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Welkom!
De Pijlstaart is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappe-
lijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en geres-
pecteerd. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu. Bij ons 
is sprake van een veilig en tolerant schoolklimaat. Daarin besteden we veel aandacht aan door 
met kinderen te reflecteren op het eigen gedrag en als leerkracht, vanuit een positieve houding, 
het goede voorbeeld te geven.

De school heeft voor het eerst haar deuren geopend in augustus 1966. Het was destijds alleen 
een lagere school en er werd gestart met 2 leerkrachten. Vanaf januari 1974 kwam er een kleuter-
school bij die met één kleutergroep is gestart. Inmiddels heeft de school 345 leerlingen, verdeeld 
over 14 groepen.

Schoolgids 2022-2023

Ontwerp & Opmaak

www.studiosnoek.nl | 06 - 42 62 31 28
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Adresgegevens
OBS De Pijlstaart
Pijlstaartlaan 7
3645 GR Vinkeveen
tel.: 0297 - 261633
e-mail: administratie@obs-depijlstaart.nl
www.obs-depijlstaart.nl

Directie
Tom Hooghuis
directie@obs-depijlstaart.nl

Administratie
Laurette Toonen
Administratie@obs-depijlstaart.nl
 

Stichting AURO
De Pijlstaart staat onder het bevoegd gezag van de Stichting AURO, schoolbestuur voor het open-
baar primair onderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Op 1 januari 
2006 is al het openbaar primair onderwijs in deze gemeenten verzelfstandigd onder één bestuur 
gebracht. Het bestuur van de Stichting AURO is verantwoordelijk voor 9 scholen met in totaal 
ruim 2400 leerlingen en 210 medewerkers. Het stichtingsbestuur heeft een bestuurs- manager 
aangesteld en heeft hier een aantal van haar taken en bevoegdheden aan gemandateerd. Op de 
website van de stichting, www.stichtingauro.nl zijn alle overige gegevens te vinden. 

Leerlingaantal
De school heeft aan het begin van het schooljaar 2022-2023 een leerlingenaantal van 345 
verdeeld over 14 groepen. 

De gebouwen
Het schoolgebouw is eigendom van de Stichting AURO. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud 
en de inrichting van het gebouw en de bijbehorende terreinen. Het gebouw met daarboven appar-
tementen is ingericht voor het geven van onderwijs. Sinds maart 2008 is de Pijlstaart gehuisvest in 
een prachtig gebouw. Helaas is deze ruimte niet voldoende. Om kwalitatief onderwijs te verzorgen 
hebben we naast het hoofdgebouw, een stenen bijgebouw, noodlokalen en sinds het schooljaar 
2021-2022 twee lokalen in de Sint Jozefschool. In de noodlokalen geven we leerlingbegeleiding 
en kunst & cultuur. In het stenen gebouw in het park krijgt groep 8 les. De groepen 8 zitten in twee 
lokalen in de Sint Jozefschool. Bij ons op school mogen kinderen 

Algemene informatie

zelfstandig van het hoofdgebouw naar de overkant en vice versa lopen. De groepen 3 t/m 8 krijgen 
bewegingsonderwijs in de sportzaal van dorpshuis De Boei aan de Kerklaan. De groepen 1 en 2 
gymmen in de gymzaal van Schakel, de naastgelegen school.
 
Gemeente de Ronde Venen heeft in april 2022ingestemd met een verbouwing en nieuwbouw om 
de huisvesting weer op orde te krijgen. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 zal de interne 
verbouwing klaar zijn waardoor we één extra lokaal hebben in het hoofdgebouw. Aan het eind van 
schooljaar 2022-2023 zijn de huidige noodlokalen vervangen door vier prachtige lokalen. 
Zodoende starten we in het schooljaar 2023-2024 met alle groepen in en rondom het hoofdge-
bouw. Dit alles uiteraard onder voorbehoud. De groepen ½ nemen in het schooljaar 2023-2024 
intrek in het gebouw in het park met een eigen plein. De groepen 3 t/m 8 kunnen we vanaf dat 
moment weer in het hoofdgebouw onderwijs geven.

Schoolrooster (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 8.30 tot 14:15 uur.

Woensdag 
 8.30 tot 12.30 uur.

De deuren van de groepen ½ gaan om 8.20 uur open.
De overige groepen mogen om 8.25 uur naar binnen.
 

Tussenschoolse opvang
Lunchen doen de kinderen met de leerkracht. Brood & Spelen verzorgt de begeleiding van het 
buitenspelen van de kinderen tijdens de pauze. Zij zorgen ervoor dat er elke dag pleinwachten 
aanwezig zijn bij ons op school. Passend bij het pedagogische klimaat van de school zijn er spelle-
tjes of sportactiviteiten zodat de kinderen kunnen ontspannen. De pleinwachten worden opgeleid 
door Brood & Spelen en kunnen conflictsituaties begeleiden. Zij verzorgen zowel de pauzes bij het 
hoofdgebouw als bij het stenen bijgebouw en de Jozefschool-dependance. 
Om de kosten voor de pleinwachten van Brood & Spelen te kunnen betalen, vragen wij om een 
vrijwillige bijdrage van 90 euro per jaar. U ontvangt begin van het schooljaar een mail hierover 
vanuit het systeem Schoolkassa om dit bedrag aan ons over te maken.

Contactpersoon:
Christl - Brood en Spelen
Coördinator TSO De Pijlstaart
pijlstaart@broodspelen.nl
06-39110580
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Ziekmeldingen of andere meldingen
Ziekmeldingen kunt u doorgeven via onze ouderapp Parro. Wij verzoeken u afspraken voor de 
tandarts, de orthodontist, enz. zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Rondleidingen en informatiebijeenkomsten
Deze gids bevat veel informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is. Om een indruk te 
kunnen krijgen van de school en uw persoonlijke vragen te kunnen stellen, plannen wij rondlei-
dingen voor toekomstige ouders. De rondleiding is met de directeur, Tom Hooghuis. Voor vragen 
en intekenen kunt u een mail sturen naar: administratie@obs-depijlstaart.nl. Bellen kan natuurlijk 
ook: 0297 - 26 16 33.

Nieuwsbrief
Aan het begin van elke maand komt onze Nieuwsbrief “Pijlsnel” uit. Via de nieuwsbrief wordt u op 
de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken op de Pijlstaart.

E-mailverkeer en Parro
E-mailverkeer met de leerkracht proberen wij zoveel mogelijk te beperken. Wij gebruiken de app 
Parro om mooie momenten uit de klas te delen, afspraken te plannen en berichten te sturen. Parro 
is het communicatiemiddel waarmee u ook contact kunt opnemen met de leerkracht. 
Daarnaast staat de deur van onze mooie dorpsschool altijd open voor een persoonlijke gesprek.

Communicatieprotocol
Dit protocol heeft tot doel een goede balans te bereiken tussen verantwoord en wenselijk gebruik 
van Parro en de bescherming van de privacy van ouders, kinderen en leerkrachten. Wanneer er 
sprake is van een klacht of ander ongenoegen spreek elkaar dan aan op een geschikt moment 
en/of maak een afspraak. 
 
Parro is geschikt voor:
 • Het verstrekken van informatie over schoolzaken (nieuwsbrief etc.)
 • Het maken en bevestigen van een afspraak
 • Informeren over praktische zaken
 • Leerkrachten beantwoorden berichten z.s.m. tussen 8.00 en 16.30 uur binnen 2 
   werkdagen.
Parro is niet geschikt voor:
 • Discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen
 • Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie
 • Het uiten van klachten, hiervoor kunt u de klachtenprocedure gebruiken

Algemene informatie

Vakanties en vrije dagen
Nederland is in verband met de vakantiespreiding verdeeld in drie regio’s. Gemeente de Ronde 
Venen valt onder de regio Midden-Nederland. Meer informatie over de data voor volgende jaren, 
kunt u vinden op de website van het ministerie van OC&W: www.ocenw.nl

Voor het actuele vakantierooster verwijzen wij u door naar onze website.

Verjaardagen en traktaties
Jarig zijn is leuk. De leerling wordt in de klas in het zonnetje gezet, mag trakteren in de klas en 
‘de klassen rond’. Vervolgens zetten alle aanwezige medewerkers een felicitatie op de kaart. Vaak 
wordt er binnen en buiten de klas getrakteerd. De Pijlstaart heeft een sterke voorkeur voor de 
‘gezonde traktatie’ en verzoekt ouders om dit advies te volgen, vanuit zowel opvoedkundige als 
directe gezondheidsoverwegingen.

Uitnodigingen
Wilt u de uitnodigingen voor een feestje niet uitdelen in de klas? Gelieve na school op het school-
plein of breng/mail de uitnodigingen rond.

Veiligheid en BHV
OBS de Pijlstaart spant zich in om zowel in fysiek als sociaal opzicht een veilige school te zijn voor 
leerlingen en personeel. Daartoe zijn plannen, protocollen en regels opgesteld. Samen vormen 
deze het veiligheidsplan van de Pijlstaart. In het geval van calamiteiten zijn er binnen het school-
team personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Deze personeelsleden worden jaarlijks 
bijgeschoold.
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Onze School
Een school die door samen leren, samen leert leven.
De Pijlstaart is een echte dorpsschool. We beseffen dat we een belangrijk onderdeel zijn van het 
sociale leven in Vinkeveen en willen daar te allen tijde en in brede zin een positieve bijdrage aan 
leveren. We zijn bewust laagdrempelig en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en andere 
betrokkenen hartelijk worden ontvangen, zich welkom voelen op onze school en er graag komen. 
Maar bovenal is de Pijlstaart een gestructureerde en veilige leeromgeving voor kinderen waar we 
ons gezamenlijk inzetten, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Pijlstaart is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappe-
lijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en geres-
pecteerd. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu. Bij ons 
is sprake van een veilig en tolerant schoolklimaat. Daarin besteden we veel aandacht aan door 
met kinderen te reflecteren op het eigen gedrag en als leerkracht, vanuit een positieve houding, 
het goede voorbeeld te geven. Op de Pijlstaart willen we met en van elkaar leren en streven we 
ernaar kinderen zoveel mogelijk te betrekken in het leerproces. Wij zijn ervan overtuigd dat betrok-
kenheid de motivatie van lerende kinderen vergroot.  De Pijlstaart ziet het tevens als haar missie 
een inspirerende en creatieve school te zijn waar ieder kind gezien wordt en waar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen zijn. Deze begrippen zijn onze 
richtingwijzers in het bieden van uitdagend en betekenisvol onderwijs. Met dit onderwijs willen wij 
bereiken dat kinderen voorbereid worden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, 
zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.

Om deze bovenstaande missie waar te maken creëren wij een veilig, uitdagend en stimulerend 
klimaat voor onze leerlingen. Onze leerkrachten zijn sterk op vakinhoud en stimuleren een actie-
ve, gemotiveerde en onderzoekende leerhouding bij onze leerlingen. We leggen het accent op het 
leren als uitdaging, het activeren van de nieuwsgierigheid en het aansluiten bij de beginsituatie 
van ieder kind. De Pijlstaart is een school waar kinderen gezien worden, niet alleen door oog te 
hebben voor wat direct zichtbaar is, maar juist ook door oog te hebben voor wat er echt speelt. Wij 
vinden dat dit kinderen motiveert om het beste uit zichzelf te halen met daarbij respect voor elkaar, 
de omgeving en zichzelf als basisvoorwaarden.

Het onderwijsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig heb-
ben om zich staande te kunnen houden in de hedendaagse kennissamenleving. Dit zijn de zo-
genaamde 21st Century Skills zoals: communiceren, samenwerken, mediawijsheid, ICT-basis-
vaardigheden, informatievaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen en 
sociale- en culturele vaardigheden.

Organisatievorm
Het onderwijs op de Pijlstaart wordt gegeven volgens het systeem van leerstof jaarklassen, waar-
bij leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en ongeveer dezelfde leerstof krijgen 
aangeboden. Binnen deze organisatievorm streven wij naar een optimale vorm van differentiatie. 

Vormgeving van het onderwijs

Ofwel: de school probeert iedere leerling zo goed mogelijk op zijn of haar eigen niveau onderwijs 
te bieden. Daardoor blijft de leerling succes ervaren en zich competent voelen. Alleen voor de 
groepen 1 en 2 wordt van het systeem van leerstofjaarklassen afgeweken. Zij zijn gemengd
gegroepeerd.

De jaargroepen zijn verdeeld in drie bouwen:
 • de onderbouw: groep 1/2 
 • de middenbouw: groep 3, 4 en 5 
 • de bovenbouw: groep 6, 7 en 8

Didactisch handelen
Onze onderwijsambities leest u terug in het Schoolplan welke vervolgens zijn getrechterd in het 
Jaarplan en de Jaarplanposter. Onze ambities:

 • Focus op de overdracht van kennis en vaardigheden (cognitieve ontwikkeling)
 • Burgerschapsontwikkeling
 • Ontwikkeling van expressieve en kunstzinnige kennis en vaardigheden
 • Ontwikkelen van digitale vaardigheden

Op de Pijlstaart vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen om samen 
te kunnen en willen leren. Een sfeervolle en uitnodigende leeromgeving nodigt als vanzelf de 
kinderen uit om actief, met plezier en succes aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden te 
werken. Het team van leerkrachten wil bereiken dat tijdens de onderwijsleertijd elke leerling zo-
veel mogelijk tot zijn recht komt. We willen extra aandacht besteden aan kinderen met een lager, 
maar ook met een hoger dan gemiddeld cognitief niveau. Uiteraard ligt onze focus niet alleen bij 
de uiteinden van het spectrum, maar is het onderwijs met name gericht op de grote basisgroep. Zij 
vormen de grootste groep van de school en krijgen gerichte instructie om vervolgens zelfstandig 
of gezamenlijk aan de slag te gaan. 

Motivatie en inspiratie leiden tot creativiteit in het oplossen of aanpakken van problemen en vraag-
stukken en in het zoeken, ordenen en verwerken van informatie. Kinderen een actieve, creatieve 
en onderzoekende houding aanleren, is daarom een doel van het onderwijs op de Pijlstaart. Voor 
dit onderwijs heeft de Pijlstaart inspirerende en geïnspireerde leerkrachten die samenwerken en 
samen leren. 

Voor de kennisoverdracht maken de leerkrachten gebruik van verschillende didactische werkvor-
men waaronder het EDI-model. Er zijn op de Pijlstaart vakdocenten voor bewegingsonderwijs, 
muziek en beeldende vorming aangetrokken om deze vakken consequent en op hoogwaardig 
niveau aan de kinderen te kunnen aanbieden.



12 13

Onze onderwijsmethodes
Bij elk lesonderdeel worden onderwijsmethodes gebruikt. Deze zijn vaak recentelijk aangeschaft 
en door ons getoetst op bruikbaarheid en effectiviteit. Op de Pijlstaart hechten wij groot belang aan 
het blijven actualiseren van de onderwijsmethodes. 

De onderwijsmethodes die op de Pijlstaart gebruikt worden zijn:

Technisch lezen:
Veilig Leren Lezen gr. 3
Leesbevordering en leesmotivatie gr. 4, 5, 6
Begrijpend/studerend lezen:
Leeslink
 
Taal en spelling:
Nieuw Nederlands Junior

Rekenen:
De wereld in getallen gr. 3 t/m 8
 
Sociale competentie:
Kanjertraining
 
Volgsysteem groep ½
Kleuterplein  
 
Schrijven:
Pennenstreken groep 3-8
 
Engels:
Take it easy vanaf gr. 1-8
 
Wereldoriëntatie: 
Blink

Muziek:
123Zing

Verkeer:
Rondje Verkeer –groep 1,2 en3
Stap Vooruit –g roep 4
Op voeten en fietsen – groep 5 en 6
Jeugdverkeerskrant –groep 7-8
 

Vormgeving van het onderwijs

Instructiemodel EDI
Inspelen op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling hoort een standaard kenmerk te 
worden van het dagelijks didactisch handelen. Concreet betekent dit dat een les door de leerkracht 
zal worden ingeleid met een korte instructie (EDI-model) waarna de leerlingen die dat aankunnen 
aan de slag kunnen. Van essentieel belang zijn de controle van begrip vragen die een leerkracht 
stelt om zo zicht te krijgen op de beheersing. Vervolgens is er voor de andere leerlingen een uitge-
breidere instructie. Daarna kunnen de meeste kinderen aan het werk met hun verwerking. Na het 
lopen van één of twee hulprondes, zal de leerkracht aan één of een klein groepje leerlingen aan 
een instructietafel aangepaste instructie of leerstof aanbieden. Het zelfstandig werken is hierbij 
een middel om tot differentiatie op meerdere niveaus te kunnen komen. Wanneer leerlingen meer 
ondersteuning nodig hebben is het mogelijk dat de remedial teacher deze ondersteuning geeft.  
Op de Pijlstaart werken we vanaf schooljaar 2022-2023 met een leerplein zodat leerlingen ook de 
mogelijkheid hebben om in en andere omgeving zelfstandig te werken.

Afgestemd onderwijsaanbod
Leerkrachten werken op basis van handelingsgericht werken met 3 instructieniveaus. De leerlin-
gen worden op basis van leerontwikkelingen, leerstijl en onderwijsbehoeften ingedeeld in 3 (4) 
niveaus:
 1. Instructieonafhankelijke leerlingen: de leerlingen kunnen de doelen, zoals geformu  
 leerd voor deze periode, bereiken en daarbij nog extra doelen behalen als verdieping   
 en verrijking.
 2. Instructiegevoelige leerlingen (basisaanbod): de leerlingen kunnen de doelen zoals   
 geformuleerd voor deze periode met de basisinstructie bereiken.
 3. Instructieafhankelijke leerlingen: de leerlingen kunnen de doelen zoals geformuleerd   
 voor deze periode bereiken als zij daarbij extra ondersteuning krijgen in de vorm van   
 extra instructie, begeleiding, oefening en lestijd.
 4. Individuele leerling: leerlingen met specifieke pedagogische en/of didactische behoefte  
 (leerlingen met een ontwikkelperspectief (OPP).

Onderwijs aan kleuters – groepen 1/2
‘Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren.’ 
Op de Pijlstaart vinden we het belangrijk dat kinderen leren door middel van spel. Jonge leerlingen 
ontwikkelen zich spelenderwijs. Door spel leren zij de wereld om hen heen beter begrijpen. Ze le-
ren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Wij werken met heterogene groepen.In de onderbouw 
werken we thematisch. Door de themakeuze, materialen en inrichting prikkelen we kinderen om 
tot spel te komen. Aan de hand van een thema plannen we activiteiten, zoals de opdrachten en de 
kringactiviteiten. Ook de hoeken worden ingericht, zodat leerlingen binnen dit thema spelender-
wijs kunnen leren. Bij het thema ‘Eten en Drinken’ maken we bijvoorbeeld een supermarkt, waarbij 
de kinderen de handelingen uit de werkelijkheid kunnen naspelen, zoals een boodschappenlijst 
maken en betalen bij de kassa.
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De Pijlstaart zet het lerende kind centraal. Al spelenderwijs bieden wij de doelen aan. Daarnaast 
gebruiken we een aantal methodes als inspiratiebron, zoals Kleuterplein, 123Zing, Kanjertraining 
en Take it easy. De Kanjertraining is een methode voor de sociale- en emotionele vorming.

Doelen
Op de Pijlstaart bieden wij de kleuters een breed curriculum, zodat kinderen zich op allerlei ver-
schillende domeinen kunnen ontwikkelen. We werken aan verschillende doelen voor taal, reke-
nen, muziek, wereldoriëntatie, Engels, grove motoriek, fijne motoriek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. We volgen de SLO doelen welke op deze site vermeld. Deze vind u op:
https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/ 

Niveauverschillen
Ieder kind leert op zijn of haar eigen tempo en niveau en heeft verschillende interesses. Wat ze 
allemaal gemeen hebben is hun natuurlijke drang tot leren. In onze aanpak om het leren te bege-
leiden houden wij op verschillende manieren rekening met ieder kind.

De kring
Meerdere keren op een dag zitten wij in een kring. Daarbij willen we dat de kleuters actief be-
zig zijn. Er worden verschillende werkvormen ingezet, waarbij de kinderen de ene keer luisteren 
naar de instructie van de leerkracht en de andere keer samen met hun klasgenoten opdrachten 
uitvoeren. De kring is een combinatie tussen instructiemomenten en actieve werkvormen. Een 
voorbeeld hiervan is dat de leerkracht een nieuwe letter aanbiedt (instructie) en daarna gaan de 
kinderen de letter uitbeelden of de letter zoeken in de klas (actieve werkvormen).
Tijdens de kring houden we rekening met de niveauverschillen door verschillende soorten vragen 
te stellen (hogere orden denkvragen van de taxonomie van Bloom). We laten de kinderen ook van 
elkaar leren door ze te laten samenwerken met coöperatieve werkvormen. Kinderen met verschil-
lende ontwikkelingsniveaus kunnen elkaar dan helpen.

De kleine kring
Werken met een kleine kring is een vorm van interne differentiatie: het op basis van verschillen 
indelen van leerlingen binnen een klas of groep. We houden de ontwikkeling van de kinderen bij 
via onze registratielijsten gebasseerd op SLO-doelen. We kunnen dan zien of de kinderen de 
doelen hebben behaald. Alle kinderen mogen zich op hun eigen tempo ontwikkelen. We volgen 
daarom hun ontwikkeling door middel van observaties. Op basis van deze observaties worden 
er niveaugroepen gemaakt. Wanneer de kinderen de doelen nog niet hebben behaald, zullen we 
deze kinderen extra begeleiden. Dit geldt ook voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong 
hebben. Zij zullen extra uitdaging krijgen. Zo krijgt iedereen begeleiding op zijn of haar ontwikke-
lingsniveau. De kleine kring vindt plaats met maximaal 6 kinderen en wordt door de leerkracht of 
onderwijsassistent uitgevoerd.  
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De weektaak
Er is veel niveauverschil tussen de kinderen. Zij krijgen daarom een weektaak die passend is bij 
hun eigen niveau. Er zijn 3 verschillende soorten weektaken. Deze hebben een dierennaam ge-
kregen, namelijk olifanten, zebra’s en tijgers. Elk kind wordt ingedeeld bij de weektaak die het best 
passend is. Dit wordt gedurende het jaar nauwkeurig in de gaten gehouden, waardoor de kinderen 
kunnen wisselen van weektaak.

Communicatie
Communicatie met ouders vinden wij belangrijk. We voeren voordat het kind start met elke ouder 
een kennismakingsgesprek. Daarnaast voeren we 2 keer per jaar oudergesprekken waarbij de 
voortgang wordt besproken. Mochten er bijzonderheden zijn, dan wordt er vaker contact gezocht 
met de ouders. Ouders kunnen ook altijd met hun vragen bij de leerkracht terecht.

De communicatie over thema’s, hulp in de klas en andere zaken rondom de klas verloopt voor-
namelijk via Parro. Daarnaast maken we gebruik van een klassenouder die zorgt voor de verdere 
communicatie naar ouders. De onderbouwleerkrachten hebben structureel gezamenlijk overleg, 
waardoor er één lijn is binnen de onderbouwgroepen en alle ouders dezelfde informatie ontvan-
gen.

De 3+ groep op de Pijlstaart. 
Kinderen vanaf 3 jaar, die gebruik maken van de opvang van Kinderopvang Ot & Sien, kunnen 
gebruik maken van een 3+ voorziening. Deze zogenaamde 3+ groep is een samenwerking met de 
Pijlstaart en het kinderdagverblijf. 

Het doel van deze 3+ groep is om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken 
met school, zodat ze spelenderwijs beginnende schoolse vaardigheden op kunnen doen. 

Hierbij moet gedacht worden aan activiteiten in de kring, zoals voorlezen en praten  over verschil-
lende onderwerpen, waarbij  je moet wachten op elkaar en je vinger moet opsteken als je aan de 
beurt wilt komen. Daarnaast komt het benoemen van vormen, kleuren, cijfers en letters spelen-
derwijs aan bod. 

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de wetswijziging ‘Passend Onderwijs’ ingegaan. Binnen het onderwijs 
zullen reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauwer samenwerken 
met als doel passende ondersteuning te bieden zodra kinderen zich optimaal kunnen ontwikke-
len. Passend onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop staan in 
plaats van beperkingen. Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar: ‘wat heeft dit kind nodig?’ staat 
centraal.
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Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke 
reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met 
de ouders, of andersom. Samen met de intern begeleiders wordt gezocht naar de meest passen-
de onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Schoolkeuze, aanmelding en toelating
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 
U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Om goede en passende zorg voor uw kind te verzorgen 
vragen wij u ons volledig op de hoogte te brengen van de zorgbehoeften van uw kind. Denkt u 
hierbij aan: een meervoudige handicap, volledig doof, een medische achtergrond, volledig blind, 
psychische problematiek of een combinatie van deze. Als het voor het welzijn van het kind niet 
meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, of als een veilig ontwikkel-
klimaat voor de groep onder druk komt, volgt plaatsing op een school voor speciaal (basis)onder-
wijs.Uiteraard zijn we bereid mee te denken voor een passende plek voor uw kind.

Informatie over de ondersteuning die een school kan bieden, kunt u vinden in het ondersteunings-
profiel van de school. In geval van aanmelding bij één van de bij Passenderwijs aangesloten scho-
len, waarbij de school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de procedure 
worden gehanteerd welke binnen het samenwerkingsverband is vastgesteld. Deze procedure is 
als bijlage opgenomen in het ondersteuningsplan van Passenderwijs. 

Onze school en/in het samenwerkingsverband Passenderwijs
Het schoolbestuur in de Ronde Venen werkt samen met samenwerkingsverband Passenderwijs. 
Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk kind een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod te 
bieden. Om dit te realiseren zijn afspraken gemaakt over het niveau van ‘basisondersteuning’ en 
‘extra ondersteuning’. Alle scholen dienen de vastgestelde basisondersteuning te bieden. Passen-
derwijs zal de komende jaren de scholen hierin blijven ondersteunen. Passenderwijs doet dit door 
de inzet van meerpartijenoverleggen en consultaties op scholen, de leeskliniek en trainingen. Een 
aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van Passenderwijs, middels het Groeido-
cument.

Een kind met intensievere onderwijs- behoeften dan in de basis op de school wordt geboden, 
kan in aanmerking komen voor ‘extra ondersteuning’. De ‘extra ondersteuning’ wordt binnen Pas-
senderwijs vormgegeven middels arrangementen. Scholen kunnen zich melden bij het Loket van 
Passenderwijs indien ‘extra ondersteuning’ gewenst is. De manier van werken en het ondersteu-
ningsaanbod van Passenderwijs is beschreven in het Ondersteuningsplan en beschikbaar op de 
website; www.passenderwijs.nl. 

Met Passend Onderwijs wordt ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school 
heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijs- behoeften een passend 
onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is 
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zoekt de school gezamenlijk met ouders naar een passende school. School kan hierbij ondersteu-
ning vragen bij het samenwerkingsverband Passenderwijs de Coördinator van Passenderwijs.

Ouders denken mee
De medezeggenschapsraad (= MR) is een orgaan, dat voortkomt uit de Wet op de Medezeggen-
schap Onder wijs. In de MR van “De Pijlstaart” hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting. In 
het reglement van de MR is geregeld in welke zaken het schoolbestuur (= de gemeente) instem-
ming moet vragen van de MR, dan wel advies van de MR dient in te winnen. Het bestuur kan een 
advies naast zich neerleggen, maar zonder instemming van de MR is een besluit niet mogelijk. 
Zo heeft de MR bijvoorbeeld een duidelijke stem in de vaststelling van het jaarlijkse formatieplan. 
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage. De vergaderingen zijn openbaar. Naast het 
bijwonen van de vergaderingen kunt belangrijke zaken op de agenda laten zetten. 
U kunt uw vragen of ideeën mailen naar: mr@obs-depijlstaart.nl
 
Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ( = GMR). Hierin zijn de 
medezeggenschaps raden van alle openbare basisscholen in ons bestuur vertegenwoordigd. 
De G.M.R. overlegt periodiek met het bestuur over schooloverstijgende zaken. De Pijlstaart wordt 
in de GMR door 1 leerkracht en 1 ouder vertegenwoordigd. Als u zich kandidaat wilt stellen voor 
de MR kunt u dit doorgeven aan de directie. Ook hangt er een brievenbus in bij de hoofdingang 
waarin u post voor de MR kwijt kunt. De notulen vindt u op de website.

Ouderhulp
Als dorpsschool hebben wij regelmatig behoefte aan hulp van ouders bij activiteiten in of buiten de 
school, zoals bijvoorbeeld bij het lezen, het werken met het ontwikkelingsmateriaal in de groepen 
1/2, excursies, sporttoernooien. enz. De school prijst zich gelukkig dat veel ouders bereid zijn om 
te assisteren na instructie en overleg met de leerkracht.
 

Onderwijs op maat
Kinderen ontwikkelen zich verschillend, zowel qua tempo, niveau als interesse. De Pijlstaart pro-
beert zo goed mogelijk aan deze verschillen tegemoet te komen, want ‘leren is balanceren op de 
grens tussen kunnen en niet kunnen’. Een kind moet zich competent kunnen voelen en tegelijk uit-
gedaagd worden. Een kind dat langdurig niet de kans krijgt om te balanceren, leert niet effectief en 
raakt gedemotiveerd. Om ieder kind die kans zoveel mogelijk wel te geven èn om hen het plezier 
in het leren laten behouden, is onderwijs op maat erg belangrijk. De Pijlstaart geeft het onderwijs 
op maat vorm door in de jaarklassen zoveel mogelijk te differentiëren.

Kinderen ontwikkelen zich in groepen van leeftijdsgenoten en krijgen daarin een programma met 
basisleerstof aangeboden dat is afgestemd op het verwezenlijken van de kerndoelen. De mees-
te leerlingen kunnen dit onderwijs volgen. Kinderen die meer capaciteiten hebben, krijgen extra 
leerstof aangeboden die voor hen uitdagend en verrijkend is. Kinderen die moeite hebben om de 
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basisstof te volgen, krijgen aangepaste instructie of, indien nodig, de leerstof op een aangepast 
niveau aangeboden.
De leerkrachten proberen in eerste instantie de belemmeringen die een kind in zijn ontwikkeling 
kan hebben, zoals leer- en gedragsproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele pro-
blemen, in de groep op te vangen. 
Als dat niet of onvoldoende lukt, neemt de leerkracht contact op met de interne begeleiders (IB-
er) en met de ouders. Het werk van de IB-er bestaat uit het coördineren, organiseren, begeleiden 
en administreren van de leerlingenzorg. Daarnaast zijn de IB-ers verantwoordelijk voor een stuk 
onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing. Het uitgangspunt op de Pijlstaart is dat de leerkracht 
verantwoordelijk is en blijft voor de kinderen van de groep. 

Als een leerling speciale leerhulp nodig heeft, wordt deze aangemeld bij de IB-ers. In overleg met 
de IB-er stelt de leerkracht een plan op. Dit plan wordt zoveel mogelijk binnen de groep uitgevoerd 
waarbij het inschakelen van de remedial teacher niet uitgesloten wordt. Wanneer deze hulp niet 
toereikend is, is het mogelijk om in overleg met de ouders, kinderen te laten onderzoeken om aan 
de hand van de bevindingen meer uitgebreide plannen op te stellen en uit te voeren of een onder-
wijsarrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Het is ook mogelijk om voor een leerling van de bestaande leerstof van het betreffende leerjaar af 
te wijken. Voor deze leerling wordt er dan een OOP opgesteld. (onderwijs ontwikkelingsperspec-
tief). Voor dit OOP, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld, is toestemming van de 
ouders nodig. 

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen - leerlingvolgsysteem
Het is essentieel voor de evaluatie van de voortgang van het onderwijsproces dat de ontwikkeling 
en de vorderingen van de kinderen goed worden vastgelegd. Op de Pijlstaart wordt van elk kind 
een leerlingdossier bijgehouden in het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin worden ge-
gevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale 
onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. 

De leerkrachten en de interne begeleiders beheren dit leerlingvolgsysteem. Alle gegevens zijn 
vertrouwelijk en zijn niet toegankelijk voor derden zonder toestemming van de ouders. Ouders 
kunnen altijd inzage krijgen in het dossier van hun kind. Naast het toetsen van de behandelde 
leerstof in de groep, vindt er vanaf groep 3, twee keer per schooljaar (januari en juni) een landelijk 
genormeerde CITO-toetsing plaats op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Voor de afname 
van de toetsen hanteert de Pijlstaart een toetskalender opgesteld door de IB-ers. Dit is een plan-
ning van alle af te nemen niet-methode gebonden toetsen. Deze toetsen zijn landelijk en objectief 
genormeerd en voorzien van vergelijkingstabellen, zodat leerkrachten en begeleiders kunnen zien 
hoe de resultaten zich verhouden tot die van andere leerlingen. De interne begeleiders bespreken 
samen met de leerkrachten de resultaten en er worden eventueel afspraken gemaakt over indivi-
duele begeleiding van leerlingen binnen de klas. 
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Onderwijsbehoeften
De Pijlstaart tracht de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk in een doorgaande lijn te laten 
verlopen. Op gezette tijden wordt vastgesteld welke problemen kinderen eventueel ondervinden in 
het leer- en ontwikkelingsproces. De leerkracht bepaalt, eventueel in samenwerking met de intern 
begeleiders, op welke wijze leerlingen bij belemmeringen in het leer- en ontwikkelingsproces ge-
holpen kunnen worden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op kennis en vaardigheden die de leerling 
zich al wel eigen heeft gemaakt, om het zelfvertrouwen te vergroten. Wanneer een leerling, on-
danks de individuele zorg door de groepsleerkracht, op een groot aantal leergebieden achterblijft, 
kan de ouders/verzorgers geadviseerd worden de leerling een jaar over te laten doen of voor een 
bepaald vak af te wijken van de bestaande leerlijn. Dit advies wordt uitgebracht na overleg tussen 
de groepsleerkracht, de intern begeleider en zo nodig de schoolleiding. Vanzelfsprekend wordt in 
dit advies ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling betrokken. In slechts een enkel 
geval zal in samenspraak met de ouders besloten worden, dat een leerling een leerjaar ‘overslaat’. 
De Pijlstaart betracht hierbij een grote zorgvuldigheid en besluit hier uitsluitend toe na intensief 
overleg met de ouders en het samenwerkingsverband. 

Als een leerling ondanks alle extra hulp en inspanning niet goed kan worden begeleid op onze 
school, kan verwijzing naar een andere school nodig zijn. Dat kan een andere basisschool zijn of 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de procedure die daartoe wordt gevolgd, spelen de 
ouders een belangrijke rol: iedere stap wordt met hen overlegd. 

De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van spelling, rekenen en begrij-
pend lezen krijgen actieve begeleiding op maat van ons geschoolde RT-er en IB-ers in de coördi-
nerende rol. Wij bieden leerlingbegeleiding in en buiten de groep aan. Dit is bewezen effectief voor 
de leerresultaten van de kinderen. Op de Pijlstaartschool wordt er gewerkt met groepsplannen 
voor rekenen en spelling. Deze plannen worden gemaakt volgens een vaststaand schema van 
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. De verschillende fases en de stappen die we moe-
ten nemen, staan beschreven in het RT-beleidsplan.

Meerbegaafde leerlingen
Er zijn leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Binnen de methodieken die wij hanteren op 
school is er ruimte om aan de behoefte van meer- en hoogbegaafden te voldoen. Dit bestaat 
hoofdzakelijk uit verbreding - en verrijkingsmateriaal. Dit is materiaal op het gebied van rekenen 
en taal dat breder met de stof omgaat. Verrijkingsmateriaal is materiaal op andere gebieden, en 
boort andere interesses aan. Het materiaal is over het algemeen zelfstandig te verwerken. Daar-
naast is er voor de meer- en hoogbegaafde kinderen een aanvullend programma: de PLUSklas.  
Hierbij ligt de nadruk op het volgen van moeilijkere instructies, het geheugen leren gebruiken, 
kritisch/creatief/filosofisch leren denken en zelfstandig werken. De feedback is op het leerproces, 
waarbij het resultaat van ondergeschikt belang is. De ontwikkeling van de executieve vaardighe-
den spelen hierbij een rol, daar deze ertoe leiden dat kinderen zichzelf kunnen motiveren om suc-
ceservaringen te hebben. Daarnaast is er een schooloversteigende plusklas, het Vooruitwerklab, 
een voorziening van het samenwerkingsverband.
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Dyslexiebeleid
De Pijlstaart besteedt veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren en de begeleiding van leerlin-
gen met lees- en spellingproblemen. Indien deze zorg en begeleiding weinig of geen resultaten 
geeft spreken we van ernstige lees- en spellingproblemen of dyslexie. Als definitie van dyslexie 
hanteren we de definitie van de gezondheidsraad: 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen bij het aanleren en het 
accuraat en/of vlot toepassen van de woordidentificatie bij het lezen en/ of spellen. 
Bij dyslexie is dus altijd sprake van: 
 • Een ernstige lees- en/of spellingsachterstand 
 • Een hardnekkig didactisch resistent probleem 
 • Trage/onnauwkeurige woordidentificatie 

We spreken niet van dyslexie tot, volgens de officiële criteria door een GZ-psycholoog/ orthope-
dagoog, is vastgesteld dat sprake is van dyslexie. In alle gevallen van lees-/ spellingproblemen 
wordt de leerling extra begeleid. 

Leesproblemen; beter voorkomen dan genezen! 
Signaleren de leerkrachten in groep 2 problemen met de leesvoorwaarden: letterkennis en syn-
these dan kan vanaf groep 2 “Bouw!” worden ingezet; het gecertificeerde adaptieve interventie-
programma ter preventie van ernstige leesproblemen. Deelnemende leerlingen worden begeleid 
door leerlingen uit een hoger leerjaar en de IB-er heeft een coördinerende rol. Samen leven, 
samen leren!

Als sprake is van hardnekkige lees- en spellingproblemen bespreken we graag met ouders hoe 
we hun kind het beste kunnen begeleiden. In het geval van ernstige lees-/ spellingproblemen heb-
ben we het vertrouwen en de medewerking van ouders nodig om tot goede resultaten te kunnen 
komen. Daarbij is voor ons niet alleen het lees- en spellingniveau van belang, maar ook het soci-
aal-emotioneel functioneren van de leerling. 

Schoolgezondheidszorg
De Pijlstaart onderhoudt op het gebied van de gezondheidszorg voor de leerlingen contacten met 
de GGD Midden-Nederland en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Jeugdgezondheidszorg van 
GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te onder-
steunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit 
om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te onder-
steunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals 
die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. In principe is het 
eerste onderzoek tijdens de basisschoolperiode het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na 
het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er 
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nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt 
dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. 

Jeugdconsulent Gemeende de Ronde Venen
Een keer in de twee weken is de jeugdconsulent een dagdeel aanwezig op de Pijlstaart. Deze 
data zijn terug te vinden in de jaarkalender. De jeugdconsulent is er voor ouders. Er is een open 
spreekuur, laagdrempelig. Voor allerlei zaken kunt u bij haar terecht. Zij is het eerste aanspreek-
punt bij opvoedkundige zaken.

Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De spreekuren vinden plaats op de GGD-locatie. U kunt er terecht met vragen over de ontwikke-
ling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek. 

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 
 • Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolgonderzoek of een gesprek. 
 • De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur   
   voorstelt en dit door geeft aan de GGD. 
 • Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. 

Inloopspreekuur (0-12 jaar)
Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De Jeugd- gezondheids-
zorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar. Hier kunt u 
zonder afspraak terecht voor: 
 • Het stellen van vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
 • Een keer extra wegen en/of meten.
 • Voedingsadvies. 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen
De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog terugge-
beld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar 033-460 00 46. 

Daarnaast biedt de GGD opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en de 
mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @jeugdartstweet. 
http://www.ggdmn.nl/home.html 

Rapportage
Alle gegevens over de leerlingen worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
Hierin kan de algemene informatie (telefoonnummers, mailadres etc.) gewijzigd worden.
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Contact met ouders
De leerkracht informeert ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kinderen. Dit gebeurt 
tijdens de voortgangsgesprekken en rapportgesprekken. Inschrijven kan via de app Parro. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt op twee vaste momenten in het jaar met de ouders besproken 
en vastgelegd in ParnasSys. Dit geldt voor alle groepen. Vanzelfsprekend vinden, indien wense-
lijk, tussentijds gesprekken plaats. Dit kan op verzoek van ouders of van de leerkracht van het 
betreffende kind.

De vaste momenten:
Voor alle ouders van alle groepen is er in de eerste schoolweken een “Hoe, Wat en Waarom- 
avond” georganiseerd op school. Met andere woorden; een informatieavond. Deze ziet u terug 
op de jaarkalender. Vervolgens is er een voortgangsgesprek met de ouders en eventueel de 
leerling in oktober/november. Doel van dit gesprek is om de cognitieve ontwikkelingen en sociaal 
emotionele ontwikkeling tot zover te bespreken te bespreken. Medio februari/maart ontvangen de 
leerlingen hun eerste rapport. Dan vinden ook de rapportgesprekken met ouders en leerlingen op 
school plaats.

Gedurende het schooljaar vinden zijn er ook inkijkmomenten ingepland welke terug te vinden zijn 
in de jaarkalender. Tijdens een inkijkmoment nemen de kinderen de ouders mee in al het gemaak-
te werk en de activiteiten in de klas. 

Extra en overige gespreksmomenten 
Voor ouders en de leerlingen van groep 7 start in dit schooljaar het adviestraject richting voortge-
zet onderwijs met het voorlopig adviesgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de school, ouders 
en de leerling. In dit gesprek wordt gekeken waar de leerling zich in de eerste maanden van groep 
8 nog in kan verbeteren.  Het schooladvies dat elke leerling krijgt, is zorgvuldig afgestemd en 
gericht op uw kind. Het is van belang, dat de juiste keuze wordt gemaakt, opdat een kind op die 
school terecht komt, waar optimaal gepresteerd kan worden, waar het zich gelukkig en thuis voelt 
en waar het einddiploma kan worden behaald. Het is nadrukkelijk een schooladvies. Dat betekent 
dan ook dat dit niet onderhandelbaar is. In groep 8 zijn in januari de definitieve adviesgesprekken 
voor de leerlingen. 

Huiswerkbeleid
Op de Pijlstaart werken we voor de verschillende vakken met aparte methodes. Gedurende de 
afgelopen jaren zijn methodes vervangen en daarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt met 
betrekking tot het huiswerk. Alle toetsen waar leerlingen voor moeten leren worden op Parro gezet.

Gebruik van agenda en multomap
In de groepen 6 t/m 8 werken de kinderen met een agenda en 23 rings multomap, die zij van thuis 
meenemen. In groep 4 en 5 hebben de kinderen nog geen agenda. In groep 5 krijgen de kinderen 
wel een blad voor in hun map waarop staat wat het huiswerk is.

Vormgeving van het onderwijs

Blink zaakvakken
In groep 3 t/m 6 wordt voor de zaakvakken de geïntegreerde methode Blink gebruikt. Elk semester 
(5 semesters die van vakantie tot vakantie lopen), staat er een nieuw thema centraal. Na 5 lessen 
over het thema, volgt een toets. Deze heet de “test jezelf”. De kinderen van groep 5 en 6 krijgen 
daar een leerblad voor mee naar huis. Voor groep 7 en 8 gebruiken we de lessen geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur van Blink. Na 5 lessen volgt een toets waar de
leerlingen een leerblad voor mee naar huis krijgen.

Blink topografie
Voor het onderdeel topografie oefenen de leerlingen met “Topomasters”. Na aantal weken krijgen 
de leerlingen daar een toets over. Groep 6 maakt de topotoetsen van Nederland, groep 7 maakt 
de toetsen over Europa en in groep 8 gaan de toetsen over de wereld. Per groep zijn er 5 tussen-
toetsen en één eindtoets. De leerlingen krijgen een week vantevoren een leerblad mee.

Taal
In groep 6, 7 en 8 krijgen de leerlingen een leerblad mee voor de onderdelen “Kijk op Taal” en 
“woordenschat”. Deze krijgen ze een week voor de toets mee naar huis. Groep 5 krijgt de 
themawoorden mee naar huis in hun map. Leerlingen kunnen deze themawoorden thuis herhalen 
indien gewenst. Afhankelijk van de onderwerpen binnen de thema’s kunnen de leerlingen een 
leerblad mee naar huis krijgen.

Engels
Engels bestaat uit woordjes leren en een eindtoets na iedere unit.
 • In groep 6 na de herfstvakantie krijgen ze 10 - 15 woordjes per week om te leren
 • Groep 7 krijgt een leerblad mee met de woordjes om thuis te leren. Na 4 lessen
   maken ze de toets uit het toetsboek.
 • Groep 8 krijgt een woordjes leerblad mee om thuis te leren. Na 4 lessen maken ze de
   toets uit het toetsboek. De eerste en derde les van elke hoofdstuk krijgen de kinderen   
   een dictee over de geleerde woordjes.

Tafels
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen de tafels aangeboden. Na iedere nieuw aangeboden tafel 
wordt deze tafel getoetst. In groep 5, als alle tafels zijn aangeboden, worden deze wekelijks door 
elkaar op tempo getoetst. Begin groep 6 worden de tafels t/m 10 intensief herhaald. In de periode 
tot aan de herfstvakantie wordt er elke week een proeftoets gegeven, gericht op de snelheid van 
de tafels (memoriseren). Voor een voldoende (6), moeten 20 goede antwoorden worden gegeven 
in één minuut. Vlak na de herfstvakantie worden alle tafels t/m 10 door elkaar heen getoetst voor 
een cijfer op het rapport. Bij 20 goede antwoorden per minuut is het voldoende.
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Huiswerkbladen
Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen in groep 7 één keer per week een huiswerkblad mee 
met opdrachten. In de eerste periode van groep 8 (tot de kerstvakantie) krijgen de leerlingen één 
keer per week een huiswerkblad mee waar de leerlingen studievaardigheden mee oefenen. Na de 
kerstvakantie krijgen de leerlingen 2 x per week een huiswerkblad mee.

Werkstukken, spreekbeurten en boekverslagen
In groep 5 houden de leerlingen een spreekbeurt waar ze een oorkonde voor krijgen, geen cij-
fer. In groep 6 maken de leerlingen een groepswerkstuk en houdt elk kind een spreekbeurt De 
leerlingen krijgen een oorkonde. In groep 7 maken de leerlingen een individueel werkstuk en een 
groepswerkstuk en ze houden een spreekbeurt. De leerlingen krijgen tips en tops en een cijfer. Dit 
cijfer komt op het rapport te staan. In groep 8 maken de leerlingen een werkstuk in tweetallen, een 
individueel werkstuk, ze houden een spreekbeurt en ze maken een boekverslag. De leerlingen 
krijgen tips en tops en een cijfer. Dit cijfer komt op het rapport te staan.

Sociale veiligheid
De Pijlstaart wil kinderen een veilig klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus kunnen ontwik-
kelen. De leerkrachten bevorderen een goede en prettige werksfeer in de klas door duidelijke 
afspraken met de kinderen te maken. Een van die afspraken is dat kinderen op een prettige en 
respectvolle manier met elkaar omgaan. Meestal lukt dat goed, maar in een enkel geval wordt 
een kind systematisch door andere genegeerd of gepest. Dan komt een kind dusdanig in de knel, 
dat pedagogische maatregelen van de leerkracht niet meer volstaan. In dit geval moet men onder 
ogen zien dat er een ernstig probleem is. Om pesten te voorkomen en te bestrijden, hanteert het 
team van de Pijlstaart het pestprotocol oftewel veiligheidsprotocol van de methode De Kanjer-
training. De respectco ö rdinator is Danielle Nethe-Wesselman. De intern vertrouwenspersoon is 
Cindy Versteegh-Rozenboom. In het dagelijkse onderwijs wordt het omgaan met elkaar als leer-
punt ook in werkvormen geïntegreerd. Diverse vormen van onderling helpen, samenwerken en 
feedback geven, maken deel uit van het dagelijks onderwijs. 

Kanjertraining
Het team heeft de training van De Kanjertraining gevolgd en volgt de benodigede trainingen voor 
de her-certificering. Nieuwe leerkrachten volgen de basistraining. De lessen zijn verweven in het 
onderwijsprogramma. In de lessen staan de 5 uitgangspunten van De Kanjertraining zijn: We ver-
trouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand doet zielig. 

Vakleerkrachten
De Pijlstaart wil een inspirerende en creatieve school zijn. De Pijlstaart doet dit met behulp van 
vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming  en bewegingsonderwijs, die deze vakken op 
hoogwaardig niveau aan de kinderen aanbieden. 

Vormgeving van het onderwijs

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs op de Pijlstaart wordt verzorgd door twee vakleerkrachten. De groepen 
1/2 krijgen 1x per week les van een vakleerkracht, de groepen 3 t/m 8, 2x per week. De vakleer-
krachten van onze school willen in de lessen bewegingsonderwijs de kinderen leren dat zij zowel 
nu als later op een plezierige en verantwoorde wijze gaan en blijven bewegen binnen de bewe-
gingscultuur van deze tijd. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt rekening gehouden met 
de verschillen tussen kinderen. Er wordt getracht de kinderen de kans te bieden om zijn of haar 
bewegingsmogelijkheden optimaal te ontplooien. Voor een eigen sportkeuze zul je de verschillen 
moeten kennen tussen de verschillende sporten. Daarom wordt geprobeerd een zo breed mogelij-
ke scala van bewegingssituaties aan te bieden. In de lessen wordt dan ook veel aandacht besteed 
aan verschillende gebieden als balsporten, atletiek, zelfverdediging en turnen. De onderbouw 
gymt in de speelzaal van de Schakel en de midden- en bovenbouw gymmen in sporthal de Boei.

Muzikale vorming
Muzikale vorming is samen met – en waar mogelijk in samenhang met – de andere vormingsge-
bieden een middel tot persoonlijkheidsontplooiing en sociale bewustwording. 
Muziek is een expressievak met het doel de taal van de muziek te verstaan en te gebruiken. 

Beeldende vorming
Bij beeldende vorming wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekenen, handvaardigheid en 
textiele werkvormen. Door onderwijs in beeldende vorming hebben de kinderen de mogelijkheid 
tot visuele informatieoverdracht, immers niet alles kan in woorden worden overgedragen. Beel-
dende vorming draagt op een eigen specifieke wijze bij aan de algemene vorming, de creativi-
teitsontwikkeling en de beeldende ontwikkeling van het kind op de basisschool. Hierbij moet een 
klimaat ontstaan, waarin elk kind tijdens de les tot onderzoeken, ontdekken en verbeelden wordt 
geprikkeld. In de basisschool gaat het bij het onderwijs in de beeldende vorming om een ontwik-
kelingsproces, namelijk het herkennen, kennen, waarderen en vervaardigen van nieuwe beelden 
en hun betekenis. In de groepen 1/2 worden de lessen beeldende vorming door de leerkracht zelf 
verzorgd, in de overige groepen worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. De lessen 
worden in bepaalde volgorde aangeboden, waarbij soms ook met thema’s wordt gewerkt. Voorts 
is er een opbouw door de jaren heen, zowel in moeilijkheidsgraad (verdieping)als in vergroting van 
de complexiteit (verbreding). Het eindresultaat van het werk wordt zoveel mogelijk gepresenteerd 
in de klassen en werk gaat mee naar huis. Op Parro informeert de vakleerkracht u middels foto’s 
over de lessen en inhoud.

Techniek
De Pijlstaart wil techniek een belangrijke structurele plaats geven in het onderwijs in de groepen 7 
en 8 om op deze manier tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen en 
gebruik te maken van de verschillende leerstrategieën van de leerlingen. Wij werken daarin 
samen met TechNet Amstel & Venen en nemen een TechPakket af voor de groepen 7 en 8:
Het TechPakket bestaat uit:
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 •  De Techniek Driedaagse  > september
 •  De Techniekwedstrijd  > januari t/m april 
 •  De Tech=Tof Quiz  > maart 
 •  TechBox – Bouw een houten huis
 •  Toffe Techniekles groep 7 en 8 > Elke groep een les per schooljaar
 

Kunst- en Cultuureducatie
Kinderen hebben creativiteit nodig. Als Pijlstaart werken wij samen met Kunst Centraal. Kunst 
Centraal stimuleert dat leerlingen in het onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en de kans krij-
gen om culturele basisvaardigheden te ontwikkelen. Met hun structurele, meerjarige programma’s 
voor de Pijlstaart versterken we de creatieve kracht, verbinden we kunstenaars en cultuurmakers 
met de Pijlstaart en verbreden we de horizon van ons team en leerlingen. 

Burgerschap
Als Pijlstaart werken wij met de Wereldoriëntatie methode Blink. Hiermee werken wij actief aan 
burgerschap. De kinderen krijgen kennis en vaardigheden aangeboden en worden gestimuleerd 
eigen opvattingen te ontwikkelen met een nieuwsgierige en open houding. Vanuit de basis van 
Blink Wereld geven wij concreet invulling aan burgerschapsonderwijs. 
In de overzichten ‘Blink Wereld en burgerschap’ is beschreven welke inhoud waar aan bod komt. 
In het onderstaande overzicht is terug te zien hoe wij werken aan burgerschap.

Overzicht Blink Wereld-vakken en burgerschap
In Blink Wereld is de echte wereld het uitgangspunt. Blink Wereld maakt kinderen nieuwsgierig 
naar de wereld. Ze leren onderzoeken, zelf nadenken, de wereld ervaren en ontdekken. Zo kun-
nen ze actief hun kennis over de wereld vergroten en hun plek in de wereld vinden. Dit is ook waar 
het bij burgerschap om draait. In de aanpak van Blink Wereld is burgerschap dan ook geen los 
vak, maar onderdeel van wereldoriëntatie. Een uitspraak van onderwijsfilosoof Gert Biesta ver-
woordt dit goed: ‘Het gaat er niet alleen om hoe we de wereld in onze kinderen krijgen, het gaat er 
ook om hoe we onze kinderen kunnen helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan en op 
die manier in de wereld te komen’.
Goed burgerschapsonderwijs gaat dus over kinderen toerusten om op basis van eigen idealen, 
maatschappelijke waarden en normen te functioneren in een democratische en diverse samen-
leving. Wat de kinderen precies gaan tegenkomen in de samenleving weten we niet, dus precies 
voorschrijven wat in welke situatie wel en niet kan, kunnen en willen we niet. Ze krijgen kennis 
en vaardigheden aangeboden en worden gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een 
democratische houding te vormen.Om dit mogelijk te maken worden in Blink Wereld veel 
verschillende situaties en contexten uit de echte wereld aangeboden waartoe kinderen zich gaan 
verhouden. Daarnaast werken wij op de Pijlstaart met een leerlingenraad die democratisch bur-
gerschap vormgeeft. De pijlers van de Kanjertraining zijn bij dit alles van essentieel belang.

Vormgeving van het onderwijs

Engels
Meer specifiek richt de Pijlstaart zich, binnen haar aanbod, op vaardigheden die nodig zijn met het 
oog op de toekomst. Door toegenomen internationalisering en geïntensiveerd internetgebruik is 
kennis van de Engelse taal steeds meer nodig. Wij leren de leerlingen spelenderwijs informatie te 
verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. De leerlingen leren in het 
Engels van groep ½ t/m groep 8 informatie te vragen en ontwikkelen een attitude waarbij ze zich 
durven uit te drukken in die taal. Wij werken met de methode Take it Easy.

Klassenbibliotheek
Alle groepen hebben een eigen klassenbibliotheek aan de buitenzijde van het lokaal. Jaarlijks 
wordt de bibliotheek door de leesconcsulent en IB-er aangevuld met nieuwe titels, waaronder de 
bekroonde boeken van de Kinderboekenweek. 

ICT
In de moderne samenleving heeft het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
een belangrijke rol. Informatie verkrijgen en communiceren, gebeurt in toenemende mate via elek-
tronische wijze. In het onderwijs kan met behulp van ICT een verbinding gelegd worden tussen 
het curriculum, de talenten van leerlingen en het meest geschikte leermateriaal. De Pijlstaart geeft 
ICT daarom ook een belangrijke plaats in haar onderwijs waardoor de leerlingen vaardig worden in 
het gebruik van deze technologie en deze kunnen toepassen. Hierbij spelen de 21e vaardigheden 
een grote rol. Daarnaast kan een verschuiving plaatsvinden van kennisoverdracht naar kennis-
constructie waardoor ICT geïntegreerd is in het onderwijsaanbod. In het onderwijs op de Pijlstaart 
speelt ICT dan ook een grote rol. 

De Pijlstaart maakt gebruik van ICT op de volgende manieren: 
 • als educatieve ‘tool’: met behulp van educatieve programma’s van onze methodes kan   
   leerstof op een effectieve manier aanboden worden als verrijking; 
 • door gebruik te maken van een iPads en het digiborden in groep 1 /2;
 • door het gebruik Chromebooks voor alle leerlingen en digitale schoolborden in de
   groepen 3 t/m 8; 
 • als informatiebron: internet biedt een schat aan informatie; 
 • als communicatiemiddel: met name het leren omgaan met het medium e-mail, veilig   
   internet, omgaan met sociale media en werken in de Google omgeving(cloud);
 • tijdens het onderzoekend leren informatie te verzamelen die bijdraagt aan het beant  
   woorden van de onderzoeksvraag; 
 • je bewust te zijn van de effecten van social media (mediawijsheid).
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Ouderbetrokkenheid en participatie 
Het team van de Pijlstaart ziet de ouders als educatieve partners en hecht groot belang aan de 
samenwerking binnen de driehoek: school- ouders-leerling. Doel van de samenwerking tussen 
school en ouders is om de meest gunstige omstandigheden te scheppen voor het welbevinden 
(sociaal- emotionele ontwikkeling) en de leerontwikkeling van het kind. 

Ouderparticipatie vindt op verschillende niveaus plaats. In de medezeggenschapsraad worden al-
lerlei ontwikkelingen betreffende de schoolorganisatie kritisch gevolgd. In de MR hebben drie ou-
ders zitting. Ouders worden regelmatig gevraagd om een helpende hand te geven bij de uitvoering 
van het onderwijs. Dat gebeurt o.a. bij educatieve uitstapjes, begeleiding van het leesonderwijs, 
rekenonderwijs en bij schoolreizen. 
Ouders zijn actief bij festiviteiten als Sinterklaas, kerst en andere schoolfeesten. Ondersteuning 
van ouders wordt ook verleend bij de sportdag. Het team van de Pijlstaart acht ouderparticipatie 
van groot belang. Ouderparticipatie vergroot de mogelijkheden in het dagelijks onderwijs en is 
stimulerend voor ouders, kinderen en leerkrachten. 

De Ouderraad
De Ouderraad (OR) is ingesteld om het contact tussen ouders onderling, tussen ouders en de 
schoolleiding te bevorderen en vergemakkelijken. Zodat we samen en ieder vanuit zijn eigen ver-
antwoordelijkheid, een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs en vooral de activiteiten op de 
Pijlstaart. De Ouderraad heeft hiervoor overleg met onder meer de klassenouders, de (oudergele-
ding) van de Medezeggenschapsraad (MR), de directie en de werkgroepen van de Pijlstaart. Met 
als doel hulp te bieden bij de vele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden.

De ouderraad vergadert regelmatig om met elkaar het reilen en zeilen op school te delen. Ook 
worden nieuwe ideeën vanuit school besproken met de ouderraad.
Kortom: het is een platform waar ouders informatie kunnen brengen en halen. IDe OR is niet voor 
de behandeling van klachten over een teamlid of individuele zaken die een kind betreffen. Ouders 
die ideeën hebben kunnen dit bij de OR onder de aandacht brengen. De ouderraad organiseert in 
samenwerking met het team een aantal vaste activiteiten.

Ouderbijdrage
De overheid heeft de regelgeving ten aanzien van ouderbijdragen aangescherpt. Scholen dienen 
aan te geven dat ouderbijdragen vrijwillig zijn en geen voorwaarde mogen vormen voor deelname 
aan reguliere onderwijsactiviteiten. Aan ouders moet voortaan ieder jaar schriftelijk de vraag wor-
den voorgelegd of zij vrijwillig bereid zijn de ouderbijdrage te betalen. 

De vrijwillige ouderbijdrage zegt het al, het heeft een vrijwillig karakter en wanneer ouders en/of 
verzorgers om welke reden dan ook niet in staat zijn om de bijdrage te betalen, is het ten allen tijde 
voor ieder kind mogelijk om aan de activiteiten deel te nemen.
De vrijwillige ouderbijdrage op de Pijlstaart bedraagt €37,50. 

Vormgeving van het onderwijs

Schoolreis en kamp groep 8
Kinderen kunnen altijd deelnemen aan schoolreisjes en het kamp van groep 8.De financiële bij-
drage hieraan is voor ouders niet verplicht. Voor ouders met een laag inkomen bestaat er een 
regeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directeur.

Kwaliteitszorg
De Pijlstaart richt haar kwaliteitszorg op de leerlingen en leerkrachten. Voorafgaand aan een nieuw 
schooljaar worden er doelen opgesteld in samenwerking met het team middels een jaarplan. De 
teamscholing wordt hierop afgestemd en er is ruimte voor individuele online scholing in E-Wise. 
Gedurende het schooljaar vindt er een tussenevaluatie plaats en indien nodig worden de doelen 
bijgesteld. Alle processen die gedurende het jaar voorkomen worden vastgelegd.
 
We hanteren de gesprekkencyclus voor de teamleden. Gedurende het schooljaar vinden er les-
bezoeken plaats door zowel de intern begeleider als de directie. Daarnaast is er de mogelijkheid 
tot coaching binnen AURO. Beginnende leerkrachten worden begeleid. Om de vorderingen in de 
ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen en daarmee ook op het gebied van leer-
resultaten de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te kunnen brengen, maakt de Pijlstaart gebruik 
van een leerlingvolgsysteem ParnasSys. De toetskalender en groepsbesprekingen en leerling-
besprekingen zijn onderdelen van dit systeem. De resultaten van de leerlingen worden school-
breed bekeken en geanalyseerd in teamverband. De uitkomst van deze besprekingen kunnen een 
speerpunt worden in het volgend schooljaar. 

Bestrijding van lesuitval
Bij ziekte en/of uitval van leerkrachten zal de Pijlstaart altijd proberen te voorkomen dat kinderen 
naar huis worden gestuurd. Hiertoe worden de volgende maatregelen genomen: 

De directie vraagt teamleden extra te werken of externe invallers uit de invalpool AURO om in te 
vallen. Bij ziekte of afwezigheid kunnen wij terugvallen op onderwijsassistenten. De directie kan 
in een uiterst geval een beroep doen op zogenaamd ‘ambulant personeel’. Dit is echt in geval van 
nood. Daarnaast kunnen wij leerlingen verdelen over de andere groepen. Het kan voorkomen dat 
alle bovenstaande opties niet haalbaar zijn. De directie kan in dat geval besluiten de ouders te 
vragen hun kind(eren) thuis te houden en het online thuisonderwijs gaat dan van kracht. Echter 
wanneer dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook hebben, wij volgens onze zorgplicht altijd 
plek voor opvang.
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Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 stromen de leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. De Pijlstaart probeert ouders 
en kinderen zo goed mogelijk te helpen bij de keuze van een geschikte school. Om die keuze zo 
verantwoord mogelijk te maken, zult u in de eerste plaats moeten weten welke soorten scholen 
voor voortgezet onderwijs er zijn en waar die scholen in de omgeving zijn. U wordt daar in de loop 
van het laatste schooljaar uitgebreid over geïnformeerd. De meeste kinderen van groep 8 hebben 
lange tijd de Pijlstaart bezocht. Door observatie van de groepsleerkrachten en raadpleging van het 
leerlingvolgsysteem kan het juiste niveau van het voortgezet onderwijs goed worden vastgesteld. 

Op de tweede plaats moeten ouders een zo goed mogelijk beeld krijgen van de mogelijkheden 
van uw kind. Halverwege groep 7 ontvangen ouders van de leerkracht een voorlopige uitstroom-
verwachting. Vervolgens zal in groep 8 het definitieve schooladvies volgen, welke vorm van voort-
gezet onderwijs voor uw kind het meest geschikt is. We volgen hierin de verplichte kern- proce-
dure. N.a.v. de Eindtoets zijn we verplicht te heroverwegen bij een hogere score dan het gegeven 
schooladvies in november.

Om de zekerheid van een juiste keuze te vergroten, maken de kinderen van groep 8 de CITO- 
eindtoets. Deze toets is een middel om te bekijken hoeveel uw kind heeft opgestoken van 8 jaar 
onderwijs, in vergelijking met andere leerlingen in Nederland. In april wordt deze toets afgenomen. 
Uw kind maakt dan een aantal opgaven op het gebied van Nederlandse taal, Rekenen en Informa-
tieverwerking (opgave over een tekst, woordenboek, tabellen, grafieken etc.) en Wereldoriëntatie. 
De resultaten ontvangt u via school. Wij houden ons als school aan de “kernprocedure” zoals die 
door alle scholen gezamenlijk is opgesteld.

 

Resultaten van het onderwijs
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De Pijlstaart streeft naar een open communicatie tussen de diverse geledingen. Wederzijds 
vertrouwen en respect zijn hierbij essentieel. 

Nederland kent leerplicht. Ouders zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en vervol-
gens dienen zij vanzelfsprekend te zorgen dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Elk kind 
wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag. 

Een leerling, die van een andere school komt, kan alleen worden ingeschreven als de ouders een 
bewijs van uitschrijving van de oude school, bij de nieuwe school hebben overhandigd. Dit kan 
digitaal verstuurd worden

Verder gelden de volgende regels:
 • Voorafgaand aan de inschrijving worden ouders geïnformeerd over de onderwijs-
   ambities en praktische zaken van de school
 • ouders/verzorgers dienen een ‘verzoek tot inschrijving’ in en ondertekenen het
   formulier.
 • De ouders ontvangen de nodige informatie waaronder de digitale schoolgids.
 • Scholen moeten elkaar binnen maximaal vijf werkdagen de bij een schoolwisseling  
   vereiste informatie verstrekken (onderwijskundig rapport). Indien deze informatie  
   niet verstrekt wordt, wordt het schoolbestuur hierover geïnformeerd. 

Bij ons worden broertjes en zusjes, daar waar mogelijk, niet in dezelfde groep geplaatst. Een uit-
zondering maken we voor tweelingen. Met de ouders van deze laatstgenoemde groep kinderen 
treden we in overleg over de plaatsing van beiden.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer u iets meer over De Pijlstaart wilt weten, bent u van harte welkom voor een informatief 
gesprek met directeur Tom Hooghuis. U kunt een afspraak maken door contact op te nemen met 
de administratie, zie voor de contactgegevens de website. Bij voorkeur vindt het gesprek onder 
schooltijd plaats en komt uw kind mee. U kunt dan de sfeer in de school proeven en zien hoe uw 
kind reageert. Na dit gesprek bepaalt u of u uw kind voor De Pijlstaart aanmeldt. Ook bij kinderen 
die ouder zijn dan vier jaar en dus al een andere basisschool bezocht hebben, vindt altijd een 
informatief gesprek plaats met de ouders. In dat gesprek komt ook ter sprake waarom van school 
gewisseld wordt. 

Uitschrijving
Uitschrijving -op grond van gedrags- of leerproblemen-  is mogelijk op basis van drie redenen: 
(Uiteraard na een zorgvuldig gevolgde procedure):
1. Op basis van gesignaleerde leer- en/of gedragsproblemen. In dit geval heeft de leerling   
meer zorg nodig dan de school kan bieden. Dit kan in het uiterste geval leiden tot het    
zoeken van een meer passende school voor het kind;
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2. Op basis van niet te tolereren gedrag van de leerling. Als een kind zich zo gedraagt dat  
normaal werken in de klas/groep en/of in de school niet meer mogelijk is, zal de directeur over-
gaan tot een (tijdelijke) schorsing. Zie hiervoor het protocol schorsing en verwijdering op onze 
website. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verwijdering door het schoolbestuur van de leerling;
3. Op basis van niet te tolereren gedrag van de ouders. Als ouders zich intimiderend of        
onbehoorlijk gedragen tegenover leerlingen of medewerkers van de school, kan de        
directeur aan het schoolbestuur voorstellen de ouders de toegang tot de school te weigeren. Als 
de situatie niet verbetert, of als een ernstige verstoring van het onderwijs dreigt, kan het school-
bestuur de leerling (dus het kind van de storende ouders) van school verwijderen. Wij volgen 
hiervoor het schorsings- en verwijderingsprotocol.

Doorstroom
Kinderen dienen, volgens de WPO, een ononderbroken ontwikkeling door te maken. Daarbij zijn, 
naast leeftijd en het welzijn van het kind, ook pedagogische, didactische, sociaal emotionele en 
fysieke aspecten bepalend voor de plaatsing in een groep. In beginsel stromen de kinderen een-
maal per jaar, aan het eind van het schooljaar, door naar de volgende groep. 

Het komt voor dat tijdens de school- loopbaan duidelijk wordt dat het kind meer tijd nodig heeft 
om zich op sociaal emotioneel en/of cognitief gebied goed te ontwikkelen. Voor een aantal van 
deze kinderen komen wij voor de vraag te staan of het al dan niet verstandig is het kind naar de 
volgende groep te laten overgaan. In belang van het individuele kind kan na zorgvuldig overleg en 
het doorlopen van een afgewogen stappenplan, de school besluiten een leerling een jaar te laten 
overdoen en daarmee dus het leerstofjaarklassensysteem te onderbreken.

Schoolverzuim en verlofregelingen
Een verzoek voor extra schoolverlof moet schriftelijk worden ingediend bij de directie. Bij de 
beoordeling of een aanvraag al dan niet kan worden toegewezen, baseert de directie zich op de 
regels zoals die in de wet zijn vastgelegd. Deze luiden als volgt: 
 • Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen of minder per. Het verzoek dient vooraf of  
   binnen twee dagen na ontstaan schriftelijk aan de directie te worden voorgelegd.
 
De volgende redenen gelden: 
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan;   
   verhuizing (1 dag); 
 • het bijwonen van een huwelijk t/m de 3e graad (1 of 2 dagen, afhankelijk van de plaats); 
 • ernstige ziekte van familie t/m de 3e graad (duur in overleg met directie); 
 • overlijden van familieleden (1 tot 4 dagen, in overleg met de directie); 
 • 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag); 
 • voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke zaken, met uitzondering van   
   vakantieverlof. 
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Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directie te worden 
voorgelegd. Verlof wordt toegekend indien door de specifieke aard van het beroep van een van de 
ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en een werkgevers-
verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie onmogelijk 
is. Vakantieverlof mag maximaal eenmaal per schooljaar en niet langer duren dan 10 schoolda-
gen. Ook mag het verlof niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het cursusjaar. 
Gewichtige omstandigheden; meer dan 10 schooldagen per cursusjaar. Dit verlof dient minimaal 
1 maand tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar van het stadsdeel te worden voorge-
legd. Verlof wordt toegekend indien de ouders een verklaring van arts of maatschappelijk werk 
kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale 
indicatie voor één van de gezinsleden. 

Onwettige afwezigheid 
In alle andere gevallen is het raadzaam om in overleg te treden met de directeur. Een mondelinge 
toelichting kan meestal veel meer zeggen dan een reden op papier. Mocht u van mening zijn dat 
een afwijzing niet terecht is dan kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar. Houdt u uw kind 
thuis ondanks een negatieve beslissing van de directeur dan riskeert u een boete. Een school die 
onwettige afwezigheid niet meldt, riskeert eveneens een boete. 

Te laat komen 
Als kinderen te laat komen is dit storend voor de lessen. Wanneer uit absentiegegevens blijkt dat 
uw kind in een periode van 8 a 9 weken (van vakantie naar vakantie) meer dan 3x te laat komt 
wordt u door de IB-ers of schoolleiding gebeld. Mocht dit niet leiden tot verbetering dan wordt de 
leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld door de schoolleiding. 

Uitschrijving en overdracht
Wanneer uw kind een andere school gaat bezoeken, bijvoorbeeld wegens een verhuizing, is de 
school verplicht om een bewijs hiervan te sturen naar het eigen bestuur en naar de toekomstige 
school. Daarnaast krijgt de nieuwe school informatie over de resultaten en de ontwikkeling van het 
kind, mits de ouders daarmee instemmen. 

Recht op informatie, inzage en instemming
Ouders/verzorgers hebben het recht om geïnformeerd te worden door de school over de vorde-
ringen van hun kind. De school is krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming 
verplicht om inzage te geven in alle gegevens die de school van het kind in het leerlingendossier 
bijhoudt. 
Het kan voorkomen dat de school van mening is dat een leerling extra zorg nodig heeft of dat het 
gewenst is dat een externe instantie aanvullend onderzoek bij de leerling doet om een probleem 
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duidelijk te krijgen. Op dat moment moet de school vooraf toestemming vragen aan de ouders. 
Ouders en school zijn immers partners als het gaat om de opvoeding van het kind. Ieder heeft 
daarin een eigen verantwoordelijkheid. Maar er is een grensgebied tussen beide verantwoor-
delijkheden, waar school en ouders elkaar niet mogen negeren. Uitgangspunt is dat de school 
autonoom is om beslissingen te nemen over de inrichting van het onderwijs. De ouders zijn daar-
entegen autonoom in de beslissingen over hun kind.
In geval van leer- en/of gedragsproblemen zal de school de ouders zo goed mogelijk informeren 
over de ontwikkeling van hun kind en hiervan verslag bijhouden in het leerlingendossier. Om aan 
te kunnen tonen dat de school de ouders de beschikbare informatie heeft verstrekt, kan de ouders 
ook gevraagd worden verslagen te laten paraferen voor gezien. In deze verslagen wordt tevens 
vermeld welke hulp de school wil bieden en of de ouders daar al dan niet mee instemmen. Indien 
de ouders niet instemmen met de aangeboden zorg voor de leerling, levert dit problemen op voor 
de school en meestal ook voor de leerling. De school kan de leerling de juiste zorg niet bieden en 
de leerling loopt naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke achterstand op. De school zal 
daarom tot het uiterste proberen in gesprek te blijven met ouders om een oplossing te vinden voor 
het probleem. 

Medezeggenschapsraad
De Pijlstaart neemt deel in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en kent 
daarnaast een eigen medezeggenschapsraad (MR). De GMR bestaat uit afgevaardigden van 
AURO scholen. Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk 
belang zijn van de aangesloten scholen van AURO scholen. GMR- leden hebben een onafhanke-
lijke positie en zijn in het algemeen vertegenwoordigers van de afzonderlijke Medezeggenschaps-
raad (MR). Bepaalde instemmingsrechten en adviesrechten van de MR zijn overgedragen aan de 
GMR. De bevoegdheden die door de MR zijn overgedragen aan de GMR, kan de MR niet meer 
uitoefenen. In de besluitvorming dient de GMR het algemeen belang van alle aangesloten scho-
len boven het belang van de eigen school en de individuele belangen van de kinderen in acht te 
nemen. Zo wordt onder meer het bestuursformatieplan vastgesteld in overleg met bestuur, directie 
en GMR. De GMR kan met minimaal 2/3 meerderheid besluiten of een voorgenomen besluit van 
het bestuur al dan niet van gemeenschappelijk belang is. De MR heeft bevoegdheden die betrek-
king hebben op beleidszaken op schoolniveau. Voor de MR staat de eigen school centraal, met 
de daarbij behorende instemmings-, en adviesrechten. De MR heeft periodiek overleg waarbij 
structureel de directie aanschuift. Van deze overleggen doet de MR verslag, per vergadering en in 
haar jaarverslag. Deze notulen en verslagen worden gepubliceerd op de website van de Pijlstaart. 
Alle regels en afspraken omtrent medezeggenschap zijn binnen de scholengroep vastgelegd in 
een medezeggenschapsreglement. Contact opnemen kan via:  mr@obs-depijlstaart.nl

Verder verwijzen wij u naar: https://obs-depijlstaart.nl/medezeggenschapsraad/
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Hoe lossen we problemen op?
Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Als er te lang ge-
wacht wordt kunnen negatieve effecten versterken. Hieronder volgt een stappenplan om te wer-
ken aan een vroegtijdige oplossing van een probleem. 

• Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is. In de meeste 
gevallen is dit de leerkracht. 

• Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe be-
ter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet van het probleem, is het verstandig om actie te 
ondernemen. Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat 
is het begin van een oplossing. 

• Maak snel een afspraak. Doe dat niet al te formeel; schiet degene met wie u wilt gaan praten 
bijvoorbeeld voor of na de les even aan om een afspraak te maken. 

• Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken, vermijd details. 

• Voorkom machtsongelijkheid. De leerkracht met wie u praat is een deskundige op onderwijsge-
bied. U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Belangrijk is om 
vanuit deze gelijkwaardigheid het gesprek te voeren. 

• Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. 
Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen. 

• Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon. Soms kunnen de 
emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig zijn om samen af te spreken 
een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij uw gesprek. 

Houd bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien 
getekend wordt, is belangrijk voor het vervolg van het gesprek. 

Leidt het gesprek met de betrokken medewerker niet tot resultaat, dan is het nodig een nieuwe 
stap te zetten. De directie is dan de volgende bij wie u uw probleem kunt neerleggen. Komt u er 
ook met de schoolleiding niet uit, dan is het College van Bestuur de laatste mogelijkheid om bin-
nen de school het probleem op te lossen. Leidt deze inzet niet tot overeenstemming met de school 
dan kunt u om een formele klacht indienen. 

Klachtenregeling
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd 
wordt dan kunt u de zaak bespreken met de directeur of de Interne Contactpersonen/vertrou-
wenspersoon. Deze laatste zijn aangesteld door het bestuur van de school om ervoor te zorgen 
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dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier 
worden aangepakt. De interne contactpersonen bij ons op school zijn Daniëlle Nethe en Cindy Ro-
senboom. Elke ouder of kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn, van welke aard 
dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden. 

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon en/
of de onafhankelijke Klachtencommissie. Ons bestuur heeft het landelijk model klachtenregeling 
ondertekend. Deze regeling is in te zien bij de directie.

Vertrouwenspersoon
Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. 
Bij ons op school is dit Karin van den Heuvel,Kwadraad, maatschappelijk werk.
Telefoon: 088-9004000. 
Mobiel: 06-40894202. 
Mail: k.vandenheuvel@kwadraad.nl 
Internet: www.kwadraad.nl

Tenslotte is het mogelijk dat uw of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke 
klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw 
kind hierbij behulpzaam zijn. 
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85194
3508 AD Utrecht
Tel: 030 - 28 09 590 

Onderwijsinspectie
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-8051. Digitale 
contactinformatie: e-mail: info@owinsp.nl • www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteur
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme, kunt 
u naast de mogelijkheden die de school zelf biedt, ook terecht bij het meldpunt vertrouwens-
inspecteurs: 0900 - 11 13 111. 
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obs de Pijlstaart valt onder het bestuur van stichting AURO.
De AURO scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingen-
populatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle 
AURO-scholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het regelmatig bijscholen van het personeel en 
het gebruik van actuele lesmethoden.

De scholen worden gekenmerkt door een identiteit die past bij het voedingsgebied waarin de 
school staat. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschillen van school tot school en de 
visie en ambitie van de school zijn hierop afgestemd. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel 
van alle AURO-scholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het regelmatig bijscholen van het perso-
neel, het gebruik van actuele lesmethoden en de inzet van ICT en muziek in het onderwijs. Onder 
Stichting AURO vallen negen scholen in de gemeentes Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen.

De dagelijkse leiding van Stichting AURO is in handen van Directeur-Bestuurder, Lisette van Hou-
welingen (secretariaat@stichtingauro.nl).

De volgende medewerkers zijn werkzaam in de achterlinie op het bestuurskantoor:

Bedrijfsvoering en functionaris gegevensbescherming: 
Maarten Bouhuijs, m.bouhuijs@stichtingauro.nl

Interne organisatie: 
Cindy Smit, c.smit@stichtingauro.nl

Kwaliteit & onderwijs:
Esther Buchner, e.buchner@stichtingauro.nl

Onderzoek & ontwikkeling: 
Dr. Jaco van den Dool, j.vandendool@stichtingauro.nl

Verzuim/HR: 
Cindy Provoost, hrm@stichtingauro.nl

StiR Erkend Coach: 
Kim Spraakman en Ivica Timman

Externe vertrouwenspersoon: 
Karin van den Heuvel, k.vandenheuvel@kwadraad.nl of 06-40894202 of via 
Kwadraad: 088-9004000

Bestuur & Personeel

Bezoekadres
Rendementsweg 20 B-7 (2e verdieping, pand van Wifac)
3641 SL  Mijdrecht
(telefoon: 0297 255 116, maar per e-mail zijn wij beter bereikbaar)
Wij ontvangen alleen bezoek op afspraak.

Postadres
Stichting AURO
Postbus 1108
3640 BC Mijdrecht
NB. Facturen worden alleen digitaal in behandeling genomen.

Bij Stichting AURO houden wij van persoonlijk contact en persoonlijke oplossingen. Daarom doen 
wij niet zoveel aan standaardformulieren. Heb je ons nodig en lukt het écht niet rechtstreeks via 
onze scholen dan is verreweg de snelste weg een bericht naar e-mail: 
secretariaat@stichtingauro.nl

Samenstelling van het team
Directeur 
Tom Hooghuis heeft de algehele leiding over de school en houdt zich onder andere bezig met de 
onderwijsontwikkeling, personeelszaken, financiën, huisvesting, de coördinatie van het manage-
ment, de Medezeggenschapsraad (MR) en externe contacten. 

Bouwcoördinatoren
De drie bouwcoördinatoren hebben onderwijs organisatorische leiding over de bouw. De bouw-
coördinator is er samen met de directeur en Intern Begeleiders als team dat op schoolniveau en 
organisatieniveau zaken kortsluit. 

Groepsleerkrachten 
Deze hebben de totale verantwoording voor het onderwijs in de eigen groep en dragen bij aan de 
onderwijskundige ontwikkeling en aan de organisatie van de school. 

Intern begeleiders (IB) 
De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg, onderhouden contacten met externe hulp-
verleners, instanties en andere intern begeleiders en dragen zorg voor het leerlingvolgsysteem. 
Daarnaast zijn de intern begeleiders verantwoordelijk voor een stuk onderwijsvernieuwing en 
onderwijskwaliteit.
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ICT- coördinator 
Deze coördineert de activiteiten op het gebied van ICT op de school. 

Remedial teacher 
Deze begeleidt en ondersteunt de leerkrachten bij kinderen die extra begeleiding nodig hebben. 
Dit doen wij op de Pijlstaart in kleine groepen à 4 kinderen. Deze hulp kan zowel binnen als buiten 
de klas gegeven worden. De extra begeleiding kan ook nodig zijn op het gebied van gedrag, 
sociaal emotionele ontwikkeling of Nederlands als tweede taal (NT2). 

Vakleerkrachten 
Vakleerkrachten geven onderwijs in specifieke vakken vanuit hun specialisme en dragen bij aan 
de onderwijskundige ontwikkeling en aan de organisatie van de school. De Pijlstaart heeft vakleer-
krachten voor bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek en de Plusklas. 

Stages Pabo
Als Pijlstaart zijn we per 2022-2023 een opleidingsschool in een convenant met de iPabo Amster-
dam.  Dit houdt in dat wij studenten van de Pabo ontvangen, begeleiden en de kans geven zich te 
ontwikkelen als leerkracht. Zolang er nog geen schoolopleider binnen het team van de Pijlstaart of 
stichting AURO is verzorgt de iPabo de klassenbezoeken. De groepsleerkracht is de mentor van 
een stagiair.

Leraar in opleiding
Leraren in opleiding(LIO) zijn studenten van de PABO. LIO-stagiaires mogen zelfstandig lesge-
ven. Zij werken gedurende een heel schooljaar een aantal dagen per week in een vaste groep. 

Zij-instromer
Deze leerkrachten hebben een assessment gedaan en volgen in twee jaar de opleiding voor leer-
kracht. Na het assessment mag de leerkracht 16 uur zelfstandig voor de klas staan gedurende 
de opleiding. Een zachte landing in een groep en ondersteuning tijdens het lesgeven is van groot 
belang. De zij-instromer brengt zijn/haar ervaring vanuit een andere sector dan onderwijs met zich 
mee. 

Administratief medewerker 
De administratief medewerker ondersteunt de directie bij administratieve taken, waaronder de 
leerlingenadministratie, de aanmelding en de financiële administratie. 

Onderwijsassistenten 
De onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkrachten op diverse terreinen. 

Bestuur & personeel

Conciërge 
De conciërge ondersteunt de leerkrachten op facilitair gebied, draagt zorg voor het onderhoud van 
het schoolgebouw en het schoolterrein.



Schoolgids 2022-2023

obs de Pijlstaart
Pijlstaartlaan 7
3645 GR Vinkeveen

Telefoon: 0297 - 26 16 33
Email: administratie@obs-depijlstaart.nl


