 flexibel	
genoeg om plaats te bieden aan andere 
partners waarmee wij samen werken.
Voor	 externe	 partijen	 zijn	 er	 mogelijkheden	
om (delen van) ons gebouw te huren. 

... Op onze organisatie
Het	 Duet	 heeft	 één	 directeur	 die	 met	 een	
managementteam,	 bestaande	 uit	 een	
locatieleider	 onderwijs	 en	 een	 locatieleider	
opvang, alle medewerkers aanstuurt. De 
directeur legt verantwoording af aan Solidoe 
en	 stichting	 ICBO.	Wij	werken	 samen	met	de	
gemeente	 Uithoorn	 	 (jeugdzorg,	 CJG,	 GGD,	

VVE,	etc),	en	met	aanbieders	van	activiteiten	
op cultuur-  en sportgebied.

... Op ons aanbod 
Bij het Duet kunnen kinderen van 0-13 jaar 
terecht	voor	opvang	en	onderwijs,	van	7.00	tot	
18.30 uur. Wij werken aan een passend aanbod 
voor	cultuur	en	sport	binnen	die	tijden,	voor	
alle leerlingen. We zoeken naar een aanbod 
voor ouders en verzorgers en streven naar 
participatie	door	buurtbewoners.

2.3 Kernwaarden
Plezier en Passie 
Plezier hebben is een belangrijke voorwaarde 
voor de ontwikkeling van kinderen. Als je 
plezier hebt op het IKC kom je er graag, dan is 
het leuk om er elke dag te zijn. Plezier maakt 
dat	je	zin	krijgt	in	leren,	in	actief	bezig	zijn!
Een	team	dat	werkt	met	passie,	beleeft	plezier	
aan het eigen werk. Dat is voelbaar voor de 
kinderen. Passie maakt dat je zin hebt om te 
werken, dat je betrokken bent en vernieuwend 
durft	te	zijn.

Respect
Kennen en gekend worden, je welkom voelen, 
gewaardeerd worden. Dat willen we uitstralen, 
voorleven naar de kinderen van ons IKC en hun 
ouders. Iedereen mag er zijn, op zijn eigen 
wijze, dus houden we allemaal rekening met 
elkaar. 
We leren kinderen om respect te hebben 
voor anderen. Dit is een voorwaarde om in de 
maatschappij waarin zij opgroeien te kunnen 
functioneren.	 Wij	 leren	 kinderen	 rekening	
houden met onderlinge  verschillen, en ook 
juist  de overeenkomsten te zien. Hetzelfde 
geldt voor de overeenkomsten en verschillen 
in hun thuiscultuur.
Medewerkers respecteren elkaar om de 
professionele	 expertise	 en	 ervaring.	 Om	 hun	
inzet en om hun kijk op het leren van kinderen.

Open 
We zijn betrouwbaar en eerlijk  in ons contact 
met kinderen, met ouders, met medewerkers.
Wij zien dat school, opvang en ouders elkaar 
nodig	hebben	om	te	zorgen	voor	een	optimale	
ontwikkeling van de kinderen. Wees welkom 
om met ons mee te denken bij het opgroeien 
van uw kind.

Professioneel 
Wij zijn een professioneel team. We stellen 
eisen aan ons pedagogisch klimaat, dat overal 
in	het	IKC	hetzelfde	is.	Dat	geeft	duidelijkheid	
en veiligheid.
Een professioneel team is bezig met ontwik-
keling. Medewerkers ontwikkelen zich samen 
en	individueel.	De	organisatie	stimuleert	deze	
ontwikkeling en biedt er ruimte voor. Wij 
verwachten van onze medewerkers dat zij zich 
actief	blijven	ontwikkelen.

Zelfstandigheid
Bij opgroeien hoort steeds meer zelf kunnen 
en durven. Door het vertrouwen in kinderen 
uit te stralen, zullen zij zich competent genoeg 
voelen om zelfstandig aan de slag te gaan en 
zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen 
ontwikkeling. 
Zo willen we kinderen uitdagen het beste uit 
zichzelf te halen. Wij bieden een uitdagende 

speel- en leeromgeving, waarin kinderen 
vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden en 
die kinderen helpt om hun zelfstandigheid te 
vergroten.

Samen
Spelen en leren op het IKC doe je in een groep. 
Een groep betekent  “Samen”. Samenwerken, 
samen verantwoordelijk zijn, betrokkenheid 
bij elkaar. In een groep leer je andere 
vaardigheden dan alleen.  Wij  vinden het 
belangrijk kinderen te leren samen te werken, 
zich verantwoordelijk te voelen voor hun 
eigen	acties	en	de	gevolgen	daarvan	voor	het	
welbevinden van de groep.  

2.4 Onderwijs en identiteit
Het onderwijs op het Duet wordt verzorgd 
door	 de	 Stichting	 ICBO	 Uithoorn.	 ICBO	 staat	
voor interconfessioneel basisonderwijs. 
We willen met ons onderwijs bereiken dat 
alle	 kinderen	 zich	 optimaal	 ontwikkelen.	 De	
basis	 hiervoor	 is	 dat	 kinderen	 zich	 prettig	
voelen op school. Wij doen er daarom alles 
aan om een sociaal veilige leeromgeving te 
creëren. Onze uitgangspunten hiervoor zijn 
onze interconfessionele, pedagogische en 
didactische	 visies.	 Zij	 sluiten	 bij	 elkaar	 aan	
en	 vormen	 samen	 onze	 identiteit.	 Identiteit	
is een dynamisch proces. We vinden het dan 
ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek 
te blijven.

De	 identiteit	 wordt	 iedere	 dag	 gevormd	
door de mensen die verbonden zijn aan de 
school; leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Samen vormen wij de school als een waarden-
gemeenschap. We delen met elkaar een visie op 
wat waardevol is en we handelen van daaruit.

Interconfessionele identiteit
Wat wij als waardevol zien, vinden wij terug 
in	 de	 Bijbel;	 zorg	 voor	 elkaar,	 tolerantie	 en	
solidariteit. Op deze manier inspireert onze 
interconfessionele	identiteit	ons	in	de	omgang	
met elkaar binnen de school. Het zorgt voor 
een goede en veilige sfeer op school, en 
bereidt onze leerlingen voor om goed met 
elkaar te kunnen samenleven in de huidige 

Hoofdstuk 2
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Waar wij voor staan

maatschappij. Wij respecteren de eigen levens- 
beschouwing of religie van een ieder in de 
school. Van onze leerlingen en ouders ver-
wachten	we	dat	zij	de	identiteit	van	de	school 
respecteren en hiernaar handelen. Wij ver-
wachten daarbij dat alle leerlingen meedoen 
aan	de	activiteiten	van	de	school,	waaronder	
het vieren van de christelijke feesten.

De	interconfessionele	identiteit	is	ook	terug	te	
zien	in	bepaalde	vaste	activiteiten	en	gebruiken	
op school, zoals de lessen levensbeschouwing, 
het	vieren	van	Kerst	en	Pasen,	stiltemomenten	
en	het	gezamenlijk	in	actie	komen	voor	goede	
doelen. 

Levensbeschouwelijk onderwijs
Onze	 school	 ruimt	 structureel	 tijd	 in	 voor	
godsdienstig	 en	 levensbeschouwelijke	 onder-
wijs. Daarbij vinden we het van belang dat 
de leerlingen kennis opdoen. Kennis van 
bepaalde	elementen	uit	de	christelijke	traditie,	
maar ook kennis van belangrijke aspecten 
van de verschillende wereldreligies die in 
de Nederlandse samenleving voorkomen. 
Hieronder vallen belangrijke feestdagen, 
gebruiken	en	andere	religieuze	uitingsvormen.	
Een ander doel van de levensbeschouwelijke 
vorming is dat de leerlingen vaardigheden 
ontwikkelen die zij nodig hebben om hun eigen 
levensbeschouwing te vormen. Hierbij denken 
wij aan vaardigheden zoals verwonderen, 
verbeelden en vertrouwen. 

Wij hebben oog voor de levensvragen van 
kinderen	en	hebben	daarover	regelmatig	een	
gesprek met de leerlingen. Dit gebeurt soms 
gepland aan de hand van een les godsdienst/
levensbeschouwing, maar dit ontstaat ook 
vaak spontaan. Doordat leerlingen op een 
open wijze met elkaar in gesprek gaan, leren zij 
respect te hebben voor verschillen in gedachten 
en	 opvattingen.	 Wij	 laten	 onze	 leerlingen	
daarbij vrij om de eigen levensbeschouwing 
te ontwikkelen. Wij hechten eraan dat ieder 
kind een gefundeerde eigen keuze kan maken, 
nu	en	 in	de	 toekomst.	Voor	het	 godsdienstig	
en levensbeschouwelijk onderwijs maken wij 
gebruik van de methode Trefwoord. 

Verwachtingen ten aanzien van leerkrachten 
Wij verwachten van onze leerkrachten met 
betrekking	tot	de	interconfessionele	identiteit	
van de school:
-  Dat zij een open grondhouding hebben;  

respectvol, onbevooroordeeld, en ruimte 
biedend.

-  Dat zij ongeacht hun eigen 
levensbeschouwing,	een	positieve	houding	
hebben ten aanzien van het christelijke 
geloof, en van andere geloven.

-		Dat	zij	vaardigheden	bezitten	om	met	 
kinderen een gesprek te voeren over 
levensbeschouwelijke vragen.

2.5  Kinderopvang en identiteit
Kinderopvangorganisatie	 Solidoe	 heeft	
geen	 zogenaamde	 “denominatie”.	 Solidoe	
verwacht van haar medewerkers een zelfde 
grondhouding als hierboven beschreven onder 
verwachtingen	 tav	 leerkrachten.	 Een	 open	
houding en de vaardigheid om het gesprek aan 
te gaan met kinderen. Waar mogelijk worden 
diverse feesten (dus ook Kerstmis en Pasen) 
samen gevierd met de kinderopvang.

2.6  De sfeer op het Duet
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier 
van werken is welkom op het Duet. Wel 
verlangen we dat een bij ons aangemelde 
leerling	deelneemt	aan	alle	schoolactiviteiten	
en dat de ouders en de leerlingen de uit-
gangspunten van ons onderwijs en onze regels 
onderschrijven. De sfeer op het Duet is veilig 
en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar 
school en naar de opvang. Elk kind komt tot 
zijn	 recht.	 We	 zijn	 alert	 op	 discriminatie	 en	
pesten en werken vooral aan het voorkomen 
daarvan.

Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat 
er regels gelden op school. Orde en regelmaat 
zorgen er voor dat er ruimte en aandacht is 
voor elk kind. Natuurlijk wordt het ongewenst 
gedrag van een kind gecorrigeerd, maar we 
steken veel meer energie in het belonen van 
goed gedrag.
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Organisatie van opvang en onderwijs

3.1 0-4 jaar
3.1.1 Kinderopvang Solidoe
Kinderopvang Solidoe biedt opvang aan  
kinderen van 0 tot 13 jaar in de regio 
Aalsmeer,	Uithoorn,	Kudelstaart	en	De	Kwakel.	
Kinderopvang Solidoe biedt kinderen een 
omgeving waar zij zich vertrouwd voelen en 
samen met andere kinderen spelen en leren. 
“ Samen” is in onze ogen een meerwaarde van 
kinderopvang. 

De missie van Solidoe: welKOM: Het is leuk bij 
ons!	Kinderen:	jullie	krijgen	een	uitdagende	en	
positieve	 groepsomgeving.	 Ouders:	 Uw	 kind	
kan zich ontwikkelen tot een zelfstandig en 
sociaal persoon in de samenleving.
Medewerkers: je wordt gezien en kunt je laten 
zien	in	onze	professionele	organisatie.

3.1.2 Opvang op het Duet voor kinderen van 
0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf
In het Duet hebben we een kinderdagverblijf 
met	 	 verticale	 groepen.	 Een	 verticale	 groep	
houdt in dat er kinderen worden opgevangen in 
de	leeftijd	van	0	tot	4	jaar.	De	groepen	bestaan	
uit 12 kinderen per dag met twee pedagogisch 
medewerkers tot maximaal  16 kinderen per dag 

met drie pedagogisch medewerkers. Wij han-
teren hierin de regels van de GGD. Er is binnen 
het kinderdagverblijf  een mogelijkheid voor 
opvang	vanaf	7.00	uur,	wij	sluiten	om	18.30	uur.

Peuteropvang
De peuteropvang binnen het Duet is voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. Er zijn verschillende 
vormen van kinderopvang.
Peuteropvang onder de wet (PO): Opvang voor 
werkende ouders die in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag. Bij het Duet zijn 
kinderen welkom vanaf 8.00 tot 13.00. 
Peuterspeelzaal (PSZ): Deze peuteropvang 
wordt gesubsidieerd door de gemeente voor 
ouders die geen aanspraak kunnen maken op 
kinderopvangtoeslag.
Voor-	 en	 vroegschoolse	 educatie	 (VVE):	Deze	
opvangvorm is voor kinderen met een VVE-
indicatie	van	het	consultatiebureau.

Bij elke vorm van peuteropvang wordt ge-
bruik gemaakt van een programma voor 
voor-en	 vroegschoolse	 educatie	 (VVE).	 Deze	
programma’s richten zich spelenderwijs op 
extra ondersteuning en aanbod, vooral op de 
stimulering	van	de	taalontwikkeling	van	jonge	
kinderen. Ook is er aandacht voor de sociaal-
emotionele	en	motorische	ontwikkeling.	

Groep 3 is een bijzonder jaar. De kinderen gaan leren lezen. 
Het is een magische tijd als de wereld van de geschreven 
taal voor je open gaat! Op het Duet doen we dat met 
behulp van de methode Veilig Leren Lezen. We beginnen 
met klankzuivere woorden zoals maan roos en vis. Aan 
het eind van groep 3 kunnen de kinderen al woorden als 
tekenen en kuikentje lezen! 

Naast lezen, leren de kinderen ook schrijven en rekenen 
tot 20. We werken rond thema’s, maken muziek, gymmen, 
schilderen, knutselen en gaan op excursie. Als al het werk 
gedaan is, is er ook nog tijd om even lekker te spelen. 

Groep 3

Hoofdstuk 3

Op het Duet zijn alle dagen gelijk. En er gebeurt van alles, van ’s morgens vroeg tot 
aan het begin van de avond. We leren er op verschillende manieren, formeel, vooral 
tijdens de schooluren, en informeel, door te spelen.  In dit hoofdstuk geven wij u een 
indruk van wat we zoal samen doen. 

Ons continurooster biedt 
structuur
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Organisatie van opvang en onderwijs

Hoofdstuk 3

3.2  4-12 jaar
3.2.1 Onderwijs op het Duet
Algemeen
Wij denken dat een leerling zich beter kan 
ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zullen 
er binnen het Duet alles aan doen om die 
veilige	 omgeving	 te	 creëren.	 Uitgangspunten	
hierbij	 zijn	 een	 positieve	 benadering	 van	 de	
kinderen door de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers, het aanleren van sociale 
vaardigheden en het hanteren van duidelijke 
regels en grenzen. 
We  streven ernaar om ieder kind maximaal 
te kunnen laten presteren. Naast deze op-
brengsten	op	cognitief	gebied	vinden	wij	dat	in	
deze maatschappij ook andere vaardigheden 
van groot belang zijn. Het zijn onze leerlingen 
die later mee bepalen hoe de maatschappij 
eruit zal zien. Daarom willen we ze meegeven 
dat sociale vaardigheden, respect voor de 
ander en zorg voor elkaar en de omgeving er 
ook toe doen.

We	 werken	 op	 school	 met	 een	 leerstofjaar- 
klassensysteem, en om tegemoet te komen aan 
de onderlinge verschillen tussen leerlingen, 
bieden we verschillende niveaus aan binnen 
één jaargroep.
Binnen de vakgebieden taal, lezen en rekenen 
zijn,	mede	gezien	de	beginsituatie	van	een	deel	
van onze leerlingen, taal en lezen belangrijke 
speerpunten. Taal is de basis voor alle andere 
vakgebieden, inclusief rekenen. Een goede 
beheersing van de Nederlandse taal is ook een 
belangrijke succesfactor voor het presteren in 
het voortgezet onderwijs.

Daarnaast zien wij ook dat de maatschappij 
door de komst van nieuwe technologieën en 
communicatiemiddelen	in	een	razend	tempo,	
sneller dan ooit, verandert. De vaardigheden 
die onze leerlingen nodig hebben zijn anders 
dan de vaardigheden die wij vroeger op school 
leerden.	 Het	 is	 daarom	 onze	 ambitie	 om	 de	
komende jaren aan de slag te gaan met ons 
onderwijs.	 Om	 kritisch	 te	 kijken	 naar	 welke	
vaardigheden wij de kinderen leren en hoe 
we ze die vaardigheden bijbrengen. Dat is 
zeker	niet	altijd	volgens	het	principe	instructie	

geven,	 samen	 doen,	 zelfstandige	 schriftelijke	
verwerking. Dat is wel het toepassen van 
coöperatieve	 werkvormen,	 waarbij	 kinderen	
leren samenwerken en met en van elkaar leren. 
Dat is ook gebruik maken van de nieuwste 
informatie-	 en	 communicatietechnologie	 en	
van verschillende soorten media.

In de huidige maatschappij hebben school en 
ouders elkaar meer dan tevoren nodig om te 
zorgen	voor	een	optimale	ontwikkeling	van	de	
leerlingen. Wij hechten veel belang aan een 
goed contact en een goede samenwerking 
met ouders en streven er constant naar om 
deze samenwerking te verbeteren. Bij dit 
verbeterproces is de feedback die we krijgen 
van ouders zeer belangrijk.
De buurt waarin de school staat vormt 
een belangrijk deel van het leven van onze 
leerlingen. Bij de invulling van ons onderwijs 
verliezen we de omgeving van het kind niet 
uit het oog. We zoeken de samenwerking met 
de	 verschillende	 instanties	 die	 in	 de	 zelfde	
omgeving	participeren.
 
Schooltijden
Het onderwijs op het Duet wordt gegeven 
volgens	 een	 continurooster	 met	 5	 gelijke	
dagen, van 8.30 uur tot 14.15 uur. In de 
pauze tussen de middag worden de leerlingen 
opgevangen door een aantal leerkrachten en 
de pedagogisch medewerkers van ons team. 
Vanaf 14.15 uur kunnen de kinderen naar huis 
of gebruik maken van de naschoolse opvang 
in het Duet.

Kerndoelen
In de Wet op het Basisonderwijs staat welke 
vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak 
zijn kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen 
geven aan wat de school de leerlingen aan 
leerinhouden moet aanbieden. Voor het 
vak rekenen is bijvoorbeeld één van de 
kerndoelen dat de kinderen eenvoudige 
hoofdrekenopgaven vlot moeten kunnen 
uitrekenen. Een voorbeeld van een kerndoel 
van taal is, dat de leerlingen hoofdzaken 
uit	 een	 informatieve	 tekst	 moeten	 kunnen	
weergeven. Kunnen klauteren en klimmen 

is een voorbeeld van een kerndoel van het 
bewegingsonderwijs. De moderne methoden 
streven allemaal de kerndoelen na. In iedere 
methode staat in ieder geval de verplichte 
leerstof. Iedere leerkracht deelt het schooljaar 
zodanig in, dat alle leerstof behandeld wordt. 
Aan het eind van de basisschool hebben de 
meeste kinderen de verplichte leerstof gehad. 
Voor sommige leerlingen geldt dit niet. In 
hoofdstuk 4 wordt hier op ingegaan.

Groepsindeling
De	groepsindeling	is	afhankelijk	van	het	aantal	
leerlingen binnen een jaargroep. Vanuit onze 
manier van werken en onze visie op onderwijs 
(verschillende	 instructieniveaus	 binnen	 één	
groep), proberen wij waar mogelijk homogene 
groepen te maken. De samenstelling van deze 
groepen is niet van groep 1 tot en met groep 
8 gelijk.  

Kinderen maken belangrijke ontwikkelingen 
door,	 zowel	 cognitief	 als	 sociaal-emotioneel.	
Daarnaast stromen er nieuwe leerlingen in 
en vertrekken er leerlingen. Hoe zorgvuldig 
de groepen ook zijn samengesteld, die 
samenstelling	 blijft	 niet	 evenwichtig.	Het	 kan	
voorkomen dat het aantal jongens en meisjes 
in een groep niet meer evenredig  verdeeld 
is	 of	 dat	 de	 ondersteuningsbehoefte	 van	
groepen onderling sterk verschilt. 
Ook kan het voorkomen dat de verhouding 
tussen leerlingen (het groepsklimaat) zich 
op	 een	 negatieve	 manier	 ontwikkelt.	 Wij	
hebben gemerkt dat het goed is om groepen 
kinderen zo nu en dan opnieuw te verdelen. 
Daarom verdelen wij de kinderen standaard 
op twee momenten opnieuw over twee 
groepen. Namelijk bij de overgang van groep 
2 naar groep 3 en na drie jaar ook weer bij de 
overgang van groep 5 naar groep 6. 

Het kan ook voorkomen dat er, door daling van 
het leerlingaantal, de noodzaak ontstaat om 
toch	weer	een	combinatiegroep	te	maken.	Een	
herindeling van groepen is dan noodzakelijk. 
In dat geval wijzigt het standaard gekozen 
moment en kan het voorkomen dat de 
herindeling al eerder plaats vindt.

Voor een herindeling houden we rekening 
met de volgende criteria:
- ongeveer gelijke leerlingaantallen 
- ongeveer gelijke verdeling jongens/meisjes
-  eventuele broers/zusjes bij voorkeur niet bij 

elkaar
-		wat	betreft	de	sociaal-emotionele	 

ontwikkeling gelijkwaardige groepen
-		wat	betreft	de	cognitieve	ontwikkeling	 

gelijkwaardige groepen.

Bij	 de	 indeling	 letten	 wij	 er	 vooral	 op	 om	
leerlingen bij elkaar in een groep te plaatsen 
die	 tijdens	 schooltijd	 op	 een	 prettige	manier	
met elkaar kunnen samenwerken. De ervaring 
heeft	ons	 geleerd	dat	 goede	 vriendschappen	
tussen	 leerlingen	 in	 de	 vrije	 tijd	 niet	 per	
definitie	een	goede	samenwerking	in	de	lessen	
opleveren.  

Vanaf groep 3 wordt er steeds vaker groeps-
overstijgend	gewerkt,	waarbij	de	kinderen	van	
de	2	parallelgroepen	elkaar	 regelmatig	 tegen	
komen. Op deze manier krijgen wij een goed 
beeld van alle leerlingen.

In het schooljaar 2015-2016 is sinds lange 
tijd	 weer	 een	 combinatiegroep	 gevormd.	
In	 onze	 ambities	 voor	 de	 komende	 jaren	
hebben we aangegeven dat we op een andere 
manier	 willen	 kijken	 naar	 de	 inrichting	 van	
ons onderwijs, onder andere door een ander 
klassenmanagement.	 Een	 combinatiegroep	
biedt daarvoor veel mogelijkheden. De jaar-
lagen	 waarin	 de	 combinatiegroep	 zit,	 zal	 op	
een aantal dagdelen een extra leerkracht 
toegewezen krijgen. 
Er	 is	 ook	 voldoende	 extra	 instructieruimte	
beschikbaar. Zo kan er in wisselende groeps-
samenstellingen en in kleinere groepjes ge-
werkt worden. 
De ervaringen die wij opdoen met deze manier 
van werken en de invloed op de opbrengsten 
nemen we mee in onze schoolontwikkeling. 

De groepsindeling en de samenstelling van 
de	 groepen	 worden	 voor	 de	 zomervakantie	
bekend gemaakt.
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3.2.3 Onderwijs in groep 1 en 2
Onze kleutergroepen hebben we homogeen 
samengesteld. Dat wil zeggen dat wij ervoor 
gekozen hebben dat  de jongste kleuters en 
oudste	 kleuters	 in	 aparte	 klassen	 zitten.	 Wij	
denken dat we bij deze verdeling van onze 
jongste leerlingen het beste aan kunnen 
sluiten	 bij	 wat	 een	 kind	 nodig	 heeft.	 De	
manier van lesgeven in groep 1 en 2 verschilt 
enigszins van die in de andere groepen. Ook 
de	inrichting	van	het	lokaal	en	de	manier	van	
werken is anders.

Bij binnenkomst  ’s morgens  staan er werkjes 
op tafel waar de kinderen mee kunnen spelen. 
Als de ouders weg zijn, ruimen de kinderen 
op	 en	 gaan	 in	 de	 kring	 zitten.	 Hier	 keren	 de	
kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan tafels, in hoeken, in 
speelhoeken op de gang, in het speellokaal en 
op het schoolplein.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt naar 
aanleiding van thema’s die aansluiten bij de 
belevingswereld van het kind, bijvoorbeeld  
eten en drinken,  beroepen, ziek zijn of  familie. 
Deze thema’s worden aangevuld met de 
thema’s die jaarlijks terugkeren (herfst, Sint, 
Kerst). In de thema’s komen allerlei belangrijke 
vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, 
sociaal-emotionele	 ontwikkeling	 en	motoriek	
aan bod. 

In de lessentabel worden verschillende leer- 
en vormingsgebieden onderscheiden. In de 
dagelijkse	 praktijk	 in	 de	 klas	 is	 dit	 nauwelijks	
merkbaar. Wie speelt in de poppenhoek is ook 
bezig met taalontwikkeling, wie speelt met 
een	lotto	leert	ook	getallen	of	kleuren	en	wie	
op een vel papier de golven van de zee tekent, 
is bezig met voorbereidend schrijven.

De	 kinderen	 zitten	 ongeveer	 twee	 jaar	 in	
een	 kleutergroep.	 Door	 hun	 kalenderleeftijd	
kan dit ook iets minder of iets meer zijn. 
Het	 is	 afhankelijk	 van	 de	 aard	 en	 aanleg	
van ieder kind. In groep 2 worden (speelse) 
activiteiten	 aangeboden	 die	 voorbereiden	
op het leren lezen, schrijven en rekenen in 

groep 3. Wij observeren de kinderen met 
behulp van verschillende leerlijnen. Voor ieder 
ontwikkelingsgebied is een lijn.  

Binnen de thema’s stemmen we het aanbod af 
op de ontwikkeling van het kind. In de loop van 
groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan 
groep 3. Wij vinden het belangrijk dat een kind 
voldoende	basisvaardigheden	heeft	om	succes- 
vol in groep 3 te kunnen starten.

3.2.4 Onderwijs in groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen 
van een (jaar)groep veelal op ongeveer 
hetzelfde moment ongeveer dezelfde leerstof 
aangeboden. Wel wordt er binnen de groep 
gedifferentieerd,	 d.w.z.	 dat	 er	 rekening	
gehouden wordt met de aanleg, het tempo en 
de	leerstijl	van	ieder	kind.

Dat doen we door te werken met groeps-
plannen. Voor ieder vakgebied verdelen we 
de	 groep	 in	 instructieniveaus.	 Leerlingen	 in	
aanpak	1	 krijgen	na	de	basisinstructie	 in	een	
kleiner groepje nog wat extra uitleg. Leerlingen 
in	aanpak	2	kunnen	na	de	basisinstructie	direct	
aan de slag en maken de verwerkingsstof veelal 
zelfstandig. Leerlingen in aanpak 3 hebben 
weinig	 of	 geen	 instructie	 nodig	 en	 krijgen,	
naast de basisstof, extra of verdiepende stof 
aangeboden. Hiertoe is het van belang dat 
leerlingen	 enige	 tijd	 achtereen	 zelfstandig	
kunnen werken en kunnen omgaan met 
uitgestelde aandacht. Daarom introduceren 
we in groep 1en 2 al het stoplichtmodel. 
Als het licht rood is, is de juf met een groepje 
kinderen bezig en moeten de anderen 
zelfstandig werken. Dit stoplicht wordt in 
de loop der jaren uitgebreid naar een GIP-
dobbelsteen. In de afgelopen jaren hebben wij 
ons extra bekwaamd in het werken met deze 
drie niveaus. We richten ons hierbij op het 
stellen van doelen (samen met de kinderen) en 
het behalen van de beoogde “opbrengsten”. 
Daarbij willen we ons nadrukkelijk nog meer 
bekwamen in het bieden van uitdagende 
leerstof aan de leerlingen die meer kunnen. 
Door ons onderwijs anders in te richten, zoals 
eerder in dit hoofdstuk beschreven, denken 

wij dat we meer recht kunnen doen aan de 
talenten	en	competenties	van	de	kinderen.

3.2.5 leer- en ontwikkelingsgebieden
Op het Duet krijgen de kinderen onderwijs in 
vele vakken. Aan het eind van dit hoofdstuk 
staat	 een	 overzicht	 van	 de	 tijd	 die	 aan	 een	
bepaald vak in een bepaalde groep wordt 
besteed. Hieronder volgt een overzicht en een 
korte inhoud van de vakken.

Rekenen
Onze school gebruikt de methode “Pluspunt”. 
Dit	 is	 een	 zogenaamde	 realistische	 reken-
methode. Pluspunt is een methode die wij 
al wat langer gebruiken. In de komende 
schoolplanperiode (2015-2019) zullen wij deze 
methode gaan vervangen. 
De leerlijnen en kerndoelen zijn bekend bij 
de leerkrachten.  Zij zijn in staat om deze 
methode dus nog steeds op de juiste wijze 
in	te	zetten.	Het	kind	krijgt	de	kans	om	onder	
begeleiding van de leerkracht “eigenaar” te 
zijn van het eigen onderwijsleerproces. Dit is 
een	adaptieve	wijze	 van	 lesgeven	 (aansluiten	
aan leerniveau en denkwijze van individuele 
kinderen).

Taal
Taal	 is	 een	 veelomvattend	 begrip	 en	 het	 vak	
taal bestaat ook uit diverse onderdelen. Taal is 
overal.	Taal	is	actief	en	passief.	Taal	is	verbaal	
en non-verbaal. Taal gebruik je ook bij rekenen. 
Taal	 is	 spelling,	 grammatica,	 woordenschat.	
Taal is stellen, taal is praten, taal gaat over 
communicatie.	 	 Lezen	 hoort	 ook	 bij	 taal.	
Goed en vlot kunnen lezen en begrijpen wat 
je leest vormt de basis voor een succesvolle 
schoolcarrière.

In het schooljaar 2015-2016 zullen wij ons 
oriënteren op een nieuwe taalmethode. 
Een methode die past bij onze visie op 
onderwijs.	 Waarbij,	 naast	 het	 traditionele	
spelling-	 en	 grammaticaonderwijs,	 	 ook	 het	
aspect mediawijsheid voldoende wordt 
meegenomen. Een methode die werkvormen 
biedt	 die	 aansluiten	 bij	 onze	 ambitie	 om	het	
onderwijs op het Duet anders in te richten.

Vanaf	het	schooljaar	2016-2017	zullen	we	met	
de nieuwe methode gaan werken.

Taal en lezen in groep 3
In groep 3 werken we met Veilig Leren Lezen. 
Veilig	 Leren	 Lezen	 gaat	 uit	 van	 interactief	
taalonderwijs,	waarin	instructie	en	ontdekkend	
leren elkaar afwisselen en van het feit dat 
kinderen	 verschillen.	 Er	 worden	 suggesties	
gegeven hoe met die verschillen om te gaan. 
De methode bevat technisch lezen, begrijpend 
lezen en taal.

Het technisch lezen begint met het eerste 
aanvankelijk lezen en gaat verder met het 
voortgezet aanvankelijk lezen tot en met AVI - 
niveau eind 3 (E3).
Het begrijpend lezen start met voorbereidende 
activiteiten,	 met	 name	 in	 de	 vorm	 van	
begrijpend luisteren en gaat verder met 
het achterhalen van woord-, zins- en 
tekstbetekenis, toepassen van leesstrategieën 
en diverse soorten teksten. 

Diverse	 taalactiviteiten	 komen	 aan	 de	 orde,	
zoals mondelinge taalvaardigheid (luisteren 
en spreken); aandacht voor de ontwikkeling 
van	de	woordenschat	en	een	voorzichtig	begin	
op de taalgebieden van spelling en stellen dat 
later in het jaar uitgebreid wordt.

De methode Veilig Leren Lezen maakt het 
werken	 in	 drie	 instructiegroepen	 zeer	 goed	
mogelijk. Er is voldoende materiaal voor de 
leerlingen die problemen hebben met taal en 
lezen, er zijn uitstapmogelijkheden naar boven 
voor snelle kinderen en er zijn mogelijkheden 
voor de kinderen die al kunnen lezen als ze in 
groep 3 komen. De leerkrachten werken op 
het digitale schoolbord met de zogenaamde 
leerkracht	 assistent,	 waardoor	 de	 instructie	
multimediaal	ondersteund	wordt.

Lezen  in groep 4 t/m 8 
In de hogere leerjaren blijven wij de technische 
leesvaardigheid (vlot en foutloos kunnen lezen) 
dagelijks oefenen. Hoe beter kinderen kunnen 
lezen, hoe leuker het is. Hoe leuker het is hoe 
meer ze zullen lezen. Hoe meer ze lezen, hoe 
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groter hun woordenschat wordt. 
Daarnaast komt de nadruk steeds meer op 
begrijpend en later ook op studerend lezen te 
liggen. De vaardigheden voor begrijpend en 
studerend lezen leren we aan met behulp van 
de lessen uit de methode. Deze vaardigheden 
(leesstrategieën)	worden	ook	tijdens	de	andere 
vakken toegepast, zodat kinderen leren om auto- 
matisch	gebruik	te	maken	van	deze	strategieën.

Wij leren de kinderen niet alleen technisch 
en begrijpend lezen, maar proberen ze ook 
liefde voor boeken bij te brengen. Er wordt 
voorgelezen, de kinderen hebben hun eigen 
“vrij”-leesboek	 en	 er	 vinden	 activiteiten	
plaats	 in	 het	 kader	 van	 boekpromotie	 (o.a.	
boekbesprekingen houden). 

Onze schoolbibliotheek speelt hierbij een 
belangrijke rol. Kinderen kunnen hier een boek 
uitkiezen dat zij in de klas lezen. Samen met  een 
grote groep vrijwilligers (bestaande uit ouders, 
grootouders en buurtbewoners) zorgen onze 
leerlingen	 van	 groep	 7	 en	 8	 ervoor	 dat	 alle	
leerlingen hier dagelijks terecht kunnen. Er 
is	 een	 thematafel,	 een	 snuffeltafel	 en	 een	
voorleeshoek. Op school hebben een aantal 
collega’s de opleiding tot leescoördinator 
gevolgd. Met ondersteuning van de lees-
consulent van de Bibliotheek Amstelland  
organiseren	 zij	 regelmatig	 leesbevorderende	
activiteiten.	 Hiervoor	 is	 een	 leesplan	
opgesteld. Via dBoS (de Bibliotheek op School) 
is er een goede verbinding met de kennis, 
expertise,	 materialen	 en	 het	 uitleensysteem	
van de bibliotheek. Jaarlijks nemen we de 
leesmonitor af, om onder andere in kaart te 
hebben hoe graag kinderen lezen, wat ze lezen 
en hoe lang ze lezen.

Schrijven 
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 leren 
schrijven met de methode Pennenstreken. 
Deze methode sluit goed aan bij de taal-
methode Veilig Leren Lezen.

Engels
In	 groep	 7	 en	 8	 wordt	 Engelse	 les	 gegeven	
met de methode Take it Easy. De nadruk ligt 

voor	 creatieve	 ontwikkeling.	 Ook	 in	 onze	
keuken komen kinderen in aanraking met 
aspecten van techniek.

Verkeer
In alle groepen wordt verkeersonderwijs 
gegeven. In de groepen 5 en 6 wordt daarbij 
gebruik gemaakt van het Verkeerskrantje Op 
voeten	 en	 fietsen,	 in	 de	 groepen	 7	 en	 8	 van	
het blad Jeugdverkeerskrant. De kinderen van 
groep	7	doen	aan	het	einde	van	het	schooljaar	
theoretisch	en	praktisch	verkeersexamen.

Culturele vorming
Op onze school maken beeldende vorming 
en muziek een structureel onderdeel uit van 
het lesprogramma. Het is ons streven de 
kinderen met zo veel mogelijk technieken 
en materialen kennis te laten maken binnen 
de beeldende vorming. De muzieklessen 
worden deels gegeven (of ondersteund) 
door	 een	 vakdocent.	 Creativiteit	 is	 een	
belangrijke vaardigheid in de snel veranderde 
21ste eeuw. We geven kinderen de kans hun 
talenten te ontdekken en ontwikkelen. Een 
divers cultuuraanbod buiten de reguliere 
lessen	 hoort	 daar	 wat	 ons	 betreft	 ook	 bij.	
Zo komen kinderen in hun schoolloopbaan 
naast beeldende vorming en muziek ook in 
aanraking met bijvoorbeeld drama, dans en 
erfgoed. Dat alles het liefst zo veel als kan in 
de eigen omgeving. In de cultuurweek werken 
we als Duet met één thema of aan één project, 
om de verbinding binnen ons kindcentrum nog 
meer te versterken. Ook kunnen de kinderen 
zich	 regelmatig	 expressief	 uiten	 tijdens	 de	
podiummomenten.

Onze interne cultuurcoördinator (ICC-er) 
heeft	 een	 cultuurbeleidsplan	 opgesteld.		
In schooljaar 2015/2016 wordt dit plan 
verder aangescherpt. De ICC-er coördineert 
de	 culturele	 activiteiten.	 	 Zij	 werkt	 daarbij	
samen met een werkgroep uit het team en 
de	 Uithoornse	 combinatie	 functionaris	 voor	
cultuur.

Bewegingsonderwijs
Onze leerlingen krijgen minimaal 1 keer per 

week gym. De gymlessen worden volgens de 
gymmethode Basislessen Bewegingsonderwijs 
gegeven, waarin een opbouwende lijn zit. 
Op deze manier komen de aangeboden 
oefeningen	 en	 teamspelen	 regelmatig	 en	
herhaald aan bod. De groepen 4 t/m 6 krijgen 
les van onze vakleerkracht. 

Omdat we bij onze school geen eigen gymzaal 
hebben, moeten we voor de gymlessen van 
de groepen 3 tot en met 8 gebruik maken 
van gymzalen die ons door de Gemeente 
Uithoorn	 worden	 toegewezen.	 De	 leerlingen	
van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in 
het gymlokaal van de Bovenboog, aan de 
Christinalaan.	 De	 kleuters	 kunnen	 gelukkig	
terecht in het speellokaal van onze school. 
Naast de gymlessen kunnen de kinderen 
gebruik	maken	van	het	aanbod	van	Uithoornse	
combinatiefunctionarissen.	 Naast	 beweging	
is gezonde voeding een erg belangrijk en 
actueel	onderwerp,	waar	op	school	regelmatig	
aandacht aan wordt besteed, onder andere 
door de “woensdag gruitendag”, waarop alle 
kinderen verplicht groente of fruit meenemen 
bij	 wijze	 van	 10-uurtje.	 Wij	 participeren	 in	
de werkgroep JOGG (jongeren op gezond 
gewicht).

ICT: computergebruik, mediawijsheid en 
programmeren
De inzet van ICT in ons onderwijs is geen 
kwestie	 meer	 van	 kiezen.	 ICT	 is	 een	 breed	
begrip en gaat over veel meer dan alleen maar 
computers. Niet het aantal en de soorten 
computers of tablets, maar wat we er mee 
doen	is	belangrijk.	Het	bestuur	van	de	stichting	
ICBO ziet het belang van de inzet van ICT en 
faciliteert haar scholen dan ook graag om 
dit mogelijk te maken. Scholen kunnen een 
aanvraag doen voor extra middelen, waarbij 
de visie op het gebruik duidelijk moet zijn.

Onze visie is dat ict een bijdrage kan leveren 
aan de aanpassing van ons onderwijs. Bij het 
aanleren van de eerder genoemde “nieuwe 
vaardigheden”. Denk daarbij aan mediawijsheid, 
het gebruik van verschillende soorten apparaten 
en diverse programma’s en materialen.
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op	de	praktische	vaardigheden	 zoals	 spreken,	
luisteren en lezen. Wij oriënteren ons op de 
mogelijkheid om deze methode uit te breiden 
met de delen voor groep 5 en 6.  Als we kiezen 
voor het aanbieden van Engels aan jongere 
kinderen	dan	die	van	groep	7	en	8,	dient	dat	
een zeer weloverwogen beslissing te zijn, die 
past en aansluit bij de andere ontwikkelingen 
binnen de school.

Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over 
de wereld om ons heen en brengen we de 
kinderen kennis bij over het heden en verleden 
van de aarde. Vaak gebeurt dit in aparte 
vakken aan de hand van moderne methoden, 
soms ook door middel van klassengesprekken, 
werkstukjes, de actualiteit, spreekbeurten 
en schooltelevisie. Op het Duet werken we 
met de volgende methoden: Wijzer door 
de wereld (aardrijkskunde), Wijzer door de 
tijd	 (geschiedenis)	 en	 Wijzer	 door	 de	 natuur	
(natuur en techniek). 

Techniek
Naast de methode Wijzer door de natuur 
beschikken wij over de Techniektorens. 
Hierin	 bevindt	 zich	 veel	 praktisch	 materiaal	
om ontdekkend met techniek aan de gang 
te gaan. In ons atelier beschikken we over 
verschillende soorten technische gereedschap 
waar kinderen mee aan de slag kunnen. Op de 
leerpleinen kunnen de kinderen werken met 
constructiemateriaal.

Techniek is overal om ons heen. We verbinden 
techniek met ict en programmeren en nemen 
dit nadrukkelijk mee in ons ict-beleidsplan. 
Techniek	 heeft	 ook	 een	 plek	 in	 onze	 leerlijn	
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Daarbij	 zetten	 we	 ict	 niet	 alleen	 in	 om	 de	
leerstof te oefenen of aan te leren, maar 
ook om kinderen te leren programmeren. Of 
samenwerken door het delen van documenten. 
Of presenteren met een mooie audiovisuele 
presentatie.

Eind schooljaar 2014-2015 waren er 45 tablets 
(windows 8) en 15 laptops beschikbaar voor 
onze leerlingen en was er in elke klas een 
digibord. In komende jaren willen we het 
aantal “devices” uitbreiden. Daarbij zullen 
we met verschillende systemen gaan werken. 
Daarnaast denken we aan materialen waarmee 
kinderen, spelenderwijs, aan de slag kunnen 
met leren programmeren.
De kinderen leren om te gaan met programma’s 
als Word en Powerpoint .  Daarnaast zullen er 
bij alle vakken verschillende programma’s zijn 
om	de	lesstof	samen,	interactief	of	individueel	
te oefenen.
Ook zullen we ons buigen over de vraag wat 
dit betekent voor het schrijfonderwijs aan 
kinderen. 

Levensbeschouwelijke vorming
Het onderwijs van het Duet wordt mogelijk 
gemaakt	door	de	stichting	ICBO,	een	stichting	
op interconfessionele grondslag.  Wat dit 
inhoudt staat in hoofdstuk 2 beschreven. Voor 
de lessen levensbeschouwing gebruiken we de 
methode “Trefwoord”. 

Trefwoord	brengt	met	behulp	van	leefthema’s	
twee werkelijkheden bij elkaar:
• de wereld van het (christelijk) geloof;
•   én de (ervarings-)wereld van het kind 

anderzijds.

Tijdens de levensbeschouwelijke vorming 
leren we de kinderen, aangepast aan hun ont- 
wikkeling, om te gaan met vragen naar de 
zin van het bestaan. Zij leren daarbij wat 
kenmerkend is voor een levensbeschouwelijke 
benadering van de werkelijkheid. Tijdens de 
levensbeschouwelijke vorming komen de 
levensvragen niet op een abstracte wijze aan 
de orde, maar worden deze vragen steeds 
weer verbonden met antwoorden uit een 

bepaalde	 traditie.	 Voor	 onze	 school	 zijn	 dat	
de antwoorden uit de rooms-katholieke en 
protestants-christelijke	geloofstraditie.
Daarnaast komen in onze school ook 
andere	 levensbeschouwelijke	 tradities	 aan	
bod. Zo leren de kinderen dat er in onze 
samenleving	 verschillende	 godsdienstige	 en	 
levensbeschouwelijke	tradities	zijn	en	ontwik- 
kelen	ze	respect	voor	opvattingen	en	belevingen	
van anderen.
Regelmatig	 zullen	 we	 u	 in	 ons	 Schakeltje	
informeren	over	de	onderwerpen	die	tijdens	de		
“Trefwoord-momenten” aan de orde komen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De	methode	 “Leefstijl”	 sluit	 aan	 bij	 de	 kern-
doelen voor gezond en redzaam gedrag. In 
de bij het materiaal behorende docenten-
handleidingen	 wordt	 de	 aansluiting	 bij	 de	
kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt 
naast	 sociaal-emotionele	 vaardigheden	 ook	
gezondheidsvaardigheden. 
Bij	gezondheidsvaardigheden	speelt	preventie	
een	belangrijke	rol.	Op	steeds	jongere	leeftijd	
beginnen kinderen te experimenteren met 
roken,	alcohol	en	drugs.	De	leeftijdsfase	tussen	
tien	 en	 veertien	 blijkt	 een	 kritieke	 periode.	
Effectieve	 preventie	 moet	 dan	 ook	 vóór	 die	
leeftijd	 beginnen.	 Ook	 de	 methode	 leefstijl	
zal	 tijdens	 de	 huidige	 schoolplanperiode	 aan	
vervanging toe zijn. Het past heel mooi in 
onze visie om samen met het hele team (dus 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers) 
één nieuwe methode voor de sociaal-
emotionele	ontwikkeling	te	kiezen.

De	Leefstijllessen	zijn	er	voor	bedoeld	om:
•  kinderen bewust te maken van hun eigen  

gedrag
•  te leren zichzelf en anderen te respecteren
•  het vermogen te ontwikkelen zich in te leven 

in anderen.
•  kinderen te leren zich begrijpend op te 

stellen en verschillen tussen mensen te 
accepteren door verschillen in achtergrond, 
ras en cultuur

•  vaardigheden te ontwikkelen om met  
elkaar om te gaan, zoals luisteren en  
ruzies oplossen

•  taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen 
te	stimuleren	door	gedachten	en	gevoelens	
onder woorden te brengen, nieuwe begrippen 
te leren en de woordenschat uit te breiden

•  zelfstandig gedrag aan te moedigen binnen 
een netwerk van steun (ouders/verzorgers, 
familie, school, vrienden) 

•  gezondheidsvaardigheden aan te leren door 
het aanbieden van gestructureerd les-
materiaal	en	activiteiten	over	gezond	gedrag.

Actief  Burgerschap
“Actief	burgerschap”	is	één	van	de	kerndoelen	
in het basisonderwijs. Het steunt op drie pijlers: 
democratie,	 participatie	 en	 identiteit.	 Actief	
Burgerschap is een belangrijk onderdeel van 
onze visie. Het is geen apart schoolvak.  
Alle aspecten komen aan de orde in ons 
onderwijsaanbod, verweven met de lessen en 
activiteiten.	

Huiswerk
Naast het leren op school, gebeurt het dat 
kinderen ook thuis voor school moeten 
werken: huiswerk. In de lagere groepen komt 
dat soms voor in de vorm van wat extra 
oefenwerk. Vanaf groep 5 krijgen de 
kinderen vaker huiswerk mee: het leren van 
proefwerken aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur, het voorbereiden van een spreekbeurt, 
een boekbespreking enz.. 
Huiswerk is niet alleen noodzakelijk vanwege 
de hoeveelheid leerstof. Het gaat ons er ook 
om dat kinderen gewend raken aan het maken 
of leren van huiswerk. Kinderen die gewend 
zijn	 aan	 het	 regelmatig	 moeten	 doen	 van	
huiswerk, vinden gemakkelijker hun draai in 
het voortgezet onderwijs, want zij hebben 
kennisgemaakt	met	planmatig	werken	en	het	
gebruiken	van	een	agenda.	Het	is	fijn	als	u	het	
doen van huiswerk begeleidt. Leerkrachten 
kunnen uw vragen hierover beantwoorden en 
tips	geven	als	u	dit	lastig	vindt.

Ons continurooster
Sinds augustus 2014 werken wij volgens een 
continurooster	met	5	gelijke	dagen.
Dit houdt in dat alle dagen voor alle kinderen 
even lang zijn. We starten om 8.30 uur en de 
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1 uur Levensbeschouwelijke vorming

10,5 uur Taalactiviteiten	 
(taal, lezen, schrijven, Engels in gr. 7 en 8)

5 uur Rekenen

4 uur Wereldoriëntatie,	incl.	verkeer

3 uur Expressie 

1,5 uur Bewegingsonderwijs

1,25 uur Speelkwartier

26,25 uur Totaal

Voor de groepen 3 t/m 8 is de verdeling  
gemiddeld als volgt:

kinderen zijn om 14.15 uur uit. Alle kinderen 
eten op school.
Dat eten gebeurt met de leerkracht van de 
groep. Voor de leerkracht is er daarvoor of 
daarna een half uur pauze. De kinderen spelen 
dan buiten, onder toezicht van teamleden 
(leerkrachten en pedagogisch medewerkers).
Per dag gaan onze leerlingen 5,25 uur (5 uur 
en 15 minuten) naar school. De pauze telt dus 
niet	mee.	Dat	is,	(na	aftrek	van	studiedagen	en	
vakanties)	1000	uur	per	jaar.	
De kinderen van groep 1 en 2 hebben daar-
naast	nog	7	extra	vrije	dagen.

Dat betekent dat de kinderen van groep 1-4 
meer	 uren	 les	 krijgen	 dan	wettelijk	 verplicht	
is.	Dit	geeft	ons	onder	andere	ruimte	om	extra	
in	 te	 zetten	 op	 het	 wegwerken	 van	 (taal-)
achterstanden in de onderbouw, gekoppeld 
aan ons VVE-beleid. 

Lessentabel
In de groepen 1 en 2 leren kinderen door allerlei 
activiteiten,	 binnen	 en	 buiten.	 Leerkrachten	
zorgen ervoor dat binnen dit aanbod alle 
ontwikkelingsgebieden aan de orde komen. 
We spreken van een beredeneerd aanbod, 
binnen de thema’s. Zo hebben deze jongste leer- 
lingen vrijwel dagelijks bewegingsonderwijs in 
het speellokaal en/of spelen ze buiten, werken 
ze in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal.
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3.2.4 Wat we nog meer doen
De	meeste	tijd	op	het	Duet	wordt	besteed	aan	
het	onderwijs.	Maar	er	is	ook	tijd	voor	feesten	
en	 vieringen	 en	 andere	 activiteiten.	 De	 data	
van	 deze	 activiteiten	 treft	 u	 in	 de	 jaarlijkse	
bijlage bij deze schoolgids, deze verzenden 
wij aan het begin van het schooljaar. Nieuwe 
leerlingen ontvangen de bijlage als ze komen 
wennen. 
Op het moment dat wij met het ouderportaal 
van	 ParnasSys	 werken	 (naar	 schatting	 in	 de	
loop van het schooljaar 2015-2016), kunnen 
alle ouders daar ook onze jaarkalender 
raadplegen.

Vieringen
Omdat wij een interconfessionele basisschool 
zijn,	besteden	we	veel	tijd	aan	Kerstmis.	In	alle	
groepen werken we toe naar een gezamenlijke 
viering	en	meestal	is	er	ook	een	maaltijd	in	de	
groep. Ook Pasen krijgt de nodige aandacht. 
Het	thema	van	een	viering	houdt	vrijwel	altijd	
verband met de projecten die we gebruiken bij 
levensbeschouwelijke vorming.

Schoolprojecten
In oktober vindt er een project plaats rond het 
thema van de Kinderboekenweek, daar zullen 
wij met het hele Duet aandacht aan besteden. 
Jaarlijks besteden we ook aandacht aan een 

voor	de	leerlingen	een	feestelijke	afsluiting	van 
hun	basisschooltijd.	We	willen	het	om	die	reden 
aan het einde van het schooljaar organiseren. 

Leefstijlmiddagen
Gekoppeld	 aan	 onze	 Leefstijlmethode	
organiseren we een aantal keer per jaar een 
spelletjesmiddag of een buitenspeelochtend. 
Tijdens een spelletjesmiddag spelen alle 
kinderen in gemengde groepen (groep 1 tot en 
met groep 8) met elkaar gezelschapsspelletjes. 
Bij een buitenspeelochtend spelen we 
gemengd buiten, dus ook hier groep 1 tot 
met groep 8 door elkaar. De bedoeling is dat 
kinderen elkaar helpen, hun tempo aanpassen, 
van elkaar leren. Maar ook elkaar leren kennen 
en gekend worden.

Sportdag
De	 Uithoornse	 Combinatiefunctionarissen	
(What’s	Up)	organiseren	elk	jaar	de	Uithoornse	
Spelen voor de groepen 5 t/m 8. Deze vinden 
plaats bij Sportpark De Randhoorn. Daar doet 
het Duet aan mee. Voor de groepen 1-4 organi-
seren	wij	zelf	een	sport-	en	speldag	op	locatie.	

Carnaval
Wij vieren niet elk jaar carnaval. Indien 
we carnaval vieren, dan betekent dit dat 
alle leerlingen en leerkrachten ’s ochtends 
verkleed naar school komen. Er is meestal een 
circuit van spelletjes opgesteld in de lokalen. 
Uiteraard	 ontbreekt	 een	 polonaise	 door	 de	
school niet. 

Buitenschoolse activiteiten
Ook	aan	buitenschoolse	activiteiten	wordt	de	
nodige aandacht geschonken. Door de inbreng 
van ouders kunnen wij de kinderen aan tal van 
evenementen laten deelnemen: 
• handbaltoernooi (september)
• scholierenveldloop (oktober)
• tafeltennistoernooi (december/januari)
• veldvoetbaltoernooi (maart/april)
• avondvierdaagse (mei/juni)

Daarnaast wordt er meegedaan aan schaak-
toernooien en bowlingtoernooien. Een sport- 
commissie van ouders en leerkrachten coördi- 

neert	 deze	 activiteiten.	 Bovenstaande	
activiteiten	 doen	 wij	 natuurlijk	 niet	 zomaar.	
Zij dragen ook alle bij tot de culturele, 
sociale,	emotionele,	 lichamelijke	en	creatieve	
ontwikkeling van ieder kind.

Naschoolse activiteiten
Naast	 de	 culturele	 en	 sportieve	 activiteiten	
die	 plaatsvinden	 binnen	 schooltijd	 is	 er	 een	
divers	aanbod	voor	naschoolse	activiteiten	 in	
Uithoorn.	 	 Dit	 aanbod	 wordt	 verzorgd	 door		 
de	 Uithoornse	 Combinatiefunctionarissen	
(What’s	Up)	 voor	 cultuur,	 sport	 en	bewegen,	
nieuwe media en schoolbibliotheek/lees-
consulent. Denk aan sport op de pleinen, een 
kortlopende dans- of muziek workshop, een 
sportclinic of een voorleesmiddag waarvoor 
kinderen zich kunnen inschrijven. 
De	 directie	 van	 het	 Duet	 heeft	 regelmatig	
overleg	 met	 de	 collega’s	 van	 What’s	 Up	 om	
dit aanbod te laten aansluiten op de vraag. 
De	 ambitie	 is	 er	 om	 in	 de	 toekomst	 meer	
activiteiten	in	en	rond	het	Duet	aan	te	kunnen	
bieden.

3.2.5 Voorschoolse opvang op het Duet
De voorschoolse opvang binnen het Duet 
is	 mogelijk	 vanaf	 7.00.	 De	 kinderen	 kunnen	
ontbijten op de groep. Bij aanvang van de 
school brengt de pedagogisch medewerker de 
kinderen naar school.

3.2.6 Buitenschoolse opvang op het Duet
Binnen het Duet hebben we meerdere groepen 
Buitenschoolse Opvang voor kinderen tussen 
de	4	en	13	jaar.	Na	schooltijd	worden	zij	door	
de pedagogisch medewerkers opgehaald en 
meegenomen naar hun groepen. 
De ruimtes van de BSO zijn ruimtes die 
gedeeld worden met de school. De BSO kan 
gebruik maken van de bibliotheek, het atelier, 
de speel-/leer-ruimtes, de woonkeuken, de 
gymzaal en de buitenruimte. Kinderen kunnen 
middels een fotobord zelf aangeven in welke 
ruimte	zij	willen	spelen.	Er	worden	regelmatig	
workshops georganiseerd waar de kinderen 
zich voor kunnen opgeven. Deze workshops 
worden door onze eigen pedagogisch 
medewerkers gegeven. 

Organisatie van opvang en onderwijs

Hoofdstuk 3

Goed Doel, indien mogelijk gekoppeld aan 
bijvoorbeeld de Kerst- of de Paasviering. We 
werken dan met elkaar aan hetzelfde thema 
en dat zal afgesloten worden met een leuke 
activiteit.	

Schoolreisje en kleuterfeest
Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen 
van	 de	 groepen	 3	 t/m	 7	 op	 schoolreis.	
De	 schoolreis	 heeft	 geen	 nadrukkelijk	
educatief	 karakter.	 We	 zijn	 vooral	 gezellig	
een dagje uit met elkaar. De laatste jaren 
gingen we op schoolreis naar Diergaarde 
Blijdorp	 (Rotterdam),	 Speeltuin	 Oud- 
Valkeveen (Naarden), Ouwehands Dierenpark 
(Rhenen), Duinrell (Wassenaar), Drievliet  
(’s Gravenhage), Linnaeushof (Bennebroek) en 
de	Efteling	(Kaatsheuvel).	
We reizen naar onze bestemming per touring-
car. De schoolreis vindt plaats in het voorjaar. 
De kinderen zijn verdeeld in groepjes die 
begeleid worden door ouders. 
Voor de leerlingen van groep (0) 1 en 2 wordt 
op de dag van het schoolreisje een kleuterfeest 
georganiseerd. Hierbij sluiten ook de peuters 
aan.

Schoolkamp
Met de leerlingen van onze groep 8 gaan we 
vijf dagen op schoolkamp. Dit schoolkamp is 
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In groep 4 wordt er veel tijd besteed aan lezen. Er wordt 
gewerkt aan vloeiend lezen en lezen op tempo. Elke dag 
lezen de kinderen uit hun eigen leesboek. Halverwege 
groep 4 gaan de kinderen aan de slag met begrijpend lezen.

Tijdens de rekenlessen worden de sommen steeds 
moeilijker, aan het eind van het jaar kunnen de kinderen 
sommen tot 100 uitrekenen. Verder beginnen we in groep 
4 met het leren van de tafels, en gaan we door met leren 
klokkijken.
Bij spelling ligt de nadruk vooral op het leren van woorden 
met de open en gesloten lettergreep en de laatste letter d. 
Ook leren de kinderen steeds langere woorden te schrijven.

Tijdens de wereldoriëntatielessen leren de kinderen onder 
andere over de Romeinen, plattegronden, waar eten 
vandaan komt en de trekschuit.
 

Groep 4

4.1  Van 0-4 jaar
4.1.1 VVE
Binnen het Duet nemen onderwijs en opvang 
deel aan het VVE-beleid (voor- en vroegschoolse 
educatie)	 in	 een	 samenwerkingsverband	met	
de gemeente, de peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven	en	andere	basisscholen	in	Uithoorn.	
Het doel van VVE is dat alle kinderen zonder 
(taal-) achterstand in groep 3 aan het leren 
lezen	 kunnen	 beginnen.	 Binnen	 Uithoorn	 is	
gekozen om te werken met de VVE-methode 
“Ko-Totaal”. Dit Ko-totaal pakket zorgt voor een 

Hoe wij de kinderen begeleiden en ondersteunen bij het samen leren, samen  
spelen en samen leven. Hoe we zorgen voor een veilig sociaal klimaat voor  
iedereen op het Duet. Hoe wij proberen pesten te voorkomen en hoe we optreden 
als het wel gebeurt.

doorgaande lijn van voorschool naar vroeg- 
school en sluit daarna weer naadloos aan 
op onze methode voor aanvankelijk lezen in 
groep 3.
Het onderdeel “Puk en Ko” wordt gebruikt 
wordt binnen de peuteropvang. Op het 
kinderdagverblijf wordt gewerkt met het 
vergelijkbare	“Uk	en	Puk”.	“Ik	en	Ko”	tenslotte,	
wordt gebruikt als bron voor het onderwijs in 
onze groepen 1 en 2. 

Centraal in deze doorgaande lijn staat taal. 
Taal-ontwikkeling, uitbreiding van de woorden- 
schat en taalverwerving zijn daarbij voor-
beelden van doelen. Binnen de thema’s komen 
echter alle vormingsgebieden aan bod. 

Uitgangspunten:
-  Spelen is leren
-  Nadruk op taal
-  Zone van actuele en naaste ontwikkeling
-    Rijke en betekenisvolle omgeving bieden  

 en kinderen uitnodigen tot het spelen  
 van  rijker en taliger spel.

-  Taalfasen en taallijn
-  Werken met thema’s
-		Observatie	en	registratie
-   Contact met ouders

Binnen het Duet stemmen onderwijs en  
opvang de thema’s grotendeels op elkaar af. 

Ieder kind mag er zijn ! 
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4.1.2 Welbevinden
Solidoe meet door te observeren het wel-
bevinden van de kinderen binnen de opvang. 
Kinderen die naar de kinderopvang komen, 
staan onder begeleiding van medewerkers, die 
zich richten op: verzorgen, spelen, ontmoeten, 
ontwikkelen, signaleren en ondersteunen.

Wat valt daaronder:
• Het verzorgen van kinderen
• Onder begeleiding veilig spelen met 
	 andere	kinderen	van	dezelfde	leeftijd;
•	 	Ondersteunen	en	stimuleren	van	de	

sociaal	emotionele	ontwikkeling,	de	
taalontwikkeling, de ontwikkeling van 
creativiteit,	de	zintuigen	en	de	motoriek	en	
de	cognitieve	ontwikkeling

•  Signaleren van eventuele 
ontwikkelingsachterstanden;

•  Ondersteunen van ouders met 
opvoedingsvragen;

•	 	Geven	van	effectieve	aandacht	
(handelingsplan) aan kinderen met een 
dreigende ontwikkelingsachterstand

De	 observaties	 vinden	 jaarlijks	 plaats,	 tevens	
wordt er met de ouders een afspraak gemaakt 
om het welbevinden van hun zoon/dochter te 
bespreken.

4.1.3 Logopedie
Er is een samenwerking tussen kinderopvang 
en de logopedisten van Onderwijs Advies. 
De	 gemeente	 Uithoorn	 vindt	 vroegtijdige	
signalering van spraak en taalproblemen be-
langrijk. In opdracht van de gemeente werken 
de logopedisten van Onderwijs Advies met 
kinderen die problemen hebben op het gebied 
van spraak, taal, stem, eten en drinken. 

Aan elke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is 
een vaste logopedist verbonden. Zij bezoekt de 
locatie	minimaal	één	keer	per	jaar	en	observeert	
daarnaast kinderen op verzoek. De gemeente 
subsidieert de logopedische signalering op 
de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. 
Bij verwijzing zijn er kosten voor ouders (de 
zorgverzekering) aan verbonden. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk behandeld.

4.2  Van 4-12 jaar
4.2.1  Van peuter naar kleuter, doorgaande 

lijn binnen het Duet
Om de overgang van de opvang naar school 
soepel te laten verlopen hebben wij een aantal 
afspraken gemaakt binnen het Duet.
-			 	Regelmatig	gaan	de	pedagogisch	

medewerkers met de kinderen van de 
opvang even kijken in de klassen. Zodat 
kinderen al kunnen zien bij wie ze in  
de klas komen en waar dat is. 

-			 Gezamenlijke	activiteiten	organiseren.
-    Afspraken maken rondom het wennen  

van de kinderen.
-			 	Peuterestafette	overdragen	van	opvang	

naar onderwijs en indien nodig vooraf  
met elkaar en de ouders bespreken.

-			 	Ondersteuningsbehoeften	van	kinderen	
tijdig	signaleren	en	zorgen	dat	deze	
ondersteuning ononderbroken wordt 
voortgezet in groep 1

-    Thema’s zoveel mogelijk op elkaar 
afstemmen.

Door de lijntjes van opvang naar groep 1 zo 
kort mogelijk te houden, weten kinderen goed 
wat hen te wachten staat als zij de overgang 
maken naar school.

Wij zijn tevens gestart met een pilot, waarbij 
we peuters in het leerlingvolgsysteem Parnas-
Sys kunnen plaatsen voordat ze 4 jaar oud zijn. 
Meer over ParnasSys leest u verderop in dit 
hoofdstuk.

4.2.2  Opvang nieuwe leerlingen van buiten 
het Duet

Het komt voor dat er kinderen aangemeld 
worden die al ouder zijn dan 4 jaar en dus 
al	 op	 een	 andere	 basisschool	 zitten.	 Naast	
een eerste kennismaking, vragen we ouders 
altijd	of	we	informatie	mogen	opvragen	bij	de	
school waar de kinderen ingeschreven staan. 
Op	basis	van	deze	 informatie	kunnen	we	een	
betere keuze maken voor de groep waarin we 
de nieuwe leerling plaatsen. Indien mogelijk 
maken we een afspraak om de nieuwe leerling 
al	een	dagje	te	laten	wennen.	Uiteraard	zullen	
de leerkrachten in de eerste periode extra 
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aandacht aan de overgang besteden. Na een 
aantal weken is er een voortgangsgesprek met 
de ouders.

Soms	 is	 de	 informatie	 aanleiding	 voor	 een	
“warme overdracht”. We vragen dan een 
leerkracht of intern begeleider van de vorige 
school om samen met de ouders en met ons 
(en eventueel nog andere deskundigen) om de 
tafel te gaan om de overgang zo goed mogelijk 
te laten verlopen.
Het kan ook voorkomen dat we moeten be-
sluiten dat een kind bij ons niet geplaatst  
kan	 worden.	 Dat	 kan	 een	 praktische	 reden	
hebben.	 Een	 jaargroep	 kan	 al	 erg	 vol	 zitten,	
waardoor er leerlingstop is voor die betref-
fende groep. Het kan ook zijn dat een leerling 
een	 ondersteuningsbehoefte	 heeft	 waaraan	
wij in een bepaalde groep niet aan tegemoet 
kunnen komen door de samenstelling of de 
grootte	van	de	groep.

Kinderen die in onze wijk komen wonen 
proberen we, als er geen bijzondere onder-
steuning	 nodig	 is,	 altijd	 een	 plekje	 te	 geven.	
Kinderen die dichter bij andere scholen 
komen te wonen verwijzen we door naar een 
school	 waar	 meer	 plek	 is	 in	 de	 betreffende	
jaarlagen.	De	verwachting	is	dat	met	name	de	
bovenbouwgroepen de komende jaren erg vol 
zullen	 zitten,	 zodat	 er	 een	 leerlingstop	 voor	
kinderen van buiten onze wijk wordt ingesteld.

4.2.3  ParnasSys, leerlingvolg- en 
administratiesysteem

Op het Duet werken we met ParnasSys. 
ParnasSys is een goed beveiligd, webbased 
computerprogramma. Dit programma ge-
bruiken	we	voor	de	leerlingadministratie.	
Alle leerlingen staan aangemeld of inge- 
schreven, met NAW-gegevens, contact gege-
vens	 van	 de	 ouders,	 en	 meer	 praktische	
informatie.	
Scholen	 zijn	 verplicht	 hun	 administratie	 uit	
te	 wisselen	 met	 DUO,	 de	 dienst	 uitvoering	
onderwijs. Op deze manier vindt onder meer 
de	bekostiging	van	de	school	plaats	 (op	basis	
van het leerlingaantal). Via dit systeem kunnen 
we mails en nieuwsbrieven naar ouders sturen.

We gebruiken ParnasSys ook als leerling-
volgsysteem.	De	observaties	voor	de	leerlijnen	
van het jonge kind, waarmee in onze groepen 
1 en 2 wordt gewerkt, worden vastgelegd 
in ParnasSys. Alle resultaten van toetsen 
bij de methodes en niet-methodetoetsen 
(bijvoorbeeld CITO, AVI, DMT) komen in 
ParnasSys. Ook is er een module voor het 
volgen	van	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	
van kinderen. 

Op basis van deze gegevens maken we onze 
rapporten. De groepsplannen en individuele 
ondersteuningsplannen staan allemaal in dit 
systeem, net als de korte aantekeningen van 
de verschillende soorten oudergesprekken en 
indien nodig een uitgebreider verslag. ParnasSys 
is tevens ons systeem voor kwaliteitszorg. 
Ouder- en leerkrachtenquêtes, resultaten per 
groep en per leerjaar, leerlingaantal, lopende 
arrangementen; al deze gegevens staan in een 
zogenaamde “cockpit” , zodat we constant de 
kwaliteit van ons onderwijs kunnen monitoren. 
Omdat heel veel andere scholen in Nederland 
ook ParnasSys gebruiken, kunnen bij wisseling 
van school bepaalde resultaten digitaal 
overgenomen worden. Daarbij gaat het over 
de niet-methode gebonden toetsen, zoals Cito, 
AVI en DMT.
In de loop van het schooljaar 2015-2016 
zullen we u de inloggegevens sturen voor het 
ouderportaal van ParnasSys. Daarin zullen we 
steeds	 meer	 informatie	 over	 uw	 kind	 met	 u	
delen.	Uiteraard	kunt	u	voor	het	zover	is	altijd	
de opgeslagen gegevens inzien.

4.2.4  Welbevinden tijdens buitenschoolse 
opvang

De pedagogisch medewerkers die de buiten-
schoolse opvang verzorgen, observeren ook 
het	welbevinden	van	uw	kind.	Deze	observaties	
worden met de ouders besproken. 

4.2.5 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 ging de Wet passend 
onderwijs in. Passend onderwijs is een wet 
die ervoor moet zorgen dat leerlingen een 
passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu  
binnen het speciaal onderwijs is of met  
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ondersteuning binnen het regulier onderwijs. 
Hiertoe is er binnen de regio een samen-
werkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het 
samenwerkingsverband	 altijd	 gezocht	 wordt	
naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht 
de beperking.
Met het passend onderwijs kwam het Regionaal 
Expertisecentrum	 (REC)	 dat	 leerlingen	 (her)
indiceert per 1 augustus 2014 te vervallen. 
Voor	 meer	 actuele	 informatie	 over	 passend	
onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.

Ons samenwerkingsverband Amstelronde 
(www.amstelronde.nl)	 heeft	 in	 haar	 onder- 
steuningsplan omschreven hoe wij Passend 
Onderwijs vorm geven. Iedere Amstelronde-
school	heeft	een	eigen	ondersteuningsprofiel.	

Het	ondersteunings-profiel	van	het	Duet	kunt	
u vinden op onze website en ligt ook op school 
ter inzage.
Voor de realisering van Passend Onderwijs 
is er voor iedere Amstelronde school een 
schoolbudget om daarmee voor leerlingen 
zogenaamde ondersteuningsarrangementen 
te	 bekostigen.	 Tevens	 is	 er	 voor	 elke	 school	
een Amstelrondespecialist die mee kijkt, denkt 
en overlegt over de noodzaak, de inhoud en 
de uitwerking van een dergelijk arrangement. 
Aan iedere school, dus ook aan het Duet, is ook 
een begeleider Passend Onderwijs gekoppeld. 
Zij	 brengt	 ons	 de	 expertise	 uit	 het	 speciaal	
onderwijs.

Daarnaast	 is	 er	 regelmatig	 overleg	 met	 de	
schoolverpleegkundige van de GGD.
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Met	 de	 transitie	 van	 jeugdzorg	 naar	 de	
gemeentes is ook de gemeente verant-
woordelijk voor Passend Onderwijs en Jeugd- 
bescherming.	Er	is	regelmatig	op	schoolniveau	
contact met het Sociaal Loket van de gemeente 
Uithoorn.	Met	ingang	van	het	schooljaar	2015-
2016 is er aan elke school een ouder-kindcoach 
verbonden. 

4.2.6 Ondersteuningsprofiel 
De	 ambitie	 van	 het	 samenwerkingsverband	
is dat in 2018 alle scholen een smalle 
ondersteuningsschool zijn. Het Duet deelt 
deze	 ambitie	 en	 voldoet	 al	 aan	 de	 meeste	
kenmerken	 van	 dit	 profiel.	 In	 het	 komende	
jaarplan en ons schoolplan wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan de ontwikkelpunten die 
horen	bij	onze	ambitie.	
Ons uitgangspunt voor het handelen is de 
cyclus van het Handelingsgericht werken, 
het kind en de mogelijkheden staan voorop. 
Hierop aansluitend werken we vanuit een 
oplossingsgerichte gedachte, niet het 
probleem staat centraal, maar de oplossing. 
Een doelstelling die voortkomt uit deze 
werkwijze voor het Duet is de verdergaande 
samenwerking met alle betrokkenen (met 
ieder	 hun	 eigen	 expertise)	 binnen	 onze	
organisatie,	 waarbij	 ook	 expliciet	 ouders	
en leerlingen betrokken worden bij het 
proces. Ook horen hier uiteraard de externe 
partners bij, bijvoorbeeld door middel van het 
samenstellen van een ondersteuningsteam 
(OT). Verder willen we ervoor zorg dragen dat 
de leerkrachten alle fases van de HGW cyclus 
kennen en hiermee kunnen werken, vergroten 
van	de	expertise.

Onze teamscholing is erop gericht een (nog) 
professionelere houding te ontwikkelen ten 
aanzien van leerlingen, ouders en elkaar. 
In het kader van leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften	 is	dit	een	belangrijk	aan- 
dachtspunt.
Door deze professionalise-ringsslag kunnen 
goede verbindingen ontstaat tussen alle  
betrokken	partijen,	waardoor	een	constructieve	
en	 positieve	 samenwerking	 ontstaat	 die	 van	
belang is voor de leerling. 

In het jaarplan en het schoolplan is ook ruimte 
voor de inzet van ICT. Er is de mogelijkheid tot 
scholing van collega’s, zodat zij ICT op een zo 
effectief	mogelijke	manier	kunnen	 inzetten	 in	
de	groep.	Ook	is	er	aandacht	voor	het	inzetten	
van	de	 juiste	 software,	 juist	 ook	bedoeld	om	
kinderen	 met	 speciale	 onderwijsbehoeften	
werk nog beter op maat aan te kunnen bieden.

Door ons nieuwe gebouw zijn er allerlei 
mogelijkheden ontstaan om kinderen in 
verschillende samenstellingen les te kunnen 
geven. In onze doelen staat ook het beter 
inzetten	van	de	beschikbare	ruimtes	door	een	
nog beter georganiseerd klassenmanagement. 
Een concreet onderdeel hiervan is het 
groepsdoorbrekend werken, waardoor het 
mogelijk is kinderen aan te laten sluiten bij de 
instructies	die	een	leerling	nodig	heeft.
Het beter kunnen aansluiten bij kinderen die 
meer	 kunnen	hoort	 ook	bij	 onze	 ambitie.	De	
komende	 jaren	gaan	we	ons	 inzetten	om	ook	
voor deze leerlingen een nog beter passend 
aanbod te ontwikkelen, hier hoort bij dat we 
via onze intern begeleiders de kennis binnen 
het team ook vergroten. 

In de komende periode staat verder het 
uitbreiden	van	onze	expertise	ten	aanzien	van	
de	meest	voorkomende	specifieke	onderwijs- 
behoeften.	 Hierbij	 maken	 we	 nadrukkelijk	
gebruik van de reeds aanwezige kennis, 
zodat	we	de	expertise	die	al	 in	huis	 is	verder 
verspreiden. Daarnaast is er een scholings-
aanbod	vanuit	de	stichting	die	mogelijkheden	
biedt voor collega’s zich verder te ontwikkelen 
op	het	gebied	van	speciale	onderwijsbehoeften.

Door bovenstaande doelen en de werkwijze 
die we daaraan verbonden hebben hopen wij 
vóór	2018	de	overgang	te	kunnen	maken	naar	
een smalle ondersteuningsschool.

4.2.7 Begeleiding kinderen naar VO
Een deel van het onderwijs in groep 8 is 
gericht op een goede doorstroming naar 
het vervolgonderwijs. Aan het begin van dit 
bijzondere	schooljaar	is	er	een	informatieavond	
voor ouders over de gang van zaken rondom 
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de	aanmelding	en	inschrijving.	In	Uithoorn	en	
omstreken wordt gewerkt met de zogenaamde 
Kernprocedure PO-VO. Deze procedure wordt 
jaarlijks herzien en bijgesteld.

Vanaf 2015 vindt op alle scholen een verplichte 
eindtoets plaats in april. Het schooladvies 
wordt gegeven in januari. Ons schooladvies 
wordt zeer zorgvuldig opgesteld, op basis 
van zowel de leerresultaten en de sociaal-
emotionele	 ontwikkeling,	 werkhouding	 en	
motivatie	van	de	leerlingen.	

Op basis van dit advies kunnen kinderen 
aangemeld worden bij een school voor 
voortgezet onderwijs. Indien de resultaten van 
de eindtoets afwijken van het gegeven advies 
kan het advies bijgesteld worden.
Als	 de	 inschrijving	 definitief	 is,	 vindt	 er	 een	 
warme overdracht plaats. De groepsleer-
krachten	van	groep	8	 zitten	aan	 tafel	met	de	
mentor van de brugklas om de leerling zo goed 
mogelijk over te dragen. Daarnaast wordt er 
een onderwijskundig rapport gemaakt, wat 
ouders ook kunnen inzien.

4.3  Regels en afspraken, voor een veilig 
sociaal klimaat

Een van de uitgangspunten van ons IKC is dat 
kinderen met plezier naar school en naar de 
opvang gaan. Voor een goede sfeer zijn er regels 
nodig en daarover maken we afspraken met 
de kinderen. De basis voor deze afspraken is: 
Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld 
wilt worden, dus met respect, zodat ieder zich 
veilig voelt.

Aan het begin van ieder schooljaar worden deze 
afspraken per groep opnieuw geformuleerd 
door	 de	 kinderen	 en	 bekrachtigd	 met	 een	
handtekening of iets dergelijks. 
Ons	 team	heeft	met	elkaar	 verwoord	hoe	wij	
omgaan	met	de	kinderen.	Om	deze	omgangsstijl	
te	 omschrijven	 hebben	 we	 richtinggevende	
uitspraken geformuleerd  op het gebied van 
interactie,	 organisatie	 en	 instructie,	 en	 deze	
samengevoegd  in een matrix.  Deze matrix is 
de basis van ons pedagogisch klimaat en vloeit 

voort uit onze visie op opvang en onderwijs. 
Enkele malen per jaar bespreken we met 
hele team deze matrix. We bekijken of er 
aanpassingen nodig zijn, en we kiezen een 
aantal uitspraken die een komende periode 
centraal staan, omdat we ze extra onder de 
aandacht willen brengen. Zo zorgen we ervoor 
dat we allemaal op dezelfde wijze met kinderen 
omgaan;	natuurlijk	aangepast	aan	de	leeftijd	van 
het	kind	en	de	situatie	waarin	we	ons	bevinden.	

Door een duidelijk en veilig pedagogisch 
klimaat te creëren, willen we ongewenst 
gedrag voorkomen. Natuurlijk komt het voor 
dat kinderen zich niet aan de regels houden. 
Leerkrachten zullen kinderen aanspreken op 
hun gedrag. Daarbij vinden we dat kinderen 
fouten mogen maken en daarvan moeten leren. 
Veel zaken kunnen met een kort gesprekje 
worden opgelost. 

Bij	herhaling,	moedwillig	overtreden	of	ernstig	
misdragen (pesten, schelden) komen kinderen 
in onze “dit-kan-niet-map”. Daarin wordt door 
de leerkracht of pedagogisch medewerker  
genoteerd wat er is gebeurd, wie er betrokken 
waren en wanneer dit is gebeurd. De betrokken 
leerlingen schrijven zelf een verslag. Indien 
kinderen voor een derde keer in een korte 
periode in deze map komen, wordt er contact 
gezocht met ouders. Ieder schooljaar beginnen 
kinderen met een “schone lei”.

Er zijn vormen van gedrag die zo grensover-
schrijdend zijn, dat ze niet meer onder de 
verantwoording van de leerkracht worden 
afgehandeld. Wij denken dat een “dit-kan-niet- 
map” daarvoor niet volstaat. Grensover-
schrijdend gedrag vinden wij: lichamelijk geweld, 
respectloos gedrag naar volwassenen, seksuele 
intimidatie	naar	medeleerlingen	en	leerkrachten, 
het bewust stukmaken van spullen en stelen. 

Hiervoor hebben wij  een “protocol uiterste 
grens” opgesteld. Kinderen die deze uiterste 
grens overschrijden worden onmiddellijk naar 
de	 directeur	 of	 de	 locatieleider	 gestuurd.	 Er	
wordt direct contact gezocht met ouders om 
deze van het gedrag op de hoogte te stellen. Er 

wordt een aantekening in ParnasSys gemaakt 
(en gedurende de gehele schoolloopbaan 
bewaard). 

Natuurlijk gaan wij met het kind en de ouders in 
gesprek om te kijken waar het gedrag vandaan 
komt en hoe het te voorkomen is. Indien 
nodig wordt op passende wijze ondersteuning 
georganiseerd.	 Bij	 herhaling	 	 of	 zeer	 ernstige	
overtredingen kunnen er andere maatregelen 
gekozen worden, met name als de veiligheid 
van anderen in gevaar komt. Zie hiervoor ook 
9.3.4, schorsing en verwijdering. Gelukkig komt 
dit zelden voor.

4.4 Veiligheidsplan
Naast dit alles is er voor het Duet ook een 
veiligheidsplan	opgesteld.	Dit	plan	heeft	diverse	
onderdelen. Bovenstaande regels en afspraken 
zijn daar een onderdeel van, maar ook  bevat 
dit document een mediawijsheidplan (samen: 
sociale veiligheid op school en internet). 

De veiligheid van het gebouw en de buiten-
ruimte, de bedrijfs-hulpverlening en een 
(verwijzing naar) ons ontruimingsplan 
zijn ook een onderdeel van dit plan (fysieke 
veiligheid op school).
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Het Team

Hoofdstuk 5

5.1  Samenstelling van het team
Het team van het Duet bestaat uit (vak-)
leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 
intern begeleiders, onderwijsassistenten en 
onderwijs-ondersteunend personeel
Bovendien bieden wij jaarlijks stagiair(e)s van 
verschillende opleidingen de kans om bij ons 
het vak te leren. 
Het	 managementteam	 van	 het	 Duet	 bestaat	
uit	 een	directeur,	 een	 locatieleider	 onderwijs	
en	een	locatieleider	opvang.

De samenstelling van het team en de verdeling 
over	de	groepen	en	functies	vindt	u	terug	in	de	
jaarlijkse bijlage bij deze schoolgids.

5.2  Professionaliteit
Ons team werkt op verschillende manieren 
aan de eigen professionaliteit. Zo is er een 
aantal studiedagen in het schooljaar waarop 
de leerlingen vrij zijn en alle onderwijscollega’s 
samen aan de slag gaan met hun eigen 
ontwikkeling en de schoolontwikkeling.

Op een aantal middagen  van deze dagen 
sluiten de pedagogisch medewerkers van het 
team  aan, zodat we aan de ontwikkeling van 
het Duet als integraal kindcentrum kunnen 

werken.	 	 Uiteraard	 is	 er	 dan	 gezorgd	 voor	
vervanging van deze collega’s bij de opvang.
Daarnaast is er ruimte voor intervisie. Onder 
begeleiding gaat een groep collega’s met elkaar 
in gesprek over een bepaald onderwerp. Met 
als	doel	om	te	reflecteren	en	met	en	van	elkaar	
te leren.

Veel collega’s volgen na hun start als leerkracht 
de twee-jarige opleiding bewegingsonderwijs, 
om zo  bevoegd te zijn voor het geven van de 
gymlessen. Een aantal collega’s maakt gebruik 
van de lerarenbeurs om een HBO-master te 
halen. 

De	 stichting	 ICBO	 vindt	 ontwikkeling	 en	
professionalisering van de leerkrachten zo be-
langrijk, dat er een eigen ICBO-academie is 
ontwikkeld, met daarin voor alle leerkrachten 
de mogelijkheid om dichtbij en met elkaar 
diverse korte of langere cursussen te volgen. 
Iedere leerkracht is verplicht om, in verhouding 
tot de aanstelling, een bepaald aantal uren 
nascholing per jaar te volgen.

Ook binnen Solidoe zijn er voldoende 
mogelijkheden voor de pedagogisch mede-
werkers om zich te ontwikkelen via scholing. 

De kinderen maken dit jaar kennis 
met de zaakvakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur & techniek. In 
de tweede helft van het jaar komt daar 
ook de topografie van Nederland bij. 
Voor deze vakken krijgen zij hun eerste 
huiswerk mee: een samenvatting van 
het hoofdstuk om te leren voor de 
toetsen van deze vakken. 

Er wordt kennis gemaakt met Power-
point om een boekbespreking en een 
spreekbeurt te maken. Die moeten 
gepresenteerd worden aan de klas. We 
brengen een bezoek aan de Openbare 
Bibliotheek in Uithoorn en we nodigen 
gastdocenten uit om culturele of 
sportieve activiteiten op school te 
doen. Natuurlijk hebben we ook nog 
de “gewone” vakken als rekenen, taal, 
spelling en lezen. Een spannend jaar 
met veel nieuwe dingen.

 

Groep 5

Op het Duet werken professionals met oog voor wat kinderen nodig hebben, die 
uitstralen dat ze plezier hebben in hun werk. Mensen die zich willen ontwikkelen 
en bereid zijn hun steentje bij te dragen. Want een IKC is veel meer dan alleen de 
eigen groep.

Passie en plezier !



pagina 40 pagina 41

Mogelijk zal dat in de nabije toekomst ook 
mogelijk zijn via de ICBO-academie. In ons 
jaarplan kunt u zien waar de accenten binnen 
scholing en de schoolontwikkeling liggen.

5.3  Vervanging bij ziekte en afwezigheid
5.3.1 Opvang
Bij afwezigheid van één van de pedagogisch 
medewerkers van het Duet wordt er binnen 
Solidoe gezorgd voor een vervanger. Daarbij 
wordt	 altijd	 geprobeerd	 om	 dit	 een	 voor	 de	
kinderen bekend gezicht te laten zijn.

5.3.2 Onderwijs
Rekening houdend met de nieuwe wet 
Werk&Zekerheid, die voor het onderwijs per 1 
augustus	2016	 in	 zal	 gaan,	heeft	de	 stichting	
ICBO gezocht naar een passende oplossing, om 
zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen 
naar huis gestuurd worden bij ziekte van 
leerkrachten.

Samen	met	 een	 andere	 onderwijsstichting	 is	
er	een	invalpool	gemaakt.	Iedere	school	heeft	
twee vaste invallers toegevoegd aan het team. 
Op iedere werkdag is er één van die invallers 
aanwezig.	Als	er	niemand	vervangen	hoeft	te	
worden, worden deze collega’s ingezet voor 
andere taken. Zijn er meer mensen tegelijk 
afwezig, dan kan er een beroep gedaan 
worden op de invallers van de andere scholen 
van	onze	stichting.

Mochten onverhoopt alle beschikbare 
invallers al voor een groep staan, dan kijken 
we of we intern een oplossing kunnen vinden, 
door bijvoorbeeld de inzet van collega’s met 
ambulante	 taken	 (denk	 aan	 IB	 of	 directie)	 of	
door groepen samen te voegen of te verdelen. 
Dit doen we maximaal twee achtereenvolgende 
dagen.

Op deze manier proberen wij er alles aan te 
doen om te voorkomen dat we kinderen naar 
huis moeten sturen. Wij sluiten niet uit dat het 
in de toekomst wel eens nodig kan zijn.

Het Team

Hoofdstuk 5
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Onze ouders

Hoofdstuk 6

6.1  Contact
Laten we voorop stellen dat we het heel 
belangrijk vinden dat u als ouder weet dat u 
altijd	welkom	 bent	 op	 het	 Duet	 om	 over	 uw	
kind te praten. Ook als er zaken zijn waar u niet 
tevreden over bent, horen wij dat graag. Van 
kritiek	kunnen	we	leren,	maar	alleen	als	u	dit	
ook naar ons uitspreekt. 

Heeft	u	vragen	of	opmerkingen	over	de	opvang	
van uw kind, dan kunt u deze het beste stellen 
aan één van de pedagogisch medewerkers. 
Komt u er onverhoopt niet uit samen, dan kunt 
u	contact	zoeken	met	de	locatieleider	opvang.

Gaat het over het onderwijs, wendt u zich dan 
hiervoor	 in	 eerste	 instantie	 altijd	 tot	 de	 leer-
kracht van uw kind. Maak hiervoor bij voorkeur 
een afspraak. Een leerkracht kan ‘s morgens bij 
de deur geen geschikt antwoord op uw vragen 
geven. De aandacht gaat dan naar de kinderen. 
U	kunt	uw	vraag	ook	per	mail	stellen.	

Heeft	 u	 het	 gevoel	 dat	 u	 er	 samen	 niet	
uitkomt,	 dan	 kunt	 u	 overleggen	of	 de	 locatie-
leider onderwijs (voor meer algemeen orga-
nisatorische zaken) of een intern begeleider 
(voor de ondersteuning van leerlingen) aan kan 

schuiven. Aan het begin van het schooljaar 
worden alle ouders uitgenodigd voor een 
kennis-makingsgesprek met de nieuwe 
leerkracht. Voor de groepen 8 is er ook een 
avond om u te informeren over de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
ontvangt u een aantal keer per jaar, per 
jaargroep,	informatie	over	waar	de	kinderen	in	
de groep mee bezig zijn in de vorm van een 
infobrief. 

Ook	 plannen	 wij	 altijd	 een	 algemene	 infor-
matieavond,	 waar	 we	 jaarlijks	 een	 ander	
thema voor kiezen.

In november zijn er voortgangsgesprekken en 
in februari, als het eerste rapport is uitgereikt, 
zijn er rapportgesprekken. Vanaf groep 5 
verwachten wij dat de leerlingen bij deze 
gesprekken aanwezig zijn. Groep 8 krijgt het 
eerste	rapport	al	eerder,	voor	de	kerstvakantie.	
Vervolgens zijn er in januari adviesgesprekken. 
De schooladviezen zijn dus bekend voor de 
open dagen van het VO.

De precieze data van al deze gesprekken staan 
op de jaarkalender die aan het begin van het 
schooljaar meegaat.

In groep 6 krijgen de kinderen dezelfde vakken als in groep 
5. Er wordt geleidelijk meer huiswerk gegeven. Een kort 
overzicht. Bij rekenen leren we grote getallen herkennen, 
vermenigvuldigen met tientallen en beginnen we met 
breuken. Heel belangrijk is dat kinderen aan het begin van 
het schooljaar de tafels tot en met tien kennen en kunnen 
klokkijken. Bij taal komt onder andere ontleden aan bod. 
Bij spelling is het heel belangrijk dat de kinderen thuis 
Bloonen. Bij de zaakvakken krijgen ze na elk hoofdstuk een 
samenvatting die ze thuis leren zodat ze een goed cijfer 
kunnen halen bij hun toets. Twee keer in het schooljaar is 
er een Cito-test voor rekenen, technisch lezen en spelling. 
Deze worden gehouden in januari en in mei. De toets 
begrijpend lezen is alleen in januari. Er zijn twee rapporten. 
Er is een kennismakings-, voortgangs- en rapportgesprek. 
En natuurlijk komen er diverse excursies aan bod. 

 

Groep 6
Communiceren doe je samen, in het belang van het kind. Wij informeren onze ouders  
op verschillende manieren. De informatiebrochure, de website, nieuwsbrieven, ons 
ouderportaal, de prikborden bij de groepen. We hopen dat ouders deze informatie 
actief opzoeken, op een wijze die het beste bij hen past. 

Informeren en communiceren
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Aan het eind van het schooljaar is er de 
jaarvergadering/informatieavond	 nieuwe 
schooljaar. Op deze avond houdt de 
oudervereniging een korte algemene leden-
vergadering, waarin onder andere het jaar-
verslag wordt gepresenteerd. Daarna blikken 
we terug op het afgelopen schooljaar en 
benoemen we voor u de ontwikkelplannen 
voor het nieuwe jaar. Vervolgens wordt de 
formatie	gepresenteerd	en	de	groepsindeling.	
De avond wordt op een ludieke manier 
afgesloten, met een hapje en een drankje, om 
alle ouders te bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar.

6.2 Informatiebrochure het Duet
Deze brochure wordt voor een periode 
van vier jaar samengesteld, gelijk aan de 
schoolplanperiode. De gids staat als PDF op 
de website en wordt digitaal naar alle ouders 
verzonden. Nieuwe ouders krijgen de gids 
bij de kennismaking op papier. Jaarlijks is 
er	 een	 bijlage	 met	 actuele	 informatie	 bij	 de	
schoolgids.

6.3  Digitale nieuwsbrief 
Bij	het	maken	van	deze	informatiegids,	zijn	er	
nog twee aparte nieuwsbrieven, voor opvang 
en voor onderwijs. De nieuwsbrieven van 
Solidoe	bevatten	informatie	die	echt	alleen	de	
opvang aangaat en verschijnen een aantal keer 
per jaar.

Daarnaast verschijnt wekelijks, op vrijdag, 
onze nieuwsbrief “Het Schakeltje”. Hierin 
staan	 allerlei	 lopende	 praktische	 zaken,	
zoals	 informatie	 over	 bepaalde	 activiteiten,	
oproepen voor hulp of verzoek om materialen. 
Het	betreft	meestal	informatie	voor	de	ouders	
van kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Wij verzenden het Schakeltje digitaal. 
Ouders die hierdoor in de problemen komen 
kunnen, bij uitzondering, een papieren versie 
aanvragen. Wilt u zelf veranderingen in uw 
e-mailadres doorgeven? 
Naast onze eigen nieuwsbrief, sturen we 
soms ook nieuws van andere instellingen, 
als	 we	 vinden	 dat	 het	 informatie	 betreft	 die	

raakvlakken	 heeft	 met	 waar	 wij	 als	 school	
voor staan. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan 
informatie	 over	 buitenschoolse	 activiteiten	
van	de	Uithoornse	Combinatiefunctionarissen,	
What’s	Up.

Wij	hebben	de	ambitie	om	de	nieuwsbrieven	
voor opvang en onderwijs beter te combineren. 
In de loop van het schooljaar 2015-2016 starten 
we	met	de	inrichting	van	ons	ouderportaal	 in	
ParnasSys. Wij doen mee aan een pilot om 
ook de 0-4 jarigen in dit systeem op te nemen. 
Hierdoor kunnen we de nieuwsbrieven in één 
keer naar alle ouders verzenden.

6.4  De website en onze facebookpagina
Onze website, www.hetduet.nl, bevat alge-
mene	informatie	over	het	Duet,	voor	iedereen	
die meer over ons IKC wil weten. Er is een 
apart deel voor onze ouders, met daarop 
verschillende formulieren en bestanden om te 
downloaden, en een aantal belangrijke linkjes 
naar andere pagina’s.

Het	Duet	heeft	ook	een	eigen	Facebookpagina.	
Uiteraard	 kiezen	 we	 zorgvuldig	 welke	
informatie	we	daar	op	zetten.

De	oudervereniging	van	het	Duet	heeft	ook	een	
eigen website. Daarop worden, in webalbums, 
foto’s	van	schoolactiviteiten	geplaatst.

Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij 
schriftelijk	uw	toestemming	om	foto’s	van	uw	
kind	 te	mogen	plaatsen.	Dit	 is	 een	wettelijke	
verplichting.	Het	formulier	hiervoor	treft	u	aan	
in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids.

6.5  De oudercommissie van Solidoe 
Solidoe hecht veel waarde aan de mening van 
onze ouders. Ook de GGD en de gemeente 
vinden	 dat	 alle	 vestigingen	 die	 kinderopvang	
bieden een oudercommissie moeten hebben. 
Deze	 oudercommissie	 heeft	 adviesrecht	 en	
denkt	met	de	vestigingsmanager	mee	over	het	
reilen	en	zeilen	op	de	vestiging.	

Binnen het Duet is er één oudercommissie die 
het Kinderdagverblijf, de peuteropvang en de 

Buitenschoolse opvang vertegenwoordigt.
Ongeveer één keer per kwartaal is er een 
centrale oudercommissie avond waarbij 
de	 voorzitters	 van	 alle	 locaties	 van	 Solidoe	
aanwezig zijn. De directeur van Solidoe is deze 
avond ook aanwezig. 

6.6  Medezeggenschapsraad (MR)  
 en  gemeenschappelijke
 medezeggenschapsraad
Sinds een groot aantal jaren is er een wet van 
kracht die rechtstreeks met ouders of verzor-
gers	van	schoolkinderen	te	maken	heeft.	Deze	
wet heet: Wet Medezeggenschap Onderwijs 
en is bestemd voor het gehele onderwijs. 
De	 medezeggenschapsraad	 geeft	 adviezen	
en neemt besluiten over onderwerpen die 
met het beleid van de school of het bestuur 
van	 de	 stichting	 ICBO	 te	 maken	 hebben.	 De	 
vakantieregeling,	 de	 inzet	 van	 personeel,	 
sollicitatieprocedures	 e.d.	 zijn	 enkele	 voor-
beelden. De medezeggenschapsraad bestaat 
uit twee ouders en evenzoveel leerkrachten. 
In de wet op de medezeggenschap staan be-
voegdheden voor zowel ouders als leerkrach-
ten. De directeur van het Duet is aanwezig 
bij (een gedeelte van) de vergaderingen. In 
de jaarlijkse bijlage vindt u de namen van de 
MR-leden van het Duet.
Onze MR is onderdeel van de GMR. Dit is 
een	 schooloverstijgend	 orgaan,	 waarin	 zaken	
besproken worden die niet alleen met de 
eigen school te maken hebben, maar ook met 
de	andere	scholen,	die	onder	de	Stichting	ICBO	
vallen. In dit orgaan zijn ouders en leerkrachten 
van de drie ICBO-scholen vertegenwoordigd. 
De	algemeen-directeur	 van	de	 stichting	 ICBO	
is bij de GMR-vergaderingen aanwezig.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om op 
termijn de oudercommissie en de mr (deels) 
samen te laten vergaderen, over de algemene 
zaken	betreffende	het	Duet.

6.7  Oudervereniging (OV)
Een basisschool kan niet goed zonder de 
ondersteuning	 van	 actieve	 ouders.	 Op	 het 
Duet zijn de ouders georganiseerd in een 
Oudervereniging. 

Het doel van de Oudervereniging is het 
bevorderen en het in stand houden van 
de contacten tussen ouders en onder-
wijsgevenden. Dit gebeurt vooral door het 
ondersteunen	van	allerlei	activiteiten	die	niet	
lesgebonden zijn.

De	 jaarlijks	 terugkerende	 activiteiten	 van	 de	
Oudervereniging zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
Carnaval, Schoolreisje, Avondvierdaagse 
en	 Sport.	 Voor	 deze	 activiteiten	 stelt	 de	
Oudervereniging commissies samen die 
bestaan uit OV leden, teamleden en ouders die 
zich	kunnen	aanmelden	via	de	activiteitenlijst,	
die aan het begin van het schooljaar wordt 
uitgedeeld. 
Voor	 de	 financiering	 van	 deze	 activiteiten,	
wordt van de ouders verwacht dat ze jaarlijks 
een	bijdrage	leveren,	waarvan	de	hoogte	tijdens	
de jaarvergadering van de Oudervereniging 
wordt vastgesteld. Deze bijdrage is volgens de 
wet vrijwillig; wij willen echter benadrukken 
dat	 zonder	 deze	 bijdrage	 de	 activiteiten	 niet	
kunnen	worden	gefinancierd.	Neemt	uw	kind	
deel	 aan	 de	 activiteiten,	 dan	 wordt	 er	 ook	
verwacht dat men de bijdrage betaalt.
Bij	 de	 penningmeester	 kunt	 u	 informatie	
opvragen over eventuele gespreide betaling. 
Ook kunt u bij de gemeente een aanvraag 
indienen voor vergoeding van deze kosten; de 
vergoeding	is	inkomensafhankelijk.	
Voor het schoolreisje wordt een aparte factuur 
gestuurd. Hiervoor geldt het principe, als u niet 
betaalt, kan uw kind niet mee. Ook hiervoor 
kan men bij de gemeente een vergoeding (op 
basis van inkomen) aanvragen.

De Oudervereniging vergadert gemiddeld 6 x 
per jaar. De notulen van deze vergaderingen 
worden geplaatst op de website van de 
oudervereniging, www.ov-hetduet.nl.
Aan het eind van elk schooljaar houdt de 
Oudervereniging een jaarvergadering. Op 
deze	vergadering	wordt	de	budgettering	voor	
het komende schooljaar ter goedkeuring 
gepresenteerd en zal de hoogte van diverse 
ouderbijdragen worden bepaald. Een ieder die 
een	kind	op	de	basisschool	heeft	is	welkom	als	
lid van de oudervereniging en is welkom op 

Onze ouders

Hoofdstuk 6
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deze vergadering. De Oudervereniging bestaat 
uit drie dagelijkse bestuursleden en acht of 
meer algemene leden. In de jaarlijkse bijlage 
vindt u de namen en contactgegevens van het 
bestuur.
Daarnaast kennen we op het Duet klassen-
ouders. Een klassenouder vertegenwoordigt 
één  groep en is contactpersoon tussen 
leerkrachten en ouders van deze groep. Verder 
regelt de klassenouder de verjaardag van de 
groepsleerkracht, helpt bij eventuele inkopen 
en	bij	het	organiseren	van	activiteiten.	

6.8  Hulp van ouders
Het is heel belangrijk, dat ieder jaar weer 
ouders	mee	willen	werken	aan	de	activiteiten	
op het Duet. Vele zaken in de school zouden 
al niet meer kunnen gebeuren zonder de hulp 
van ouders. Ook willen wij openstaan voor 
ideeën van ouders om zaken in de school te 
veranderen.	 Voorbeelden	 van	 activiteiten,	
waarbij ouders helpen of die zelfstandig door 
ouders verzorgd worden zijn:
•	sportactiviteiten
• computergebruik
• de bibliotheek
• excursies
• schoolreisje
• kleuterfeest

Ieder jaar komt hierin wel enige verandering, 
waarbij	 voor	 sommige	 activiteiten	wat	meer,	
andere wat minder een beroep op ouders 
wordt	gedaan.	Soms	zijn	er	ook	heel	specifieke	
activiteiten,	waarbij	ouderhulp	onontbeerlijk	is.

6.9  (geen) Spreekuur
De directeur van het Duet heeft geen officieel 
spreekuur.	 U	 kunt	 haar	 altijd	 aanspreken	
en indien nodig een afspraak maken. 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens 
misverstanden en worden af en toe fouten 
gemaakt. Dat is op het Duet niet anders. 
Probeert u er in eerste instantie met de 
leerkracht of pedagogisch medewerker van 
uw kind over te praten. Hij of zij is tenslotte 
degene die met de dagelijkse praktijk in de 
groep te maken heeft. Komt u er samen 
niet uit dan kunt u zich ook wenden tot de 
locatieleiders onderwijs of opvang of de 
interne begeleiders.

Lost dit de zaak onverhoopt niet naar 
tevredenheid op dan kunt u bij de directeur 
terecht om het probleem te bespreken. 
Samen streven we naar een goede oplossing 
en komen we er niet uit dan bespreken 
we wie ingeschakeld moet worden om het 
probleem wel op te lossen. Ook voor zaken 

Onze ouders

Hoofdstuk 6

Ad 1:
De contactpersoon kan u behulpzaam zijn bij de verwijzing 
naar de instantie die uw klacht het beste kan afhandelen. 
Afhandeling van klachten van algemene of specifieke aard 
vindt in vrijwel alle gevallen plaats door de directie. Die 
klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend via de 
contactpersoon van de school, maar u kunt zich natuurlijk 
ook rechtstreeks tot de directie wenden. Binnen één week 
nadat de klacht is ingediend, vindt een gesprek plaats en 
zal de directie laten weten of zij de klacht zelf afhandelt of 
deze doorverwijst naar de bestuurlijke klachtencommissie.
De verdere afhandeling door de directie geschiedt binnen 
drie weken. Indien de klager dat wenst, vindt schriftelijke 
rapportage van de afhandeling plaats aan het bevoegd 
gezag (het schoolbestuur).

Indien de klager na deze eerste stap van mening is, dat zijn/
haar klacht onvoldoende door de directie is afgehandeld, 
kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot de Bestuurlijke 
Klachten Commissie (BKC). 
De BKC handelt volgens artikel 7.6 van het huishoudelijk 
reglement van de stichting, waarvan een exemplaar op 
school is in te zien.

Tegen de uitspraak van het bevoegd gezag kan beroep 
aangetekend worden bij de Landelijke Klachtencommissie.
Afhandeling van dit beroep, geschiedt volgens het 
reglement van de LKC, waarvan eveneens een exemplaar 
op school aanwezig is.

Ad 2:
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling 
een oplossing gevonden kan worden. Ook gaat hij na of 
de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht bij de Landelijke Klachten Commissie of het bestuur. 
Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure 
en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij de politie 
of justitie. Ook verleent hij eventueel hulp bij het verwijzen 
naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang 
en nazorg. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen, 
dat de vertrouwenspersoon slechts bemoeienis heeft met 
concrete klachten met betrekking tot seksuele intimidatie 
of ongewenste intimiteiten.
De vertrouwenspersoon is gerechtigd om concrete 
klachten en/of signalen te melden aan de Landelijke 
Klachtencommissie. Het reglement bepaalt verder dat 
de vertrouwenspersoon verplicht is tot geheim-houding, 
welke niet vervalt na beëindiging van de functie van de 
vertrouwenspersoon.

van	 meer	 algemene	 aard	 kunt	 U	 bij	 de	
directeur of de locatieleiders terecht.

6.10  Klachtenafhandeling
Volgens	 de	 wettelijke	 eisen	 dient	 het	
schoolbestuur in deze gids aan te geven op 
welke wijze ouders en anderen, die betrokken 
zijn	 bij	 de	 organisatie	 van	 de	 school,	 hun	
klachten kenbaar kunnen maken. We moeten 
daarbij onderscheid maken tussen:

1.  klachten van algemene aard, bijvoorbeeld 
over	 de	 organisatie	 van	 de	 school	 en	
specifieke	 klachten,	 bijvoorbeeld	 over	
het	 functioneren	 van	 personen.	 Bij	 het	
indienen van een dergelijke klacht kan men 
gebruikmaken van de contactpersoon van 
de school.

2.  klachten die betrekking hebben op seksuele 
intimidatie	 of	 ongewenste	 intimiteiten.	
Hierbij treedt de vertrouwenspersoon van 
de school op als eerste aanspreekpunt. 

Het	 schoolbestuur	 heeft	 een	 contactpersoon	
per school en een vertrouwenspersoon 
voor alle scholen gezamenlijk benoemd. De 
contactgegevens vindt u in de jaarlijkse bijlage.
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Ontwikkeling

Hoofdstuk 7

Het	Duet	heeft	ambities.	 En	daar	werken	we	
hard aan. Naast het bieden van onderwijs 
en opvang, zijn onze teamleden ook bezig 
met	 hun	 eigen	 ontwikkeling	 in	 relatie	 tot	 de	
schoolontwikkeling.

Wij willen graag onze visie op wat een integraal 
kindcentrum is verder uitwerken. Sinds januari 
2015 werken opvang en onderwijs samen 
in één gebouw, als één team. Voorafgaand 
aan de verhuizing is die samenwerking al op 
verschillende manieren in gang gezet.
Wij denken dat het nog beter kan. Daar hoort 
bij dat wij elkaar leren en elkaars disciplines 
nog beter leren kennen en waarderen. Daar 
hoort ook bij dat we een oplossing zullen 
moeten	zien	te	vinden	voor	allerlei	praktische	
uitdagingen. Onderwijs en opvang vallen 
onder	verschillende	wetgeving,	de	bekostiging	
verschilt en de CAO’s voor de medewerkers zijn 
anders. Met onze besturen ICBO en Solidoe 
achter ons gaan wij die uitdaging heel graag 
aan!

Het is ook duidelijk dat onze maatschappij 
een andere vorm van onderwijs en opvang 
vraagt dan een aantal jaar geleden. Enerzijds 
omdat technische ontwikkelingen dit mogelijk 
maken (omdat het kan), anderzijds omdat 
juist deze ontwikkelingen vragen om andere, 
nieuwe vaardigheden die kinderen moeten 
leren. Dat leren kan gebeuren in een schoolse, 
meer formele omgeving, maar ook in een 
naschoolse, informele omgeving. Daarnaast 

vraagt ook de veranderende verdeling van 
werk	en	 vrije	tijd	 in	onze	maatschappij	meer	
flexibiliteit	van	opvang-	en	onderwijstijden.

Dit vraagt ook om nieuwe vaardigheden van ons 
team. Onze collega’s werken op verschillende 
momenten aan hun ontwikkeling. Formeel, 
door het volgen van trainingen, cursussen of 
opleidingen. Samen, op studiedagen, waarbij 
soms een trainer van buiten wordt gevraagd 
en soms eigen collega’s de training verzorgen. 
En door het gesprek aan te gaan met elkaar, 
tijdens	intervisie	momenten.

De komende vier jaar ligt het accent op de inzet 
van ICT. Daarbij kunt u denken aan de eigen 
vaardigheden van ons team en daarnaast aan 
het	leren	om		ict-toepassingen	in	te	zetten	op	
een manier die past bij onze visie.
Een tweede accent is het aanpassen van 
de manier waarop we het onderwijs en 
de opvang organiseren. Door een ander 
“groepsmanagement”  willen we meer ruimte 
maken voor de talenten van de kinderen en 
beter aansluiten bij hun ontwikkeling en hun 
leerstijl.	 Dit	 gaat	 op	 voor	 onderwijstijd	 en	
opvangtijd.	

In het kader van Passend Onderwijs willen 
we ons graag ontwikkelen tot een school 
waar	 voldoende	 expertise	 en	 ervaring	 	 is	
om kinderen de ondersteuning die ze nodig 
hebben op het Duet te kunnen bieden. Waar 
nodig met hulp uit ons netwerk.

Groep 7, dat wordt een druk jaar. Een boekbespreking 
en een spreekbeurt houden, verkeersexamen doen en 
uiteraard gaan we ook gewoon verder met taal, rekenen, 
spelling en alle andere vakken. Ook houden we nog genoeg 
tijd over voor bijvoorbeeld een schoolreisje, verschillende 
excursies en interessante workshops.
 
In groep 7 wordt een stevige basis gelegd voor groep 8.  
De kinderen worden gestimuleerd een zelfstandige werk-
houding te laten zien die ook van hen verwacht wordt in 
groep 8 en op de middelbare school. Voor veel kinderen 
is dit wel even wennen, aangezien er hard gewerkt moet 
worden. Toch zullen de kinderen er aan moeten geloven en 
dat went vast snel.

Groep 7

Het Duet blijft  in ontwikkeling. Wij werken hard aan ons aanbod, zodat dit aansluit 
bij wat kinderen en ouders nodig hebben in de veranderende maatschappij. Daar-
bij zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van de zogenoemde 21e-eeuwse 
vaardigheden.

De stip op de horizon
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8.1 Resultaten  van het onderwijs 
Het	Duet	kreeg	na	het	laatste	inspectiebezoek	
(dat was in 2011) het vertrouwen van de 
inspectie.	 Dat	 betekent	 dat	 voor	 de	 school	
het basistoezicht geldt. Dit betekent niet 
dat er voor ons geen ontwikkelpunten zijn. 
Onze	 resultaten,	 het	 inspectierapport,	
tevredenheidspeilingen onder ouders, 
leerlingen en leerkrachten en interne audits 
binnen	de	stichting	ICBO	bieden	input	voor	ons	
schoolplan. 

Jaarlijks evalueren we onze plannen en stellen 
ze bij tot een nieuw jaarplan. Twee maal per 
jaar analyseren wij onze opbrengsten en 
leggen deze niet alleen naast de kerndoelen 
van de overheid maar ook naast de aan onszelf 
opgelegde doelen. Indien nodig kunnen wij 
dus	tijdig	bij	sturen.	
U	 kunt	 ons	 schoolplan	 terugvinden	 op	 de	
website van de school. In de bijlage bij deze 
informatiegids	wordt	jaarlijks	het	ontwikkelplan	
toegelicht. In het schooljaar 2015-2016 vindt 

er	weer	een	inspectiebezoek	plaats.
Op de website www.scholenopdekaart.nl, 
kunt u alle gegevens over de eindresultaten 
en de uitstroom van onze leerlingen vinden. 
U	vindt	hier	nog	veel	meer	kengetallen	van	de	
school.	Ook	het	verslag	van	de	inspectie	staat	
hier. 
De	site	wordt	automatisch	actueel	gehouden,	
doordat er een koppeling is tussen de 
administratiesystemen	 van	 de	 scholen	 en	 de	
dienst uitvoering onderwijs van het ministerie.
Omdat er gegevens van de laatste drie 
schooljaren worden gepubliceerd, kunt u 
de oude naam van onze school “ICB De 
Regenboog” op deze site tegenkomen. Het 
gaat dan toch gewoon over het Duet.

8.2 GGD-rapporten over de opvang
Ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse 
opvang	worden	regelmatig	geïnspecteerd	door	
de GGD. De bevindingen van die bezoeken 
kunt u terug vinden in de rapportages op 
www.solidoe.nl. 

Groep 8 is een soort bruggetjes-
jaar. De kennis die opgedaan is in de 
voorgaande jaren wordt uitgediept  
en toegepast in verschillende con-
texten. Er wordt een groter beroep  
gedaan op het plannen, organiseren 
en maken van uiteenlopende op-
drachten in verschillende werkvor-
men. Dit als voorbereiding op het 
Voortgezet Onderwijs.

In januari krijgen de kinderen hun 
schooladvies en in april maken zij de 
Centrale Eindtoets van Cito.
Eind mei gaan we 5 dagen op school-
kamp en in de voorlaatste week van 
het schooljaar voeren we een spette-
rende eindmusical op.

Daarnaast worden deze leerlingen 
ingezet bij het voorlezen aan peuters, 
tutorlezen voor leerlingen groep 3 en 
ondersteunen zij leerlingen groep 4 
en 5 bij het maken van een Power-
Pointpresentatie. Dit sluit goed aan 
bij de kernwaarden van het Duet.

Groep 8

Zowel intern als extern worden de kwaliteit en de opbrengsten van onderwijs en 
opvang gemonitord.  Hieruit halen wij onze ontwikkel- en verbeterpunten. Feedback 
van ouders, door het uitzetten van de ouder-vragenlijst, maar ook uit diverse ge-
sprekken, is daarbij heel belangrijk.

Kwaliteitszorg  
is zorg voor kwaliteit

Verantwoording van onze opbrengsten
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Met wie we samenwerken

Hoofdstuk 9

9.1  Internationale Taalklas Uithoorn
Met enige regelmaat worden op de 
Uithoornse	basisscholen	kinderen	aangemeld	
die rechtstreeks uit het buitenland komen. 
Dit kunnen kinderen zijn van buitenlandse 
arbeiders of  van vluchtelingen, maar ook van 
kennismigranten	of	adoptiekinderen.
Het is belangrijk voor deze kinderen dat ze 
zo snel mogelijk de Nederlandse taal vlot en 
vloeiend leren spreken, lezen en ook schrijven. 
Dat kan het beste gebeuren in een kleine, 
aparte groep leerlingen die een hele week 
(Nederlandse) les krijgen. Daarom is er sinds 
augustus	 2013	 de	 Internationale	 Taalklas	
Uithoorn	(ITK).

In deze kleine groep leren de kinderen, 
samen met andere kinderen van allerlei 
nationaliteiten,	 de	 basis	 van	 de	 Nederlandse	
taal. Het is een intensief programma dat 
bestaat uit met name woordenschat, maar 
ook lezen, schrijven, rekenen, spelling  en 
wereldoriëntatie.	 Er	 zal	 gewerkt	worden	met	
specialistische	methodes	voor	“nieuwkomers”,	
dat zijn kinderen die net in Nederland wonen en 
de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende 
beheersen. In gemiddeld één jaar moeten de 

leerlingen voldoende zijn toegerust om het 
reguliere basisonderwijs te kunnen vervolgen; 
bij voorkeur op een school in de eigen (woon)
wijk.

De	 Internationale	 Taalklas	 Uithoorn	 is	 een	
taalklas voor leerlingen tussen de 6 en 12 
jaar van àlle basisscholen in de Gemeente 
Uithoorn.	 De	 ITK-Uithoorn	 is	 gevestigd	 in	
een	 lokaal	van	het	Duet.	 In	de	 Internationale	
Taalklas	 zitten	 10-15	 	 leerlingen,	 waardoor	
er veel individuele aandacht en leerstof op 
maat gegeven kan worden. Mevrouw S. 
Rossing-Luimstra, directeur van basisschool De 
Vuurvogel, is de coördinator van de ITK.

Er is gekozen voor de leerlingen van de groepen 
3 t/m 8 omdat de jongere kinderen in de 
kleutergroepen al door de VVE-programma’s 
worden “bediend”.  Nadat de kinderen klaar 
zijn	bij	de	 Internationale	Taalklas,	 stromen	ze	
door	naar	één	van	de	basisscholen	in	Uithoorn.	
In	 het	 laatste	 periode	 van	 de	 Internationale	
Taalklas gaat het kind alvast 1 dag per week 
naar deze basisschool om aan de nieuwe klas 
en de leerkracht te wennen. Op die manier 
wordt ook de overgang naar de basisschool in 

Door met andere organisaties samen te werken, kunnen we kinderen en ouders nog 
meer aanbieden en beter ondersteunen. In de hoofdstuk stellen wij u voor aan onze 
belangrijkste partners. Zij zijn er voor onze kinderen en ook voor onze ouders.

In de ochtenden is er voor schooltijd 
opvang mogelijk voor ouders die vroeg 
moeten werken. De kinderen kunnen dan 
een boterham eten en spelen totdat het 
tijd is om naar school te gaan. Na schooltijd 
worden de kinderen opgevangen door onze 
BSO medewerkers. Er zijn vele ruimtes die 
wij samen met school gebruiken en na 
schooltijd hebben wij volledige toegang 
tot de woonkeuken, de bibliotheek, 
de speelzaal, het atelier en de speel-/
leerruimtes. Tevens nodigt de fantastische 
buitenruimte natuurlijk uit tot veel buiten 
spelen. 

Na school is het vooral de bedoeling dat 
de kinderen zelf kunnen bepalen wat zij 
willen doen. We bieden workshops aan, 
kinderen mogen zelf weten of zij hiervoor 
willen inschrijven. Niets moet en (bijna) 
alles mag…

BSO

Samen beter voor kinderen
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de eigen (woon)wijk gewaarborgd. De ITK kan 
ook	tips	geven	voor	de	verdere	begeleiding.
De	 ITK	 Uithoorn	 is	 een	 gezamenlijk	 initiatief	
van	 alle	 basisscholen	 in	 Uithoorn	 en	 de	
gemeente	Uithoorn.	

9.2  Schoolbegeleidingsdienst Onderwijs 
Advies

De schoolbegeleidingsdienst is gehuisvest in 
Hoofddorp. Deze dienst adviseert scholen 
desgewenst over de aanschaf van materialen 
en het invoeren van nieuwe werkwijzen. Ook 
verzorgt men nascholing van leerkrachten. 
Een andere taak is het geven van adviezen 
over individuele kinderen. Als een school 
vastloopt in het werken met een leerling met 
leer- en/of gedragsproblemen onderzoekt de 
schoolpsycholoog van Onderwijs Advies het 
kind.  In overleg met ouders, leerkracht en intern 
begeleider bekijkt zij wat de oorzaken zijn van 
de problemen en adviseert zij over de aanpak 
van de moeilijkheden. De schoolpsychologe 
en onze intern begeleiders houden een aantal 
keer per jaar een leerlingbespreking.

Onderwijsadvies verzorgt ook  de ONL 
dyslexietraining. Deze training wordt via 
het	 Sociaal	 Loket	 van	de	 gemeente	Uithoorn 
vergoed voor leerlingen met een dyslexie-
verklaring.	 Voor	 leerlingen	 van	 Uithoornse	
basisscholen vindt de training plaats in een 
ruimte van het Duet.

De	 gemeente	 heeft	 OnderwijsAdvies	 ook	
aangetrokken	voor	preventieve	logopedie,	zie		
daarvoor 9.4.

9.3 Jeugdgezondheidszorg
In de eerste 4 levensjaren kunnen ouders met 
hun	kinderen	een	consultatiebureau	bezoeken	
voor	 voorlichting,	 medische	 controle,	
opvoedingsadviezen	 en	 de	 inentingen	 in	 het	
kader	 van	 het	 Rijksvaccinatieprogramma,	 ter	
voorkoming	van	infectieziekten.	

Vervolgens vindt in het basisonderwijs op 2 
momenten een screening en onderzoek ten 
aanzien van de gezondheid en ontwikkeling 

van het kind plaats. Dit vindt plaats in het jaar 
dat	het	kind	vijf	of	zes	jaar	wordt	en	in	groep	7.

Onderzoek 5-jarigen
De assistente onderzoekt bij alle kinderen, 
die dat jaar 5/6 jaar zijn of gaan worden, het 
gehoor, het gezichtsvermogen, de lengte 
en het gewicht. Dit onderzoek vindt plaats 
op	 school.	 	 U	 krijgt	 tevens	 een	 vragenlijst	
toegestuurd. Op deze vragenlijst kunt u 
aangeven	 of	 u	 vragen	 of	 zorgen	 heeft	 over	
de gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag 
van uw kind. Als hier aanleiding toe is, krijgt u 
een uitnodiging voor een onderzoek door de 
schoolarts	op	de	GGD-vestiging.

Onderzoek kinderen groep 7
In	 groep	 7	 wordt	 u	 samen	 met	 uw	 kind	
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek 
bij de verpleegkundige. Onderwerpen die 
hierbij aan de orde kunnen komen zijn: 
lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, 
opvoeding, gedrag, zelfvertrouwen en sociale 
contacten.	Op	indicatie	is	er	aandacht	voor	het	
gezichtsvermogen en het gehoor. Als ouder 
ontvangt u van tevoren een vragenlijst om in 
te vullen, ter voorbereiding op het onderzoek.

Onderzoek op indicatie
Als	 er	 specifieke	 signalen	 zijn	 vanuit	 school	
of u hebt vragen over de gezondheid of 
ontwikkeling	 van	 uw	 kind,	 dan	 kan	 er	 altijd	
een	 onderzoek	 op	 indicatie	 plaatsvinden.	 U	
kunt bij de schoolarts of -verpleegkundige 
onder andere terecht met vragen over de 
groei, (over)gewicht, horen, zien, motoriek, 
lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van 
uw kind.

Vaccinaties in het kader van Rijksvaccinatie-
programma
Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 jaar 
worden	een	uitnodiging	voor	twee	inentingen:	
BMR (bof, mazelen en rode hond) en DTP 
(difterie,	tetanus	en	polio).
Alle meisjes krijgen in het jaar dat zij 13 jaar 
worden	een	uitnodiging	voor	vaccinatie	tegen	
baarmoederhalskanker,	de	HPV-vaccinatie.

Zorgoverleg
Meerdere malen per jaar vindt er op alle 
scholen in Amstelland overleg plaats tussen 
de interne begeleider(s), de ouder-kindcoach 
(maatschappelijk werk) en de sociaal 
verpleegkundige van de GGD. Het doel van dit 
overleg	 is	 vroegtijdige	 signalering	 en	 aanpak	
van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen 
waar	zorgen	over	zijn,	kunnen	ter	consultatie	
in dit overleg worden ingebracht. Ook 
leerlingen die net een schoolwisseling achter 
de	rug	hebben	of	kinderen	met	een	regelmatig	
schoolverzuim worden mogelijk in het 
zorgoverleg besproken. In alle gevallen is het 
privacyreglement van de GGD van toepassing.

9.4 Preventieve Logopedie
Goede	communicatieve	vaardigheden	zijn	van	
essentieel	belang	in	de	huidige	maatschappij.	
Bovendien is het een voorwaarde voor het 
volgen van onderwijs. Spraak en taal: de basis 
voor een goede toekomst

Praten is voor een kind een belangrijk middel 
om contact te maken. Met spraak en taal 
leert een kind zeggen wat het wil, denkt of 
voelt.	 Kinderen	 die	 communicatief	 vaardig	
zijn, kunnen hun gedachten en gevoelens 
goed uiten. Ze kunnen bijvoorbeeld een ruzie 
oplossen met hun mond, met praten. Een 
goede spraak- en taalontwikkeling is de basis 
voor	een	goede	verstandelijke,	emotionele	en	
sociale ontwikkeling. Het is van grote invloed 
op	het	functioneren	van	een	kind	op	school.	Zo	
is	er	een	directe	relatie	met	spellen	en	lezen,	
zelfs met schrijven en rekenen. Kort gezegd 
met leren in het algemeen. Het bepaalt het 
toekomstperspectief!

Met	 preventieve	 logopedie	 willen	 we	 de	
voorwaarden bevorderen voor een normale 
communicatieve	 ontwikkeling.	 Ook	 willen	
we problemen op het gebied van de spraak- 
en taalontwikkeling bij jonge kinderen in 
een zo vroeg mogelijk stadium signaleren 
en voorkomen. Wanneer we problemen 
signaleren, is het van belang dat we het juiste 
vervolgtraject	in	gang	zetten.

Met	de	gemeente	Uithoorn	is	afgesproken	dat	
het volgende aanbod 0-6 jarigen beschikbaar 
komt:
•  Logopedisch spreekuur op het 
consultatiebureau

• Inloop spreekuur
•  Logopedische begeleiding op de 

Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven
• Screening op de basisschool
•	TOLK!	voor	taalstimulering
De	 gemeente	 heeft	 hiervoor	 	 logopedisten		
van Onderwijs Advies aangetrokken.

9.5 MOC ‘t Kabouterhuis
Speciaal	 voor	de	 jonge	kinderen	 (0-7-jarigen)	
werken wij samen met ’t Kabouterhuis. ’t 
Kabouterhuis biedt verschillende diensten 
aan, variërend van signaleren van opvallend 
gedrag bij peuters (Alert4you) tot begeleiding 
van peuters en  kleuters, hun ouders en de 
leerkracht  of pedagogisch medewerker door 
middel van speciale programma’s, zoals een 
STOP-training. In sommige gevallen gaan 
de kinderen daarvoor een aantal dagdelen 
naar	 een	 andere	 locatie,	 waar	 ze	 intensieve	
begeleiding krijgen zodat ze beter kunnen 
functioneren	 in	 het	 regulier	 onderwijs.	 In	
Uithoorn	is	dat	de	DOT-groep.

9.6 Motorische ontwikkeling
In de ontwikkeling van kinderen is het 
belangrijk om plezier in bewegen en spelen te 
hebben.
Tijdens het bewegen en spelen doet een 
kind	 informatie	 op	 die	 belangrijk	 is	 om	
goed te kunnen leren en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen.
Een stevige “motorische basis” zorgt ervoor 
dat een kind zich soepel door het onderwijs 
beweegt.

Het is belangrijk om een achterstand in de 
motorische ontwikkeling zo vroeg mogelijk op 
te sporen, omdat het verhelpen ervan dan het 
meeste	effect	heeft.	

Het Duet  besteedt zorg en aandacht aan 
de motorische ontwikkeling van kinderen. 

Met wie we samenwerken
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Pedagogisch medewerkers  van de kinder- 
en peuteropvang en leerkrachten van groep 
1 en 2 volgen de motorische ontwikkeling 
van de leerlingen goed. Bij zorgen of 
twijfels kunnen wij de hulp in schakelen 
van een kinderfysiotherapeut, voor een 
extra onderzoek. Hiervoor is een protocol 
ontwikkeld. Het is door nieuwe regelgeving 
niet meer mogelijk om standaard de hele 
onderbouw te laten screenen door de 
kinderfysiotherapeuten.

Indien er bij uw kind mogelijk sprake is 
van een motorische achterstand, wordt er 
door de kinderfysiotherapeuten een advies 
gegeven over het vervolgtraject. Indien nodig 
wordt de begeleiding  op school geboden. De 
fysiotherapeut kan ook aanschuiven bij een 
ondersteuningsteam.

Ouders van onze leerlingen van groep 3 tot 
en met 8 worden bij zorgen direct door ons 
doorverwezen	 naar	 de	 praktijk,	 voor	 een	
onderzoek buiten school.

9.7 De Bibliotheek op School (dBoS)
De gemeente, de bibliotheek Amstelland en  8 
scholen, waaronder het Duet, doen mee met 
dBoS. Voor ruim 2300 leerlingen staan er in de 
scholen lees- en mediaconsulenten klaar. Zij 
geven gericht advies aan het team over 
lees-bevordering, voeren lees- en media-
activiteiten	uit	in	de	klas	en	ze	zorgen	voor	een	
aantrekkelijke en up to date schoolbibliotheek. 
Ook meten zij jaarlijks hoe het is gesteld met 
het leesklimaat in school. Want: beter lezen is 
beter leren. 

Op school zijn een aantal collega’s opgeleid  
tot lees- en mediacoördinatoren. Zij 
overleggen met onze leesconsulent van de 
Bibliotheek Amstelland.

9.8 Uithoornse Combinatiefunctionarissen
De	Uithoornse	combinatiefunctionarissen	voor	
sport en cultuur verzorgen voor alle kinderen 
in	 Uithoorn	 een	 aantrekkelijk	 activiteiten	
programma,	met	onderdelen	onder	schooltijd,	

maar	 ook	 na	 schooltijd.	 Het	 streven	 is	 om	
veel	van	de	buitenschoolse	activiteiten	in	alle	
wijken plaats te laten vinden. Er zullen ook 
activiteiten	zijn	voor	alle	Uithoornse	leerlingen	
gezamenlijk. 

9.9  Cultuureducatie met Kwaliteit
De	Uithoornse	basisscholen,	dus	ook	het	Duet,	
doen	 mee	 met	 het	 project	 Cultuureducatie	
met	 Kwaliteit.	 Elke	 school	 heeft	 een	 eigen	
interne cultuur coördinator, die samen met 
de andere icc’ers overleg voert over de inzet 
van middelen voor cultuur. Zo is er inmiddels 
een cultuurloket. Dit is een programma vol 
verschillende	 activiteit	 op	 gebied	 van	 kunst,	
cultuur en erfgoed voor alle groepen van de 
basisschool. Elke groep kiest jaarlijks een 
activiteit	uit	dit	aanbod.

Verder begeleidt het loket scholen bij het 
maken van een cultuurbeleidsplan en bij 
het werken met de leerlijn voor beeldende 
vorming. 
Ook de Muziek-en Dansschool Amstelveen is 
onderdeel van deze samenwerking. Inmiddels 
zijn zij ook een pilot gestart voor een leerlijn 
muzikale vorming.

Het	bestuur	 van	het	Duet,	de	 stichting	 ICBO,	
financiert	in	ieder	geval	tot	en	met	schooljaar	
2016-2017	 uit	 eigen	 middelen	 een	 docent	
algemene muzikale vorming. Deze docent is 
in dienst van de Muziek- en Dansschool en zal 
ook met de genoemde leerlijn werken.

Het is bovendien goed om te weten dat 
Uithoornse	kinderen	van	harte	welkom	zijn	op	
de Muziek- en Dansschool en dat de gemeente 
Amstelveen ook deze leerlingen subsidieert, 
zodat de lesprijzen niet hoger zijn dan voor 
leerlingen uit Amstelveen.

9.10 Gemeente
Met de afdeling Onderwijs van de gemeente 
Uithoorn	 onderhouden	 wij	 intensief	 contact	
over	 vele	 lopende	 zaken,	 zoals	 huisvesting,	
gymnastieklocaties,	 VVE,	 passend	 onderwijs,	
logopedie, vergoede dyslexie training, het 

sociaal loket en centrum voor jeugd en gezin, 
schoolmaatschappelijk werk, schakelklassen  
en de verlof- en verzuimregeling. 

9.11 Uithoorns Directie Overleg
Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs 
in	 Uithoorn	 zijn	 vertegenwoordigd	 in	 het	
Uithoorns	directieoverleg	 (UDO).	Maandelijks	
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komen	 de	 directies	 van	 die	 scholen	 bij	
elkaar om in samenwerking met elkaar en 
de	 gemeente	 Uithoorn	 diverse	 zaken	 te	
regelen. Zo stellen wij bijvoorbeeld jaarlijks 
het	 vakantierooster	 op	 en	 komen	 praktische	
zaken als het schoolvoetbaltoernooi en het 
verkeersexamen aan de orde.
Inhoudelijk proberen we met en van elkaar 
te leren. Waar mogelijk trekken we samen 
op in nascholing of in bij het aanvragen van 
subsidies. Samen met een vertegenwoordiger 
van	 de	 gemeente	 Uithoorn	 bespreken	 we	
beleidsmatige	zaken.	Onderwerpen	die	op	dit	
moment aan de orde komen zijn bijvoorbeeld 
andere	 schooltijden,	 dagarrangementen,	
combinatiefunctionarissen,	cultuureducatie	en 
de	sportaccomodaties.	

9.12 Inspectie
Om de kwaliteit van het onderwijs op de 
diverse aspecten in hun onderlinge samenhang 
te	 kunnen	 bekijken	 en	 waarderen,	 heeft	 de	
inspectie	de	afgelopen	jaren	een	nieuwe	vorm	
van schooltoezicht ontwikkeld. Elk schooljaar 
worden alle basisscholen via hun bestuur 
verzocht om hun resultaten te melden en te 
verantwoorden. Daarnaast vindt er periodiek 
een kwaliteitsonderzoek (PKO) plaats. Het 
meest	recente		inspectierapport		kunt	u	vinden	
op www.scholenopdekaart.nl .

9.13 PABO’s en ROC’s
Onze school krijgt elk jaar van diverse 
Pedagogische Academies en ROC’s verzoeken 
om studenten te plaatsen. Wij vinden het 
belangrijk	 om	 mee	 te	 helpen	 toekomstige	
collega’s (leerkrachten, pedagogisch mede-
werkers kinderopvang en onderwijs-
assistenten) op te leiden. Bovendien leveren 
goede stagiaires ook een paar extra handen 
in de groep. Jaarlijks bespreken wij hoeveel 
studenten in de gelegenheid worden gesteld 
om	in	onze	organisatie	ervaring	op	te	doen.

9.14 Adreskatern
De	actuele	contactgegevens	van	de	instanties	
met wie wij samenwerken vindt u in de 
jaarlijkse bijlage bij deze gids.
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10.1 Informatie ten aanzien van de opvang
Na de kennismaking en bij de inschrijving 
van uw kind krijgt u een mapje met alle 
praktische	 informatie	 ten	 aanzien	 van	 ons	
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

10.2  Informatie ten aanzien van groep 1 en 2
Een belangrijke voorwaarde om te starten is 
groep 1 is dat uw kind zindelijk is. Aan ouders 
van kinderen die structureel in hun broek 
plassen of ontlasten wordt gevraagd hun kind 
mee naar huis te nemen. Als er een medische 
oorzaak is voor het niet-zindelijk zijn, proberen 
we samen met u naar een goede oplossing 
te zoeken. Natuurlijk snappen we dat een 
ongelukje	 altijd	 kan	 gebeuren,	 daarvoor	 is	
reservekleding aanwezig.

Aanpassing	aan	de	 kleutergroep	vergt	tijd	en 
inspanning. Wat kunt u doen om uw kind 
hierbij te helpen:
•	 	als	het	kind	de	eerste	tijd	na	de	ochtend	

vermoeid thuiskomt: ‘s middags wat rust 
geven

• leer uw kind zichzelf uit- en aankleden
• leer uw kind zichzelf te helpen op het toilet
•  merk kledingstukken, bekers en/of 

trommeltjes met de naam van uw kind
•	 	bevestig	wanten	(handschoenen)	met	een	

koordje aan de mouwen van de jas 
•  leer uw kind zelf handen wassen en neus 

snuiten
•  luister naar alles wat uw kind over zijn 

schoolleven aan u wil vertellen
•  toon waardering voor werk dat uw kind 

meebrengt uit school en bedenk vooral: 
alle begin is moeilijk; kinderhanden zijn 
onervaren en kleuters leren door doen

• bezoek ouderbijeenkomsten
•  bericht ons als er iets in uw gezin is 

voorgevallen	dat	het	kind	van	streek	heeft	
gebracht. Wij begrijpen dan waarom het zich 
misschien niet zo gedraagt als gewoonlijk. 
Wij trachten het te helpen bij het verwerken 
van die ervaring.

Als uw kind eenmaal gewend is, stuur het dan 
regelmatig	naar	school,	dat	is	belangrijk	voor:
•  het contact met zijn leerkracht en de andere 

kinderen
• de ontwikkeling van het plichtsbesef
• het gevoel er helemaal bij te horen in de klas.

Stuurt u even bericht als uw kind niet op 
school komt? Verder geldt: Hoe meer u over 
uw kind vertelt, des te beter kunnen wij zijn 
ontwikkeling	bevorderen!

Gymschoenen
Het	is	fijn	als	uw	kind	gymschoenen	op	school	
heeft	voor	het	gymmen	binnen.	De	schoenen,	
graag voorzien van naam, blijven op school. 
Als	u	nog	gymschoenen	moet	aanschaffen:	het	
liefst schoenen zonder veters.

Verjaardag van uw kind
Als u het leuk vindt, kunt u als uw kind jarig 
is, van 10.00 tot 10.15 uur de verjaardag 
bijwonen. Er wordt dan gezongen en daarna 
mag uw kind trakteren (liefst geen snoep).

Met zo’n  50 medewerkers, verdeeld 
over de dagen van de week  staan 
wij voor de kinderen en de ouders 
klaar. De pedagogisch medewerkers 
en de leerkrachten, de gymdocent en 
de muziekdocent, de directeur en de 
locatieleiders, de intern begeleiders 
en de onderwijsassistenten, de 
conciërge, de keukenmedewerkers, 
de ICT-coördinator en de directie-
secretaresse; samen vormen we een 
team van gedreven en enthousiaste 
professionals.  Wij kennen elkaar,  
versterken en steunen en elkaar en 
hebben veel plezier samen. Dat maakt 
het  leuk om op het Duet te werken. 
Wie op het Duet wil werken moet open 
staan voor samenwerking, bereid zijn 
zich te willen ontwikkelen en niet bang 
zijn voor vernieuwingen. Stagiair(e)s 
zijn van harte welkom, daar kunnen 
wij ook weer iets van leren. 

Het team

En dit is ook nog belangrijk
Alles wat u nog meer moet weten… Van pauzehap tot ontruimingsplan, van ouderbij-
drage tot verlofaanvraag. En kunt u het antwoord op uw vraag niet  vinden? Neemt u 
dan gerust contact met ons op!
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10.3 Informatie ten aanzien van alle
 groepen

10.3.1 Eten en drinken
Halverwege de morgen is er een eet- en 
drinkpauze voor de kinderen. Wat mogen 
ze hiervoor meenemen? Een beker drinken 
(graag voorzien van naam), een boterham of 
fruit,	maar	beslist	geen	snoep!	Woensdag	is	de	
gruitendag, deze dag moet er fruit of groente 
meegenomen worden.
Aan het einde van de ochtend lunchen de 
kinderen in de groep. Kinderen nemen hun 
eten en drinken van thuis mee. Er wordt 
op vertrouwd dat ouders zorgen voor een 
voedzame	 en	 gezonde	 maaltijd	 voor	 hun	
kinderen. Er mag geen snoep meegegeven 
worden,	wel	een	stukje	fruit!	Energiedrankjes	
die	cafeïne	bevatten	zijn	niet	toegestaan.

Ook bij de naschoolse opvang is er aandacht 
voor	 verantwoord	 eten.	 Solidoe	 heeft	 een	
voedingsbeleid waarin alle richtlijnen zijn 
terug te vinden. De kinderen krijgen na school 
bijvoorbeeld elke dag fruit  en er zijn duidelijke 
afspraken over het bewaren van eten. 

Door	 te	 participeren	 in	 de	 JOGG-beweging	
(jongeren op gezond gewicht) willen wij de 
komende	 jaren	 actiever	 bezig	 zijn	 met	 de	
bewustwording bij kinderen en ouders over 
gezond eten en lekker bewegen.

10.3.2 Middagpauze
Doelstelling van de middagpauze:
’s Ochtends en ’s middags wordt er in de 
klas hard gewerkt door de kinderen. De 
middagpauze - daartussenin - moet een 
rustmoment, een moment van ontspanning 
zijn. Een ontspannen middagpauze maakt het 
mogelijk dat kinderen uitgerust aan de middag 
op school kunnen beginnen en zich goed 
kunnen concentreren ’s middags.

Organisatie
De kinderen eten met hun eigen leerkracht. 
Daarna worden zij opgehaald door een 
pedagogisch	 medewerker.	 	 Dit	 geeft	 rust	 en	
duidelijkheid. Er is voor het half uur spelen 

voldoende spelmateriaal beschikbaar, voor 
binnen - en buitenspelen.

De	 meeste	 leerkrachten	 zijn	 tijdens	 de	
middagpauze ook een half uur vrij. Volgens een 
vast rooster is er toezicht op het plein en in de 
andere ruimtes door leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers  en onderwijsondersteuners 
van het Duet, aangevuld met pedagogisch 
medewerkers	 van	 andere	 vestigingen	 van	
Solidoe.	In	de	pauze	is	er	dus	altijd	begeleiding	
van de kinderen door professionals.
Vanaf 2015-2016 is onze buitenruimte volledig 
opgeleverd	en	beschikbaar.	De	ambitie	 is	om	
het buitenspelen zo te gaan organiseren dat 
kinderen	zelf	een	activiteit	kunnen	kiezen	voor	
in het half uur pauze.

10.3.3 Schoollectuur
Aan het begin van het schooljaar gaan er 
flyers	 mee	 met	 informatie	 over	 diverse	
jeugdtijdschriften	of	boekenseries.	U	bent	niet	
verplicht om een abonnement te nemen, de 
keuze is aan u.

10.3.4  Inschrijving en uitschrijving van 
leerlingen

Inschrijving
Voor het aanmelden van leerlingen kunt 
u een afspraak maken met de directeur of 
locatieleider	 onderwijs.	 Tijdige	 aanmelding	
stellen wij op prijs in verband met het maken 
van	 de	 groepsindelingen.	 U	 kunt	 aanmelden		
zodra	uw	kind	2,5	jaar	is.	Onze	toelatingsregels	
zijn als volgt:
Alle kinderen die 4 jaar worden, zijn van harte 
welkom.
•  Leerlingen die eerst op een andere 

basisschool hebben gezeten, worden niet 
zondermeer toegelaten. Daarvoor bestaat 
een aparte procedure.

•  Alle ouders verklaren door ondertekening 
van	 het	 inschrijfformulier	 akkoord	 te	 gaan	
met	 de	 identiteit,	 de	 doelstellingen	 en	 de	
regels van onze school.

•  Ouders kunnen geen voorkeur voor een 
leerkracht opgeven.

•  In de wijk waar onze school staat komen de 
laatste jaren veel nieuwe gezinnen wonen. 

Dit	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 in	 alle	 groepen	
relatief	veel	leerlingen	instromen,	waardoor	
een aantal groepen groter is dan een 
gemiddelde groep. Wij hebben geen invloed 
op de ontwikkeling van deze instroom, we 
proberen er wel een antwoord op te vinden. 
Daarom worden er in de grootste groepen 
in principe geen leerlingen toegelaten die 
buiten onze wijk wonen. Deze leerlingen 
kunnen eventueel op een wachtlijst geplaatst 
worden. Van leerlingen die binnen onze wijk 
komen te wonen vinden we echter dat ze 
een plekje horen te krijgen op onze school. 
Voor deze leerlingen proberen we dan ook 
een oplossing te vinden.

Uitschrijving
Voor alle leerlingen die de school verlaten, 
wordt een onderwijskundig rapport samen-
gesteld. Dit rapport sturen wij naar de nieuwe 
school. De naam en het adres van de nieuwe 
school en de datum van uitschrijving moeten, 
zodra dat bekend is, aan de directeur worden 
doorgegeven.

Schorsing en verwijdering
Natuurlijk gaan we ervan uit dat het nooit 
hoeft	te	gebeuren,	toch	verplicht	de	overheid	
elke basisschool om in de schoolgids aan te 
geven welke regels er gelden bij schorsing 
of	 verwijdering.	 Samenvattend	 kunnen	 wij	
zeggen dat deze maatregelen alleen worden 
genomen, wanneer er sprake is van zeer 
ernstig	wangedrag.	Ons	bestuur	heeft	hiervoor	
een	reglement	opgesteld.	U	kunt	dit	reglement	
opvragen bij de directeur.

10.3.5 Instromen en wennen
Kinderen die bijna vier jaar zijn, mogen een 
aantal dagdelen komen om alvast te wennen 
aan	de	nieuwe	situatie.	Het	gaat	om	maximaal	
drie dagen, behalve aan het einde van het 
schooljaar. Deze drie wendagen worden 
gepland in de 2 weken voor de verjaardag van 
uw	 kind.	 	 In	 overleg	 met	 de	 desbetreffende	
leerkracht wordt die afspraak gemaakt. 
Na 1 juni stromen er geen vierjarigen meer 
in en is er ook geen gelegenheid meer om 
te wennen. Kinderen die op of na 1 juni vier 

jaar	worden	kunnen	pas	na	de	zomervakantie	
starten op school.

Na aanmelding in een van de groepen 3 - 8 
wordt er een afspraak gemaakt om met de 
desbetreffende	groep	te	komen	kennismaken.	
Vooral in het begin wordt aan de nieuwe 
leerling extra aandacht geschonken, om de 
nieuwe	 situatie	 zo	 optimaal	 te	 doen	 laten	
verlopen.

10.3.6  Financiën en ouderbijdragen
Voor de oudervereniging:
Het Ministerie van Onderwijs betaalt de 
salarissen van de onderwijsgevenden. 
Daarnaast	 heeft	 de	 school	 een	 budget	 voor	
het onderhouden van het schoolgebouw en 
de aanschaf van leermiddelen. 

Activiteiten	die	het	ministerie	niet	subsidieert,	
worden	 bekostigd	 uit	 de	 ouderbijdrage,	
waarvan	het	bedrag	tijdens	de	jaarvergadering	
van de oudervereniging wordt vastgesteld. 
Voor het schoolreisje wordt door de ouders 
van	groep	3	t/m	7	een	separate	ouderbijdrage	
betaald. Groep 1 en 2 gaan niet op schoolreisje, 
maar vieren een kleuterfeest. Voor het 
kleuterfeest vragen we een ook bijdrage in de 
kosten. Zit uw kind in groep 8, dan vragen we een 
bijdrage voor het schoolkamp.  De hoogte van 
de gevraagde ouderbijdrage voor het nieuwe 
schooljaar wordt in juni van het voorafgaande 
schooljaar door onze oudervereniging vast- 
gesteld.	 U	 vindt	 de	 hoogtes	 van	 de	 ouder-
bijdragen in de jaarlijkse bijlage.

Soms kunnen ouders deze ouderbijdragen niet 
betalen. Het is voor ouder(s) van kinderen die 
in	de	gemeente	Uithoorn	wonen	mogelijk	bij	
de gemeente een vergoeding aan te vragen 
voor de kosten van de ouderbijdrage en het 
schoolreisje. De vergoeding wordt verstrekt 
aan ouders die een inkomen hebben rond het 
minimumniveau en weinig tot geen vermogen. 
De	hoogte	van	de	vergoeding	is	afhankelijk	van	
de daadwerkelijke kosten. Ouders kunnen de 
vergoeding aanvragen bij het cluster Werk en 
Bijstand	van	de	gemeente	Uithoorn.	Zie	verder	
onze adreskatern in de bijlage.
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Voor het continurooster:
Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage  
€	0,50	per	leerling,	per	dag	voor	de	bekostiging	
van	 het	 toezicht	 tijdens	 de	 middagpauze.	
Het bedrag is vastgesteld in overleg met de 
medezeggenschapsraad.	 Over	 de	 begroting,	
inkomsten en uitgaven leggen wij verant-
woording af aan de MR.

10.3.7  Sponsoring
Al	 enige	 tijd	 is	 in	 de	 praktijk	 gebleken	 dat	
de	 vergoedingen	 van	 de	 overheid	 niet	 altijd	
toereikend	 zijn	 om	 bepaalde	 activiteiten	 te	
organiseren of extra leermiddelen e.d. aan te 
schaffen.	De	minister	heeft	nu	door	het	sluiten	
van	 een	 convenant	 met	 diverse	 organisaties	
de mogelijkheid geboden extra gelden te 
verwerven door middel van sponsoring.

Ons	schoolbestuur	heeft	 in	zijn	Huishoudelijk	
Reglement	 een	 artikel	 opgenomen,	 waarin	
onder andere de voorwaarden zijn genoemd 
waaronder	sponsoring	is	toegestaan.	Dit	artikel	
is tot stand gekomen met instemming van de 
medezeggenschapsraad. Op school bevindt 
zich een exemplaar van dat Huishoudelijk 
Reglement, alsmede een modelovereenkomst 
voor	 gevallen	 dat	 van	 officiële	 sponsoring	
sprake is.

Het schoolbestuur heeft bepaald, dat 
sponsoring niet in strijd mag zijn met:
1.  de pedagogische en onderwijskundige taak 

en doelstelling van de school;
2.  de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van de leerlingen;
3.		de	objectiviteit,	de	geloofwaardigheid,	de	

betrouwbaarheid	en	de	onafhankelijkheid	
van de school;

4.		de	onderwijsinhoud	en	de	continuïteit	van	
het onderwijs;

5.		de	kwalitatieve	eisen	van	het	onderwijs-
aanbod;

6.		de	statutaire	bepalingen	van	de	stichting,	
waartoe onze school behoort.

Bovendien moet bij sponsoring het volgende 
in acht worden genomen, waarbij wij ons 
beperken tot de voornaamste regels:

1.  in het lesmateriaal mag geen reclame 
komen;

2.  sponsoring is alleen acceptabel wanneer er 
bij de ouders, leerlingen en de school een 
draagvlak voor is; daarom hebben ouders in 
de MR instemmingsrecht in zaken rond de 
sponsoring;

3.		voortzetting	 van	 incidentele	 of	 structurele	
activiteiten	mag	nimmer	afhankelijk	zijn	van	
sponsorbijdragen.

Ook	 is	 bepaald	 welke	 reclame-uitingen	 zijn	
toegestaan en dat ouders eventuele klachten 
over	 sponsoring	 of	 de	 uitingsvormen	 van	
sponsoring kenbaar kunnen maken aan de 
bestuurlijke klachtencommissie.
Voor	eventuele	vragen	kunt	u	altijd	terecht	bij	
de	 directie	 of	 de	 vertegenwoordiger	 van	 de	
school in het bestuur.

10.3.8  Verzuim/absentie
Kennisgeving van ziekte of verzuim om een 
of andere reden moet voor de aanvang van 
school geschieden. Dit kan telefonisch tussen 
8.15 en 8.30 uur. Het kan ook door het sturen 
van een e-mail. Als uw kind gebruikt van de 
BSO,	wilt	u	dit	dan	erbij	vermelden?	Zo	hoeft	u	
maar één ziekmelding te doen.

Wilt u kinderziekten ook doorgeven aan de 
eigen leerkracht van uw kind? Gaarne ook 
doorgeven	wanneer	 uw	 kind	hoofdluis	 heeft.	
Wat	 betreft	 het	 maken	 van	 afspraken	 met	
tandarts e.d. het volgende verzoek: wilt u deze 
afspraken zoveel mogelijk plannen buiten de 
schooltijd?

10.3.9  Leerplicht en verlofregeling
Alle kinderen in Nederland moeten naar 
school, want onderwijs is onmisbaar bij de 
voorbereiding	op	een	zelfstandige	positie	in	de	
maatschappij. Als uw kind vier jaar is mag het 
naar de basisschool, verplicht is het dan nog 
niet. Als uw kind vijf jaar is geworden, moet 
het naar school. De leerplicht is vastgelegd 
in de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar 
heeft	een	folder	samengesteld	waarin	de	wet	
met	toelichting	staat	beschreven.	Deze	folder	
is op school verkrijgbaar. 

In de leerplichtwet staat dat niet van het 
vakantierooster	 mag	 worden	 afgeweken,	
tenzij	 de	 specifieke	 aard	 van	 het	 beroep	
van de ouders het niet mogelijk maakt om 
gebruik te maken van één van de reguliere 
vakanties.	 Bent	 u	 daarom	 genoodzaakt	 om	
toch	 extra	 vakantiedagen	 aan	 te	 vragen,	
dan	 dient	 u	 die	 noodzaak	 in	 een	 schriftelijk	
verzoek met een werkgeversverklaring aan 
te tonen (formulieren verkrijgbaar bij de 
directeur). Dit verlof mag echter maar één 
keer per schooljaar worden verleend, mag niet 
langer	 duren	 dan	 tien	 schooldagen	 en	 mag	
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken 
van het schooljaar. Bovendien moet het de 
enige	gezamenlijke	vakantie	van	dat	schooljaar	
betreffen.	 De	 leerplichtambtenaar	 van	 de	
gemeente	Uithoorn	heeft	alle	scholen	verzocht	
om deze regels zeer strikt en op dezelfde wijze 
toe	te	passen.	Aanvragen	om	een	extra	vakantie	
of een dagje uit worden dus niet zonder meer 
gehonoreerd!

Verzoeken om vrijaf voor een huwelijksfeest, 
jubileum	 e.d.	 dient	 u	 ook	 schriftelijk	 aan	 te	
vragen.

Uiteraard	 stuit	 afwezigheid	 op	 praktische	
problemen. De rest van de groep werkt immers 
gewoon door en als uw kind terugkomt, is het 
moeilijk weer soepel mee te draaien. Vraag 
aan de leerkracht wat uw bijdrage kan zijn in 
het zo snel en goed mogelijk inhalen van de 
opgelopen achterstand.

10.3.10 Verzekering
De	Stichting	ICBO	en	Kinderopvangorganisatie	
Solidoe	 hebben	 verzekeringspakketten	 afge-
sloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn 
alle	 betrokkenen	 bij	 activiteiten	 van	 het	
Duet (leerlingen; personeel; vrijwilligers) 
verzekerd.	 De	 verzekering	 geeft	 recht	 op	
een (beperkte) uitkering indien een ongeval 
tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de 
eigen verzekering van betrokkene geen 

dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 
Materiële	schade	 (kapotte	bril,	fiets	etc.)	valt	
niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
het	 IKC	 	 zelf	 als	 zij	 die	 voor	 het	 IKC	 	 actief	
zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) 
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig	 handelen.	 Wij	 attenderen	 u	
in dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is het Duet  c.q. zijn de besturen 
niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles 
wat	 tijdens	 de	 schooluren	 en	 buitenschoolse	
activiteiten	 gebeurt.	 Wanneer	 dit	 wel	 het	
geval zou zijn, zou alle schade die in school- 
of opvangverband ontstaat door het Duet 
moeten	 worden	 vergoed.	 Deze	 opvatting	
leeft	wel	bij	 veel	mensen,	maar	 is	 gebaseerd	
op	 een	misverstand.	Het	Duet	 heeft	pas	 een	
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 
is van een verwijtbare fout. Het Duet (of zij 
die voor het Duet optreden) moeten dus te 
kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat	 er	 sprake	 is	 van	 enige	 onrechtmatigheid.	
Bijvoorbeeld	 tijdens	 de	 gymnastiekles	 een	
bal tegen een bril. Die schade valt niet onder 
de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt 
(daarom) niet door het Duet vergoed.

Ten tweede is het Duet niet aansprakelijk 
voor	 (schade	 door)	 onrechtmatig	 gedrag	
van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger 
zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten.	Een	kind	dat	tijdens	de	schooluren,	de	
buitenschoolse	opvang		of	tijdens	andere	door	
het	 Duet	 	 georganiseerde	 activiteiten	 door	
onrechtmatig	 handelen	 schade	 veroorzaakt,	
is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom 
van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere	 aansprakelijkheidsverzekering	
hebben afgesloten.

10.3.11 Verkeersouder
Voor	de	functie	van	verkeersouder	van	het	Duet		
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is	bij	het	schrijven	van	de	informatiebrochure	
een vacature. 

Een verkeersouder neemt leerkrachten en 
leiding van de basisschool werk uit handen 
op het gebied van de verkeersveiligheid van 
kinderen. Een verkeersouder vormt de brug 
tussen ouders, school en derden (gemeente, 
politie,	 3VO,	 wijkverenigingen,	 e.d.)	 als	 het	
gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen. 
Zij praten mee binnen de school over mogelijke 
verbetering van deze verkeersveiligheid. Een 
verkeersouder maakt zich sterk voor:
•  het betrekken van de ouders bij de 

verbetering van de verkeersveiligheid van 
hun kind;

•  goed verkeersonderwijs en veilige 
schoolroutes;

•  het maken van goede afspraken over halen 
en brengen en het in- en uitgaan van de 
school;

Met het oog ons nieuwe gebouw en de nieuwe 
infrastructuur	 daaromheen	 zou	 het	 fijn	 zijn	
als we een nieuwe verkeersouder kunnen 
aanstellen.	Uiteraard	kunt	u	deze	 functie	ook	
met	 twee	 ouders	 invullen!	 Interesse?	U	 kunt	
contact	opnemen	met	de	directie	of	één	van	
de	locatieleiders.

10.3.12 Op de fiets naar school
In de zomer van 2015 is onze buitenruimte 
opgeleverd.	 De	 tijd	 zal	 moeten	 uitwijzen	 of	
het	aantal	fietsenrekken	toereikend	is.	Mocht	
dat niet het geval zijn dan zullen we daar een 
oplossing voor zoeken. 

Op het schoolplein zelf stappen we af en 
lopen	we	 naast	 de	 fiets.	 Alle	 fietsen	moeten	
in de rekken geplaatst worden. Ook stepjes 
en	dergelijke	horen	thuis	 in	het	fietsenrek	en	
mogen het gebouw niet in. Het Duet is niet 
aansprakelijk voor schade of diefstal.

10.3.13 Kleding op school
Kleding	 die	 associaties	 op	 kan	 roepen	 met	
discriminatie,	 sex,	 geweld	 en	 agressie	 past	
niet	bij	het	karakter	van	het	Duet.	De	directie	

behoudt zich het recht om kinderen en 
medewerkers om die redenen de toegang te 
weigeren. Daarnaast is het dragen van een pet 
in	 de	 klas	 onder	 schooltijd	 niet	 toegestaan.	
Ook accepteren wij geen gezichtsbedekkende 
sluiers.

Wij gaan er verder vanuit dat de gedragen 
kleding hygiënisch, veilig en niet-uitdagend 
is. Deze regels gelden ook voor stagiaires. We 
verzoeken onze ouders om zich ook aan deze 
afspraken te conformeren.

10.3.14 Schoolhulpverleners
Op het Duet zijn voldoende personeelsleden 
opgeleid tot schoolhulpverlener of bedrijfs-
hulpverlener. Ze weten hoe te handelen als 
er op het Duet iets gebeurt. Dit kan zijn op 
het gebied van veiligheid en eerste hulp bij 
ongelukken. De schoolhulpverleners gaan 
jaarlijks op herhaling om hun kennis op peil te 
houden. 

Op het Duet komen wel eens ongelukjes voor. 
Bij elke vorm van twijfel rondom de aard van 
de verwonding wordt direct contact met u 
opgenomen. Indien dit niet lukt, nemen wij 
zelf	het	initiatief	voor	een	bezoek	aan	de	(huis)
arts.	Ook	heeft	het	Duet	een	ontruimingsplan.	
Er is een draaiboek waarin beschreven staat 
wat te doen bij calamiteiten.

Jaarlijks wordt een aantal ontruimings-
oefeningen gehouden. Het streven is om bij 
een onaangekondigde oefening iedereen 
binnen drie minuten veilig buiten te hebben 
staan.  

10.3.15 Overige informatie
Voor	actuele	informatie,	zoals	de	jaarkalender,	
de	 school-	 en	 vakantietijden,	 formatie	 en	
groepsindeling, gymrooster, etc. verwijzen wij 
u naar de jaarlijkse bijlage bij deze schoolgids, 
naar de website en naar het ouderportaal. 
Daar vindt u ook diverse formulieren.

Hoofdstuk 11

Inschrijven bij het Duet

Voor opvang
Bent	 u	 geïnteresseerd	 voor	 een	 plek	 op	 ons	 kinderdagverblijf,	 bij	 de	
peuteropvang of bij de buitenschoolse opvang? 

Bel	 voor	 meer	 informatie	 naar	 onze	 afdeling	 Planning	 en	 Plaatsing,	
0297-729710	(kinderopvang	Solidoe).	Wilt	u	een	rondleiding?		Bel	naar	
0297-500666	of	mail	naar	onze	locatieleider	opvang.

Voor onderwijs
Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op het Duet en wilt u 
uw	kind	aanmelden?	U	kunt	dan	contact	opnemen	om	een	afspraak	te	
maken voor een kennismaking en een rondleiding. Deze afspraak is met 
de	directeur	of	met	de	locatieleider	onderwijs.	Wij	vinden	het	fijn	als	
uw kind (en eventuele jongere broertjes of zusjes) dan meekomt. Wij 
informeren in dit gesprek ook naar de ontwikkeling van uw kind.

Wilt u uw kind aanmelden, dan krijgt u na deze afspraak van ons 
een	aanmeldformulier.	Uw	kind	wordt	definitief	 ingeschreven	op	het	
moment dat hij/zij 4 jaar is.
Het is helaas nog niet mogelijk om te volstaan met één inschrijving voor 
opvang  en onderwijs.
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Disclaimer
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Bij	deze	informatiebrochure	wordt	jaarlijks	een	nieuwe	bijlage	uitge-
bracht	met	de	actuele	informatie	en		een	bijgewerkte	adreskatern.	
Daarin vindt u ook het formulier om jaarlijks toestemming te geven 
voor het plaatsen van foto’s op onze website en facebook. Deze bijlage 
wordt aan het begin van ieder schooljaar als PDF verzonden aan alle 
ouders en kunt u ook vinden als download op onze website.

De	informatie	in	deze	gids	is	met	de	grootst	mogelijke	zorgvuldigheid	
samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan 
de	samenstelling	van	deze	gids,	de	bijlage	en	de	informatie	op	onze	
website	besteden,	is	het	mogelijk	dat	de	informatie	die	door	ons	
wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade 
ten	gevolge	van	het	gebruik	van	de	informatie	in	deze	gids	of	de	
bijlage.	De	informatie	op	onze	website	wordt	regelmatig	aangevuld.	
Neem,	als	u	twijfelt	of	vragen	heeft,	altijd	contact	met	ons	op.


