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Geachte ouders en verzorgers,

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Acht jaar lang wordt uw 
kind aan de school toevertrouwd. Om een goede schoolkeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat  
u de ‘klik’ met de school voelt. Deze schoolgids u geeft een beeld van onze school. Met deze gids willen 
wij u helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een school voor uw kind. 

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving. Om dit te kunnen 
bereiken, staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. 
Dit doen we door ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden en datgene te bieden wat het kind nodig 
heeft. Het afgelopen schooljaar hebben we veel geïnvesteerd in het opbrengstgericht werken en een 
doorgaande lijn binnen de school. Dit jaar starten we met een visietraject en willen wij de eerste stappen 
zetten richting een Integraal Kindcentrum.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of 
suggesties heeft, vertel ze aan ons! Ook vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek nog meer over 
de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een plezierig en leerzaam schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team
 
Sibel Demirel 
Directeur CBS Het Anker 
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2. Christelijke Basisschool ‘Het Anker’;
      algemene gegevens

CBS Het Anker
Kruidenpad 5-6
3137 WD Vlaardingen
Tel.: (010) 474 41 50
E-mailadres: info@cbs-het-anker.nl 
Website: www.cbs-het-anker.nl

Rekeningnummer: ING: NL31 INGB 0000 5259 78

Directeur:  Sibel Demirel 
Intern begeleider:  Miriam Gestel 
Bouwcoördinator:  Linda Storm 
Administratie:  Marianne Langbroek
Conciërge:  Marieke Ensel

Gymleerkracht:  Tim Stolze 
Plusklas:  Jolie Verschoor
Onderwijsassistent: Jessica van der Smissen 

GROEP EN LEERKRACHT(EN) 

Groep 1/2a: Erika van Vriesland
Groep 1/2b: Angelique van Rossum en Barbara de Voogd
Groep 1/2c: Marissa Stolk en Linda Storm
Groep 3: Vicky Koopmanschap
Groep 4a: Caroline van ’t Veer,  
 Marianne Wapenaar en Bianca van Veen
Groep 4b: Mariska Breur en Ina Boluijt
Groep 5a: Alexandra Versleijen
Groep 5b: Sanne Waard en Marjolein de Wit
Groep 6a: Ilse Zandbergen en Bianca van Veen
Groep 6b: Debbie van den Heuvel en Jolie Verschoor
Groep 7: Lilian Immerzeel en Babette ‘t Hart
Groep 8: Renate Vreugdenhil en Lilian Immerzeel

VERVANGING BIJ ZIEKTE EN/OF OVERIGE 
OMSTANDIGHEDEN 

Bij ziekte van de leerkracht, zullen we kijken of we een 
(interne) vervanger beschikbaar hebben. Ook komt het 
weleens voor dat we kleine groepen samenvoegen zodat één 
leerkracht de ziektevervanging kan doen. Lukt dit niet, dan 
wordt gekeken of er extern vervanging geregeld kan worden. 
Als dit niet lukt, worden kinderen over een aantal groepen 
verdeeld. In het uiterste geval kunnen kinderen naar huis 
worden gestuurd. U wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
Bij langdurige ziekte zullen we vervanging zoeken. 

CBS Het Anker biedt alle kinderen een vijfdaagse school-
week. Door omstandigheden kan dit soms tijdelijk niet 
gerealiseerd worden. In die situaties kan het voorkomen dat 
we kinderen uit de onderbouw die nog niet leerplichtig zijn 
(dus kinderen t/m 4 jaar) voor een bepaalde periode minder 
lesdagen aanbieden. We zullen de ouders daar vroegtijdig 
over informeren. CBS Het Anker garandeert uiteraard dat er 
wordt voldaan aan de wettelijke eisen en normen voor het 
minimum aantal uren dat kinderen les moeten krijgen. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op www.Rijksoverheid.nl 
en zoek op onderwijstijd basisschool.
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Alle feesten vieren wij samen. In de meeste gevallen zit-
ten alle leerlingen van de school bij elkaar. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan worden op twee plaatsen feest gevierd in 
verticale groepen.

Schoolklimaat 
Op CBS Het Anker vinden we goede omgangsnormen belang-
rijk. Hieronder leest u ons grondwet en de regels die bij de 
grondwet horen. De grondwet en regels vindt u bij de hoofd- 
ingang.

Grondwet CBS Het Anker 
1.   Wij zijn verantwoordelijk voor onze school en voor elkaar.
2.    Wij zijn betrokken en horen bij elkaar, iedereen draagt 

zijn steentje bij.
3.  Wij gaan respectvol met elkaar om.

Regels
1.   Wij zorgen samen voor een veilige en rustige  

omgeving.
2.  Wij gaan zuinig met spullen om en ruimen ze op.
3.   Wij zijn beleefd wanneer wij met elkaar communiceren.
4.  Wij houden rekening met elkaar en helpen waar nodig.
5.  Wij lossen conflicten samen op.

Zo doen wij het op onze school!

Wij zijn een Vreedzame school
Als school streven wij ernaar om met 
de leerlingen en ouders een democra-
tische leefgemeenschap te vormen. 
Het is belangrijk dat leerlingen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem 
krijgen en leren wat het is om een 
‘democratisch burger’ te zijn. Wij 
verwachten dat zij open leren staan 
voor verschillen tussen mensen, dat 

zij de verschillen tussen mensen kunnen overbruggen, dat 
zij een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief 
verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Op deze 

manier bieden we leerlingen perspectief voor de toekomst: 
ze ervaren dat ze er zijn en dat ze er toe doen. Wij maken 
gebruik van het programma van De Vreedzame School. Dit 
is een aanpak om de sociale competenties en democratisch 
burgerschap verder te ontwikkelen.

Een vreedzame school is een school, waarin iedereen 
(leerlingen, ouders, personeel, partners) zich betrokken en 
verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met 
elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem 
hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en 
verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, 
op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Door 
middel van training van de leerkrachten en een serie lessen 
voor de leerlingen leert iedereen op school (nog beter) met 
elkaar om te gaan. De aanpak heeft wel wat tijd nodig om in 
de school te groeien. 

Wilt u meer achtergrondinformatie? Kijk dan op 
www.devreedzameschool.nl 

De doelen en/of actiepunten voor het schooljaar 
2019 - 2020:
•  verdere implementatie De Vreedzame School;
•   aandacht voor groepsvergaderingen;
•  het uitbreiden van de leerling participatie;
•  mediatoren zijn actief en in functie;
•   ouders meenemen met de doelen en uitvoering van  

De Vreedzame School;
•   verdere uitwerking sociale veiligheid conform de wet-  

en regelgeving.

HET BESTUUR 
UN1EK onderwijs en opvang

UN1EK onderwijs en opvang heeft 
achttien locaties van integrale kind-
centra (IKC’s) en scholen in de steden 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. UN1EK is er voor alle 
kinderen die primair onderwijs willen volgen. UN1EK werkt 
vanuit een christelijke inspiratie. 

UN1EK is het resultaat van een fusie per 1 augustus 2014 
tussen Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen 
(SKV). Meervoud en SKV werken al jaren nauw samen. Die 
samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie en op 
inhoudelijke motieven: goed onderwijs en goede opvang 
voor kinderen, die bijdragen aan een brede ontwikkeling van 
kinderen. Eén geheel met als doelstelling optimale ontwik-
kelingskansen voor kinderen van 0 - 13 jaar aan te bieden 
gedurende de hele dag. De voorzieningen worden vormge-
geven in IKC’s  die inspelen op de behoeften van ouders en 
kinderen. We willen eigentijdse en kwalitatief goede opvang 
en goed onderwijs bieden. De vorming van IKC’s zal de ko-
mende jaren verder vorm krijgen. 

Alle scholen/IKC’s van UN1EK hebben een eigen karakter 
en zijn herkenbaar als deel van een groter geheel. We willen 
inspelen op veranderingen die zich voordoen in de samen-
leving. Een veilig en goed leef- en leerklimaat op de school 
en binnen de opvang. Onze medewerkers spelen daarbij een 
belangrijke rol. 

College van bestuur en Raad van Toezicht 
Het College van Bestuur van UN1EK bestaat uit: 
Dhr. E. Boerhout, Voorzitter College van Bestuur 
Mw. C. Doesburg, Lid College van Bestuur 

De Raad van Toezicht ziet toe op het goed functioneren 
van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht komt 
minimaal vijf keer per jaar bijeen. Belangrijke taken zijn het 
beoordelen van de rapportage van het bestuur, het vaststel-
len van de begroting en jaarrekening en gesprekspartner 
zijn voor het bestuur rondom belangrijke thema’s voor het 
onderwijs. 

Voor meer informatie en samenstelling van de Raad van 
Toezicht zie: www.un1ek.nl. 
Het kantoor van UN1EK is gevestigd aan: 
Emmastraat 45
Postbus 6020
3130 DA Vlaardingen
telefoon 010 435 56 11
E-mail: info@un1ek.nl (onderwijs en opvang)

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - 
de schoolgids vast ten behoeve van het volgend schooljaar. 
(WPO art. 16 lid 2).

DE SCHOOL
CBS Het Anker 

Basisschool Het Anker is een Protestants-Christelijke basis-
school. Vanuit deze Christelijke levenshouding geven we 
eigentijds primair onderwijs. Om uiting te geven aan onze 
christelijke levenshouding maken wij gebruik van Trefwoord. 
Trefwoord is een godsdienstige en levensbeschouwelijke 
vorming methode en wil kinderen begeleiden en ondersteu-
nen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun 
wereld. Onze dagopeningen zijn de momenten waarop we 
met de groep hiermee aan de slag gaan.
Wij vinden het als school belangrijk om met elkaar uiting te 
geven aan onze identiteit. Wij hebben regelmatig maand, - 
en weekopeningen. 

3. Het bestuur en de school
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OPBRENGSTGERICHT WERKEN 

CBS Het Anker richt haar onderwijs in volgens ‘opbrengstge-
richt werken’. Dit wil zeggen dat we het beste uit de leerlingen 
halen door heldere doelen te stellen, te analyseren of deze 
worden bereikt en bij te sturen als dit niet zo is. Leerlingen 
worden ook actief betrokken bij de doelen die behaald 
moeten worden. Op deze manier zijn ze gemotiveerd en 
hebben inzicht in hun eigen leerproces. Maar ook de 
schoolleiding, het bestuur en de ouders, leveren een bijdrage 
aan de gestelde doelen, ieder vanuit zijn eigen rol. Hierbij 
gaat het niet alleen om het leren van de schoolse vaardig-
heden maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze ambitie voor de komende jaren is dat onze leerlingen 
nog meer betrokken worden bij de doelen van het onderwijs 
en dat deze nog meer zichtbaar zijn in de klas. Door het leren 
zichtbaar te maken, willen wij de opbrengsten verder verhogen.

Opbrengstgericht werken is in de lessen zichtbaar doordat de 
leerkrachten werken met het ‘activerende directe instructie-
model’. Dit model gaat uit van de verschillende leervermogens 
van kinderen. Elke les is opgebouwd uit een aantal fasen, 
waardoor er veel structuur is: terugblik, oriëntatie, instructie, 
begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. 

Om de doorgaande lijn te waarborgen hanteren we de 
volgende vaste afspraken en werkwijzen: 
•  inzet activerende directe instructiemodel met differen- 

tiatie in tempo en inhoud; 
• werken met doelen en succescriteria;
•  werken met groepsoverzichten waarin per vak wordt 

aangegeven bij welke onderdelen/ categorieën leerlingen 
extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebben; 

• didactische werkplannen; 
•  inzet van activerende en coöperatieve werkvormen om 

de leerlingen actief bij de les te betrekken.

Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons 
leerlingvolgsysteem Cito. Twee keer per jaar worden de 
opbrengsten in kaart gebracht en geanalyseerd op school-, 
groeps- en leerlingniveau. Tijdens groepsbesprekingen met 
de intern begeleider worden interventies besproken die de 
opbrengsten verhogen. De opbrengsten zijn tevens onder-
deel van gesprek tijdens de leerlingbesprekingen. Op basis 
van de analyses wordt op schoolniveau een plan van aanpak 
opgesteld met doelen voor de nieuwe periode. Binnen het 
opbrengstgericht werken, werken wij structureel aan de 
leerkrachtvaardigheden. 

De doelen en/of actiepunten voor het schooljaar 2019 - 2020:
•  pedagogisch- en didactisch handelen: verdere scholing 

van de leerkrachtvaardigheden;
•  borgen en uitbouwen van het activerende directe instruc-

tiemodel;
• gezamenlijk lessen voorbereiden;
•  aandacht voor differentiatie in instructie en verwerking;
•  leerlingen mede eigenaar maken van hun leerproces 

door doelgericht te werken;
• aandacht voor effectieve leertijd. 

PLUSKLAS

Voor leerlingen die een verrijkt aanbod aankunnen, bieden 
wij de Plusklas. De meer- en hoogbegaafde kinderen van 
groep 5 t/m 8 brengen daar een dagdeel per week door. 
De Plusklas wordt geleid door juf Jolie. In de Plusklas wordt 
aandacht besteed aan leren leren (studievaardigheden, een 
vreemde taal, metacognitie), leren denken (hogere orde 
leren, filosoferen, onderzoek doen) en leren leven (leren 
samenwerken, growth mindset, drama). De kinderen werken 
op een onderzoekende manier aan een project. Het thema 
van het project zal vaak samen met de kinderen worden 
bepaald. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals 

duurzame energie, het lichaam en de Global Goals. Tijdens 
het werken aan een project wordt er aandacht besteed aan 
de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Binnen de eigen 
klas zal er meer aandacht komen voor compacten en 
verrijken. Dat betekent dat de reguliere lesstof wordt ingedikt 
(compacten). Daarvoor in de plaats wordt moeilijkere lesstof 
aangeboden (verrijken). Dit kan aansluitend zijn bij het doel 
van de les, maar kan ook werk van de Plusklas zijn. Tijdens 
de taallessen kunnen kinderen, die de lesstof van de huidige 
groep beheersen, les krijgen in een hogere groep. Kinderen 
die klaar zijn met de stof van de basisschool, volgen lessen 
Nederlands in de brugklas van het Lyceum Vos. 

De doelen en/of actiepunten voor het schooljaar 2019 - 2020:
•  ontwerpen nieuwe structuur voor de Plusklas
•  stappen zetten in de basisondersteuning als het gaat om 

signaleren, compacten en verrijken.  

BEWEGINGSONDERWIJS

Tijdens de gymlessen besteden wij aandacht aan verschil-
lende ontwikkelingsgebieden. Het betreft niet alleen de 
ontwikkeling op motorisch gebied, maar ook op cognitief en 
sociaal gebied. We vinden het namelijk niet alleen belangrijk 
dat leerlingen bewegen maar ook dat ze leren over bewegen 
en vooral ook samen te bewegen. 

De leerlingen krijgen twee maal per week bewegingsonder-
wijs. Groep 5 gaat om de week zwemmen en krijgt in de 
zwemweek geen les.
Eén maal per week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 
les van een vakleerkracht en éénmaal van de groepsleer-
kracht. De groepen ½ krijgen één keer per maand les van de 
vakleerkracht en elke week krijgen ze les van de groepsleer-
kracht in het speellokaal en/of gymzaal. 

Ontheffing gymlessen of andere activiteiten
In principe gaan we er vanuit dat leerlingen aan alle activitei-
ten van de school deelnemen. In uitzonderlijke gevallen kan 

er i.v.m. gezondheidsklachten ontheffing worden verleend 
voor deelname aan gymnastiek en/of zwemmen. Uw kind 
moet tijdens deze uren echter wel op school aanwezig zijn 
en zal in die tijd vervangend werk krijgen. 

ICT

ICT neemt een steeds belangrijkere rol in ons onderwijs in. 
Wij werken in elke groep met digitale schoolborden. De 
lessen worden op een positieve manier, digitaal onder-
steund. De school beschikt over een tabletkar. Verder 
beschikt de school over computerunits waar leerlingen 
zelfstandig aan de slag kunnen. 
De i-coach zal dit jaar een nieuw ICT beleidsplan opstellen 
met de ambities die wij als school hebben.  
ICT is een groot speerpunt voor de komende jaren. In het 
plan wordt er aandacht besteed aan digitale geletterdheid. 
De vier digitale vaardigheden die samen ‘digitale geletterd-
heid vormen:
•  ICT-basisvaardigheden
•  informatievaardigheden
•  mediawijsheid
•  computational thinking
Bovenstaande wordt komend schooljaar uitgewerkt in het 
ICT beleidsplan. 

De doelen en/of actiepunten voor het schooljaar 2019-2020
•  het opstellen van een nieuw ICT beleidsplan
•   onderzoek en invoering van een nieuw onderwijs- 

platform.  

ENGELS

De groepen 1 t/m 8 krijgen Engels onderwijs. Wij maken 
gebruik van de methode “Take it Easy”. De lessen zijn 
interactief en er wordt gebruik gemaakt van een digitale 
leeromgeving. Van het begin tot het einde van de les wordt 
Engels gesproken.

4. De inhoud van ons onderwijs 
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kinderen aan één onderwerp van aardrijkskunde en/of 
geschiedenis.

In onderzoeksgroepen werken de kinderen toe naar een 
eindpresentatie in de vorm van een muurkrant, werkstuk of 
een presentatie aan de groep. Bij een presentatie worden in 
veel gevallen de ouders uitgenodigd. Hiernaast geven de 
leerkrachten korte informatielessen. De groepen 5/6 en 7/8 

werken nauw samen. Eén keer per jaar werken de kinderen 
uit de  groepen 5 t/m 8 samen aan een onderwerp. In ons 
rooster is tijd ingepland voor het werkuur en het hiatenplan. 
Tijdens het werkuur krijgen de kinderen extra uitdaging of 
oefenen ze onderdelen van de lesstof die ze nog lastig 
vinden. In de weektaak zitten opdrachten die de kinderen 
zelfstandig kunnen maken.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN ALLE GROEPEN 

Gedurende het schooljaar vinden er bepaalde bijzondere 
activiteiten plaats. Daarbij kunt u denken aan activiteiten  
op het kunstzinnige vlak. CBS Het Anker onderhoudt o.a. 
contacten met KADE 40, diverse muziekdocenten.  

VAKGEBIEDEN
Groepen 1 - 2

Ontwikkelingsgericht onderwijs bij de kleuters
Ons onderwijsaanbod proberen wij zoveel mogelijk aan 
te laten sluiten bij hoe het jonge kind ontwikkelt en leert. 
Dit betekent een onderwijsaanbod waarin spelen en leren 
zijn verweven. Zo krijgen de kinderen de kans om te 
bewegen, te handelen, te ontdekken en te verbeelden. 
Wij focussen ons op 4 belangrijke gebieden:
1.   Sociaal-emotionele ontwikkeling: welbevinden en 

betrokkenheid
2.  Cognitieve ontwikkeling
3.  Motorische ontwikkeling
4.  Creatieve ontwikkeling

In de groepen 1/2 wordt er gewerkt met thema’s die 
aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Door in 
de groep een betekenisvol en beredeneerd aanbod neer te 
zetten, willen wij bij de kinderen een brede ontwikkeling 
bewerkstelligen.
Het spel in de hoeken wordt benut om de leerdoelen van alle 
vakgebieden te integreren.

Wij willen werken aan goed onderwijs voor het jonge kind. 
Wat de school graag wil bereiken in het schooljaar 2019-2020 
is dat: 
•  er een heldere en praktische visie op het leren van jonge 

kinderen ligt, waar de school in de toekomst als IKC 
verder op voort kan bouwen;

•  de leerkrachten de visie in praktijk kunnen brengen door 
een betekenisvol en beredeneerd aanbod voor jonge 

kinderen te ontwerpen, met kennis van doelen en 
ontwikkelingslijnen zodat die vertaald worden naar het 
spel in de hoeken;

•  de leerkrachten kennis en vaardigheden in begeleiden 
van spel en speelleeractiviteiten uitbreiden;

•  Het systematisch observeren met KIJK!, ons observatie 
instrument, verder implementeren.

KIJK!
Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het 
observeren en registreren van de brede ontwikkeling is 
belangrijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen, 
te kunnen volgen en bewaken. In de groepen 1/2 maken wij 
gebruik van het observatie- en registratiesysteem Kijk! Wij 
observeren de kinderen dagelijks tijdens de speel-, werkmo-
menten. Twee keer per jaar registreren we op basis van de 
observaties de ontwikkeling van het kind. We vergelijken 
hierbij het kind met zichzelf (eerdere registratie) en met wat 
van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.

Groepen 3 - 8
De basisvakken
De methoden die wij gebruiken voor rekenen, taal, spelling 
en lezen zijn erop gericht zo veel mogelijk passend onderwijs 
aan te bieden middels het activerende directe instructiemo-
del. Tevens bieden deze methoden middelen en materialen 
aan voor verrijking, verdieping en verlengde instructie.

Groep 5 t/m 8
In de bovenbouw laten we de kinderen steeds meer inzien 
dat ze eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerontwikkeling. 
We leren ze ontdekken wat hun kracht is, maar ook waar de 
hulpvraag zit.
Het gaat veelal om willen en kunnen. Middels de kind-
gesprekken kunnen we dit in kaart brengen. Hiernaast is dit, 
zeker bij schoolverlaters, een terugkerend onderwerp van 
gesprek in de groep. Naast de basisvakken (rekenen, taal, 
spelling, lezen), werken we met de kinderen aan wereld-
oriëntatie. Gedurende een aantal weken werken de 
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5. De organisatie van ons onderwijs

Ochtend 08.45 - 12.15 uur

Middag 13.30 - 15.30 uur

Iedere woensdag-  en vrijdagmiddag vrij

Ochtend 08.45 - 12.15 uur

Woensdag 08.30 - 12.15 uur

Middag 13.30 - 15.30 uur

PEUTERSPEELZAAL HET KLAVERTJE

Peuterspeelzaal Het Klavertje is een onderdeel van UN1EK 
onderwijs en opvang. De school werkt nauw samen met de 
peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal werkt met koppeldagen, 

dat wil zeggen dat kinderen de ene dag in de ochtend 
worden verwacht en de andere in de middag.  
Voor meer informatie: 
Tel.: 06 27 89 84 86
E-mail: psz.klavertje@un1ek.nl 

SCHOOLTIJDEN
De schooltijden voor groep 1 t/m 4

De schooltijden voor groep 5 t/m 8

Vanaf 08.30 uur gaat de deur van de school open. De leer-
lingen mogen vanaf die tijd naar binnen en de leerkracht 
is er vooral voor de leerlingen; indien u een korte vraag of 
mededeling heeft kunt u deze bespreken met de leerkracht. 
Voor uitgebreide zaken dient u een afspraak te maken met 
de leerkracht voor een ander moment. ’s Middags gaat de 
deur om 13.25 uur open. Om 08.45 uur en 13.30 uur start de 
leerkracht met de les, u dient dan het klaslokaal te verlaten. 
Alle leerlingen dienen dan aanwezig te zijn. Het is hinderlijk 
voor de leerkracht en de leerlingen in de klas om tijdens de 
instructie gestoord te worden door te laat komende leerlingen. 

TE LAAT KOMEN

Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. 
Wij hanteren de 3-6-9-12 regeling. 
•  Na 3 keer te laat komen krijgt u een brief als waarschuwing. 
•  Na 6 keer te laat komen gaat de leerkracht met u hierover 

in gesprek. 
•  Na 9 keer te laat komen volgt er een gesprek in aanwe-

zigheid van de directie. 
•  Na 12 keer te laat komen wordt het gemeld bij bureau 

Leerplicht.

ABSENTEN

Indien uw kind niet naar school kan komen verwachten wij 
dat u ons hierover tussen 08.15 uur en 08.30 uur telefonisch 
informeert, via telefoonnummer 010 - 4744150. Indien wij bij 
afwezigheid van uw kind geen bericht hebben ontvangen, 
nemen wij telefonisch contact met u op. U dient zelf contact 
op te nemen met de school en kunt het bericht niet laten 
overbrengen door een broertje/zusje of vriendje/vriendinnetje.

VOOR-, TUSSEN- EN NASCHOOLSE OPVANG

Op CBS Het Anker kunt u gebruik maken van de voor-, 
tussen- en naschoolse opvang. 

Voorschoolse en naschoolse opvang (via UN1EK onderwijs 
en opvang)
Indien u gebruik wil maken van de voorschoolse of na-
schoolse opvang, verwijzen wij u naar het servicebureau van 
UN1EK. Inschrijven kan via: www.UN1EK.nl of 010 435 56 11 
(maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 13.00 uur) 

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door 
SchoolXL (onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang).  
De TSO kan op twee manieren worden afgenomen: via een 
abonnement of met een strippenkaart. 
Het abonnement wordt maandelijks geïnd en kost € 2,85 
per keer. Voor de strippenkaart betaalt u € 3,35 per keer  
(10 strippen). U kunt uw kind(eren) ’s ochtend tot 08.30 uur 
af/aanmelden via het ouderportaal van de kindplanner. 
Deze kunt u vinden op onze website. 
De coördinator van de tussenschoolse opvang is Angela Esbach. 
Zij is elke dag, behalve woensdag, tussen 12.00 uur en 13.00 
uur telefonisch te bereiken om uw vragen te beantwoorden.  
Voor het inschrijven verwijzen we u naar de website van de 
school. 
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PASSEND ONDERWIJS

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs in wer-
king. 
Het doel van deze wet is om uiteindelijk alle leerlingen 
een passende onderwijs plek te bieden, ook de leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Als leerlingen een 
passende plek hebben kan het beste uit hen boven gehaald 
worden. Voor de meeste leerlingen is dat op het reguliere 
onderwijs. Voor andere leerlingen zal het speciaal onderwijs 
de beste kans bieden. Regulier als het kan, Speciaal als het 
moet.
Scholen hebben een zorgplicht.  Dat betekent dat scholen 
elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. Dat ge-
beurt op de school waar het kind wordt aangemeld, eventu-
eel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool, 
of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk 
in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken 
heel goed samen. De extra ondersteuning die kinderen nodig 
hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scho-
len georganiseerd en betaald. Dat is in deze regio onderge-
bracht bij het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’. 
Elke school heeft een ondersteuningsprofiel, waarin de mo-
gelijkheden staan beschreven. Het volledige ondersteunings-
profiel is in te zien op school en kan opgevraagd worden bij 
de intern begeleider.
Voor meer informatie: www.passendonderwijs.nl 

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Op onze school houden we de ontwikkelingen van de kinde-
ren systematisch bij in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
In de groepen 1 en 2 gebruiken we hoofdzakelijk observaties 
om de ontwikkelingsprocessen van de kinderen te bestu-
deren en te registreren. Ook wordt voorzichtig gestart met 
de eerste toetsen. Vanaf groep 3 gebruiken we methode 

gebonden toetsen om de leerprestaties van de kinderen te 
meten. We registreren hoe het leer- en ontwikkelingsproces 
van ieder kind verloopt, maar bekijken ook de groepspro-
cessen op leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit geeft de 
leerkracht extra mogelijkheden om te beoordelen of de leer-
stof goed wordt verwerkt en of er veranderingen nodig zijn in 
de manier en het tempo van lesgeven. Het is ook belangrijk 
om te bekijken of leerlingen extra of speciale hulp nodig heb-
ben. Kinderen die de leerstof voldoende beheersen, krijgen 
nieuwe leerstof of extra verdiepende leerstof aangeboden. 
Voor kinderen die de aangeboden leerstof nog wat minder 
beheersen, wordt de leerstof op een andere manier her-
haald. Om na te gaan hoe het onderwijsniveau zich verhoudt 
tot landelijke cijfers nemen we regelmatig methode-overstij-
gende toetsen af van Cito.

HET LEERLINGDOSSIER

Van ieder kind houden wij een leerlingdossier bij in Parnas-
Sys. Hierin staan onder meer de notities van gesprekken met 
ouders, de resultaten van eventuele onderzoeken, rapport-
gegevens en notities van de vorderingen van uw kind. 
Ouders hebben het recht het dossier van hun eigen kind in te 
zien binnen drie weken nadat ze om inzage hebben gevraagd.

DE ZORG OP HET ANKER

Ons streven is om de leerlingen zoveel mogelijk binnen 
het gewone basisonderwijs te begeleiden. In de huidige 
methodes is een duidelijk aanbod voor een gedifferentieerde 
aanpak.  
Er wordt steeds gezocht naar oplossingen die zo dicht mo-
gelijk aansluiten bij de gewone leer- en werksituatie van de 
leerling en leerkracht. Hierbij is een planmatige aanpak van 
groot belang.

6. De zorg voor leerlingen In deze aanpak onderscheiden we vier fases:

1. Signalering  
  Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen 

van de leerlingen maken we onder andere gebruik van 
Citotoetsen, methode gebonden toetsen en observaties. 
In groep 1 en 2 wordt KIJK! ingevuld. Dit is een observatie-
methode, waarbij de ontwikkeling op taal, reken, moto-
risch en sociaal-emotioneel in kaart wordt gebracht. Deze 
gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys. 

2.  Analyse en diagnose 
  De gegevens van de toetsen, aangevuld met de observa-

ties van de leerkracht en/of de intern begeleider worden 
besproken door de leerkracht en/of de intern begeleider. 
Daarbij wordt rekening gehouden met sociale en emotio-
nele aspecten. Soms is het nodig om aanvullend onder-
zoek te doen om de juiste aanpak te bepalen. Ouders 
worden hiervan op de hoogte gesteld en zo nodig om 
toestemming gevraagd. 

3.  Opstellen en uitvoeren van handelingsplannen
  Voor de individuele leerling die extra aandacht of hulp 

nodig heeft wordt een handelingsplan opgesteld. Hande-
lingsplannen worden voor een beperkte periode ingezet 
(6 à 8 weken). Dit kan een aanpassing zijn op de lesstof 
en/of op sociaal-emotioneel gebied. Een handelingsplan 
wordt altijd met de ouders besproken. Waarna het vastge-
legd wordt in het leerlingendossier. De hulp die geboden 
wordt kan individueel of in groepsverband gegeven worden. 

4.  Evaluatie
  Na de periode van uitvoering wordt het handelingsplan 

geëvalueerd. De leerkracht zal met de intern begeleider 
bespreken of de vastgestelde doelen behaald zijn. Zo ja, 
dan wordt het handelingsplan gesloten en stopt de extra 
hulp of aandacht. Zo nee, dan wordt er een nieuw hande-
lingsplan opgesteld. Ook de evaluatie wordt met ouders 
besproken.

ONDERSTEUNINGSTEAM

Het kan zijn dat de ontwikkeling van een leerling na een 
afgesproken tijd van extra zorg onvoldoende vooruit gaat. 
Na overleg met ouders kan worden besloten een leerling te 
bespreken in het zogenoemde ondersteuningsteam (OT). Het 
OT bestaat uit de directeur, de intern begeleider, leerkracht, 
de gezinsspecialist van ‘Minters’, de onderwijsspecialist 
van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’ en de 
jeugdverpleegkundige van het ‘Centrum Jeugd en Gezin’ 
(CJG). De ouders en de leerkracht worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan het overleg. Daarnaast kunnen, indien 
nodig externe experts uitgenodigd worden. Hierbij kunt u 
denken aan de jeugdarts van het CJG of iemand van het wijk-
team. Het OT kan besluiten nemen over de ondersteunings-
arrangementen en adviseert bijvoorbeeld over het afnemen 
van toetsen.

INTERN BEGELEIDER

De intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leer-
lingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. 
De IB’er helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over 
de leerlingen. Als de leerkracht een hulpvraag heeft, denkt 
de IB’er mee en onderzoekt of er een passende oplossing is.  
De IB’er begeleidt bij het maken van de handelingsplannen 
en het volgen van de leerlingendossiers. Daarbij helpt de 
IB’er de leerkrachten met een beter klassenmanagement en 
didactisch en pedagogisch handelen.
Bij tussentijdse aanmelding zullen de IB’ers contact opnemen 
met de andere school om op de hoogte te zijn van eventuele 
extra hulp die al geboden wordt. 
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SAMENWERKINGSVERBAND 
‘ONDERWIJS DAT PAST’ 

Het Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis-Onderwijs dat past, is een samenwerkingsverband 
van meer dan 55 scholen in de regio. Samen met de scholen 
zorgen zij voor een samenhangend geheel van ondersteu-
ningsvoorzieningen, gericht op een onderbroken leerlijn 
voor iedere leerling. Iedere school heeft een eigen contact-
persoon van het samenwerkingsverband, de onderwijsspe-
cialist Deze onderwijsspecialist helpt de school om ervoor 
te zorgen dat leerlingen de juiste en tijdige zorg krijgen. Er is 
regelmatig contact met de onderwijsspecialist. De onder-
steuning die geboden kan worden vanuit het samenwer-
kingsverband kan op individueel niveau liggen, groepsniveau 
of op het systeem van de leerlingenzorg. De vaste contact-
persoon van Het Anker is Saskia Bijl. 
Contact:
Saskia Bijl
Tel. 06 12 83 04 03
sbijl@onderwijsdatpast.info
www.onderwijsdatpast.info 

GEZINSSPECIALIST VANUIT ‘MINTERS’ 

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op 
school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de school-
prestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich 
moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. 
Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind bepaald 
gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer 
over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het 
gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de 
toekomst. De school kan dan de gezinsspecialist inschakelen. 
De gezinsspecialist is verbonden aan de school, de docenten 
en ouder(s) kunnen om advies of kortdurende begeleiding 
vragen. De gezinsspecialist is lid van het OT. Zij leveren een 
bijdrage bij vragen over opvoeden, bij sociaal-emotionele 
problemen van leerlingen en bij knelpunten in het gezin. 

De gezinsspecialisten werken intensief samen met intern 
begeleiders en onderwijsspecialisten, met als doel de 
leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen 
bij vragen en problemen op leergebied en ook in de 
thuissituatie. Aanmelding kan via de leerkracht, intern 
begeleider of rechtstreeks. De gesprekken zijn vertrouwelijk 
en gratis.
De vaste gezinsspecialist van Het Anker is Melissa Geers.
Contact:
Melissa Geers
Tel. 06 55 24 64 33
Melissa.geers@minters.nl
www.minters.nl 

HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN NODIGT 
U EN UW KIND UIT

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of 
op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of 
als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol 
bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de 
school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodi-
ging om samen langs te komen voor een afspraak op het 
CJG of op school. Tijdens de afspraak onderzoeken we de 
ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in 
ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte 
om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over 
de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw 
kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging 
voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus 
en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U 
krijgt hierover een brief via het RIVM. 

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u 
de mogelijkheid geven een afspraak met het CJG te maken. 
U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:
•  U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet 

goed slaapt.
•  U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het 

voortgezet onderwijs.
• U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit.
•  Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u 

advies.

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afpraak met 
de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zor-
gen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of 
omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.

Schoolziekteverzuim 
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aan-
dacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school 
kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben 
voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn 
en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met me-
deweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige van het CJG. 

Zorgteam op school 
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met 
elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhan-
kelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van 
het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. 
Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, 
slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige 
luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleeg-
kundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:

Contact:
Anoeska Millenaar
Tel. 088 20 10 000
a.millenaar@cjgrijnmond.nl

Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, 
jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over 
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, 
pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond 
en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u 
dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) 
ook advies en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoed-
informatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

LOGOPEDIE

Op CBS Het Anker zijn twee logopedisten werkzaam. Zij 
zijn verbonden aan logopediepraktijk Peter Heldrop. De 
logopedisten behandelen kinderen met spraak- en taalont-
wikkelingsstoornissen, afwijkende mondgewoonten, lees- en 
schrijfproblematiek, stemproblematiek en stotteren. 
De logopedisten zijn telefonisch bereikbaar op 06 24 73 36 38.

BEGELEIDING NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Het is voor kind en ouders vaak een grote overgang van 
het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Het is, 
vooral voor het kind erg belangrijk dat daarbij de juiste keuze 
gemaakt wordt.
Aan het eind van groep 7 maken de kinderen de CITO-en-
tree-toets. Met deze uitslag krijgen we een indicatie op welk 
niveau uw kind zal kunnen starten. 

In november worden door het Voortgezet Onderwijs een 
informatiemarkt worden georganiseerd. Daar zal uitleg  
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INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

Ouders zijn van harte welkom op een van onze informatie-
bijeenkomsten! 
Eén keer in de maand organiseren wij een informatiebijeen-
komst voor nieuwe ouders. In deze bijeenkomst krijgt u een 
goede indruk van wie wij zijn en wat CBS Het Anker maakt tot 
een prettige school voor uw kind. De informatiebijeenkomst 
inclusief rondleiding duurt ruim één uur. De data van de in-
formatiebijeenkomsten vindt u op onze website. U kunt zich 
telefonisch aanmelden of per mail via info@cbs-het-anker.nl 

UITGEBREIDE KENNISMAKING EN INSCHRIJVING

Wanneer u besluit om uw kind in te schrijven, vindt er altijd 
een uitgebreide kennismaking plaats met een directielid. 

KENNISMAKEN EN WENPERIODE

Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u 
thuis een informatiepakket met:
•  een brief met daarin de groep waarin uw kind is ingedeeld;
•  een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de 

leerkracht(ten);
•  een ouder vragenlijst om in te vullen;
•  een brochure van de TSO en BSO;
•  een informatieboekje.

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om vanaf het aller- 
eerste moment individueel contact te maken met elke ouder 
en zijn/haar kind. Op deze manier wordt meteen aan een 
goede samenwerking gebouwd. Daarnaast is het van belang 
om als school aan te sluiten op de behoefte van elke leerling. 
Ouders en kinderen weten dit het best, het gaat immers om 
hen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek met de leerkracht worden 
ook de wendagen afgestemd. Dit zijn vijf dagen of tien 
dagdelen.

In de maanden juni en juli vinden wij het niet wenselijk 
kinderen in de kleutergroepen te laten instromen. Dit in ver-
band met de groepsgrootte en de afronding van het school-
jaar. Vóór de zomervakantie worden zij uitgenodigd voor 
de draaimiddag. Deze middag schuiven alle kinderen en 
leerkrachten door naar de groep voor na de vakantie. Deze 
middag maken wij kennis met elkaar en het lokaal, waar we 
het schooljaar in door zullen brengen. Zo kunnen alle leerlin-
gen na de zomervakantie starten in de juiste groep.

INSTROMEN VANUIT EEN ANDERE BASISSCHOOL

Als uw kind al schoolgaand is, zal er eerst contact op worden 
genomen met de vorige school. Dit om te bekijken of uw 
kind bij ons op school past en of er geen zorg is, die wij on-
danks onze deskundigheid niet aan kunnen. Als het overleg 
tussen de intern begeleiders aanleiding geeft tot vragen, 
nodigen we u uit voor een gesprek. In het directie/IB overleg 
wordt besloten of uw kind wordt aangenomen. Uiteraard is 
een voorwaarde dat er plek is in de betreffende groep waar 
het kind geplaatst moet worden.

7. Nieuwe leerlingengegeven over de procedure met betrekking tot het voort-
gezet onderwijs.
• Preadvies voortgezet onderwijs
• Schooladvies voortgezet onderwijs in januari (zie   
 jaarplanning) 
• ROUTE 8 eindtoets in april
• ROUTE 8 uitslag in mei.
De uitslag van de ROUTE 8 eindtoets is ondergeschikt aan 
het advies van de school. 
Als de uitslag van deze toets lager is dan het schooladvies, 
dan blijft het schooladvies staan. Mocht de uitslag van deze 
toets hoger zijn dan het schooladvies, dan nodigen wij de 
ouders uit voor een eventuele aanpassing van het school-
advies. Meer weten? Voor meer informatie over de toets 
ROUTE 8 kunt u kijken op www.route8.nl.
In januari en februari houden de meeste scholen open dagen, 
waarop kind en ouders de school goed kunnen bekijken.

Medio maart schrijven ouders zelf in op scholen voor voort-
gezet onderwijs.

UITSTROOM NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

De uitstroom van onze leerlingen is naar alle vormen van 
voortgezet onderwijs.
De leerlingen van groep 8 zijn in augustus 2019 uitgestroomd 
naar het voorgezet onderwijs op basis van de volgende adviezen:

 

vmbo-bl vmbo-k vmbo-t t/havo havo havo/vwo vwo

1 3 6 5 1 5 6

Voor meer informatie, zie www.vensterspo.nl
Kies het menu www.scholenopdekaart.nl
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Via deze app houden wij u op de hoogte van al het nieuws 
over de school. Ook kunt u foto’s en video’s bekijken van 
diverse activiteiten en excursies. 
Verder heeft de app een handige activiteitenkalender, zo kunt 
u alle activiteiten het hele schooljaar bijhouden. De app 
biedt ons onder meer de mogelijkheid om pushberichten te 
sturen. U kunt in de app zelf aangeven voor welke klassen u 
een pushbericht wilt ontvangen. U kunt zich melden bij de 
groepsleerkracht. Deze zorgt voor een wachtwoord. Als de 
school een nieuwsbericht plaatst, verschijnt er een rood 
balletje bij het SchoolPraat-icoon. Zo is direct duidelijk 
dat de school een bericht heeft gestuurd. Zo kunt u zich 
digitaal opgeven voor het startgesprek en rapportgesprek 
van uw kind(eren). 

KOFFIE-UURTJE MET DE DIRECTIE

Vijf keer in het jaar kunt u met de directie van gedachten 
wisselen over allerhande onderwerpen van algemene aard. 
De data van de koffie-uurtjes vindt u in de kalender van de 
Schoolapp. Voor vragen, opmerkingen en ideeën bent u 
uiteraard ook buiten de koffie-uurtjes van harte welkom. Het 
lukt niet altijd om er direct tijd voor te maken, soms moeten 
we een afspraak inplannen. 

NIEUWSBRIEF

1x per maand ontvangt u op de schoolapp een nieuwsbrief 
vanuit de directie.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbon-
den, deze bestaat uit 6 leden, waarvan de helft ouders en 
de andere helft personeel van de school. De MR denkt met 
de schoolleiding mee over beleidszaken. Voor een aantal 
onderwerpen heeft de MR adviesrecht en voor andere 

instemmingsrecht. Wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft over het schoolgebeuren, dan kunt u altijd een van de 
MR-leden aanspreken. De agenda en de notulen worden op 
de schoolsite geplaatst. Op de website leest u meer over de 
leden van de MR. 
Komend jaar willen we een kleine eerste stap zetten naar 
een IKC raad. Dat betekent dat we ook vertegenwoordigers 
van de opvang willen uitnodigen om aan te sluiten bij de 
vergaderingen.

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert samen met leer-
krachten allerlei activiteiten zoals het sinterklaasfeest, het 
kerstfeest, Pasen e.d. De commissie is, bij voorkeur, een 
vertegenwoordiging van de gehele school. Er wordt dan ook 
gestreefd naar 1 ouder per groep.

DE OUDERBIJDRAGE
 
De activiteitencommissie stelt, in overleg met de MR, de 
vrijwillige ouderbijdrage vast en zorgt voor het beheer ervan. 
Alle rijksmiddelen die de school ontvangt worden ingezet op 
personeel, huisvesting en alle benodigde schoolmaterialen. 
In grote lijnen komt het erop neer dat de school sommige extra 
activiteiten zoals, het sinterklaasfeest, het kersteest, Pasen, 
excursies e.d., alleen kan aanbieden indien ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage betalen. Het is dan ook van groot belang dat 
een ieder deze ouderbijdrage betaalt. De vrijwillige ouder-
bijdrage voor het schooljaar 2019 - 2020 blijft hetzelfde als 
vorig jaar. 
Wij vragen een bijdrage van € 45,00 per kind. Start uw kind 
na 1 januari 2019, dan vragen wij € 22,50. Vriendelijk verzoek 
de ouderbijdrage over te maken op IBAN nummer 
NL31 INGB 0000 5259 78.

OUDERBETROKKENHEID 3.O 

Wij zien ouders als een waardevolle partner in het onderwijs-
proces van de kinderen. Wij werken graag samen met ouders 
en stimuleren ouderbetrokkenheid omdat we immers 
hetzelfde gemeenschappelijk belang hebben: het kind. 
Duidelijke, positieve communicatie tussen ouder, leerkracht 
en het kind is de kracht om te komen tot het verbeteren 
van de werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren 
en de schoolprestaties van leerlingen en het oplossen van 
problemen. 
Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij een gelijkwaardige 
en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, 
waarin de ouders en school vanuit een gezamenlijke verant-
woordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

In samenwerking met het CPS ‘Onderwijsontwikkeling en 
advies’ zijn wij gestart met het programma ouderbetrokken-
heid 3.0. Er is een onderzoek gehouden en er is een samen-
werkingsdag met ouders geweest die het beginpunt vormen 
voor een ontwikkelingstraject om ouderbetrokkenheid te 
versterken. Het programma leidt tot het voldoen aan de tien 
criteria van effectieve ouderbetrokkenheid. De regiegroep, 
gevormd door een aantal ouders, leerkrachten en directie 
gaan met elkaar in gesprek over hoe wij de tien criteria op 
Het Anker tot uiting willen laten komen.
1.  De school heeft met ouders een heldere visie op samen-

werking geformuleerd.
2.  De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders 

actief betrokken worden bij het schoolbeleid.
3.  Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen 

en ouders welkom zijn op school.
4.  Ouders en leraren werken voortdurend samen om het 

leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te 
ondersteunen, zowel thuis als op school.

5.  Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden 
vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.

6.  Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoorde-
lijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.

7.  Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.
8.  De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties 

en gaat op een transparante manier om met klachten.
9.  Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de 

andere samen afgesproken contactmomenten.
10.  Wetten en schoolregels worden door de school actief en 

helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.

De afgelopen twee jaar heeft de regiegroep de 10 criteria tot 
uiting weten te brengen, passend bij Het Anker. Komend jaar 
willen wij ons leerlingvolgsysteem Parnassys, toegankelijk 
maken voor ouders. Het ouderportaal zal gefaseerd toeganke-
lijk worden. Ook zal er een leerlingraad opgezet worden. Uit de 
groepen 6, 7en 8 kunnen een aantal kinderen zich hiervoor 
opgeven. De kinderen, waar het allemaal om gaat, willen we 
op deze manier nog meer bij de school en het leren betrekken. 
Zij zullen regelmatig met één van de MT leden in gesprek gaan. 
Zo worden zij geïnformeerd en mogen zij hun mening 
uitspreken over onderwerpen die hen aangaan.
Zodra deze punten in uitvoering zijn, willen wij een keuring 
aanvragen bij het CPS en hopen wij het officiële keurmerk 
ouderbetrokkenheid 3.0 te bemachtigen.

COMMUNICATIE 

Wij voorzien ouders graag digitaal van informatie. Wij maken 
gebruik van de SchoolPraat-app, deze is gekoppeld aan onze 
website. De app heet CBS Het Anker en hij is gratis te down-
loaden in de App Store en Google’s Playstore. Mocht u hier 
niet uitkomen, dan kan de leerkracht u helpen. 

8. De ouders
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HET SCHOOLREISJE

De bijdrage voor de schoolreizen is niet in de vrijwillige 
ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan ervan uit dat alle 
kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook 
(bijv. ziekte of financiële problemen) kunt u contact opne-
men met de intern begeleider. 
 
 
MEERDERE KEREN PER JAAR OUDER-/
KINDGESPREKKEN

STARTGESPREKKEN

Aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken 
tussen ouders, leerlingen en leerkrachten plaats. In deze ge-
sprekken kunnen ouders en leerkrachten elkaar informeren 
over belangrijke zaken omtrent het kind en kunnen weder-
zijdse verwachtingen worden uitgesproken en afspraken 
worden gemaakt. Vanaf groep 1 zijn de leerlingen aanwezig 
bij de gesprekken. Voorafgaand dit gesprek wordt door de 
kinderen, samen met hun ouders, een formulier ingevuld. De 
startgesprekken zijn onderdeel van het beleid ouderbetrok-
kenheid 3.0 dat door een team van ouders en leerkrachten is 
vormgegeven. 

RAPPORTGESPREKKEN

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor het rapport-
gesprek. Deze gesprekken hebben een verplicht karakter omdat 
wij het als school erg belangrijk vinden om met u als ouder in 
gesprek te blijven over de ontwikkeling van uw kind. In groep 
8 worden de gesprekken op een ander moment gevoerd in 
verband met het traject naar het voortgezet onderwijs. 

INFORMATIE/THEMA-AVOND 3.0

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt er een 
informatie/thema-avond plaats voor ouders. Naast een 

informatief karakter, bestaat er de mogelijkheid om je als 
ouder in te schrijven voor workshops. Deze avond is een 
onderdeel van het beleid ouderbetrokkenheid 3.0.

VOORLICHTINGSAVOND GROEP 8

In november is een voorlichtingsavond voor ouders met 
kinderen in groep 8. Deze avond staat geheel in het teken 
van groep 8 en het vervolgonderwijs.  

DE GROEPSLEERKRACHT

Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u da-
gelijks na de les een leerkracht aanspreken en een afspraak 
maken voor een gesprek. 

CONTACT MET OUDERS NA EEN SCHEIDING

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. 
In het geval van een scheiding zal de school dan ook beide 
ouders informeren. Hiervoor moeten wel de juiste gegevens 
aan de school worden doorgegeven. 
Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet 
is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, 
vragen wij u een schriftelijk bewijs te geven aan de directie 
van onze school. 

VERLOF OF VRIJSTELLING VAN ONDERWIJS

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden 
aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vakantie verlof 
buiten de schoolvakanties, vrij of extra verlof opnemen voor 
de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte 
vakantie tussendoor mag niet. Dit kan alleen als de leerling 
door de specifieke aard van het beroep van (één van) de 
ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie 

kan. Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per 
schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van 
het schooljaar. De directeur vraagt om bewijsstukken, waar-
uit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de 
ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende 
weken, binnen de gewone schoolvakanties niet mogelijk is. 
Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het 
niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar. 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ kunt u denken 
aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in 
bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. 
Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie 
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 
problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de school- 
vakanties een belang deel van de omzet wordt behaald is 
onvoldoende. Dit verlof is nadrukkelijk niet bedoeld voor het 
oplossen van roosterproblemen van de werkgever. 

Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandig-
heden voor tien of minder schooldagen per schooljaar dient 
vooraf schriftelijk aan de directeur van de school te worden 
voorgelegd. Aanvragen voor langer dan 10 dagen worden bij 
de leerplichtambtenaar ingediend. Richtlijnen hiervoor zijn; 
•  verhuizing (1 dag) 
•  huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met 3e graad (in 

Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland 
maximaal 5 schooldagen). Soort bewijs: trouwkaart 

•  ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op 
herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad 
(geen maximale termijn). Soort bewijs: doktersverklaring 
waar ernstige ziekte uit blijkt

•  overlijden van bloed- of aanverwant. In de 1e graad 
maximaal 5 dagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen,  
in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buiten- 
land: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Soort 
bewijs: rouwkaart 

•  12-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig (huwelijks)jubileum van 
ouders/ verzorgers of grootouders (maximaal 1 dag)

Daarbij geldt het volgende: 
•  verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht 

weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar 
indienen. Indien u deze termijn niet aanhoudt, moet u 
beargumenteren waarom. 

•  er kunnen geen voorwaarden worden gesteld aan het 
toekennen van verlof (bv. achteraf tonen van bepaalde 
documenten) 

•  de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden 
vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemo-
tiveerd door directeur/leerplichtambtenaar. 

•  verlof moet altijd zo kort mogelijk gehouden worden 
•  u moet bij de aanvraag, voor zover in redelijkerwijze 

mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. 
•  verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook 

worden toegekend in de eerste twee weken na de zomer-
vakantie. 

PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING 

Het zou noodzakelijk kunnen zijn om te moeten overgaan 
tot het schorsen of zelfs verwijderen van een leerling. Binnen 
UN1EK is hiervoor een protocol opgesteld. De school han-
delt volgens de richtlijnen van het protocol. De beslissing tot 
schorsing of verwijdering over te gaan, ligt bij de directeur. 
Het besluit tot schorsing of verwijdering wordt schriftelijk 
aan de ouders/ verzorgers meegedeeld, met de opgave van 
redenen en de duur van de schorsing. Het bevoegde gezag 
en de inspectie worden uiteraard betrokken in de procedu-
re wanneer tot verwijdering van een leerling moet worden 
overgegaan.

KLACHTENREGELING 

Waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Daarom 
is een goed contact tussen school en ouders van groot belang. 
Wij gaan ervan uit dat we klachten in onderling overleg 
kunnen oplossen. Allereerst met de mensen die het betreft, 
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lukt dit niet, dan kunt u bij de directeur terecht.  Als u er 
met directeur niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht 
niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen 
aan de voorzitter van het college van bestuur van Stichting 
UN1EK. 

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klacht-
behandeling beschreven staat, is te downloaden van de 
website van UN1EK.

Vertrouwenspersonen UN1EK
UN1EK heeft twee personen benoemd als aanspreekpunt 
bij klachten, de zogenaamde vertrouwenspersonen. Een 
vertrouwenspersoon is een externe persoon die geen werk-
nemer is van de organisatie of die op welke andere manier 
dan ook verbonden is behalve als vertrouwenspersoon. 

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen:
Centrum Vertrouwenspersonen Plus 
www.cvp-plus.nl 
Algemeen nummer: 070 260 00 32/06 81 31 69 36
E-mail: info@cvp-plus.nl 

Vertrouwenspersonen:
Anton de Leeuw: anton@cvp-plus.nl 
Lilian Vermeulen: lilian@cvp-plus.nl 
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MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons mogen in de school niet gebruikt worden, 
tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft tijdens een 
activiteit. Dit geldt ook tijdens de schoolactiviteiten die 
elders plaatsvinden, tenzij hier toestemming voor is gegeven 
door de leerkracht. Bij binnenkomst in de groep neemt de 
leerkracht de mobiele telefoons in, deze worden tussen de 
middag en na schooltijd weer meegegeven aan de leerlingen. 
Ouders kunnen in bijzondere gevallen via het telefoonnummer 
van de school hun kind(eren) bereiken, dan wel een bericht 
doorgeven. 

SCHOOLBENODIGDHEDEN
Elk jaar ontvangt u een lijst met schoolbenodigdheden om 
aan te schaffen. De reden hiervoor is dat we merken dat 
kinderen vaak erg gemakkelijk met de materialen van school 
omgaan. Om kinderen hier bewust van te maken en ze wat 
zorgvuldiger met hun schoolspullen om te leren gaan, 
vragen wij u de schoolspullen voor uw kind(eren) aan te 
schaffen en op de eerste schooldag mee te geven. Wij 
adviseren om geen dure merken aan te schaffen. Ook is het 
handig om, waar mogelijk, de aangeschafte spullen te 
voorzien van de naam van uw kind.

SCHOOLMELK 
De school biedt gelegenheid een abonnement op de 
schoolmelk te nemen tijdens de ochtend en middagpauze. 
Inschrijven kan via de website van Campina, 
www.campinaopschool.nl.

SPONSORS 
Onderwijs wordt door de rijksoverheid bekostigd. Voor extra 
middelen en activiteiten bestaat de mogelijkheid om extra 
geldstromen te zoeken. Wilt u de school sponsoren? 
De directie staat altijd open voor suggesties!

STAGE 
Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen 
om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen 
studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van een 
MBO- of sportopleidingen. In principe kunnen deze studen-
ten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage 
worden zij begeleid door leerkrachten en/of stagebegeleider 
van onze school. 

Op onze school kan ook een LIO-er (leerkracht in opleiding) 
werkzaam zijn. Dit is een Pabostudent die tijdens de laatste  
stageperiode van de opleiding, zelfstandig als leerkracht 
voor de groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt 
uiteraard bij de leerkracht.

VAKANTIES/VRIJE DAGEN  
Voor een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studie- 
dagen verwijzen we u naar onze kalender op de schoolapp 
en de website.

VERHUIZING/WIJZIGING CONTACTGEGEVENS
Wilt u een eventuele verhuizing niet alleen mededelen aan 
de groepsleerkracht, maar ook aan de schoolleiding en 
administratie? Dit geldt ook als uw kind gewoon bij ons op 
school blijft. Ook bij het veranderen van een telefoonnum-
mer willen wij dit zo snel mogelijk weten. In een noodgeval 
moeten we u kunnen bereiken. Een uitschrijving dient altijd 
bij de directeur gemeld te worden.

VERJAARDAGEN 
Wanneer een kind jarig is, wordt dit natuurlijk gevierd in de 
klassen. De kinderen mogen uitdelen in hun eigen groep. 
Ook mag de jarige de klassen rond om de leerkrachten te 
trakteren. We stellen het erg op prijs als de kinderen gezond 
uitdelen.
De verjaardagen van de leerkrachten worden tijdens de 
juffendag gevierd. 

AANSPRAKELIJKHEID 
CBS Het Anker heeft een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Het is niet toegestaan dat leerlingen waardevolle spullen bij 
zich hebben of dragen. Hier is de school niet voor verzekerd. 

BEDRIJFSHULPVERLENING EN EHBO 
Elk jaar volgen leden van ons team de cursus BHV en EHBO. 
We organiseren jaarlijks een aangekondigde en een onaan-
gekondigde ontruimingsoefening om ons scherp te houden 
voor wanneer echt adequaat handelen nodig is. In alle 
ruimten in de school hangt duidelijk zichtbaar een overzicht 
met vluchtplan, de gemarkeerde vluchtroute en wie wat doet 
bij ontruiming. Blusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd. 

FIETSEN EN PARKEERGELEGENHEID 
Wij willen u vragen om indien mogelijk zoveel mogelijk te 
voet naar school te komen. De stallingsmogelijkheden voor 
fietsen zijn beperkt. Ook het parkeren van auto’s zorgt 
regelmatig voor onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeers-
situaties voor de kinderen. Als u toch met de auto moet 
komen, dan vragen wij u om te parkeren in de aangewezen 
vakken en om extra aandacht te besteden aan uw snelheid. 
Dit om overlast voor de bewoners in de wijk en gevaarlijke 
situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

FOTO EN FILM
Op school worden regelmatig foto’s gemaakt. Bij vieringen 
en festiviteiten, maar ook bij activiteiten in de klas. Kinderen 
vinden het erg leuk om achteraf nog eens te zien wat ze 
hebben gedaan. We vinden het ook leuk en belangrijk om 
ouders te kunnen laten zien wat er op school gebeurt. 

Foto’s worden zoveel mogelijk gedeeld in de afgeschermde 
klassengroep voor de schoolapp. Mocht u niet willen dat er 
foto’s van uw kind worden getoond op de website, vragen wij 
u dit door te geven bij de leerkracht.  
In het kader van de AVG vragen we elk schooljaar opnieuw 
toestemming van ouders. 

FOTOGRAAF
Jaarlijks komt de fotograaf. Deze maakt elk jaar een portret-
foto van alle kinderen, groepsfoto’s en broer/zus foto’s. 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Op school blijven heel geregeld jassen, truien, gymkleding, 
tassen en sieraden achter. Als u iets mist, kijk dan even in de 
gevonden voorwerpen-mand of kom even langs bij de 
conciërge.   

GEZOND ETEN
De school probeert gezond eten te stimuleren. Ook dit jaar 
krijgen doen we mee met het project Schoolfruit. Wij 
verzoeken u dan ook vriendelijk om zoveel mogelijk fruit, 
groente, gezonde koek o.i.d. mee te geven. Snoep en 
koolzuurhoudende drankjes zijn niet toegestaan. 

HOOFDLUIS 
Een aantal malen per jaar (de woensdag na een vakantie) 
worden alle kinderen op school gecontroleerd door een aantal 
ouders. Zorg op die dag voor een “los” kapsel bij uw kind.

9.  Praktische informatie op alfabetische
     volgorde 
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