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COLOFON 
 

PCBS De Holm 
Onderdeel van KC Berkelwijk 

Berkelwijk 35 
3831 MN Leusden 

0334943262 
info@deholm.nl 
www.deholm.nl 

 
Directie: Jolien Brouwer 

info@deholm.nl  
werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. 

 
Bestuur: Stichting Voila 

‘t Erf 1 
3831 NA Leusden 
0334335010 
info@voilaleusden.nl 
www.voilaleusden.nl 

 
 
Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
Unit I - gr 1-2-3   Hester Butje, Ilona van Bruggen en Jenny Dekker 
 
Unit II - gr 4-5   Petra van Kampen (Nicole Rijkers), Niki Kamerbeek, Daniëlle de Leeuw en Gonny de Klaver 
 
Unit III - gr 6-7-8 Judith van den Hoek, Yolethe van Heck, Gerda van Bokhorst, Nienke Aben en Daniëlle de                    
Leeuw 
 
Ondersteuning in verschillende groepen door Marjan Dijkstra. 
 
Intern begeleider: Yolenthe van Heck Conciërge: Kevin Geurtsen 

 

Schooltijden 2020-2021 

 Gr. 1 t/m 6 Gr. 7 en 8 
   

Maandag 08.30-14.00 
 

08.20-14.00 
 

Dinsdag 08.30-14.00 
 

08.20-14.00 
 

Woensdag 08.30-14.00 08.20-14.00 

Donderdag 08.30-14.00 
 

08.20-14.00 

Vrijdag 08.30-14.00 08.20-14.00 
 
 

4 
 

mailto:info@deholm.nl
http://www.deholm.nl/
mailto:info@deholm.nl
mailto:info@voilaleusden.nl
http://www.voilaleusden.nl/


Schoolgids PCBS De Holm - Leusden  
Gym 
Sporthal De Korf 
Woensdag 8.45-10.45: groep 3-4-5 
Woensdag 12.00-14.00: groep 6-7-8 
Groep 1-2 gymt op school. 

 

Pauze 

10.00–10.15 uur óf 10.15–10.30 uur 

Tussen 12.00-12.45 hebben alle groepen 30 minuten pauze met afwisselend lunch en buitenspelen. 
 
Vakantierooster 2020 / 2021 
 

Herfstvakantie 19/10 – 2310 
Kerstvakantie 21/12 – 01/01 
Voorjaarsvakantie 22/02 – 26/02 
Goede Vrijdag & Pasen   2/04 - 5/04 
Meivakantie  26/04 – 07/05 
Hemelvaart 13/05-14/05 
Pinksteren  24/05 
Zomervakantie 19/07 – 27/08 
 
Vrije dagen voor alle kinderen (studiedagen team): 

- Woensdag 30 september 2020 (Voila-Studiedag) 
- Maandag 1 februari 2021 

 
 
Vrije middag voor alle kinderen (studiemiddag team): kinderen om 12 uur vrij! 

- Vrijdagmiddag 16 oktober 2020 
- Vrijdagmiddag 25 juni 2021 

 
Vrije dagen voor groep 1-6 (extra studiedagen bovenop bovenstaande data) 

- Vrijdag 16 oktober 2020  
- Dinsdag 2 februari 2021 
- Donderdag 1 april 2021  
- Donderdag 24 juni 2021 + vrijdag 25 juni 

 
 
Op 18 december en 16 juli zijn de kinderen om 12 uur uit. 
Op 4 december vieren we Sinterklaas en zijn we gewoon om 14.00 uur uit! 
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WOORD VOORAF 
 
In deze schoolgids vertellen we een en ander over onze school, De Holm. Het kan ouders helpen om een 
beeld te krijgen van de school en het kan ook als naslagwerk dienen voor ouders wiens kind al op De Holm 
zit. 
We schrijven in deze schoolgids over onder andere onze missie en visie, hoe het onderwijs vormgegeven 
wordt, welke rol ouders spelen bij ons op school en hoe we ervoor zorgen dat kinderen zich ontwikkelen op 
een manier die bij hen past. Kortom: wat doen wij op De Holm om de kinderen en ouders een leerzame en 
plezierige tijd te geven? 
 
Uiteraard vindt u in deze schoolgids ook praktische informatie over bijvoorbeeld schooltijden, de 
klachtenprocedure en welke afspraken en regels wij zoal hanteren op school. Ieder jaar wordt de schoolgids 
geüpdatet zodat de informatie passend is bij de ontwikkelingen op de school. Deze schoolgids is geschreven 
voor het schooljaar 2020-2021. 
 
Het beste beeld van een school krijgt u natuurlijk door een kijkje te nemen in de school. Voor nieuwe ouders 
is het prettig om een afspraak met de directeur te maken (Jolien Brouwer, info@deholm.nl ). Ervaren wat er 
binnen een school gebeurt, is belangrijk om een goede keuze te maken wanneer u op zoek bent naar een 
school. 
 
Naast deze schoolgids verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief (Het Scheepsjournaal) met actuele informatie 
over allerlei zaken die spelen op school. Uiteraard is er ook op onze website informatie te vinden 
(www.deholm.nl). Aan het begin van het schooljaar verschijnt er een jaarkalender met een overzicht van de 
activiteiten die op school zullen plaatsvinden. 
 
Wij werken met de app “Parro” als communicatiemiddel voor ouders. Via deze app zullen ouders wekelijks 
informatie krijgen over de groep(en) van hun kind(eren), kunnen ouders intekenen voor oudergesprekken 
en ook zal de schoolagenda via deze app in te zien zijn. 
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest en dat deze in uw eerste informatiebehoefte voorziet. Als 
u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, horen wij ze graag van u. 
 
Het team van De Holm 
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1. DE SCHOOL 
 
1.1  Naam van de school 
De Holm is eind jaren ‘70 gebouwd aan de Lingewijk 13, in een woonwijk met straatnamen die verwijzen 
naar rivieren. Het gebouw werd gebouwd van Scandinavisch hout (Fins grenen).  
“Holm” betekent “eiland” in de Scandinavische talen en derhalve is de naam zeer passend bij de toenmalige 
omgeving waarin de school werd gebouwd. Het gebouw stond ook deels tussen 
sloten zodat de verwijzing naar rivieren zichtbaar was! 
 
Het logo van De Holm is een vikingschip, ook een verwijzing naar de 
Scandinavische landen. Jarenlang heeft een speeltoestel in de vorm van een 
vikingschip het plein van de school gekenmerkt. 
 
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is onze school verhuisd naar een paar 
straten verderop, naar de Berkelwijk. Ook deze straatnaam verwijst naar een 
rivier en het gebouw staat ook nu naast een sloot. Zo blijft onze schoolnaam ook in het nieuwe gebouw 
passend! 
 
 
1.2  Schoollied 
  
"De Holm" is een eiland, een eiland in de zee.  
 Ons teken is de Viking, wie vaart er met ons mee?”  
 

Te midden van rivieren daar staat een mooie school.  
Van hout, ja echt natuurlijk, van vlakbij de Noordpool. 

 
Ja alles doen we samen en iedereen doet mee.  
Een ieder wat hij aankan? Dat is een goed idee! 

 
 
1.3  Schoolgrootte en team 
In het schooljaar 2020/2021 start De Holm met 118 kinderen verdeeld over 3 units met daarin verdeeld 5 
groepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6, groep 7 en groep 8.  
In unit I zijn dagelijks een leerkracht en een onderwijsassistent werkzaam, in unit II en III zijn dagelijks 3 of 
4 leerkrachten aanwezig, aangevuld met een ondersteuner. 
 
Naast het team van leerkrachten en ondersteuners die in de klas werken, zijn er op  
De Holm nog meer collega’s werkzaam. Uiteraard hebben wij de beschikking over een intern begeleider,  
zij richt zich op de zorg voor alle kinderen en begeleidt leerkrachten bij het geven van passend onderwijs. 
Daarnaast hebben we een conciërge en een administratief medewerker en zijn er leerkrachten met 
specifieke taken, waaronder een ict-coördinator.  
 
We krijgen op verschillende dagen in de week hulp van vrijwilligers die ondersteunen in diverse groepen of 
individueel met kinderen werken.  
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1.4  De Stichting Voila 
De Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld 
 
Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. 
Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigt, te weten 
de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging), de Protestant Christelijke (3 
scholen) en de interconfessionele (2 scholen).  
Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.  
De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal 
verantwoordelijk voor de organisatie. CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau. 
 
Het adres van het stafbureau is: 
’t Erf 1, 3831 NA Leusden 
tel. 033-4335010 
E-mail info@voilaleusden.nl.  
Website: www.voilaleusden.nl 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat 
uit de volgende leden: 
Mevrouw A.M. Schipper Msc, ir. W.G. Dirks (voorzitter), de heer B.J. Meijer, de heer A. Kreulen en de heer 
mr. R. Bloemers. 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de 
stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. 
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol. 
 
De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Ouders 
Erwin Bruinsma (ouder Alandsbeek) 
Martine van Ommeren (ouder Leusden Zuid) 
Paul de Ruiter (ouder De Biezenkamp) 
Vacature (ouder Groenhouten) 
Sander van Velthoven (ouder Berkelwijk) 
 
Personeel 
Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten) 
Ernestine van Eeghen (leerkracht Alandsbeek) 
Joke Jansen (leerkracht Leusden Zuid) 
Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk) 
Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp) 
 
De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit verschillende 
levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van belang dat de scholen een 
eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten 
als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit die we van elke school verwachten. Daarbovenop 
onderscheiden scholen zich met eigen ambities.  
Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen. Voila is in het schooljaar 2017-2018 
gestart met een expertisecentrum. Hierdoor zijn we beter in staat om kinderen en leerkrachten te 
ondersteunen. Door op deze manier samen te werken komt ons doel steeds dichterbij. 
 
Voila kent meerdere regelingen en codes, w.o. de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de 
integriteitscode. Voor informatie verwijzen we u naar de website van Voila: www.voilaleusden.nl. 
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2. WAAR STAAT DE HOLM VOOR? 
2.1 Identiteit, missie en visie 
 
Onze identiteit 
Op De Holm willen we er zijn voor kinderen, ouders en voor elkaar als team. We vinden het erg belangrijk 
dat we oog hebben voor elkaar en leren kinderen om voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen en samen met 
elkaar te leren. We willen kinderen laten merken dat ze waardevol zijn, ‘erbij horen’. We willen ze helpen 
zichzelf te waarderen, te ontwikkelen en we helpen ze om in verbinding te staan met zichzelf en de wereld 
om hen heen. Omdat we erin geloven dat iedereen van waarde is! 
 
De Holm is een Protestant Christelijke school die vanuit die levensovertuiging haar onderwijs vorm geeft. Dit 
betekent dat respect voor elkaar en de natuur, respect voor andere godsdiensten en betrokkenheid bij 
mensen die anders leven of denken, in gesprekken en activiteiten met kinderen veel terug komen. We 
vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze hun steentje bij kunnen dragen aan een betere wereld en 
proberen dat op verschillende manieren met kinderen vorm te geven. 
De methode Trefwoord ondersteunt de leerkrachten in het vertellen van (bijbel)verhalen en het houden van 
gesprekken met kinderen over verschillende thema’s. Op school besteden we ook uitgebreid aandacht aan 
de christelijke feestdagen en doen we mee aan de jaarlijkse Scholenkerkdienst in september.  
 
 
Onze Missie 
Wij willen de kinderen die na 8 jaar De Holm verlaten, meegeven dat ze:  
- waardevol zijn en belangrijk om goed voor te zorgen 
- zelf veel kunnen wanneer ze daar vertrouwen in hebben 
- verder kunnen groeien wanneer ze hun talenten combineren met ‘ervoor willen werken’ 
- van waarde kunnen zijn voor anderen 
 
Ons doel is dat alle kinderen zich op hun eigen niveau en eigen manier kunnen ontwikkelen, wat de 
pedagogische en didactische behoeftes ook zijn. We geven kinderen daarbij ook eigen verantwoordelijkheid 
en leren ze om oplossingen te zoeken, uitdagingen aan te gaan en ideeën te delen waardoor ze samen met 
anderen kunnen spelen en leren.  
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Onze Visie 
Kinderen leren in onze ogen het meest als ze weten wat ze moeten leren, waarom dat moet en als ze zicht 
hebben op hun eigen ontwikkeling. Het stellen van doelen vinden wij belangrijk en we helpen kinderen om 
ook hun eigen doelen te formuleren. Ze krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om op hun eigen 
wijze te leren, te werken en de doelen te behalen. Wel binnen de kaders die leerkrachten stellen, dat 
hebben kinderen nodig.  
Instructie is een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces bij ons op school. Dit wordt soms aan de 
basisgroep als geheel gegeven, soms aan een deel van de basisgroep en ook op bepaalde momenten aan 
groepjes kinderen uit de unit (groepsdoorbrekende instructie). Alle kinderen hebben instructie nodig; het 
helpt hen hun doelen te behalen en geeft vertrouwen dat ze nieuwe dingen aankunnen.  
 
Op De Holm spelen, leren en werken kinderen zowel met leeftijdgenoten als met oudere en jongere kinderen 
samen. We werken dan ook zowel in de basisgroep als groepsdoorbrekend - in Units -  zodat kinderen 
optimaal van en met elkaar kunnen leren. We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar (leren te) helpen en 
elkaar inspireren om zich nieuwe dingen eigen te maken.  
Samen aan opdrachten werken, oplossingen bedenken, plannen maken en uitvoeren; daar is ruimte voor 
binnen ons onderwijs. Soms met kinderen uit je eigen basisgroep of unit en ook met kinderen uit ‘de 
maatjesgroep’. Op die manier ervaren kinderen dat we allemaal bij elkaar horen; samen zijn wij De Holm! 
 
Wij vinden het belangrijk dat de talenten van kinderen tot uiting mogen komen. In ons onderwijsaanbod is 
dan ook veel ruimte voor bewegend leren, creatieve vakken (ateliers), drama en muziek (groepsvieringen). 
Daarnaast zijn we een sportieve school met veel aandacht voor gym en gezond gedrag en stimuleren we 
kinderen om te bewegen door bijvoorbeeld het lopen van de Daily Mile of aan de sporttoernooien in Leusden 
mee te doen.  
 
Onze kernwaarden Aandachtig - Aanstekelijk - Aanspreekbaar komen op allerlei manieren terug in ons 
onderwijs.  
 
“Laat je raken”  is de slogan die ons helpt om de kinderen en elkaar steeds weer te inspireren om je 
verder te ontwikkelen en te ontdekken wat je kunt! 
 

De Holm, laat je raken! 
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2.2  KC Berkelwijk 
De gemeente Leusden heeft in het ‘Strategisch Integraal HuisvestingsPlan Leusden 2015-2030’ aangegeven 
dat ze alle schoolgebouwen wil vernieuwen. Voor De Holm betekent dat dat er samen met De Heerd, De 
Taalschool en kinderopvangorganisatie Humankind (voorheen Humanitas) een nieuw gebouw ontworpen is 
waarin de scholen en de kinderopvang samen zullen werken. Met ingang van schooljaar 2020-2021 nemen 
we onze intrek in ons nieuwe gebouw. 
 
Het kunnen werken in onze nieuwe school biedt tal van kansen om het gebouw helemaal aan te laten sluiten 
op de onderwijskundige visie. Binnen het nieuwe Kindcentrum is het van groot belang dat alle partijen hun 
eigen identiteit, hun eigen ‘gezicht’ kunnen blijven vasthouden; op die manier is ook samen nagedacht over 
het ontwerp van het gebouw en het gebruik van de ruimtes in het gebouw. Naast de eigenheid van de 
partijen, willen we ook een plek zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, zich veilig voelen en samen 
kunnen spelen en leren.  
We hebben er veel vertrouwen in dat we in een mooi, modern schoolgebouw kinderen in een uitdagende en 
prettige (leer)omgeving helpen zich optimaal te ontwikkelen! 
 
2.3  Sociale veiligheid 
We denken dat het hebben van duidelijke regels en afspraken en het daarnaar handelen een belangrijke 
voorwaarde is om pesten te kunnen voorkomen. 
Door met elkaar regels en afspraken te maken en deze zichtbaar te maken 
en regelmatig te bespreken, kunnen wij (kinderen en volwassenen) elkaar 
aanspreken op deze regels en afspraken. Dit leren wij kinderen en ook om 
goed te kunnen ‘ontvangen’ wat er tegen je gezegd wordt. Dit doen we door 
gebruik te maken van de lessen vanuit de Kanjertraining. 
 
We leren kinderen om vanuit respect met elkaar om te gaan en pesten niet 
te tolereren. Daar is een goede relatie tussen alle betrokkenen op school 
voor nodig. Want zonder relatie, is het lastig samen te werken aan een fijn 
klimaat… 
Zowel leerkrachten, kinderen en ouders moeten hun steentje bij willen 
dragen aan het bouwen aan een respectvol en prettig leefklimaat op school 
en de regels en afspraken nakomen. Als dat het geval is, kun je met elkaar 
een omgeving creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen! 
 
Helaas is het zo dat het niet iedereen altijd lukt om vanuit respect naar de 
ander te kijken. Dan is het belangrijk dat we met elkaar achterhalen waar 
dat door komt en dat we het gedrag veranderen. Zoveel mogelijk vanuit een positieve, coöperatieve 
opstelling van alle partijen en ‘streng doch rechtvaardig’ wanneer dat nodig is. 
 
Onze school beschikt over een respectprotocol waarin staat wat we doen om pesten te voorkomen.  
En welke stappen we volgen als dit onverhoopt toch aan de orde is. (Respectprotocol De Holm) 
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2.4  Kwaliteitszorg 
De Holm maakt gebruik van verschillende onderzoeksmiddelen, procedures en manieren om de kwaliteit van 
het onderwijs te bewaken en te komen tot beleidsaanpassing. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken 
wordt o.a. gebruik gemaakt van:  
● uitkomsten van een inspectiebezoek, 
● uitkomsten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie i.v.m. veiligheid en het bijbehorende plan van 

aanpak, 
● een enquête voor ouders/verzorgers  
● een enquête voor leerlingen  
● een enquête voor personeel 
● visitatie door collega-scholen 
● onderlinge klasbezoeken (leerkrachten bekijken elkaars lessen en geven elkaar feedback) 
● klasbezoeken en gesprekken van directie en intern begeleider  
● toetsen van de leerlingvolgsystemen, 
● de methodegebonden toetsen die informatie verschaffen over de leervorderingen van kinderen, 
● afname periodieke Cito-toetsen in gr 3 t/m 8 (januari en mei/juni) 
● de eindtoets in groep 8 (Route8) 
● oudergesprekken: met individuele ouders en vertegenwoordigd in ouderraad en 

medezeggenschapsraad. 
 
Meten alleen is uiteraard geen kwaliteitszorg. We moeten de gegevens analyseren en interpreteren, 
verbeteringen plannen en realiseren en ten slotte weer opnieuw meten. De kwaliteitszorg op onze school is 
dus een cyclisch proces: naar aanleiding van de gegevens wordt een plan gemaakt, het plan wordt 
uitgevoerd, geëvalueerd en als het nodig is worden er nieuwe plannen gemaakt volgens de planning- en 
controlecyclus. De bereikte verbeteringen moeten uiteraard ook geborgd worden. Deze beleidsvoornemens 
worden vastgelegd, geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar opgesteld en komt in onze visie op kwaliteitszorg tot stand in 
samenhang met drie andere documenten: Het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids.  
 
Het uit te voeren beleid wordt jaarlijks geconcretiseerd in het jaarplan. Het uitgevoerde beleid wordt 
verantwoord in een (intern) jaarverslag en een schoolgids voor de ouders. VOILA maakt, als bevoegd gezag 
van de samenwerkende scholen in Leusden, een jaarverslag op bestuursniveau.  
 
 

“De koers van De Holm” 
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3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 
3.1 De organisatie van de school 
 
De units, de groepen 
Op De Holm werken we ook dit schooljaar in Units. Dat betekent dat verschillende groepen intensief met 
elkaar samenwerken op leerkrachtniveau en op kindniveau. We hebben de school verdeeld in 3 units.  
In unit I zitten de kinderen van 4 tot en met 6 jaar, groep 1-2-3 en zij vormen met elkaar ook een 
basisgroep van ongeveer 27 kinderen. Iedere dag werken een leerkracht en een onderwijsassistent samen in 
deze unit om alle kinderen te begeleiden. De leerkracht is verantwoordelijk voor het uitwerken van de 
plannen, de doelen en de instructie. 
 
In schooljaar 2020-2021 zitten in Unit II de kinderen uit groep 4 en 5 en zij vormen samen één basisgroep 
van 32 leerlingen. In deze basisgroep zijn bijna dagelijks 2 vaste leerkrachten werkzaam die instructie op 
verschillende niveaus geven. ‘s Ochtends werken we aan de kernvakken zoals lezen, rekenen, spelling e.d. 
In de middag werken de kinderen uit de hele unit samen aan vakken als wereldoriëntatie, crea, 
burgerschap, Engels e.d. De kinderen sluiten de dag gezamenlijk af. 
 
Unit III is samengesteld uit groep 6, 7 en 8 en werken 4 ochtenden per week in hun basisgroep (jaargroep). 
Net als in Unit II besteden we in de ochtend veel tijd en aandacht aan de kernvakken.  
Op woensdag en in de middagen werken we in deze Unit groepsdoorbrekend en komen de overige vakken 
als wereldoriëntatie, Engels, crea e.d. aan bod. 
In deze Unit heeft iedere groep een vaste basisgroep-leerkracht en krijgen de kinderen op de 
groepsdoorbrekende momenten ook les van andere leerkrachten uit de unit. 
 
Samen verantwoordelijk voor alle kinderen is ons uitgangspunt! 
 
In Unit II en III zijn naast de leerkrachten ook onderwijsondersteuners actief. 
 
5 gelijke dagen rooster en schooltijden 
We werken op De Holm met het ‘5 gelijke dagen rooster’. Dit bevalt goed en geeft rust en structuur aan de 
dagen.  
De kinderen eten tussen de middag in hun basisgroep en er is altijd een leerkracht en/of ondersteuner bij de 
kinderen.  
 
We starten de dag met de bel om 8.15 uur. De kinderen uit groep 7-8 moeten dan naar binnen, zij moeten 
om 8.20 uur aan het werk zijn. 
De andere kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30 binnen komen en alvast aan het werk gaan. 
Alle kinderen werken aan het begin van de ochtend aan hun eigen leerdoelen (“Doelentijd”), daarna starten 
ze de dag in hun basisgroep. 
 
Om 14.00 uur gaan alle kinderen naar huis nadat ze met hun basisgroep of met (een deel van) de Unit de 
dag hebben afgesloten. 
 
Formatie 
De formatie voor onze school wordt vastgesteld door het bestuur van Voila en is afhankelijk van het aantal 
kinderen op school. Het aantal leerkrachten en ondersteunende krachten waar jaarlijks een beroep op kan 
worden gedaan, kan dus verschillen. Naast dit gegeven, zijn ook de hoeveelheid specifieke 
onderwijsbehoeften van kinderen in een bepaalde groep en kwaliteiten en voorkeuren van leerkrachten 
bepalende factoren voor het creëren van een formatieplaatje dat recht doet aan alle kinderen op De Holm.  
De MR geeft advies over hoe we de beschikbare formatie het beste in kunnen zetten. De directeur neemt de 
uiteindelijke beslissing hierover. 
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Gezonde School  
De Holm wil kinderen een gezonde levensstijl meegeven. Gedurende een lesdag is er voor de kinderen 
ruimte om op verschillende manieren te bewegen, bijvoorbeeld door het lopen van de ‘Daily Mile’. We geven 
ook regelmatig buiten les en passen dan het concept “Bewegend Leren” toe waardoor kinderen op een 
gezonde, andere manier met de lesstof bezig zijn. We stimuleren kinderen ook mee te doen aan 
sporttoernooien waar onze school altijd actief aan deelneemt.  
Ook is onze jaarlijkse deelname aan het project ‘Ik eet het beter’ een succes. Een gezonde pauzehap, 
bewust worden van voeding (schijf van vijf) en het verzorgen van moestuintjes zijn acties die daaruit 
voortkomen. Wekelijks stimuleren we kinderen om fruit of groente mee te nemen voor de pauzehap; de 
zogenaamde “Gruitendagen”. 

Niet alleen op het gebied van bewegen en voeding ontplooien we verschillende activiteiten, ook op het 
gebied van het welbevinden van het kind voeren wij regelmatig klassenbouwers uit en staat er wekelijks 
kanjertraining op het programma waarin de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.  

3.2 Wie werken er in de school? 
De directeur, zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het onderwijs, het personeel en de                 
identiteit.  
De begeleiding van en het geven van onderwijs aan een groep wordt verzorgd door een groepsleerkracht. 
Deze heeft ook altijd de eerste contacten met ouders over de ontwikkeling van de kinderen. Het komt voor 
dat twee leerkrachten samen de leiding hebben over een groep. Dit betreft dan een duobaan.  

Op school werken wij ook met onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Deze werken onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht en assisteert bij de begeleiding van de leerlingen.  
 
Om de extra zorg binnen school te coördineren bestaat bij ons op school de functie van de intern 
begeleider (IB-er). Deze bewaakt de zorgstructuur binnen de school. De teamleden worden ondersteund 
bij de kinderen die een specifieke zorgvragen. Bij gesprekken over de kinderen kan de IB-er aanwezig zijn. 
Contacten met het samenwerkingsverband en bijvoorbeeld het speciaal onderwijs verlopen via de IB-er. De 
IB-er bespreekt een aantal keer per schooljaar (minstens 3 keer) de toets- en observatieresultaten van de 
kinderen met de betreffende leerkrachten. Dit wordt gedaan met behulp van het groepsoverzicht en het 
groepsplan. In het groepsplan beschrijft de leerkracht zijn doelen voor een vak voor de komende tijd en op 
welke wijze hij dat organiseert in zijn groep. Soms is het (nog) niet duidelijk wat een kind nodig heeft om 
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een leerkracht kan de hulp inroepen van de IB-er om samen een plan 
van aanpak voor een individueel kind te bespreken. Dit plan wordt door de leerkracht in de groep 
uitgevoerd.  

 
Onze school heeft een belangrijke taak in het opleiden van nieuwe leraren. Kwalitatief goed personeel is de 
basis van kwalitatief goed onderwijs. We investeren graag in ons (toekomstige) personeel. Daarnaast biedt 
het opleiden van studenten een aantal grote voordelen. Het leren van en met elkaar wordt gestimuleerd, 
waarbij de mentoren/praktijkopleiders ook gebruik kunnen maken van gemotiveerde studenten die binnen 
de visie van zorg in de klas, veel hulp kunnen bieden. De ICO/schoolopleider draagt in samenwerking 
met teamleden van de opleidingsschool en de student(en) zorg voor een ‘rijke leeromgeving’, voor het leren 
en werken van de studenten in gevarieerde onderwijssituaties. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats 
in de praktijk, in de klas van de kinderen.  
 
 
Onze school is gekwalificeerd in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) met de Marnix 
Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen 
stage en doen onderzoek in onze school. Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, 
cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum (onderdeel van de Marnix Academie). Ook 
hebben wij bij ons met regelmaat stagiaires van het MBO op school. Het mes snijdt aan twee kanten, 
want op deze manier hebben we natuurlijk ook extra handen in de klas. 
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3.3 Organisatie van ondersteuning voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 
 
Omdat er op elke school kinderen zijn die meer of minder aankunnen dan het gemiddelde niveau, is het van 
groot belang de zorgbreedte van de school zo groot mogelijk te maken. Binnen onze school wordt deze 
zorgverbreding begeleid door de Interne Begeleider (IB-er) Voor de kinderen die behoefte hebben aan extra 
uitdaging, wordt gezocht naar verdiepingsmogelijkheden, binnen of buiten de klas. 
Voor kinderen die extra steun nodig hebben, wordt gezocht naar ondersteunende materialen. Er kan 
gewerkt worden met RT, individueel of in groepen. Alles gaat in overleg met de leerkracht. (Zie ook 
hoofdstuk 4). Het streven is om alle kinderen in de groep datgene te bieden dat ze nodig hebben en er vindt 
zo min mogelijk “RT” buiten de groep plaats.  
 
3.4  Lesuren per vakgebied 
Om de lesuren zo zinvol mogelijk te besteden is een verdeling van de uren over de diverse vakgebieden 
gemaakt.  Uiteraard kan hiervan worden afgeweken al naar gelang de onderwijsbehoefte van de kinderen of 
een groep. In de volgende urentabel is te zien hoeveel tijd wij per week op De Holm aan een bepaald 
vakgebied besteden: 
 

Vakken gr1-2 gr3-4 gr5-6 gr7-8 
Godsdienst 1,50 1,50 1,00 1,00 
Lichamelijke oefeningen 8,00 3,00 3,00 3,00 
Ontwikkelingsactiviteiten* 12,00    
Taalactiviteiten  9,50 7,75 7,75 
Rekenen/wiskunde  4,50 4,50 4,50 
Engels   0,75 1,00 
Schrijven  2,00 0,75 0,50 
Wereldoriëntatie  1,00 4,00 4,00 
Gezond gedrag 0,50 0,50 0,50 0,50 
Expressie 2,00 2,00 2,00 2,00 
Pauze 1,00 1,00 0,75 0,75 
Weektotaal 25,00 25,00 25,00 25,00 

*Voorbereidend taal, lezen, schrijven, rekenen en de werklessen. 
 
 
3.5 Methodes 
Wij gebruiken op school methodes die voldoen aan de kerndoelen en aansluiten bij onze visie: 
 
Godsdienstonderwijs Trefwoord 
Voorbereidend lezen, rekenen Fonemisch Bewustzijn, Gecijferd 

Bewustzijn, Kritisch Luisteren, 
Kleuteruniversiteit 

Aanvankelijk technisch lezen Veilig Leren Lezen 
Voortgezet technisch lezen Estafette 
Begrijpend en studerend lezen Nieuwsbegrip 
Nederlandse taal Taal actief 4 
Schrijven Pennenstreken 
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Rekenen/ wiskunde Wereld in Getallen  
Engels Take it easy 
Aardrijkskunde Topondernemers 
Geschiedenis Topondernemers 
Natuuronderwijs Topondernemers 
Verkeer Veilig Verkeer Nederland 
Bewegingsonderwijs Externe sportdocenten 
Expressie Laat maar zien e.a. bronnen 
Sociaal-emotioneel ontwikkeling Kanjertraining 

 
 
3.6  Overige activiteiten 
Naast de lessen waarbij bovengenoemde methodes centraal staan, zijn er in alle groepen extra activiteiten 
die gericht zijn op het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Iedere groep bereidt één keer per 
schooljaar een groepsviering voor. De kinderen treden dan op (voor de leerlingen, vaders/moeders, 
opa’s/oma’s) en mogen hun talenten laten zien. Ook doet De Holm mee aan vrijwel alle sporttoernooien die 
in Leusden worden georganiseerd. In een schooljaar zijn er meerdere projecten waarin aandacht is voor 
literatuur, kunst & cultuur en ook het zorgen voor een betere wereld (“Young Impact, hier doet groep 8 aan 
mee). En uiteraard besteden we uitgebreid aandacht aan de feestdagen en sluiten we bij al onze lessen 
waar mogelijk aan bij de actualiteit. 
 
3.7  Lesuitval  
Het gebeurt uiteraard af en toe dat een leerkracht ziek wordt. Wanneer dat het geval is, gaat de volgende 
procedure in werking: 
- De directeur vraagt de duo-partner of hij/zij kan werken. 
- Zo niet: dan wordt er binnen de school gezocht naar een collega die kan werken. 
- Zo niet: dan wordt PIO (de invalpool) ingeschakeld met de vraag of er een vervanger kan komen. 
- Zo niet: dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen, ze krijgen een dagtaak zodat ze aan 
het werk kunnen. 
- Het verdelen over de groepen doen we maximaal 1 dag. Als er de dag daarna nog geen vervanging 
beschikbaar is, krijgen de kinderen vrij (met mogelijkheid tot opvang op school als dat nodig is). 
 
Dit laatste komt zelden voor en uiteraard is het ons streven om te allen tijde te voorkomen dat de kinderen 
geen onderwijs kunnen krijgen. 
In uitzonderlijke gevallen neemt de IB-er of directeur de groep over, maar dit is geen “gewoonte”. 
 
We informeren ouders in principe via “Parro”. Mocht de situatie daarom vragen, dan worden ouders gebeld 
om verduidelijking te geven. 
 
Bij langdurige ziekte of bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof wordt er gezocht naar een vervanger die ook 
voor die langere periode in de groep werkt. Het informeren van ouders en kinderen hierover gebeurt zo 
tijdig mogelijk. Hier moet worden opgemerkt dat er niet altijd 100% duidelijkheid gegeven kan worden 
omdat sommige situaties zich niet laten voorspellen (bijvoorbeeld over de duur van de ziekte). Ook is het 
van belang dat de privacy van personen gerespecteerd wordt en dat niet alles met ouders gedeeld wordt. 
We werken vanuit vertrouwen en gaan er vanuit dat ouders erop vertrouwen dat de school altijd zoekt naar 
de best mogelijke oplossing! 
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4. DE KINDEREN OP DE HOLM 
4.1  De aanmelding van nieuwe leerlingen 
 

In Leusden hebben wij een inschrijfprocedure opgesteld voor alle basisscholen binnen de gemeente. 

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun 
kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van 
passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet 
er een andere reguliere of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.  

In deze beschrijving van de inschrijfprocedure kunt u lezen hoe de scholen in Leusden omgaan met de 
zorgplicht voor passend onderwijs. 

Wij maken in deze procedure een onderscheid tussen de aanmelding van kinderen jonger dan 4 jaar (die 
dus nog moeten starten op de basisschool) en tussentijdse instroom. (instroom ontstaan door verhuizing of 
omdat ouders/verzorgers, om welke reden dan ook, een andere basisschool willen kiezen voor hun kind). 

In deze procedure hebben we het over een aanmelding en een inschrijving. Een aanmelding is nog geen 
inschrijving! 

Uw kind wordt 4 jaar: 
a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek. 
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure en u ontvangt een 

aanmeldingsformulier. 
c. U besluit tot aanmelding op de school van uw keuze.  
d. U stuurt het aanmeldingsformulier op naar school. U ontvangt van de school een bevestiging van de 

aanmelding. 
e. Als uw kind 3,6 jaar oud is, of minimaal 10 weken (exclusief vakanties) voor de startdatum, 

ontvangt u een intake vragenlijst van de school. Deze intake vragenlijst is belangrijk omdat hieruit 
opgemaakt kan worden wat een leerling eventueel  aan extra begeleiding nodig heeft en of de 
school dit kan bieden. De school heeft nu 10 weken de tijd om te bepalen of tot inschrijving kan 
worden overgegaan. 

f. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 
1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding een 

inschrijving wordt. 
2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van 

dit gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind 
kan bieden. 

 

 

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en de school twijfelt of ze deze begeleiding kan bieden, dan 
onderneemt de school een aantal stappen om tot een zorgvuldige afweging te komen: 

● Informatie verzamelen  
            Er wordt (schriftelijk) informatie opgevraagd bij ouders en relevante instellingen. Het gaat hierbij 

om bv. verslagen van onderzoeken en begeleiding die al eerder heeft plaatsgevonden. De school 
vraagt u toestemming om de informatie op te vragen. Ouders hebben informatieplicht. Dit betekent 
dat de ouders de school moeten informeren over alle relevante zaken die de zorg en ondersteuning 
rond hun kind betreft. 
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● Afweging en besluitvorming 
           Op grond van de aanvullende informatie maakt de school een afweging of  de school uw kind wel of 

niet kan begeleiden. Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing kan nemen. Als de 
school twijfelt kan een deskundige geraadpleegd worden (consultatie) of er vindt een bespreking 
plaats in het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs (SWV de 
Eem). Aan de ouders wordt toestemming gevraagd voor deze consultatie/bespreking. Op basis van 
de informatie wordt een besluit genomen. Indien de school niet de begeleiding kan bieden die uw 
kind nodig heeft, kan de school, samen met de kwaliteitsmedewerker passend onderwijs van Voila, 
en/of de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband De Eem, meedenken om een juiste 
setting voor uw kind te vinden.  

U komt in Leusden wonen en uw kind zit al op een basisschool elders in Nederland: 

a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek. 
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure en u ontvangt een 

aanmeldingsformulier. 
c. U besluit tot aanmelding op de school van uw keuze 
d. U stuurt het aanmeldingsformulier op naar de school. U ontvangt een bevestiging van de 

aanmelding. 
e. De school vraagt (na uw toestemming) informatie op bij de huidige school. 
f. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 

1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding een 
inschrijving wordt. 

2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van 
dit gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind 
kan bieden. 

g. Indien de school (nu nog) niet de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft, kan de school, 
samen met  de kwaliteitsmedewerker passend onderwijs van Voila, en/of de onderwijsondersteuner 
van het Samenwerkingsverband De Eem, meedenken om een juiste setting voor uw kind te vinden.  

 
Schoolwisseling wegens andere redenen: 

a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek. 
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure en u ontvangt een 

aanmeldingsformulier. 
c. De directeur vraagt aan de ouders om de directeur van de huidige school te informeren over een 

eventuele school-wissel. 
d. U besluit tot aanmelding op de school. 
e. U stuurt het aanmeldingsformulier op naar school. U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.  

f. De directeur vraagt toestemming om informatie in te winnen bij de huidige school. 

g. Er zijn nu 2 mogelijkheden: 
1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding een 

inschrijving wordt. 
 
2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van dit 

gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind kan bieden. 
 

h. Indien de school (nu nog ) niet de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft, kan de school, 
samen met de kwaliteitsmedewerker passend onderwijs van Voila, en/of de onderwijsondersteuner 
van het Samenwerkingsverband De Eem, meedenken om een juiste setting voor de leerling te 
vinden. 
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Deze inschrijfprocedure staat ook op de website van de school. 

 
4.2  Leerlingenstatuut/Toelatingsbeleid.     
1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen en ouders die staan ingeschreven op 

een school van Voila. 
2. Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle geledingen, het schoolbestuur en de schoolleiding met 

inachtneming van wettelijke vastgestelde bevoegdheden en reglementen en de met het personeel 
afgesloten arbeidsovereenkomst. 

3. Het leerlingenstatuut wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld door het schoolbestuur. Tussentijdse 
wijzigingen zijn mogelijk al dan niet op voorstel van degenen die bij dit statuut zijn betrokken. 

4. Het schoolbestuur legt het statuut en ieder voorstel tot wijziging ter advies dan wel ter instemming voor 
aan de GMR alvorens tot een besluit over te gaan. 

      Hierbij wordt aangemerkt dat advies of instemming op de diverse onderdelen van dit statuut door de 
ouders- of leerkrachtengeleding of de gehele raad is geregeld in de medezeggenschapsreglementen. 

5. De meeste leerlingen kunnen zonder problemen naar school. De procedure van aanmelding en 
inschrijving is beschreven in paragraaf 4.1 van deze schoolgids en is ook op de website te lezen. 

6. Het volledige leerlingenstatuut is op school ter inzage.  
 

Schorsing / Verwijdering 
Leerlingen die onevenredig veel aandacht vragen en een bedreiging voor medeleerlingen zijn en/of zich 
ernstig misdragen, kunnen van school gestuurd worden. Wij hanteren hier een protocol voor, dat op school 
aanwezig is. Dit komt gelukkig bijna nooit voor. Het komt dan ook alleen maar aan de orde wanneer alle 
andere mogelijkheden van hulp en correctie uitgeput zijn. In deze situatie worden bestuur, MR, 
leerplichtambtenaar en inspectie uitvoerig ingelicht.  
 
4.3 Speciale aandacht voor het jonge kind 
Het vroegtijdig signaleren van eventuele problemen bij kinderen is belangrijk. De eerste vier jaar van het 
onderwijs zijn erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. Wanneer achterstand wordt 
onderkend, kan op tijd extra aandacht en hulp worden gegeven. Voor de kleutergroepen bevat het 
leerlingvolgsysteem onderdelen als: betrokkenheid, ontwikkeling van de motoriek, spelgedrag, 
taalontwikkeling, getalbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
 
4.4  Pedagogisch/didactisch klimaat 
We proberen in een be-/aanmoedigende sfeer kinderen te helpen ontdekken wat ze goed kunnen. Vanuit 
het zelfvertrouwen dat ze hierdoor krijgen, leren ze moeilijkere dingen aan te pakken. Een kind dat uit eigen 
beweging en belangstelling leert, doet dat veel makkelijker dan wanneer het onder dwang moet gebeuren. 
De leerkracht beschrijft van elk kind zijn/haar sterke punten. Dit doet de leerkracht in zijn groepsoverzicht. 
Daarin wordt ook beschreven wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het kind 
zelf een grote informatiebron voor de leerkracht. Het kind kan veel verhelderen in de kindgesprekken die de 
leerkracht met het kind heeft.  
Op school gebruiken wij voor groep 3 t/m 8 de vragenlijsten van ZIEN! om de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en te volgen. Twee keer per jaar vult de leerkracht lijsten in 
en dit wordt besproken met de ib-er. Trends op schoolniveau bespreken de ib-er en directeur. 
Een keer per jaar vullen kinderen uit groep 5 t/m 8 een vragenlijst van ZIEN! in zodat de leerkrachten beeld 
krijgen van de veiligheidsbeleving van de kinderen. 
 
In groep 1-2 gebruiken we (delen van) BOSOS om de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van 
kinderen te volgen.  
In het team bespreken we de uitkomsten en pakken we acties op die bijdragen aan een verbetering van het 
klimaat op school.  
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4.5 Kanjertraining 
We werken aan de hand van de lessen uit de methode “Kanjertraining” aan het bevorderen van sociaal 
gedrag. Daarbij staan de volgende zaken centraal: 

- Vertrouwen hebben in jezelf en in de ander. 
- Denk positief over jezelf en over de ander. 
- Geef op een rustige manier je eigen mening en leer van de feedback die je krijgt. 
- Denk in oplossingen; voor jezelf en voor de ander. 
- Deel je zorgen met iemand, blijft niet in je uppie piekeren. 
- Vraag om hulp als je dat nodig hebt en help de ander als hij dat wil. 

 
We werken op verschillende manieren aan bovenstaande vaardigheden. Het houden van (kring)gesprekken 
vinden wij belangrijk, en ook het naspelen van situaties dragen bij aan het vergroten van de sociale 
vaardigheden. Soms in kleine groepjes (ook alleen met meiden of jongens, dat is af en toe nodig), soms met 
de hele groep, maar altijd gekoppeld aan situaties die zich voordoen in de klas, op het plein of soms ook 
buiten school. 
 
Naast de Kanjerlessen, gebruiken wij op school het GGG(G)-model 
om ingewikkelde situaties met de kinderen te bespreken en uit te 
werken. Zo ontstaat er inzicht in wat er gebeurt, zowel bij het kind 
dat ergens last van heeft als bij het kind dat ‘de aanstichter’ is. 
Dit kan in een 1 op 1 situatie, maar ook met de hele klas of met een 
groepje kinderen. Al dan niet met gebruik van het formulier dat hier 
is afgebeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  Toetsen van de kinderen 
In alle groepen worden de kinderen jaarlijks één of twee keer getoetst op de volgende aandachtspunten: 
rekenen, (begrijpend) lezen, spelling, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor onze toetsen maken we 
gebruik van de  methodeonafhankelijke toetsen van het CITO.  
Alle resultaten van de CITO’s en niet-methodegebonden toetsen worden in ParnasSys gezet. Dit is een 
digitaal leerlingvolgsysteem. Zo kunnen wij de kinderen volgen tijdens hun schoolloopbaan.  
De toetsgegevens gebruiken we om ons onderwijsaanbod aan te passen aan de behoeften van de kinderen. 
Differentiatie en een passend aanbod voor ieder kind is het uitgangspunt bij het geven van instructie en het 
inzetten van verschillende verwerkingsvormen. 
 
In groep 8 wordt in april/mei de Eindtoets gemaakt. Wij gebruiken hiervoor Route8, een adaptieve en 
digitale toets. 
Het is een wettelijke verplichting om uitstroomgegevens in de schoolgids te vermelden. Door de resultaten 
van de Eindtoets te evalueren en te analyseren kunnen we zo nodig aanpassingen binnen ons onderwijs 
doen. Hieronder een  overzicht van het advies dat de kinderen de afgelopen 4 jaar hebben gekregen.  
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 2015 2016 2017  2018 2019 

Land. score CITO 535,3 534,9 535,6 Land. 
score 

Route 8 

206 203 

Schoolscore CITO 537, 4 527,3 537,3 School- 
score 

Route 8 

205,5 198,6 

Oordeel Inspectie Voldoende Onvoldoende Voldoende  Onvoldoende Onvoldoende 

Uitstroomgegevens       

VWO 19,2% 15% 26%  18,75% 15,4% 
HAVO/VWO       
HAVO 42,3% 30% 53%  56,25% 34,6% 
VMBO-T/HAVO     6,25%  

VMBO-T* 34,6% 35% 21%  18,75% 42,3% 
VMBO-K* 3,8% 20%    7,7% 

 
 

Doordat ook ons land te maken kreeg met Corona en de regering allerlei maatregelen nam waaronder ook 
het sluiten van de scholen, is de Eindtoets dit jaar komen te vervallen. Er zijn dus geen gegevens 
beschikbaar. 
Op basis van de gegevens van de Middentoets die groep 8 in januari heeft gemaakt, kunnen we wel 
concluderen dat de referentieniveaus door alle kinderen behaald hadden moeten worden. En daarmee 
zouden we voldoen aan de verwachtingen, namelijk het behalen van een voldoende voor de Eindtoets.  
 
 
4.7  Het bespreken van vorderingen met de ouders en/of verzorgers 
Aan het begin van het schooljaar is er een Ouderavond waar “De Koers van De Holm” wordt toegelicht. Een 
terugblik op het vorige schooljaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar geeft ouders zicht op de 
schoolontwikkeling en maakt duidelijk wat ouders van school kunnen verwachten. Tevens is er die avond 
gelegenheid om in de groepen informatie ‘te halen’ die voor ouders van belang is. Voorafgaand aan deze 
avond krijgen de ouders een mail met groepsinformatie zodat er vroeg in het jaar al veel duidelijk is. 
 
In de eerste weken van het schooljaar starten we met een “A-Hoi” gesprek (ahoy een scheepsterm en hoi 
een groet). Het doel van dit gesprek is om samen met het kind, de ouders en de leerkracht af te stemmen 
wat nodig is om het schooljaar tot een succes te maken. De gesprekken in groep 3 t/m 8 zijn samen met het 
kind, de ouders en de leerkracht(en). Het kind staat centraal in dit gesprek, we vragen ouders om het 
gesprek samen met hun kind voor te bereiden. 
In groep 1-2 praten de ouders met de leerkracht over het komende schooljaar. In alle groepen wordt 
afgesproken op welke manier er contact blijft tussen ouders, leerkracht en kind gedurende het schooljaar. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders in ieder geval 2x per jaar in gesprek zijn met de leerkracht, al dan niet 
samen met hun kind, over de ontwikkeling van hun kind. Dit is aan het begin van het schooljaar bij het 
A-Hoi gesprek en in februari/maart als het 1e rapport uitkomt. We verwachten dat ouders positief reageren 
op de uitnodiging van de leerkracht om naar school te komen voor een gesprek.  
Gedurende de rest van het schooljaar is het aan ouders en leerkrachten vrij om een afspraak te maken om 
de ontwikkeling van het kind te bespreken. Ouders, leerkrachten en kind overleggen met elkaar wie er bij 
het gesprek aanwezig zijn; niet altijd is het wenselijk dat het kind aanwezig is bij een gesprek en soms is dat 
juist van grote waarde! 
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De intern begeleider kan ook een belangrijke rol vervullen bij gesprekken en op verzoek van de leerkracht 
kan deze bij het gesprek aanwezig zijn. Dit is met name het geval als we zien dat een kind zich niet prettig 
voelt op school of zich onvoldoende ontwikkelt en we niet direct weten hoe we dit kunnen aanpakken. 
Soms schakelen ouders zelf externe deskundigen in voor een onderzoek of test. Het is voor uw kind van                  
groot belang dat wij de uitkomsten en resultaten kunnen bespreken met u. We kunnen dan het onderwijs of                  
onze aanpak meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Uiteraard binnen onze mogelijkheden.              
We vragen u ons mee te nemen in het onderzoeksproces als u dat op eigen initiatief opstart. 
 
“Regel” bij ons op school is dat wanneer ouders ergens mee zitten wat hun eigen kind aangaat, ze altijd 
eerst met de leerkracht in gesprek gaan. Pas als dat onvoldoende oplevert, kan de intern begeleider of de 
directeur door ouders betrokken worden bij een gesprek.  
Ons streven is om aanspreekbaar te zijn en het is dus ook altijd mogelijk om een afspraak te maken met de 
directeur (na inachtneming van de hierboven beschreven “regel”). 
 
Het komt voor dat we op school kinderen hebben waarvan de ouders gescheiden zijn. Om misverstanden te 
voorkomen en om duidelijk te zijn in de wijze waarop informatie en communicatie verloopt, is een protocol 
opgesteld. Dit protocol is op school te verkrijgen.  
 
4.8 Passend onderwijs bij Voila  

 
Van Passend onderwijs binnen de Voila scholen naar onderwijs dat past voor alle kinderen! 

 
Voila is onderdeel van samenwerkingsverband de Eem. Het samenwerkingsverband en Voila streven er naar 
om zoveel mogelijk kinderen  thuisnabij onderwijs te bieden.  Dit betekent dat er soms extra ondersteuning 
voor een leerling, een groep kinderen, of een hele school nodig is. Deze ondersteuning wordt geregeld door 
een intensieve samenwerking vanuit het kwaliteitsteam van Voila en de onderwijsondersteuner van het 
samenwerkingsverband de Eem (SWV De Eem). 
 
Vooral door vroegtijdige signalering en preventie willen we proberen te voorkomen dat kinderen buiten 
Leusden naar school moeten gaan. 
 
Hoe ziet dat er concreet uit? 
Als eerste signaleert de leerkracht dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De leerkracht bespreekt 
dit met de intern begeleider. Ook de ouders worden hierover geïnformeerd. De leerkracht en intern 
begeleider bespreken wat er op schoolniveau voor deze leerling gedaan kan worden. Dit valt allemaal nog 
onder de basisondersteuning van de school. 
 
Soms is het fijn als er met de intern begeleider iemand meedenkt in de mogelijkheden. De intern begeleider 
(de school) heeft dan een ondersteuningsvraag.  Deze vraag wordt neergelegd bij het expertiseteam. Het 
expertiseteam bestaat uit Mireille v. Iperen (onderwijsondersteuner van SWV de Eem) en Alette Rond 
(kwaliteitsteam Voila). Het expertiseteam en school bekijken samen wat er op dat moment verder nodig is 
voor de leerling of de leerkracht om weer verder te kunnen.  
Om dit proces goed te kunnen volgen, wordt een ontwikkelingsperspectief van de leerling opgesteld, 
waarover u als ouder wordt geïnformeerd. Als de school met de adviezen vanuit het expertiseteam verder 
kan, worden de adviezen en bijpassend plan beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling 
(als dat afwijkt van datgene wat beschreven staat in het groepsplan). Over dit plan worden ouders 
geïnformeerd. 
 
Indien blijkt dat er een intensieve extra ondersteuning voor een individuele leerling nodig is, wordt het 
ondersteuningsteam bij elkaar geroepen. Hierin zitten naast de onderwijsondersteuner, ook een 
opvoedondersteuner vanuit Lariks, de intern begeleider, de leerkracht en de ouders.  
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Indien nodig kan er altijd iemand met ter zaken doende expertise aansluiten, zowel vanuit de zorg als vanuit 
het onderwijs (denk aan een betrokken psycholoog, orthopedagoog, gezinsbegeleider, kindercoach of een 
gedragsspecialist, specialist speciaal basisonderwijs, specialist hoogbegaafdheid via het SWV).  
 
Ter voorbereiding ontvangt iedereen het opgestelde ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zodat iedereen 
meepraat en meedenkt vanuit dezelfde informatie. Ouders hebben dit OPP vooraf ingezien en weten dus 
welke informatie er gedeeld gaat worden en met wie. 
Samen wordt daar de ondersteuningsvraag nader verkend en met elkaar afgesproken welke ondersteuning 
er nodig is en hoe die gerealiseerd gaat worden. De afspraken en opbrengsten worden beschreven in het 
OPP in TOP-dossier en geregeld met ouders, school en overige betrokkenen geëvalueerd. De uitvoering en 
evaluaties worden op afstand gemonitord door het expertiseteam, dat bij onvoorziene zaken altijd weer 
opnieuw geconsulteerd kan worden door de school (intern begeleider). 
 
Het komt voor dat we ondanks bovenstaande inspanningen met elkaar besluiten dat het voor een kind beter                 
is om naar een andere school te gaan. Dit kan het speciaal (basis)onderwijs zijn, maar ook een andere                  
basisschool.  

 
4.9  Doublure  
Wanneer kinderen, ondanks alle extra inspanning, de basisstof van een groep niet beheersen, bestaat de               
mogelijkheid om een leerjaar over te doen. Behalve de gewone leerstof, is de sociaal-emotionele              
ontwikkeling van belang. De overgang van groep 2 naar groep 3 en de overgang van groep 4 naar groep 5                    
zijn belangrijke momenten om goed in de gaten te houden. Soms blijkt uit het leerlingvolgsysteem dat een                 
leerling een dusdanige achterstand oploopt, dat zittenblijven zinvol is.  
 
De beslissing daarover neemt de school. Ruim voordat die beslissing valt, bespreken we met de ouders de                  
leer-/ ontwikkelingsproblemen en geven we aan, dat er een kans is dat hun kind blijft zitten. Wanneer dit in                   
mei nog niet besproken is, kunt u er vanuit gaan dat uw kind doorstroomt naar de volgende groep. Een kind                    
kan op onze school slechts één keer doubleren. Hier wordt kleuterverlenging niet toe gerekend, een kind kan                 
dus langer over de kleuterperiode doen en later alsnog een keer bijvoorbeeld groep 5 overdoen.  
 
In enkele gevallen is het voor het kind beter om na groep 7 door te stromen naar het voortgezet onderwijs.                    
Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de leeftijd of met het gegeven dat het kind aan de top van zijn                     
ontwikkeling zit en op de basisschool niet meer op zijn plek is om door te groeien. Dit besluit wordt uiteraard                    
niet zomaar genomen en zal altijd in nauw overleg met kind, ouders, intern begeleider en leerkracht gaan                 
waarbij de vraag “Wat is het beste voor dit kind?”  centraal staat. 
 
4.10   Kinderen met behoefte aan extra uitdaging 
Ook bij ons op school zijn er kinderen die qua ontwikkeling op een of meerdere gebieden verder zijn dan 
hun leeftijdgenoten. Ook voor deze kinderen geldt dat zij recht hebben op “passend onderwijs”. 
De leerkrachten zullen een passend aanbod creëren dat de kinderen uitdaagt en verdieping biedt. Het is 
daarbij belangrijk te kijken naar de interesses van het kind en naar zijn of haar vaardigheden. 
 
Niet alle slimme kinderen kunnen automatisch goed leren. We zijn bezig om ook voor deze groep kinderen 
een programma op te stellen waarbij uitdaging en ontwikkeling van de executieve functies (“leren leren”) 
hand in hand gaan. Wij werken op school met een “Projectgroep” waar deze groep kinderen een passend 
aanbod krijgt. Ze werken een moment buiten de groep aan opdrachten en daarnaast streven we ernaar dat 
de kinderen ook in hun eigen groep aan deze opdrachten kunnen werken. 
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Hoogbegaafdheid is een begrip dat nog wel eens tot verwarring kan leiden; niet alle kinderen die makkelijk 
kunnen leren, zijn ook daadwerkelijk hoogbegaafd. Om vast te kunnen stellen of een kind hoogbegaafd is of 
een ontwikkelingsvoorsprong heeft, is nader onderzoek nodig dat wij op school niet kunnen uitvoeren. We 
kunnen wel samen met ouders en kind vragenlijsten invullen en aan de hand van de uitkomsten bepalen wat 
nodig is: een onderzoek of een ander aanbod zonder dat er per se sprake is van hoogbegaafdheid. 
Het gaat erom dat we samen met de kinderen en ouders in gesprek blijven over wat het kind nodig heeft 
om te kunnen groeien. Soms kan een onderzoek daarbij helpen, maar vaak zien we dat door met elkaar 
erover te praten en na te denken, er heel veel mogelijk is. 
 
In een enkel geval zien we dat het voor het kind het beste is om een groep over te slaan. Het proces om tot 
deze beslissing te komen, wordt samen met de ouders en het kind doorlopen. Meerdere factoren worden 
daarbij bekeken en waar nodig wordt er advies ingewonnen bij externe instanties. 
 
 
4.11  Overgang naar voortgezet onderwijs 
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een hele stap. We proberen de kinderen daar 
goed op voor te bereiden. Zelfstandigheid, taakgerichtheid en omgaan met huiswerk zijn daarbij erg 
belangrijk. Daar besteden we veel aandacht aan. Naar welke school een kind gaat hangt af van verschillende 
factoren. Het schooladvies is daarbij van groot belang, de uitslag van de Eindtoets is vaak een bevestiging. 
Dit hoeft niet altijd overeen te komen. Een kind kan de intelligentie hebben om VWO te doen, maar als de 
werkhouding en taakgerichtheid niet goed genoeg zijn, zal het kind daar niet op haar / zijn plaats zijn. De 
leerkracht licht het schooladvies toe. De ouders maken daarna zelf een keuze voor wat betreft de vorm van 
voortgezet onderwijs. Na de aanmelding neemt de school voor het voortgezet onderwijs contact met ons op 
en worden gegevens door de school over het kind verstrekt. Dit gebeurt in de vorm van een 
onderwijskundig rapport dat ook met de ouders gedeeld wordt. Ook is er een “warme overdracht” waarbij 
een collega van het VO op bezoek komt bij de leerkracht van groep 8. De kenmerken van de leerlingen 
worden besproken en de vervolgschool krijgt op die manier een beeld van het kind dat ze aan willen nemen. 
 
De afspraken omtrent de overgang van de basisschool naar het VO worden vastgesteld in het BAVO-overleg 
dat twee keer per jaar plaatsvindt. Hierin zitten vertegenwoordigers van de basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs.  
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4.12  Lariks & GGD 
Wij hebben een intensieve samenwerking met Lariks. Lariks, is de plek voor vragen, ideeën, advies en 
ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Iedere twee weken is een 
consulent van Lariks bij ons op school. Middels een inloopspreekuur 
kunnen ouders terecht met vragen. Ook leerkrachten maken gebruik van 
de mogelijkheid om met de consulente (anonieme) casussen te bespreken. 
Zo zorgen we met elkaar voor korte lijnen tussen school, ouders en 
externe partijen zodat kinderen snel de juiste ondersteuning krijgen. 
 
Gezondheidsonderzoeken door de GGD 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en 
ontwikkeling van jeugdigen tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, 
om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd 
zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. 
U krijgt bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden 
plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek 
worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een 
vervolgcontact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen 
met uw kind naar het spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin te komen (daar is de schoolarts 
gevestigd). 
 
4.13  Meldcode  
Het onderwijs is verplicht om te werken volgens de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen en/of ouders tijdig signalen 
van zorg leert herkennen. Door snel met ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte zorgen 
besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een ‘gewoon’ lastige 
situatie thuis of op school in de loop der tijd toch ernstiger wordt. Het kan zijn dat we op school merken dat 
uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat 
bijzonder is. Daar willen we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan 
kunnen doen om het beter te laten gaan. Gezamenlijk komen we tot de beste oplossing! De school maakt 
gebruik van het hulpmiddel ‘verwijsindex’, zodat de professional kan laten zien dat ze betrokken is bij uw 
kind. Indien nodig zullen we uw kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een multidisciplinair 
overleg. 
 
De verwijsindex (VI) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en 
begeleiders kunnen aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige tussen 0 en 23 jaar. U 
wordt over het afgeven van het signaal geïnformeerd. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een VI 
landelijk verplicht.  
 
Waarom de verwijsindex?  
In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze 
instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen 
zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over 
het kind. De VI zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind en het 
gezin. Het gebruik van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren. Ook 
zorgt de VI voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en 
ouders. Samenwerking tussen professionals en de ouders is heel belangrijk omdat op die manier uw kind 
en/of uw gezin goed geholpen kan worden.   
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Wat zijn de voordelen?  
Met de VI hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat 
er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten. Zo wordt 
voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt. Daarnaast wordt er bepaald welke partij de regie op zich 
neemt en daarmee aanspreekpunt is voor u en overige partijen. 
 
Hoe werkt de verwijsindex?  
De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de leidster van de peuterspeelzaal, iemand van 
jeugdhulpverlening of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij verbindt zich aan 
het kind door een signaal af te geven in de VI. Alleen de naam van de professional, gekoppeld aan de naam 
van het kind, wordt in het systeem gezet, geen inhoudelijke informatie. De VI is alleen toegankelijk voor 
professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind hebben en dat al 
eerder hebben aangegeven.  
Als dat het geval is, krijgen deze mensen een email, zodat ze met u en met elkaar kunnen gaan afstemmen. 
Op het moment dat professionals informatie met elkaar delen, bent u als ouder hiervan op de hoogte en 
wordt u betrokken bij de informatie-uitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om uw kind en 
eventueel het gezin verder te helpen. 
 
Recht op privacy 
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd 
zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt het 
signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VI is alleen beschikbaar voor 
professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld. 
 
Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft? 
Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor zorgen dat het beter 
gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de omstandigheden zo zwaar en moeilijk, dat 
er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om hier actie op te 
ondernemen, bv. een melding doen bij het AMK (Advies Meldpunt Kindermishandeling) van Bureau 
Jeugdzorg. We hopen echter dat we eerder samen een oplossing kunnen vinden! 
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5. OUDERS OP DE HOLM 
 
School en ouders hebben elkaar nodig tijdens de hele schoolcarrière van het kind. Als partner in de 
opvoeding, als klankbord, als vrijwilliger of als gesprekspartner. Daarvoor is het belangrijk dat ouders en 
school elkaar op de hoogte houden, transparantie is van groot belang om samen de ontwikkeling van het 
kind centraal te kunnen stellen. Elkaar informeren over onder andere de thuissituatie, de sociaal emotionele 
ontwikkeling en over de vorderingen of stagnatie in resultaten vinden wij belangrijk .  
 

“Op De Holm is ons uitgangspunt dat ouders en school elkaar als partner zien 
en actief opzoeken, vanuit een open houding en met hetzelfde doel voor ogen: 
het kind zo goed mogelijk ondersteuning in zijn ontwikkeling.” 

 
5.1  In gesprek 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school elkaar weten te vinden. Twee keer per jaar zijn er vaste 
contactmomenten gepland waarin ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten en de ontwikkeling van het kind 
bespreken. Naast deze “geplande momenten” staat het zowel de ouders als de leerkrachten vrij om een 
afspraak te maken en belangrijke zaken te bespreken. 
Vanuit de directie is het belangrijk om te melden dat er gedurende het hele schooljaar gelegenheid is om 
een afspraak te maken. Een aantal keer per jaar wordt er een “Café De Holm” georganiseerd waar ouders 
voor worden uitgenodigd. Er staat een thema centraal en ouders, directeur en soms ook teamleden gaan 
met elkaar in gesprek over dit thema.  
 
5.2  Medezeggenschapsraad (MR) 
Ouders en teamleden kiezen elk vertegenwoordigers en deze vormen de formele MR. Taken en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De MR heeft wettelijke bevoegdheden om het beleid te 
beïnvloeden, soms met instemmingsrecht en soms met advies. De MR wisselt informatie en meningen uit 
van het bestuur, de directie, ouderraad en team. Hier worden verdere plannen gemaakt, overleg voorbereid 
of afgerond.  
Als u contact wilt opnemen met de MR: mr@deholm.nl. Op de website kunt u ook de notulen van de MR 
vergaderingen vinden. Schooljaar 2020-2021 hebben Wessel van Eeuwen, Arjan Nuyten en Ilona de Bil 
namens de ouders zitting in de MR. 
 
5.3  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR bespreekt de gemeenschappelijke zaken betreffende alle scholen van de stichting. Van elk cluster 
binnen Voila is een ouder en een teamlid in de GMR vertegenwoordigd. (Zie ook www.voilaleusden.nl).  
 
5.4  Ouderraad (OR) 
De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die meehelpt met het organiseren van activiteiten op school, 
zoals de Kerst -, Sinterklaas- en Paasviering, maar ook sportdagen en groepsvieringen. De OR vergadert 
gemiddeld 5x per jaar. De OR – leden zijn groepscoördinator en ondersteunen de leerkrachten bij 
bijvoorbeeld een klassenuitje of een feestdag. Ook hebben zij zitting in een of meerdere commissies en 
iedere commissie wordt weer verder aangevuld met ouders die zich hebben aangemeld om te ondersteunen 
bij een activiteit. De commissies helpen bij het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld de 
Avondvierdaagse, de Kerstviering, de Paasviering, etc.).  
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Van de OR-Vergaderingen worden notulen gemaakt.  
Deze verschijnen na de vergadering op de webpagina van de school onder het kopje "Ouders: Downloads".                
De Ouderraad is via e-mail bereikbaar op or@deholm.nl 
 
De rol van de MR en de OR verschilt van elkaar doordat de MR meepraat, meedenkt en adviseert en/of 
instemt met beleid van de school.  
De OR richt zich op de nevenactiviteiten van de school zoals het organiseren van feesten, vieringen en het                  
uitvoeren van commissiewerk zoals de sportcommissie en schoolpleincommissie. 
Beide partijen zijn voor de school onmisbaar!!  
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen zowel de OR als de MR contact onderhouden met de OR en de MR van                   
De Heerd. We werken samen in één gebouw en dan is het belangrijk en plezierig om af en toe met elkaar                     
om tafel te gaan en af te stemmen.  
 
5.5  Ouderbijdrage 
Van elk gezin wordt per leerling een vrijwillige bijdrage gevraagd voor voorzieningen en activiteiten die 
niet direct onderwijstechnisch van aard zijn, maar die de sfeer en het leefklimaat op school verhogen, 
zoals het kerstfeest, paasfeest, sport- en speldagen, kosten v/d ouderraad. Dit ouderfonds wordt beheerd 
door de OR en jaarlijks krijgt u een financieel verslag van de secretaris/penningmeester. De bijdrage is 
vastgesteld op € 40,- per kind. In dit bedrag is € 7,- specifiek bestemd voor het onderhoud en de renovatie 
van het schoolplein. In dit bedrag zit echter geen bijdrage voor bijvoorbeeld het schoolreisje of het 
schoolkamp van groep 8.  
Wanneer er geen bijdrage gegeven wordt (kan worden), om welke reden dan ook, dan verzoeken wij u dit 
aan de secretaris/penningmeester van de ouderraad of aan de directeur te melden.  
U krijgt van de secretaris/penningmeester van de ouderraad t.z.t. een schriftelijk verzoek om de 
ouderbijdrage over te maken.  
 
5.6  Ouderhulp 
Veel leuke, nuttige activiteiten kunnen alleen verantwoord plaatsvinden als ouders daarbij helpen. Aan het 
begin van het schooljaar ontvangt u een "ouderhulpformulier", waarop u aan kunt geven waarbij u wilt 
helpen. Ga ervan uit dat ook uw hulp gewenst is. Voor sommige activiteiten zijn er te veel ouders, voor 
andere te weinig. Het kan dus voorkomen dat u toch gevraagd wordt voor iets dat u niet opgaf. Of juist niet 
benaderd wordt waar u zich wel voor op had gegeven. We gaan er vanuit dat hier begrip voor is, ten slotte 
maken vele handen licht werk! 

 
Wel zijn er een aantal afspraken: 
 
● Wat men doet en wat men zegt mag uiteraard niet strijdig zijn met de identiteit en uitgangspunten 

van de school. 
● De leerkracht blijft verantwoordelijk voor hetgeen er in de groep of met de kinderen gebeurt. Haar of 

zijn aanwijzingen zijn bepalend. In de praktijk gaat dat meestal in goed overleg. 
● Als er moeilijkheden zijn moet dit met de leerkracht besproken worden. Eventueel kan de directie 

ingelicht worden. 
● Straf wordt alleen door de leerkracht gegeven. Soms kan het nodig zijn dat een kind door een ouder 

terecht gewezen moet worden. Dit moet aan de leerkracht gemeld worden. 
● In het belang van de kinderen mag er niet met anderen over bepaalde leerlingen gesproken worden.  
● In voorkomende gevallen behandelt u de kinderen zoals u uw eigen kinderen behandelt. 
● Als er tussen u en de leerkracht een probleem ontstaat en het is niet makkelijk op te lossen, bespreek 

dit dan met de schoolleiding. 
● Een ouderhulp hoort wel eens zaken die niet buiten de schoolmuren horen te komen. Wij vragen u 

mee te werken dat die zaken dan ook “binnen” blijven. 
● Ouders maken geen foto’s van kinderen zonder overleg met de leerkracht. 
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5.7  Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag 
1. Gronden voor vrijstelling van  het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten. Indien een leerling 

door lichamelijke omstandigheden niet in staat is bepaalde lessen bij te wonen, bijv. zwemmen, dan zal 
er voor opvang op school worden gezorgd. Er kunnen geen redenen zijn waarom een leerling zich mag 
onttrekken aan de overige lessen behoudens verlof of ziekte. Iedere ouder is op de hoogte van het 
geboden lesprogramma en door plaatsing akkoord gegaan met het volgen daarvan. 

2. Schorsen en verwijderen. Binnen Voila bestaat een regeling vaststelling van beleid van toelating en 
verwijdering leerling. Hiermee heeft het bestuur een procedure ontwikkeld om vooral bij schorsing en/of 
verwijdering van een leerling voor alle betrokkenen een zo zorgvuldig mogelijke weg te bewandelen 
waarbij ieders rechten gewaarborgd en gerespecteerd worden. 

3. Onderwijskundig rapport. Indien een leerling onze school verlaat, zijn wij verplicht een onderwijskundig 
rapport van de leerling mee te geven naar de nieuwe school. 

      Bij de volgende drie gelegenheden moet zo’n rapport opgemaakt worden: 
● verandering van basisschool 
● plaatsing op het Speciale school voor basisonderwijs (SBO)                      
● overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO). 

Ouders krijgen inzage of een afschrift van dit rapport. Het onderwijskundig rapport voor het SBO en het VO                  
moet zelfs eerst ondertekend zijn door de ouders voordat het verstuurd mag worden. 

4. Regels voor ouderhulp. Ook onze school maakt graag gebruik van ouderhulp. Binnen de (G)MR en 
de OR zijn veel ouders actief. Ook onder schooltijd kunnen ouders in school aan het werk zijn. Alle 
ouders, ook de overblijfouders, zijn W.A.-verzekerd door het schoolbestuur tijdens hun 
ondersteunende activiteiten. 

 
 
5.8   Klachtenprocedure 
Klachtenregeling interne- en externe vertrouwenspersonen  
Ondanks het feit dat ouders makkelijk bij leerkrachten/directeur binnenlopen om problemen te bespreken, 
kan het voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht van een 
dermate zwaar gehalte is, dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, 
zich over de klacht buigt.  
De overheid heeft voor alle besturen een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur heeft zich 
aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert.  
In het kader van de uitwerking van deze klachtenregeling heeft het bestuur van de stichting Voila Leusden 
e.o. een externe vertrouwenspersoon benoemd. Het bestuur wil een pro-actief beleid voeren inzake 
preventie machtsmisbruik en het omgaan met klachten op haar scholen.  
 
Het betreft de volgende formele klachten inzake:  
a. (Seksuele) intimidatie  
b. Pesten  
c. Mishandeling  
d. Onheuse bejegening  
e. Inbreuk op de privacy  
f. Didactische aanpak  
g. Pedagogische aanpak  
h. Organisatorische aanpak  
 
Het bestuur wil hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. 
Daarenboven wil het bestuur met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging 
van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen. De school moet ten allen tijde een veilige 
plaats zijn voor leerlingen, ouders en leraren. Het bestuur staat een pro-actief en preventief beleid voor op 
haar scholen als het gaat om het voorkomen van machtsmisbruik en het naar tevredenheid afhandelen van 
klachten voor de betrokkenen.  
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Externe vertrouwenspersonen zijn: 
Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler 
Postbus 8639  
3009 AP Rotterdam  
Tel. 010-4071599  
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon zaken (incl., klachtzaken en advies): 
evp@cedgroep.nl  
Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam  
 
Voor onze school is de interne contactpersoon: Yolenthe van Heck. 
 
De taken van de interne contactpersonen zijn:  
a. De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe 
vertrouwenspersonen dat een collega interne vertrouwenspersoon van een andere school of locatie de 
belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt.  
b. De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht.  
c. Verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 
d. Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie.  
e. Informatie en voorlichting geven.  
f. Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe 
vertrouwenspersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten.  
g. Overleggen met collega’s, directie, ouders, externe vertrouwenspersoon en derden (Met inachtneming van 
geheimhoudingsregels).  
h. Bemiddelen (behalve in het geval van seksuele intimidatie waarbij de klacht gericht is op een collega; in 
dat geval wordt er gemeld bij het bestuur en wordt een externe vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld. 
Het bestuur meldt bij de vertrouwensinspecteur en overlegt over de bestuurlijke noodzakelijke maatregelen 
en het wel/geen doen van aangifte bij justitie/politie). 
i. Het doen van hoor en wederhoor als dat geëigend is. (niet in gevallen van seksuele intimidatie) 
j. Verwijzen naar hulpverlenende instanties. 
k. Zitting nemen in een crisisteam wanneer dit aan de orde is om de belangen van de klager, dan wel 
aangeklaagde te bewaken en te behartigen. 
l. Het bijhouden van een logboek waarin de activiteiten worden vermeld die voortkomen uit de taak van de 
interne contactpersoon. 
(Het logboek wordt door de vertrouwenscontactpersonen aangereikt en toegelicht. Elk jaar worden de 
gegevens bij de vertrouwenscontactpersonen ingeleverd. Deze verwerken de informatie in het jaarverslag 
voor het bevoegd gezag). 
 

5.9  Schoolverzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (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 deze 
dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.  
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school 
(of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat 
er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Wanneer bijvoorbeeld tijdens 
de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, 
en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  
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De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij 
jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 
die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het 
is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten. 
 
5.10 Informatievoorziening   
De schoolgids 
De inhoud bevat algemene informatie, maar ook informatie die betrekking heeft op de organisatie van het 
nieuwe schooljaar.  
De schoolgids staat op de website van De Holm.  
 
Activiteitenkalender 
Aan het begin van het schooljaar wordt een kalender met de schoolactiviteiten gedeeld via Parro.  
Hierin vermelden we de bekende data van vakanties, ouderavonden, acties, schoolreisjes,  
projecten zodat daar gedurende het schooljaar rekening mee kan worden gehouden.  
 
Parro 
Wij werken vanaf schooljaar 2019-2020 met de app “Parro”. Het gebruik van deze app biedt ons als school 
de mogelijkheid om via één kanaal met ouders te communiceren.  
We willen het mailverkeer tussen ouders en school beperken tot een minimum. 
 
Scheepsjournaal 
Dit is de nieuwsbrief vanuit de directie die regelmatig verschijnt en ook gepubliceerd wordt op de website. 
 
Website 
De Holm beschikt over een website: www.deholm.nl. 
Hier kunnen nieuwe ouders informatie over onze school kunnen vinden en ouders van kinderen die al op 
school zitten, diverse documenten kunnen inzien en downloaden. 
 
Rapporten 
Alle kinderen krijgen 2 x per jaar een rapport mee naar huis, rond februari en aan het einde van het 
schooljaar.  
Kinderen die korter dan 6 maanden op school zitten (in groep 1) krijgen een verslag van hun eerste periode 
op De Holm mee naar huis. 
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6. EXTERNE CONTACTEN 
6.1 Buitenschoolse activiteiten 
 
Naast de reguliere lesstof die in de klas aan bod komt aan de hand van de methodes, krijgen de kinderen 
gedurende het schooljaar ook lessen vanuit verschillende organisaties. Ook organiseren we met de school of 
met de klas verschillende uitstapjes.  
U kunt hierbij onder andere denken aan:  
● Deelname aan projecten van Scholen in de Kunst en “De Groene Belevenis” 
● Schoolreis 
● Schoolkamp 
● Zomerfeest 
● Sport - en speldag 
● Schoolsporttoernooien 
● Avondvierdaagse 
● Excursies in het kader van lesthema’s. 
 
6.2 Externe instanties 
Er zijn o.a. contacten met: 
 
● De onderwijsbegeleidingsdienst (CED)  
De schoolbegeleiding adviseert en ondersteunt de school bij allerlei ontwikkelingen die tot doel hebben de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
 
● Lariks  
De consulent van Lariks is tweewekelijks op school. Ze houdt spreekuur voor zowel ouders als leerkrachten 
om mee te denken met vragen over de ontwikkeling van een kind. 
 
● Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Hieronder valt het werk van de schoolarts. 
 
● SWV de Eem, het samenwerkingsverband 
Deze instantie ondersteunt school en ouders in het uitvoeren van passend onderwijs en het krijgen van 
inzicht in de onderwijsbehoeften van de kinderen. Het aanvragen en toekennen van arrangementen voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, gaat via het SWV de Eem.  
 
● De Gemeente Leusden 
Het is belangrijk om ook met de gemeente contact te hebben over zaken die de school aangaan. Er is 
natuurlijk contact met de afdeling onderwijs, maar ook met de andere afdelingen. 

 
● De Groene Belevenis 
Deze instantie verzorgt natuurlessen op de basisscholen van Leusden en Achterveld. Wij kunnen ons 
inschrijven voor deze lessen, die door vrijwilligers gegeven of begeleid worden. 
 

● Inspectie  
Elke school staat onder toezicht van de onderwijsinspectie.  
De taken van deze inspectie zijn:  
-        het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften 
- bekend blijven met de toestand van het  onderwijs  onder meer door bezoek 

aan de scholen 
-        bevorderen van de ontwikkeling van het  onderwijs 
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- rapporteren aan en adviseren van de bewindspersonen 
- verrichten van andere werkzaamheden,  waaronder het  behandelen van klachten. 
 
● Andere basisscholen binnen Leusden 
In de vorm van directie-overleg, studiedagen, intervisie en scholing voor leerkrachten is er regelmatig 
contact met de andere scholen van Voila. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt, soms heel 
zichtbaar door bijvoorbeeld de organisatie van een gemeenschappelijke ouderavond, soms meer achter de 
schermen. 
 
● Scholen voor voortgezet onderwijs 
Er is overleg over kinderen die de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan. We worden 
op de hoogte gehouden van de resultaten die de oud-leerlingen halen op hun nieuwe school. Het 
BAVO-overleg functioneert als orgaan waarin beslissingen worden genomen en gecommuniceerd omtrent de 
overgang van PO naar VO. 
 
● Scholen voor MBO en HBO 
Studenten van deze scholen lopen bij ons stage. Vanuit het HBO komen er studenten van de 
lerarenopleiding en vanuit het MBO studenten die in opleiding zijn tot onderwijsassistent. In het kader 
daarvan is er regelmatig overleg. 
 
● Scholen in de Kunst 
In het kader van kunstzinnige vorming kunnen wij jaarlijks gebruik maken van het aanbod op het gebied van 
muziek, dans, drama en andere vormen van kunst.  
 
● Bibliotheek Leusden 
De Bibliotheek Leusden organiseert met regelmaat projecten voor de 
basisscholen. Ook kunnen klassen een bezoek brengen. 
 

 

 

7. LEERPLICHT / AANVRAAG VERLOF 

Bijna elke ouder/verzorger zal haar/zijn kind naar de basisschool brengen als het vier jaar wordt, maar vanaf 
5-jarige leeftijd is een kind leerplichtig. In overleg bestaat de mogelijkheid om, wanneer de schoolweek voor 
de 4- en/of 5-jarige nog een zware opgave is, de schoolweek te verkorten met een dag. 
 
Extra verlof voor vakantie(verlenging) is nagenoeg onmogelijk: niet meer voor korte vakanties 
tussendoor en zelfs niet voor een bezoek aan het land van herkomst.  
Alleen voor horeca- en landbouwberoepen kan een uitzondering gemaakt worden volgens de wet. Een 
werknemersverklaring dient bij aanvraag van zo’n verzoek te worden overhandigd. 
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen dus absoluut niet weekendverlenging, vakantieverlenging 
teneinde files te vermijden etc. Als de directeur u daar dus geen toestemming voor geeft, handelt hij geheel 
in overeenstemming met de wet.  
De leerplichtwet biedt geen ruimte voor “snipperdagen” en/of dagen verlof buiten de toch al lange 
schoolvakanties om. 
Op grond van “gewichtige omstandigheden” (jubilea, verplichtingen, e.d.) kan schriftelijk verlof worden 
aangevraagd. Op school is daarvoor een formulier te verkrijgen (of te downloaden via de site). 
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8. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Afvalvrij 
Onze school streeft er naar om een Afvalvrije School te zijn. Dat betekent dat we actief afval scheiden,                  
kinderen leren hoe ze omgaan met de gescheiden afvalstromen, kinderen leren wat het oplevert om afval te                 
scheiden en stimuleren we kinderen (en ouders) om zoveel mogelijk duurzaam materiaal te gebruiken.  
 
Alleen naar school 
Betreft de kleuters: het is belangrijk te weten of uw kind alleen naar school mag gaan. Als uw kind zonder 
bericht afwezig is, kunnen we u waarschuwen. Geeft u het ook door als iemand anders uw kind afhaalt? 
 
Auto's bij de school 
We vragen ouders om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Rondom de school is er 
onvoldoende ruimte om uw auto te parkeren.  
Voor de school zal een “Kiss and Ride” plaats worden aangelegd. U kunt hier kort parkeren om uw kind te 
brengen en te halen en tijdens schooltijd kunnen de kinderen er spelen. Lang parkeren mag alleen in de 
parkeervakken in de wijk.  
 
Bewegingsonderwijs  
Bewegingsonderwijs kent vele vormen. Eén ervan is gym. De groepen 1 en 2 krijgen dit in het speellokaal en 
de groepen 3 t/m 8 gaan daarvoor naar sporthal De Korf. De kinderen hebben hiervoor sportkleding nodig 
en gymschoenen. Die gymschoenen mogen NIET BUITEN gebruikt zijn / worden. De kleuters mogen in hun 
ondergoed gymmen met gymschoenen(zonder veters:met klitteband of elastiek). Kleuters ook graag 
makkelijke kleding aan; geen blouse. 
N.B. Voorziet u alle spullen van een merkje? De school en/of de leerkracht kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor het wegraken van horloges, sieraden in de gymzalen of het zwembad. Laat daarom uw kind op 
dagen dat het moet gymmen of zwemmen geen "dure" dingen meenemen. 
 
Brengen van uw kind(eren) 
Ouders mogen mee naar binnen met hun kind(eren), ongeacht in welke unit ze zitten. We willen ouders de 
mogelijkheid geven om een kijkje te nemen in de groepsruimte van hun kind(eren) en te laten ervaren dat 
ze welkom zijn op school! 
De inlooptijden zijn als volgt: 

- Gr 7 en 8: om 8.15 uur gaat de 1e bel. Om 8.20 uur moeten de kinderen van unit III aan het werk 
zijn en dus bij de 1e bel naar binnen gaan. 
De leerkrachten staan bij de groepsruimtes om de kinderen te verwelkomen. 
Ouders van deze kinderen mogen mee naar de groepsruimte, tot uiterlijk 8.20 uur. 
 

- Unit I en II en groep 6: de kinderen van unit I en II moeten uiterlijk om 8.30 uur aan het werk 
zijn, zij kunnen dus ook later dan de 1e bel naar binnen. Belangrijk om te onthouden: Als je na 8.15 
uur op het schoolplein bent, ga je naar binnen! 
De leerkrachten staan bij de groepsruimtes om de kinderen te verwelkomen. 
Ouders van deze kinderen mogen mee naar binnen en hun kind(eren) helpen om aan het werk te 
gaan met de opdrachten die klaar liggen (op tafel, in een map, op de chromebook, enz.), tot uiterlijk 
8.30 uur. 
 
Ouders kunnen de leerkracht kort iets zeggen of vragen, maar de leerkracht is er voor de kinderen! 

 
“Onze kinderen” werken niet alleen in de klas, maar ook elders in de school zoals in de centrale hal of in de 
gang. We vragen ouders dan ook om niet in de school te blijven praten zodat de kinderen ongestoord 
kunnen werken. 
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Buitenschoolse opvang (BSO) 
In Leusden wordt de BSO verzorgd door verschillende partijen. Ouders zijn vrij om een keuze te maken waar 
ze hun kind naar toe willen laten gaan. Vanuit De Holm gaan de meeste kinderen naar BSO De Leus 
(Humankind, bij ons in hetzelfde gebouw) en naar de SNO. Ook andere partijen als De Wiebelwagen en 
Dandélion bieden opvang aan kinderen van onze school. Via de websites van deze organisaties kunt u 
contact opnemen. 
 
Chromebooks 
Op school werken de kinderen dagelijks op Chromebooks. We hebben de beschikking over 80 Chromebooks 
waardoor de kinderen meer mogelijkheden hebben om ook via de computer hun verwerkingsopdrachten, 
presentaties en andere opdrachten te maken. 
 
Digitale schoolborden 
In alle groepen hebben de leerkrachten en kinderen de beschikking over een nieuw digibord (touchscreens). 
Veel van onze lesmethodes hebben digitale software. De pagina die de kinderen in hun lesboek hebben 
verschijnt ook op het digibord en zo kan de lesstof duidelijk worden besproken. Ook kan er zo op 
eenvoudige wijze diverse ondersteunende beelden bij de lessen worden gebruikt. 
De digiborden zijn gekoppeld aan een chromebox en dat betekent dat kinderen presentaties in Drive moeten 
maken. Externe programma’s zoals powerpoint kunnen niet worden gebruikt. 
 
Feesten 
Wij vieren als PC school natuurlijk de christelijke feesten en staan uitgebreid stil bij de betekenis daarvan 
voor ons leven van nu.  Vaak in de intimiteit van de basisgroep, soms met een aantal groepen of de hele 
school samen.  Ook vieren wij het Sinterklaasfeest. Sint komt altijd op school met zijn helpers. Hij bezoekt de 
kinderen in de onderbouw met cadeautjes. In de bovenbouw worden lootjes getrokken en maken de 
kinderen voor elkaar een "surprise".  Deze worden enkele dagen voor het feest op school neergezet, als een 
echte tentoonstelling! 
 
Per schooljaar bekijken we welke activiteiten en feesten we als school zelf vieren en welke we samen met 
De Heerd en Humankind vieren. In ieder geval vieren we het Sinterklaasfeest met elkaar en houden we vast 
aan onze eigen Kerst- en Paasvieringen. 
 
Fietsen 
Als het kan, komen kinderen lopend naar school. De fietsenstalling heeft een beperkte capaciteit! 
Op het schoolplein wordt niet gefietst. 
 
Fotograaf 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 komt de schoolfotograaf in september/oktober om alle kinderen 
individueel, met schoolgaande broertjes/zusjes en met hun groep op de foto te zetten.  
Dit doen we samen met De Heerd en Humankind. 
 
Goede doelen  
We vinden het belangrijk om er te zijn voor de ander, we in verbinding staan met de mensen om ons heen 
en dat mensen uit de buurt (straat/wijk/dorp) ons zien als een school waar ze welkom zijn en waar ze ‘mee 
kunnen doen’.  
(Bron: ID-bord/flyer De Holm) 
 
Wij willen een school zijn die zich richt op het ondersteunen en initiëren van projecten in de nabije 
omgeving.  
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Dat we daar onze “Goede Doelen Acties” mee vullen. We willen mensen en organisaties om ons heen ‘raken’ 
en impact hebben op zaken die in de omgeving van de kinderen spelen. Dat kan buiten Leusden zijn en ook 
binnen Leusden zodat de kinderen ook zien wat er dichtbij hen speelt.  
 
 
Op de Holm… 
 
....gaan we ervoor om mensen en organisaties in onze (directe) omgeving te ondersteunen, blij te maken en 
over en weer betrokkenheid te creëren. 
 
….is Young Impact een vast onderdeel in groep 8 en trekken we dat ook breder door naar andere groepen. 
Kinderen kunnen dan zelf bedenken op welke wijze ze impact willen hebben; op school, in de buurt of in de 
omgeving. 
 
 
Groep 8 
Deze groep vormt het einde van de basisschool. Belangrijke dingen die in deze groep plaatsvinden zijn: het 
kamp aan het begin van het schooljaar, de Eindtoets en de afscheidsavond met een musical.  
 
Groepsviering 
Iedere basisgroep verzorgt één maal per jaar een viering. Met z'n allen komen we samen in de hal en de 
kinderen treden op. Aan het einde zingen we het schoollied.  
Zo'n gezamenlijke beleving is belangrijk voor het gemeenschapsgevoel, culturele vorming en kinderen leren 
Het aantal kinderen is zo groot dat we in twee keer de groepsviering doen. De ouders van de uitvoerende 
groep mogen komen kijken. 
 
Honden op het schoolplein 
Het is niet toegestaan honden mee te nemen op het schoolplein. Hoe lief ook, ze zijn toch een risico voor 
spelende kinderen. Kinderen zijn onvoorzichtig, willen honden graag aaien. Honden zijn niet altijd 
voorspelbaar. Soms worden honden angstig van zoveel liefde en verweren zich, vooral als ze zonder toezicht 
aan het hek zitten! Laat uw hond bij het brengen en halen liever even thuis. Mocht dit niet kunnen dan moet 
u het dier buiten het hek vast zetten. 
 
Hoofdluis 
Iedereen kan het krijgen. Schaamte hoeft absoluut niet! Kinderen besmetten elkaar zeer makkelijk en 
daarom is regelmatige controle gewenst. 
Als u hoofdluis ontdekt: 
1. DE SCHOOL INLICHTEN, wij waarschuwen de andere ouders; 
2. uw kind behandelen VOOR HET WEER NAAR SCHOOL GAAT; 
3. uw drogist of apotheek heeft middelen daarvoor. 
Verschijnselen: jeuk, krabben, ontstoken plekjes op het hoofd. Kijk vooral tussen het haar op warme plekken 
achter oren, achterhoofd. De luizen krijgt u zelden te zien, wel de NETEN (eitjes) die aan het haar geplakt 
zitten. Het lijkt roos, maar roos zit los. Neten zitten op het haar geplakt. Na de behandeling uitkammen met 
een  speciale kam die de neten verwijdert! Goede controle blijft noodzakelijk.  
 
Na iedere vakantie wordt er op dinsdag gecontroleerd op hoofdluis. We noemen dit “kriebelonderzoek”. Dit 
is een preventieve maatregel die is bedoeld om tijdig hoofdluis te signaleren. Wordt er hoofdluis 
geconstateerd dan gaan we hier discreet mee om en melden we het de betrokken ouder en/of verzorger.  
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Een andere preventieve maatregel die wij treffen, is het gebruik van een luizencape. Alle kinderen krijgen 
een cape die aan de kapstok hangt zodat ze daar hun jas in kunnen doen. 
 
Leerlingenraad 
Uit de groepen 6, 7 en 8 zijn twee leerlingen afgevaardigd voor de leerlingenraad. Het is belangrijk dat de 
school luistert naar wat er leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één of 
meer vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn. 
 
Lunchen op school 
Alle kinderen lunchen dagelijks op school. Dit doen ze in hun eigen groepsruimte met de eigen leerkracht en 
in een rustige sfeer. De lunchtijd is 15 minuten, maar kinderen die langer de tijd nodig hebben krijgen deze 
tijd uiteraard. Vlak voor of na de lunch spelen de kinderen buiten, uiteraard met voldoende toezicht op het 
plein.  
Op school stimuleren wij gezond gedrag en het eten van gezonde voeding. Wij vragen ouders dan ook om 
dagelijks een gezonde lunch mee te geven aan hun kind(eren). Uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid 
en de keuze van ouders om hierin mee te gaan. Wanneer wij denken dat het goed is voor het kind, gaan we 
het gesprek met ouders hierover aan en denken we mee om de lunch gezonder te maken. 
 
Medicijngebruik 
Soms gebruiken leerlingen medicijnen die ze op school moeten innemen. Ook kan het gebeuren dat 
leerlingen tijdens de schooluren ziek worden. Hoe wij daarmee omgaan is te vinden in het protocol  
ziekte- en medicijngebruik. Dit is te vinden op de website of kunt u opvragen bij de directie. 
 
Melden van afwezigheid 
Indien uw kind door ziekte of onverwachte gebeurtenissen niet op school kan komen, moet dat voor 
schooltijd gemeld worden. Kinderen brengen de boodschap niet altijd correct over. Graag telefonisch contact 
bij het afmelden, berichtjes via Parro worden niet altijd op tijd gelezen. Tandartsbezoek liefst buiten 
schooltijd! 
Bij twijfel t.a.v. infectieziekten zoals de mazelen en krentenbaard volgen wij de adviezen op van de GGD, zie 
de website www.ggdmn.nl 
 
Milieu 
We leven in een tijd van overvloed, massaproductie en -consumptie. Een groot probleem is het afval dat we 
dagelijks produceren. Als we daar niet op een verantwoorde manier mee om leren gaan, maken we onze 
leefwereld kapot! 
Dat willen we onze kinderen ook bijbrengen. Op school wordt het papier apart bewaard en er staan een 
"BATTERIJENCONTAINER" en een “DOOS VOOR LEGE CARTRIDGES” op school. Breng lege batterijen en 
cartridges naar school en ander giftig afval  (verfresten, afgewerkte olie, oude accu's, chemicaliën, 
medicijnen etc.) naar de gemeentewerf!  Betrek uw kind(eren) daarbij! Uw voorbeeld is belangrijk.  
 
Mobiele telefoon  
Kinderen komen steeds vaker op school met een mobiele telefoon. Het gebruik van mobiele telefoons en de 
andere apparaten onder schooltijd om te appen/te bellen/te sms-en, staan we niet toe. We begrijpen het dat 
ouders het prettig vinden als kinderen na schooltijd naar huis kunnen bellen of gebeld kunnen worden. 
Indien een ouder haar/zijn kind wil bereiken dan kan dat door gebruik te maken van het telefoonnummer  
van school. Er wordt dan gezorgd dat het bericht wordt doorgegeven aan de kinderen en/of leerkracht.  
 
In overleg met de leerkracht kunnen kinderen hun telefoon gebruiken tijdens bepaalde opdrachten.  
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Pauze-hapje 
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen iets (gezonds) te eten en/of te drinken meenemen. Voor de 
jongste kinderen graag HAPKLAAR meegeven. We trekken voor het eten en drinken een bepaalde tijd uit. 
Wat overblijft nemen de kinderen mee terug. 
 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn “Gruitdagen”! We stimuleren op deze manier dat kinderen voor de 
pauze een stuk groente of fruit mee naar school nemen. 
 
Pen 
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen eens per jaar een pen van school.  Gaat deze stuk of geeft het kind de 
voorkeur aan een andere pen dan mag er één van huis worden meegenomen. Deze moet wel 
blauwschrijvend zijn en niet teveel ‘toeters en bellen’ hebben.  
 
Petten op in de klas 
Wij vinden oogcontact kunnen maken met kinderen (en ouders!) één van de voorwaarden om een goede 
relatie op te kunnen bouwen. Het dragen van een pet kan betekenen dat dit niet goed mogelijk is. We weten 
echter ook dat een pet voor sommige kinderen ‘houvast’ geeft, rust kan geven in een wereld vol prikkels. We 
hebben daarom de volgende regel op school: 
 
“Een pet mag op in de klas, mits de leerkracht en andere kinderen je ogen kunnen zien. Ook mag je niet 
spelen met je pet; hij moet op je hoofd blijven zitten! Wil je je pet niet meer op, dan doe je hem in je 
luizenzak aan de kapstok.” 
 
Plakboeken 
Alle kinderen krijgen een plakboek waarin ieder jaar leuke werkjes worden geplakt, een tastbare herinnering 
aan de "Holmtijd" als ze van school gaan. 
 
Projecten 
Eén of twee keer per jaar wordt er op school een project georganiseerd. Gedurende twee weken staat de 
hele school in het teken van dit project. Aan het einde van dit project volgt meestal een kleine 
tentoonstelling waar ook ouders, opa’s en oma’s e.d. voor worden uitgenodigd. 
 
Rookvrije school 
De Holm is een rookvrije school en dat betekent dat er ook op het schoolplein niet gerookt mag worden. We 
willen gezond gedrag stimuleren en in onze ogen is het roken in het bijzijn of in het zicht van kinderen daar 
niet passend bij.  
 
Schoolkamp 
Voor groep 8 organiseren we aan het begin van het schooljaar een kamp van drie dagen. We zien dit als een 
bijzondere gebeurtenis voor de kinderen en vinden dan ook dat alle kinderen mee moeten gaan. Als er 
financiële belemmeringen zijn proberen we daar een oplossing voor te vinden. Neemt u dan contact op met 
de groepsleerkracht of de directie.  
 
Schoolreis / schoolfeest 
Om het jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis of hebben ze een schoolfeest, waarbij groep 8 uiteraard 
ook bij het schoolfeest aanwezig is. Het schoolfeest noemen we “Zomerfeest” en is ook een moment waarop 
ouders worden uitgenodigd om het einde van het jaar ‘te vieren’ en ouders te bedanken voor hun hulp 
tijdens het schooljaar. 
Dit schooljaar (2020-2021) staat het schoolreisje op het programma. 
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Slotavond 
Aan het einde van het schooljaar waarin we op schoolreis gaan, wordt een slotavond georganiseerd voor alle 
ouders die zich betrokken voelen bij de school. Het is altijd moeilijk om al die mensen die kosteloos veel tijd 
en moeite aan school besteed hebben te danken voor hun inzet. Je kunt je een moderne basisschool haast 
niet meer voorstellen zonder hulp van ouders! Een gezellige moment ter afsluiting van een schooljaar is een 
prachtige gelegenheid om dat te vieren. 
 
Sponsoring 
PCBS De Holm onderschrijft het algemene sponsoringconvenant van het Ministerie van OC&W. Sponsoring 
heeft instemming van de MR nodig. 
 
Peuterspeelzalen  
Veel kinderen gaan op enig moment naar een peuterspeelzaal. Wij zien daarin een grote meerwaarde; het 
maakt de stap naar groep 1 minder groot. Wanneer uw kind dan in groep 1 begint, heeft het veel ‘schoolse 
zaken’ al geleerd en dat zorgt voor een goede start! 
 
We hebben met de peuterspeelzalen afspraken gemaakt om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. De meeste peuterspeelzalen werken met het PRAVOO-peutervolgsysteem. 
Bij de overgang van kinderen naar de basisschool wordt het PRAVOO-ontwikkelingsboekje van het kind 
overgedragen aan de groepsleerkracht van de basisschool. Indien nodig is er ook overleg tussen de 
pedagogisch medewerker van de speelzaal en de leerkracht van groep 1, uiteraard altijd met uw 
medeweten. Op deze manier dragen we bij aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind! 
 
Verjaardag kinderen 
De verjaardag van uw kind vieren we uitgebreid in de basisgroep. Uw kind mag in de groep trakteren en 
krijgt aan het einde van de dag een kaart met felicitaties van de juffen en meesters mee naar huis. Iets 
lekkers voor het team wordt in de teamkamer neergelegd. 
Misschien ten overvloede, maar we vragen u om zoveel mogelijk gezonde traktaties mee te geven! 
 
Verjaardag leerkrachten 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 vieren we de 
verjaardagen van de juffen en meesters op school 
gezamenlijk op één dag. Wel in de eigen basisgroep 
en/of Unit, met de eigen leerkrachten en met eigen 
feestelijke activiteiten. 
 
We hebben afspraken gemaakt over de cadeautjes voor de juffen (en meesters). Dit met als doel  
“De grote verschillen tussen cadeautjes die gegeven worden bij juffen-meesterdag en aan het einde van het 
schooljaar terugdringen. Kinderen meegeven dat het niet gaat om hoeveel je cadeau kost of hoe groot het 
is, maar dat het cadeautje ‘uit je hart’ komt.” 
 
Afspraken voor alle units: 
 

● Juffen/meesterdag: Kinderen (ouders) zijn vrij om iets te geven aan de leerkracht(en). Kinderen 
geven iets persoonlijks van maximaal €2,50. Uiteraard kan dit worden aangevuld met een 
zelfgemaakte tekening o.i.d. als het kind dat leuk vindt. 

  
 Cadeautjes worden op een centraal moment in de klas gegeven. We sporen ouders aan om de kinderen in 
ieder geval een tekening te laten maken en die te geven zodat alle kinderen iets geven en zich niet 
ongemakkelijk voelen in de klas. 
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● Zwangerschap, afscheid, lang ziek o.i.d.: de duo-partner van de betreffende lkr neemt contact 
op met de groepscoördinator en overlegt over een attentie/cadeautje voor de juf/meester die 
afwezig is/zal zijn. Uitgangspunt is iets dat zelf gemaakt is door de kinderen, eventueel aangevuld 
met een bos bloemen of een ander cadeautje. Bedrag: 1€ per kind. Altijd op vrijwillige basis!! 

            Het cadeau wordt aangeboden als “groepscadeau”. 
 
Als kinderen en/of ouders nog iets persoonlijks aan de betreffende leerkracht willen geven, doen ze dat 
buiten school en op eigen titel. 
 

● Einde van het schooljaar: Kinderen (ouders) zijn vrij om iets te geven aan de leerkracht(en). 
Bedrag van de attentie is max. €2,50.  

 
Cadeautjes worden niet centraal gegeven. Als de kinderen iets willen geven, is dat in de hele laatste 
schoolweek mogelijk op een moment dat het de leerkracht en kind past. 
 
Als ouders vinden dat er aanleiding is om echt een groter cadeautje aan te bieden aan de leerkrachten, dan 
moet dit na schooltijd samen met het kind gedaan worden. Hierdoor voorkomen we dat kinderen elkaar  
willen ‘aftroeven’ en kinderen zich schuldig kunnen gaan voelen omdat ze een kleine attentie of niks hebben.  
 
De groepscoördinator neemt desgewenst het initiatief naar ouders en kinderen om een gezamenlijk 
‘afscheidscadeautje’ te geven, bedrag weer max 1€ per kind/per lkr. Altijd op vrijwillige basis!! 
Het cadeau wordt aangeboden als “groepscadeau”. 
 
Verkeersonderwijs 
Op school maken we gebruik van het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. Groep 7 doet in de tweede 
helft van het schooljaar het schriftelijke en praktische verkeersexamen.  
 
Wijzigingen doorgeven  
Veranderingen in telefoonnummers, oppasadressen, waarschuwingsnummers, etc. vragen wij u zo snel 
mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht en/of administratief medewerker (Gaby van Rooij - 
gvrooij@voilaleusden.nl) . De gegevens kunnen dan meteen worden bijgewerkt. Er is niets vervelender dan 
te moeten ontdekken dat de telefoonnummers niet meer kloppen in geval van nood. 
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9. BEREIKBAARHEID TEAM, VOILA, MR / OR / OVERIGE 
 
   
KC Berkelwijk 
PCBS De Holm 
 

 
Berkelwijk 35, 3831 MN Leusden 

 
033 49432626 
info@deholm.nl 

Directie:   
Jolien Brouwer (directeur)  Ma-di-do 

   
   
 
VOILA 
Schoolbestuur 

   

e-mail: info@voilaleusden.nl    
Postadres  
Bezoekadres kantoor 

Postbus 366, 3830 AK Leusden 
‘t Erf 1, 3831NA Leusden 
 
 

033 4335010 
 
 

Bestuurder   
Akke Wiersma 
  

p/a Kantoor 
 

 

 
Medezeggenschapsraad  

  
 
 

Wessel van Eeuwen (voorzitter) 
 
Arjan Nuyten 
 
Ilona de Bil 

 

 
mr@deholm.nl 
 
mr@deholm.nl 
 
mr@deholm.nl 
 

Hester Butje Namens team  
 
Ilona van Bruggen 

 
Namens team 

 
 

 
Niki Kamerbeek 

 
Namens team 

 
 

 
 
Ouderraad 
Timo Beumer (vz) 
Carin Zuidema (secr) 
vacature (penningmeester) 
 
Groepscoördinatoren 

 
 
 
 
 
 
 
Zie Scheepsjournaal begin schooljaar 

 
 
 
or@deholm.nl 
or@deholm.nl 
or@deholm.nl 
 

 
Daniëlle de Leeuw 

 
Namens team 

 
 

   
 
Vertrouwenspersoon  
klachtencommissie (Voila) 

 
Jeroen Meijboom 
Marjon ter Heggeler 

 
Tel: 010-4071599 

evp@cedgroep.nl   
 
 
 
Landelijke Klachtencommissie  

 
 
 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

 
 
 
E:info@onderwijsgeschillen.nl 
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Primair Onderwijs  

T: 030 2809590 
 
Vertrouwenscontactpersoon  
De Holm: 

 
Yolenthe van Heck 

 
yheck@deholm.nl 
 
 
 

Vertrouwensinspecteurs Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
extremisme e.d. 

Tel: 0900 1113111 
(lokaal tarief) 

 
 
Leerplichtambtenaar 

 
p/a Gemeente Leusden 

 

 
 
Tel: 033 4961779 

   
Inspectie onderwijs info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 
Tel:0800 – 8051 (gratis) 
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