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Schooljaar 2018 - 2019

Inleiding

In dit informatieboekje vindt u informatie over 
De Blijberg voor het schooljaar 2018-2019. We 
hopen dat we u hiermee wegwijs kunnen maken. 
Als u na het lezen van dit boekje nog vragen en 
opmerkingen hebt, kunt u uiteraard altijd op 
school terecht.
Naast deze gids krijgt u ongeveer een keer per 
maand een nieuwsbrief en een keer per kwartaal 
de schoolkrant, waarin de meest actuele infor-
matie te vinden is. Ook kunt u onze internetsite 
raadplegen: www.blijberg.nl.

De inhoud van deze schoolgids wordt jaarlijks 
bijgesteld. Voordat hij u bereikt, is hij voorgelegd 
aan en goedgekeurd door de Medezeggenschaps-
raad, waarin leerkrachten en ouders vertegen-
woordigd zijn.

Wij hopen dat we met dit boekje uw meeste 
vragen hebben beantwoord, en wensen iedereen 
een heel fijn schooljaar toe.

Team en Medezeggenschapsraad van De Blijberg

De Blijberg

Adressen

De Blijberg Nederlandse afdeling
Gordelweg 216
3039 GA Rotterdam
Telefoon (010) 466 96 29 
Mail directie@blijberg.nl

De Blijberg Tweetalig
Coolhavenstraat 29
3024 TD Rotterdam 
Telefoon 06-49916329

De Blijberg International Department
Graaf Florisstraat 56
3021 CJ Rotterdam 
Telefoon (010) 448 22 66 
Fax (010) 448 22 70

Foto's: Wilma Zonneveld
Ontwerp: Le concepteur

03

HET TEAM

WIJ WENSEN
IEDEREEN
EEN HEEL FIJN
SCHOOLJAAR
TOE!



504

1 | Nederlands- en 
Engelstalig basisonderwijs
De Blijberg is opgericht in 1947. De school 
dankt zijn naam aan de twee wijken in de buurt 
van de school: Blijdorp en Bergpolder. De 
Blijberg is een school met een Jenaplan -, een 
Internationale en een tweetalige afdeling. De 
school heeft ook een peuterspeelzaal: "Blij".

Sinds augustus 2003 zijn de Internationale- en 
de Nederlandse afdelingen gehuisvest in ver-
schillende gebouwen. De Nederlandse afdeling 
zit in een gebouw aan de Gordelweg, met daarin 
nog twee basisscholen, de BSO en een sporthal. 
De International Department is gehuisvest in 
een mooi oud gebouw aan de Graaf Florisstraat 
(Middelland), samen met de tweetalige afdeling. 
Het Internationaal onderwijs wordt gegeven aan 
expat kinderen en is geheel in het Engels. De 
tweetalige afdeling biedt onderwijs in het Neder-
lands en het Engels, beide 50 %.

Op de Jenaplanafdeling van de Blijberg zitten 
aan het begin van het jaar zo’n 430 leerlingen en 
hebben we 19 groepen.

2 | De Jenaplangedachte
De Blijberg is een school voor Jenaplanonder-
wijs. In Nederland werken ongeveer tweehonderd 
scholen volgens de uitgangspunten van het Jena-
planonderwijs. Wij zijn daar één van, samen met 
nog drie scholen in Rotterdam.

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is 
Peter Petersen. In de jaren twintig was hij hoog-
leraar in de opvoedingswetenschappen aan de 
universiteit van Jena (Oost- Duitsland) waar ook 
een lagere school aan verbonden was. Petersen 
was directeur van deze school, waarin hij zijn 

Jenaplanonderwijs werkt vanuit de 
twintig basisprincipes die Peter Petersen 
opgesteld heeft. Deze basisprincipes zijn: 

1  Elk mens is uniek; zo is er maar één.  
Daarom heeft ieder kind en elke 
volwassene een onvervangbare waarde. 

2  Elk mens heeft het recht een eigen 
identiteit te ontwikkelen. 
Deze wordt zoveel mogelijk 
gekenmerkt door:
• zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, 
creativiteit en gerichtheid op sociale 
rechtvaardigheid
• daarbij mogen ras, nationaliteit, 
geslacht, seksuele geaardheid, sociaal 
milieu, religie, levensbeschouwing of 
handicap geen verschil maken. 

3  Elk mens heeft voor het ontwikkelen 
van een eigen identiteit persoonlijke re-
laties nodig; met andere mensen, met de 
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid 
van natuur en cultuur, met de niet zintuig-
lijk waarneembare werkelijkheid. 

4  Elk mens wordt steeds als totaal per-
soon erkend en waar mogelijk ook zo 
benaderd en aangesproken. 

5  Elk mens wordt als een cultuurdrager 
en -vernieuwer erkend en waar mogelijk 
ook zo benaderd en aangesproken. 

6  Mensen moeten werken aan een sa-
menleving die ieders unieke en onver-
vangbare waarde respecteert. 

7  Mensen moeten werken aan een 
samenleving die ruimte en stimulansen 
biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 

Op Jenaplanschool de Blijberg

Uitgangspunten en 
opzet van het onderwijs

ideeën samen met zijn medewerkers vorm kon 
geven. Petersen heeft zijn onderwijspedagogiek 
uitvoerig beschreven. Zijn opvattingen blijken 
ook in het huidige onderwijsklimaat onvermin-
derd actueel en waardevol.

Via Suus Freudenthal-Lutter (1908-1986) kwam 
het Jenaplanonderwijs naar Nederland. Zij zocht 
een school voor haar kinderen en kwam toevallig 
in aanraking met de boeken van Peter Petersen, 
waarin zij vond wat zij zocht. De eerste Jenap-
lanschool in Nederland werd in 1962 opgericht 
in Utrecht. Nu zijn er in Nederland ongeveer 
tweehonderd Jenaplanscholen. De meeste zijn 
aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereni-
ging. De Nederlandse Jenaplan Vereniging heeft 
tot doel:

• Het verspreiden, actualiseren en in de 
praktijk optimaliseren van de uitgangs-
punten van het Jenaplanconcept
• Het behartigen van de belangen van 
Jenaplanscholen en van allen die daar-
aan meewerken
• Het trachten te beïnvloeden van het 
onderwijsbeleid van de overheid en het 
onderwijs in zijn algemeenheid in een 
richting, waarin de basisprincipes van het 
Jenaplanonderwijs in toenemende mate 
in scholen herkenbaar worden.

8  Mensen moeten werken aan een sa-
menleving waarin rechtvaardig, vreed-
zaam en constructief met verschillen en 
veranderingen wordt omgegaan. 

9  Mensen moeten werken aan een sa-
menleving die respectvol en zorgvuldig 
aarde en wereldruimte beheert. 

10  Mensen moeten werken aan een sa-
menleving die de natuurlijke en culturele 
hulpbronnen verantwoord voor toekom-
stige generaties gebruikt. 

11  De school is een relatief autonome co-
operatieve organisatie van betrokkenen. 
Ze wordt door de maatschappij beïnvloed 
en heeft daar zelf ook invloed op. 

12  In de school hebben de volwassenen 
de taak de voorgaande uitspraken over 
mens en samenleving tot (ped)agogisch 
uitgangspunt voor hun handelen te 
maken. 

13  In de school wordt de nieuwe leerstof 
zowel ontleend aan de leef- en bele-
vingswereld van de kinderen als aan het 
cultuurgoed dat als belangrijk wordt be-
schouwd voor persoon en samenleving. 

De Jenaplanvereniging heeft het initiatief 
genomen om kernkwaliteiten voor het 
Jenaplanonderwijs op te stellen.
Het gaat om de aandachtspunten
• het kind en zichzelf 
• het kind en de ander
• het kind en de omgeving
Als u meer wilt weten over de activiteiten 
van deze vereniging, kunt u op school 
terecht bij de schoolleiding. Het vereni-
gingsblad Mensen-kinderen ligt op school 
ter inzage. U kunt ook informatie vinden 
op de website www.jenaplan.nl.
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De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs
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Op de Blijberg hebben we de punten van 
Petersen vertaald naar onze situatie. De grond-
gedachte is dat onderwijs en opvoeding samen 
belangrijk zijn voor de vorming van kinderen. 
Daarom is onderwijs voor ons veel meer dan het 
aanleren van schoolse kennis en vaardigheden. 
Het is voor kinderen heel belangrijk te leren om-
gaan met verschillen tussen mensen, ook in het 
onderwijs. Ons uitgangspunt is respect voor deze 
verschillen. Kinderen moeten zich veilig voelen 
in de groep en in de school. 

Samenstelling van de groepen 
De groepen op de Nederlandse afdeling zijn he-
terogeen samengesteld, verdeeld over onderbouw 
(groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) 
en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). In de groepen 
zitten ongeveer evenveel kinderen uit verschillen-
de jaren en van verschillend geslacht. We noemen 
deze groepen stamgroepen. 
 De Blijberg heeft zes stamgroepen in de 
onderbouw, zes in de middenbouw en vijf
in de bovenbouw. Het voordeel van de indeling 
in stamgroepen met verschillende leeftijden 
is dat kinderen op hun eigen niveau kunnen 
werken, maar dat ze elkaar ook kunnen helpen 
en zelf geholpen kunnen worden. De groepen 
veranderen per schooljaar van samenstelling, 
maar de leerkracht blijft. Een kind zit dus in 
principe twee (onderbouw) of drie jaar (midden- 
en bovenbouw) bij dezelfde leerkracht. Het is 
leerzaam dat de leerling elk jaar een andere posi-
tie in de groep inneemt. Een kind ervaart wat het 
betekent om de jongste, oudste of middelste in 
een groep te zijn en leert samenwerken met kin-
deren van verschillende leeftijden en verschillende 
niveaus. 

Het kind als compleet mens 
Binnen onze school zien we het kind niet alleen 
als een lerend wezen, maar als een compleet 
mens. Het is belangrijk een kind niet alleen 
schoolse vaardigheden aan te leren, maar ook 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het 
vermogen tot samenwerken bij te brengen.  Vak-
ken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie 
bieden we in samenhang aan: de verzamelterm 
voor die vakken is wereldoriëntatie. Dat leert de 
kinderen samenhang zien tussen verschijnselen 
en systemen die ze eerder misschien niet met 
elkaar in verband zouden brengen.De creatieve 
vakken vormen een wezenlijk bestanddeel van 
ons onderwijs. Daarin gaat het zowel om het 
verwerven van technische vaardigheden als om 
het ontwikkelen van de fantasie. Het aanbod is 
breed: handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, 
toneel, poëzie, enzovoort. 

Gesprek, werk, spel en viering 
Basisactiviteiten in het onderwijs zijn: gesprek 
(in de kring), werk, spel en viering. Met elkaar in 
gesprek gaan is essentieel om elkaar te informe-
ren en elkaar te leren begrijpen. Daarbij is het 
heel waardevol gedachten te leren verwoorden.
 In de kringgesprekken worden plannen 
gemaakt, instructies gegeven, werk besproken, 
gepresenteerd en geëvalueerd. Ook actuele 
onderwerpen kunnen daarin aan de orde komen, 
wat kinderen hebben meegemaakt of wat hen 
bezighoudt.
 De kinderen hebben zelf een actief aandeel 
in deze gesprekken. Hoe ouder de leerlingen, 
hoe abstracter de onderwerpen kunnen zijn. 
Uiteraard is er in de groep veel aandacht voor 
werk. Na instructie van de leerkracht volgt de 
verwerking van de leerstof. Dit kan mondeling, 
schriftelijk of spelenderwijs gebeuren, en alleen 

3 | De punten van Petersen

De Blijberg 
als Jenaplanschool
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Het jenaplanconcept past bij onze ideeën 
over goed onderwijs of zelfs sterker, 
wij denken dat passend onderwijs 
alleen mogelijk is in Jenaplanscholen. 
Wij vinden dat een jenaplanschool kan 
bijdragen aan een betere toekomstige 
samenleving, net zoals Peter Petersen 
dat zag: De school als een oefenplaats 
voor een betere samenleving. In onze 
individualiserende samenleving is de 
school de plek waar kinderen de kans 
krijgen om te leren samenleven. Maar 
als we dit zo vinden, maken we dat dan 
ook waar. Wat leren de kinderen dan 
eigenlijk. Natuurlijk gelden voor ons ook 
de kerndoelen maar we willen meer. We 
willen ondernemende (1) mensen die 
kunnen plannen (2) en samenwerken (3), 
mensen die iets kunnen creëren (4) en 
dat kunnen presenteren (5). Ze moeten 
na kunnen denken over hun inbreng en 
kunnen reflecteren (6) en ze moeten ver-
antwoordelijkheid (7) willen en kunnen 
dragen. Dit zijn de zeven essenties van 
ons onderwijs.

WE WILLEN 
ONDERNEMENDE 
MENSEN DIE 
KUNNEN 
PLANNEN

MENSEN DIE
IETS KUNNEN 
CREËREN EN 
DAT KUNNEN
PRESENTEREN.

SAMEN
WERKEN

REFLECTEREN
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• Het Engels wordt verder uitgewerkt en geborgd
• Muzieklessen in de boven-, midden- en onderbouw 
gaan nog door
 • Er wordt gewerkt aan de werkdrukvermindering

Ook dit jaar gaan we tijdens onze studiedagen 
verder werken aan:
• de essenties van het jenaplanonderwijs
• techniek
• gepersonaliseerd leren
• culturele en kunstzinnige vorming

5 | International Department 
De Blijberg heeft een internationale afdeling (In-
ternational Department), waar Engels de voertaal 
is. De internationale afdeling had in 2017-2018 
vijftien groepen. De internationale afdeling is 
bedoeld voor drie soorten kinderen: 
• buitenlandse kinderen die tijdelijk in onze stad 
of regio wonen 
• kinderen van Nederlandse gezinnen die na een 
verblijf in het buitenland tijdelijk 
naar Nederland terugkeren 
• kinderen uit Nederlandssprekende gezinnen 
die binnen afzienbare tijd naar een 
land verhuizen waar Engels wordt gesproken. 

7 | Tweetalig onderwijs op de Blijberg
Sinds 1 april 2014 heeft de Blijberg een tweeta-
lige afdeling. De afdeling is zeer succesvol, het 
aantal leerlingen groeit als kool. Dat is natuurlijk 
heel fijn.maar hierdoor moeten ze wel als hele 
afdeling verhuizen. Sinds augustus 2017 zitten ze 
in een groot pand aan de Coolhavenstraat. Dit 
jaar zullen ze de groepen  1, 2, 3, 4 en 5 hebben.

of met andere kinderen samen.
 Spelen is een waardevolle activiteit waardoor 
een kind leert, zich ontwikkelt en leert omgaan 
met anderen. Alle kinderen hebben daar op hun 
eigen manier baat bij. De viering biedt ruimte 
aan de creatieve talenten van de leerlingen; 
daarin laten ze aan elkaar zien wat ze hebben 
voorbereid. Er zijn twee soorten vieringen:
de weeksluitingen in de stamgroep (elke vrijdag) 
en de grote vieringen, waarvan er per jaar drie 
of vier gehouden worden. U vindt de data van 
de grote vieringen op de jaarkalender. Terug-
kerende onderdelen van de weeksluitingen zijn 
onder meer drama, dans, poëzie, voorlezen en 
poppenkast. Ook in de grote vieringen kan dat 
aan de orde komen. 

Werken in de groep 
De organisatie in stamgroepen maakt het nodig 
de werkwijze in de groep daaraan aan te passen. 
De kinderen werken een deel van de dag voor 
zichzelf (stilwerkuren), vooral aan de leerstof 
voor taal en rekenen. Ze kunnen dan eventueel 
(indi- viduele) instructie krijgen. De kinderen 

werken met een weektaak, die veel ruimte biedt 
om zelfstandig aan de slag te gaan en de eigen 
tijd in de delen. 
In blokuren hebben de kinderen nog meer 
vrijheid om zelf te kiezen voor een activiteit. Dat 
is meestal geen reken- of taalwerk, maar kinderen 
zijn dan bijvoorbeeld bezig met een werkstuk, 
een opdracht voor wereldoriëntatie, bouwen, 
tekenen of spelen. Vaak gaat het om opdrachten 
die de kinderen samen met anderen doen. 

Samenwerken met ouders 
Op De Blijberg vinden we een goede relatie 
met de ouders heel waardevol. Ouders kunnen 
op allerlei manieren een bijdrage leveren aan de 
gang van zaken in de school: in werkgroepen, als 
contactouder, als leesouder, enzovoort. Ouders 
krijgen ook regelmatig een uitnodiging om een 
schoolactiviteit bij te wonen. 

4 | Ontwikkelingsplan 2018-2019
Wat zijn nu onze ontwikkelingsplannen als totaal:
• We gaan werken aan de 7 essenties van het 
Jenaplanonderwijs
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6 | Leerresultaten

Uitstroomgegevens schooljaar 2017-2018 ( 48 lln)

VWO    26 ll  54%

HAVO/VWO   6 ll  12%

HAVO    8 lln  16%

VMBO GT HAVO   2  ll  4%

VMBO GT   2  ll  4%

VMBO BB                  3 ll   6%

PRO VMBO BB          1 ll  2 %

PETER PETERSEN
IS DE GRONDLEGGER 
VAN HET JENAPLAN
ONDERWIJS

PETERSEN’S 
OPVATTINGEN 
BLIJKEN 
ONVERMINDERD 
ACTUEEL IN HET 
HUIDIGE ONDER-
WIJSKLIMAAT
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Schooltijden, overblijven, halen en brengen

Praktische informatie zellig voor schooltijd in de kring te gaan zitten. 
Kleuters blijken dat in onze volle groepen niet 
zo prettig te vinden. Natuurlijk mag u gerust 
binnenkomen, een praatje maken, het werk van 
uw kind(eren) bekijken, enzovoort. Als u een 
kind komt halen, wacht u dan tijdens schooltijd 
alstublieft niet in de school, om de rust in de 
school niet te verstoren. Als het slecht weer is, 
kunt u gebruik maken van de halletjes bij de 
verschillende ingangen.

14 | Fietsen
Als uw kind binnen loopafstand van school 
woont, raden wij u aan het kind niet op de 
fiets naar school te laten komen. Er is rond het 
schoolplein weinig plaats om fietsen te stallen. 
Binnen de school of op de patio is dat helemaal 
niet mogelijk. School noch gemeente stellen 
zich aansprakelijk voor vernielingen aan of 
diefstal van fietsen.

15 | Auto’s
Als u uw kind met de auto naar school brengt, 
houdt u dan rekening met plotseling overste-
kende kinderen en parkeer uw auto zo dat die 
geen gevaar of overlast oplevert voor kinderen 
of ouders. Vlak voor de school is er maar weinig 
parkeerruimte, maar in de directe omgeving 
van school vindt u vast wel een plek. Het is ver-
standig om zo ver mogelijk met uw auto door 
te rijden tot voorbij het onderbouwplein omdat 
dan de doorstroming beter verloopt.

Denk aan het betaald parkeren bij de school!!!
In plaats van met de auto naar school te komen 
is het gezonder voor u en uw kind om samen 
naar school te fietsen.

8 | Schooltijden
ma, di, do, vr woensdag 
Lunchpauze ma, di, do, vr
08.45 - 15.00 uur 08.45 - 12.30 uur
12.00 - 12.45 uur bovenbouw en helft  
onderbouw 
12.50 - 13.35 uur middenbouw en helft 
onderbouw

9 | Overblijven
We hebben pas laat pauze, maar de kinderen 
hebben een korte pauze waar ze ook al een 
boterham kunnen eten, zodat de eerste honger 
wel gestild is. Voor de effectieve leertijd is het 
fijn dat we een lange ochtend hebben.
We zien regelmatig dat kinderen toch ongezon-
de dingen meenemen in hun trommeltjes. We 
dringen er bij u als ouders dan ook op aan om 
de kinderen geen snoep mee te geven voor hun 
pauze of lunch, maar gewoon gezonde boter-
hammen met beleg en fruit e.d.
De onderbouwkinderen hebben net als de  
midden- en de bovenbouw met de overblijf-
krachten 3 kwartier pauze daarna neemt de 
leerkracht het weer over. KindeRdam verzorgt 
de tussenschoolse opvang. De kosten voor de 
overblijf bedragen € 303,20 per kind per jaar. 
Die kosten worden via een automatische incas-
so, in maandelijkse termijnen, verrekend.

10 | Informatieavonden per bouw
Aan het begin van het schooljaar organiseren 
we een informatieavond voor de ouders. U kunt 
in de groep van uw kind kennismaken met de 
leerkracht en de andere ouders en meer te weten 
komen hoe er in de bouw gewerkt wordt. Voor 
deze avond krijgt u een uitnodiging. 

11 | Vakantiedagen 2018 - 2019
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 1 maart
Paasvakantie 30 maart t/m 2 april
Meivakantie 19 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag 30 en 31 mei
Pinksteren 10 tot t/m 14 juni
Start zomervakantie 19 juni

12 | Aanpassing van het 
aantal lesuren per jaar
Ons bestuur, Stichting BOOR, heeft besloten 
dat alle kinderen van de BOOR scholen 950 
lesuren per schooljaar hebben en dat dit voor 
groep 1 t/m 8 geldt. Voorheen was het zo dat 
de groepen 1 t/m 4 genoeg hadden aan 880 
uur, wanneer de groepen 5 t/m 8 1000 uur 
naar school ging. Daarmee werden er door alle 
kinderen 7520 uur in 8 schooljaren gevolgd.
Nu zijn we over gegaan op een systeem waarin 
alle groepen jaarlijks 950 uur les hebben en in 
8 jaar tijd meer dan 7520 uren les volgen. Hier-
door ontstaat er wat marge voor het geval dat er 
een niet geplande verplichte vrije dag ontstaat 
omdat er bijvoorbeeld wateroverlast is of omdat 
de verwarming uitgevallen is, of ...

13 | Kinderen halen en brengen
De school begint elke dag om kwart voor 
negen. Een kwartier voordat we beginnen gaan 
de buitendeuren open. Als de eerste bel gaat, is 
het de bedoeling dat de ouders/verzorgers het 
gebouw verlaten. Om 8.45 uur gaat de tweede 
bel; dan beginnen we met het kringgesprek. 
Zorg er alstublieft voor dat uw kind op tijd is; 
te laat komen is zeer storend.

Elke bouw heeft een eigen ingang. Voor de rust 
in het gebouw is het belangrijk dat iedereen 
van de eigen ingang gebruik maakt. Na 8.45 
uur kunt u alleen de bovenbouwingang nog 
gebruiken; de andere ingangen zijn dan dicht. 
Speciaal voor de onderbouw geldt dat het niet 
de bedoeling is voor ouders om nog even ge-

11
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beter is, zodat we kunnen controleren of uw 
kind veilig en wel op school is aangekomen.

19 | Afwezigheid van de 
groepsleerkracht
Ook leerkrachten worden wel eens ziek, helaas 
soms voor langere tijd. Als één van de groeps-
leerkrachten afwezig is, proberen we zo goed 
mogelijk opvang voor de groep te regelen. We 
kijken eerst of iemand de klas kan overnemen, 
maar er is helaas een enorme schaarste aan 
invalleerkrachten.
Als er een leerkracht van de onderbouw uitvalt, 
vragen we zo snel mogelijk aan de ouders of zij 
de kinderen thuis kunnen opvangen. Als het niet 
anders kan, brengen we de kinderen op school 
onder. Het is voor kleuters erg onrustig, wanneer 
er geen invaller is, om in een andere groep 
terecht te komen.
Bij afwezigheid van de midden- of boven-
bouwleerkracht, worden de kinderen eerst twee 
dagen verdeeld over andere groepen. De derde 
dag krijgen ze vrij. Daarna vangt een andere 
leerkracht van dezelfde bouw de groep op, en 
krijgt de groep van die collega die dag vrij. Zo 
rouleren de leerkrachten, tot alle collega’s binnen 
de bouw de groep een dag hebben overgenomen. 
Daarna wordt de groep met de zieke leerkracht 
opgevangen door een collega van de interne 
begeleiding, remedial teaching of directie. Dat 

betekent dat de invaller zijn of haar normale 
werk niet kan doen.
Ziekte levert altijd een vervelende situatie op 
voor de kinderen, voor u, voor de directe col-
lega’s en mogelijk ook voor andere Blijbergme-
dewerkers. De extra belasting is fors en andere 
taken komen in het gedrang. Veel afwegingen 
van belangen hebben uiteindelijk geleid tot de 
manier waarop we afwezigheid van leerkrachten 
opvangen. We hebben begrip voor de moeilijk-
heden die dit voor u kan opleveren en hopen dat 
u begrip heeft voor onze situatie.

20 | Stages
Er is een tekort aan leerkrachten in het basison-
derwijs. Om meer kwalitatief goede docenten 
klaar te maken voor het onderwijs, moet De 
Blijberg ervoor zorgen dat aankomende leraren 
welkom zijn en kunnen profiteren van de des-
kundigheid en vaardigheden van onze leerkrach-
ten. In ons geval geldt dat natuurlijk specifiek 
voor het Jenaplanonderwijs. Daarom hebben wij 
ook plaatsen voor stagiair(e)s van de Pabo’s uit 
de omgeving. Vaak leren zij niet alleen iets van 
ons, maar leren wij ook van hen, omdat zij met 
nieuwe ideeën de school binnenkomen.
Ook stagiaires van andere opleidingen, zoals 
klassen- en onderwijsassistentes, hebben een plek 
binnen de school.

21 | Telefoongebruik
Op onze school hebben veel kinderen in de 
bovenbouw al een telefoon. Die hebben ze nodig 
omdat ze veelal zelfstandig van huis naar school 
en vice versa reizen. Maar wanneer de lesdag 
start moeten alle telefoons uit staan. Wanneer er 
een speciale afspraak met de leerkracht gemaakt 
is, kan daar een uitzondering op gemaakt 
worden. Als school zijn we niet verantwoorde-
lijk voor de telefoons. Raken ze zoek of gaan ze 
kapot, dan is dat het eigen risico.

22 | Kleding
Kleuters
Voor kleuters is het belangrijk dat ze naar school 
gaan in kleding die zij zelf gemakkelijk aan en 
uit kunnen doen. Hun kleren moeten ook tegen 
een stootje kunnen.

16 | Op school hebben we te maken met ge-
dragsregels. Ze vloeien voort uit dat wat we altijd 
al in de groep doen. Voorop staat het respect 
voor elkaar, het rekening houden met elkaar. Ie-
dereen is uniek en dat willen we ook zo houden.
1 Doe niets bij een ander kind, wat jezelf 
ook niet prettig zou vinden
2 Kom niet aan een ander als de ander dat 
niet wil.
3 Noem elkaar bij de voornaam en 
gebruik geen scheldwoorden.
4 Als je kwaad bent ga je niet slaan, 
schoppen, krabben (je komt niet aan de 
ander). Probeer eerst samen te praten. 
Ga anders naar de meester of de juf.
5 Niet: zomaar klikken. Wel: aan de juf 
of  
meester vertellen als er iets gebeurt
wat je niet prettig of gevaarlijk vindt.
6 Vertel de meester of de juf wanneer 
jezelf  
of iemand anders wordt gepest.
7 Blijft de pester doorgaan dan aan de 
meester of juf vertellen. Kinderen die 
pesten zitten zelf in de nesten!
8 Word je gepest praat er thuis ook over, 
je moet het niet geheim houden.
9 Uitlachen, roddelen en dingen afpak-
ken of kinderen buitensluiten vinden we 
niet goed.
10 Niet aan spullen van een ander zitten
11 Luister naar elkaar
12 Iemand niet op het uiterlijk beoordelen
13 Nieuwe kinderen willen we goed 
ontvangen en opvangen.
Zij zijn ook welkom op onze school.
14 Opzettelijk iemand pijn doen, op-
wachten buiten school, achterna zitten 
om te pesten is beslist niet toegestaan.
15 Probeer ook zelf een ruzie met praten 
op te lossen. Na het uitpraten kunnen we 
ook weer vergeven en vergeten.

17 | Buitenschoolse opvang
Ook in het komende schooljaar staat KindeR-

dam weer klaar voor u en uw kind. Met voor-
schoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang 
en vakantieopvang.
Zij doen dat met professionele pedagogisch 
medewerkers. Zij bieden de kinderen activitei-
ten die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling 
en doen er alles aan uw kind zich thuis te laten 
voelen op de BSO. Met BSO KindeRdam bent 
u ook tijdens studiedagen en schoolvakanties 
verzekerd van opvang van uw kind.
Uw kind kan bij hen terecht op de locatie 
De Kinderkade (VSO en NSO). De oudere 
kinderen kunnen terecht op de 8+ locaties de 
Pierewaaier en de Vrijvoeters.
De plaatsen in deze groepen zijn beperkt, dus 
het kan voorkomen dat uw kind iets langer bij 
De Kinderkade blijft. Per groep plaatsen zij 
maximimaal 22 kinderen en er zijn altijd mini-
maal twee gediplomeerde pedagogisch medewer-
kers aanwezig.

Een veilige, vertrouwde omgeving
Op alle BSO-locaties heerst een gezellige, 
huiselijke sfeer. Kinderen kunnen er vrij spelen 
of deelnemen aan verschillende uitdagende 
activiteiten, zoals mozaïeken maken, koken, to-
neelspelen en nog veel meer. In vakanties worden 
er regelmatig uitstapjes gemaakt naar speeltuin, 
theater, museum en de kinderboerderij.

Meer informatie
De plaatsingsmedewerkers vertellen u graag meer 
over de tijden en plaatsings- mogelijkheden. 
Telefoon (010) 44 300 33.

18 | Absentie
Wanneer uw zoon of dochter ziek is of om een 
andere reden niet naar school kan komen, moet 
u dat melden aan de administratie. Wij vragen 
u om dit telefonisch door te geven tussen 8.00 
en 8.45 uur. U kunt uw kind ook ziek melden 
via de website of het emailadres van de school: 
absentie@blijberg.nl. Belt u onder schooltijd 
alstublieft zo weinig mogelijk naar school.
Als uw kind zonder bericht afwezig is, kunt 
u gebeld worden voor nadere informatie, wij 
willen namelijk zeker weten dat uw kind niets 
overkomen is onderweg van huis naar school.
Meld het ook aan school wanneer uw kind weer 
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Vlekken
Op school werken we met veel verschillende cre-
atieve materialen, zoals verf, ecoline, klei, wasco 
en lijm. De leerkracht let goed op de manier 
waarop uw kind daarmee omgaat en neemt zo-
veel mogelijk maatregelen om te voorkomen dat 
uw kind met vlekken thuiskomt. Toch gebeurt 
het wel eens dat er ondanks de voorzorgsmaatre-
gelen net een ecolinevlek komt op bijvoorbeeld 
die nieuwe trui of broek. Niet alle ongelukjes 
zijn te voorkomen.
Kaplaarzen
Kinderen mogen in de klas geen kaplaarzen 
dragen. Rubberlaarzen zijn niet ontworpen als 
permanent schoeisel; ook komt er vaak vuil uit 
het profiel van de zolen. Bij aankomst op school 
kan het kind de laarzen bij de kapstok zetten 
en meegenomen pantoffels of dikke sokken 
aantrekken.
Zoekgeraakte kleding
We raden u aan de kleding (jacks, kaplaarzen, 
gymkleding en dergelijke) van uw kind te mer-
ken. Ieder schooljaar houden we veel gevonden 
kledingsstukken over. Voor zoekgeraakte kleding 
kunt u terecht bij Bram Haze, die vaak in of bij 
de keuken te vinden is. Hij bewaart de gevonden 
voorwerpen ongeveer een maand.
Luizenzakken
Alle kinderen hebben een luizenzak van school 
gekregen.
Op deze manier kunnen we verspreiding van 
hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer 
de gekregen luizenzak weg is moet er een nieuwe 
aangeschaft worden. Deze kosten € 3,- per stuk. 
Ze zijn bij de administratie te koop.

Gymkleding
• Blote voeten
Het is voor de kinderen in principe het beste 
om op blote voeten te gymmen. Blote voeten 
zijn veiliger omdat het kind meer grip heeft 
op de toestellen, en het is gezonder omdat de 
voetspieren intensiever worden gebruikt. Ook 
gaan kinderen op gymschoenen vaak wat kramp-
achtiger lopen.

• Broekje & shirtje
Het broekje mag geen te lange wijde pijpen 
hebben, dit is gevaarlijk op de toestellen.

• Onderbouw
Bewegen is van groot belang voor uw kleuter. De 
kinderen kunnen zich bijna iedere dag uitleven 
in het speellokaal. Om de zelfredzaamheid van 
uw kind te bevorderen, is het handig als uw kind 
kleding draagt die het zelf aan en uit kan trekken.
De leerlingen in de onderbouw gymmen in 
ondergoed en (bij voorkeur) op blote voeten. De 
zogenaamde ‘ritmische schoentjes’ passen vaak 
niet goed. Uw kind kan daardoor uitglijden of 
een onnatuurlijke loophouding aannemen.
• Midden- en bovenbouw
In de midden- en bovenbouw is gymkleding 
verplicht. Na de gymlessen moeten de kinderen 
douchen; ze moeten daarom een handdoek 
meenemen. In de middenbouw douchen en 
verkleden de jongens en meisjes met elkaar, in de 
bovenbouw hebben de jongens en meisjes aparte 
kleedkamers.
• Sieraden zijn gevaarlijk
Kinderen mogen tijdens de gymlessen geen 
sieraden en horloges dragen, omdat ze de veilig-
heid van uw kind en andere kinderen in gevaar 
kunnen brengen.
Om verlies te voorkomen is het het beste siera-
den thuis te laten op de dag dat er gymnastie-
klessen zijn. Leerkrachten zijn niet verantwoor-
delijk voor op school zoekgeraakte sieraden.

23 | Speelgoed van huis
Kinderen mogen geen speelgoed van huis mee 
naar school nemen. Dit om teleurstellingen 
te voorkomen: op school kan het gemakkelijk 
kwijtraken of kapotgaan. Uitzonderingen zijn 
verjaardagen, de dag na pakjesavond en het 
gebruik bij een project.
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24 | Weeksluiting – kleine viering
Elke vrijdag sluiten de kinderen de week af 
binnen de groep met toneelstukjes, liedjes, een 
traktatie of op nog een andere manier. Vooraf 
overleggen ze daarover in de kring en maken ze 
een keuze. Soms kan uw kind voor een viering 
vragen of hij/ zij iets mee mag nemen naar 
school, zoals verkleedkleren of een boek.

Weeksluiting – grote viering
Een paar keer per jaar, vaak ter afsluiting van een 
project, organiseren we een grote viering voor en 
door alle groepen op school. De data vindt u op de 
jaarkalender. Elke groep levert een bijdrage. Per keer 
kunnen drie ouders per groep de grote viering bij-
wonen. Ouders krijgen daarvoor een uitnodiging.

25 | De verjaardag
De verjaardag is voor een kind altijd een hoog-
tepunt in het jaar. Dat moet gevierd worden 
en trakteren hoort daar natuurlijk bij. Het is 
prettig als u de traktatie eenvoudig en beperkt 
houdt: het gaat om samen delen en niet om de 
hoeveelheid. We stellen het ook op prijs als u een 
gezond alternatief voor snoep bedenkt. Als het 
kind dat wil, mag het de klassen rond met een 
kleine traktatie voor de leerkrachten.

26 | Gym en zwemmen
Luuk Rentmeester is onze vakleerkracht gym. Hij 
geeft gymlessen op maandag en donderdag. De 
eigen groepsleerkracht geeft de gymlessen op andere 
dagen. De groepen 4 en 5 krijgen zwemles op 
woensdag van de professionele zwemdocenten in 
het Van Maanenbad. In februari en juni kunnen de 
kinderen die daar aan toe zijn diplomazwemmen.

27 | Levensbeschouwelijk onderwijs
Kinderen in de bovenbouw kunnen ervoor 

kiezen om godsdienstles of humanisme te volgen. 
De lessen worden op vrijdag gegeven. Als uw 
kind niet meedoet, blijft het gewoon in de klas 
bij de groepsleerkracht. De leerkracht van uw 
kind kan u het beste informeren over wat u en 
uw kind van deze lessen kunnen verwachten. 

28 | Keuzeuur
Ongeveer 3 keer per jaar is er een keuzeuur. Een 
keuzeuur bestaat uit een cyclus van 2 of 3 keer 
een uur verspreid over 2 of 3 weken. Wat houdt 
het in? Er is een lijst met activiteiten waarvan een 
deel met vaste keuzes en een deel met initiatieven 
van ouders, kinderen of leerkrachten.
Het zijn altijd uiteenlopende activiteiten: sportie-
ve, creatieve of wereldoriënterende. Bijvoorbeeld: 
koken en bakken, badminton, timmeren, fietsen 
repareren, yoga. De kinderen kiezen één activiteit 
voor de hele cyclus. Het is dus de bedoeling dat 
de keuze geschikt is voor 2 of 3 keer een uur. De 
hulp van ouders is hierbij hard nodig, om kin-
deren genoeg begeleiding en aandacht te bieden. 
Initiatieven van ouders zijn zeer welkom! Frisse 
ideeën en een wisseling in het aanbod zijn voor 
kinderen inspirerend en maken het kiezen elke 
keer tot een uitdaging.

29 | Schooltuin
Het afgelopen jaar hebben we het werken in de 
schooltuin weer opgepakt, samen met de met 
de mensen van creatief beheer. Er zijn prachtige 
tuintjes opgezet met gevarieerde planten. We 
hebben de ruimte om daar les te geven en vooral 
veel te werken, onderzoeken en te leren.
Niet alleen de  bovenbouw werkt in de tuin, ook 
de andere bouwen gaan er naar toe om te zien 
hoe de planten groeien, hoeveel insecten er bij 
zitten, les te krijgen over bijen, enz.
We zouden graag weer hulp van ouders willen 

Vieringen, gym, keuzeuur, excursies en meer
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hebben om ook op de dagen dat wij niet in de 
tuin werken, toch wat onderhoudswerk te kunnen 
doen. Ook in de vakanties is het fijn wanneer 
enthousiaste ouders de tuin bij kunnen houden.

30 | Informatie- en computertechnologie
In alle groepen werken de kinderen op de com-
puter. Zowel de middenbouw als de bovenbouw 
heeft een speciale computerruimte op de gang 
waar de kinderen kunnen werken. De leerlingen 
maken intensief gebruik van computers, zowel in 
de klas als in de ruimte voor de klas.
De Blijberg heeft een website (www.blijberg.nl) met 
veel informatie over de school. De ICT-werkgroep 
houdt de website bij. Via de website kunt u ook 
doorgeven dat uw kind ziek is.
Met de kinderen hebben we een protocol 
afgesproken hoe ze met het internet om moeten 
gaan. We hebben er voor gekozen om geen filter 
op de computer te installeren. Wij willen de 
kinderen graag verantwoordelijkheid bij brengen.
In de bovenbouw werken de kinderen voor 
hun rekenen, taal en spelling op een snappet 
tablet. Dit bevalt ons erg goed. Het geeft een heel 
duidelijk beeld van wat kinderen kunnen, of ze de 
aangeboden opdrachten snappen, of ze extra hulp 
nodig hebben en het biedt de kinderen extra leer-
doelen. Echt heel goed. Twee groepen in de mid-
denbouw hebben er ook mee geëxperimenteerd 
maar daar gaan we dit schooljaar niet mee verder. 
In verband met de kosten blijkt het niet haalbaar. 
We gaan wel voor iedere middenbouwgroep een 
aantal chromebooks aanschaffen zodat er meer in 
de klas geoefend kan worden met muiswerk e.d.

Werken met snappet
In de bovenbouw werken de kinderen met snap-
pet tablets. Op deze tablets rekenen de kinderen 
en maken hun taal en spellinglessen. De tablets 
leasen we van snappet ze zijn dus niet ons eigen-
dom. Natuurlijk leren we de kinderen hoe ze er 
mee om moeten gaan en dat ze er voorzichtig 
mee moeten zijn.  Toch komt het ook nog wel 
eens  voor dat kinderen echt onvoorzichtig er 
mee zijn waardoor ze vallen en kapot gaan. In 
dat geval gaat de rekening naar de ouders. Het 
reparatiebedrag is dan 150 euro. U kunt er zelf 
voor kiezen om het bij uw verzekering te declare-
ren. Wij declareren het bij u als ouder.

Internet op school
Afspraken over het internet gebruik op school:
Op onze school werken we regelmatig in de groe-
pen met computers. In de komende tijd zal het 
gebruik alleen maar toenemen. Ook zal er steeds 
meer gebruik worden gemaakt van internet. We 
zijn ons ervan bewust dat internet niet alleen 
een verrijking is. Het brengt ook risico’s met zich 
mee. Daarom vinden wij het belangrijk om aan 
de volgende punten aandacht te besteden:
• We maken tijdens het internetten bewust 
geen gebruik van zogenaamde filters.
Wat wel helpt zijn goede afspraken en een 
goede controle. Afspraken over sites, die je niet 
bezoekt omdat we dit soort zaken niet op prijs 
stellen. Tevens de afspraak dat leerlingen alleen 
naar internet gaan als daar een uitdrukkelijke 
opdracht voor gegeven is of als er een leerkracht 
bij aanwezig is.
• Internetten gebeurt niet zonder toestemming 
of nabijheid van de leerkracht. We leren onze 
leerlingen ook dat ze nooit hun persoonlijke ge-
gevens bekend mogen maken. We denken hierbij 
aan emailadres, huisadres, telefoonnummer e.d. 
Uitzonderingen hierop zijn de opdrachten die de 
kinderen van de leerkracht krijgen.
• Via internet mogen nooit afspraken gemaakt 
worden om iemand te ontmoeten.
Afspraken rond internetgebruik op school (wat 
wel, wat niet)
• Een onderscheid tussen wat internet via school 
en internet thuis is.
• De afspraak dat als leerlingen iets zien wat niet 
hoort (porno b.v.), zij dit even melden bij de 
betreffende leerkracht
• Consequenties van het schenden van de afspra-
ken (b.v. internetschorsing: waarbij de leerling 
een tijd niet op school achter de pc mag)
• Het protocol staat niet alleen on line maar 
hangt ook bij de pc’s.
• Het spreekt voor zich dat ook leerkrachten en 
alle andere medewerkers weten
dat er een duidelijk verschil is tussen Internetten 
en mailen op school en thuis!!
• Het Internetprotocol hangt in iedere ruimte 
waar computers staan. Ook onze eigen school 
staat op internet: www.blijberg.nl. Hier zijn 
de nodige foto’s te vinden. Met het plaatsen 
van die foto’s wordt zorg- vuldig omgegaan. Er 
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zullen geen foto’s geplaatst worden van kinderen 
waarvan de ouders te kennen hebben gegeven 
hier geen prijs op te stellen.

Privacy
Op de Blijberg wordt zorgvuldig omgegaan met 
de privacy van onze leerlingen. In verband met 
het geven van onderwijs, het begeleiden van onze 
leerlingen en de vastlegging daarvan in de admi-
nistratie van de school, worden er gegevens over 
en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens wor-
den persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen 
en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt 
tot informatie die strikt noodzakelijk is voor 
het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De 
school maakt ook gebruik van digitaal leerma-
teriaal. De leveranciers van die leermaterialen 
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. 
Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van 
onze school strikte afspraken gemaakt over het 
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik 
wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt 
alleen gedeeld met andere organisaties als ouders 
daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisse-
ling verplicht is volgens de wet.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden 
wij ons aan de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming. Op de verwerkingen van 
persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons 
schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Open-
baar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze 
is te raadplegen via de website: www.stichting-
boor.nl en op de website van onze school.
In de privacyverklaring van stichting BOOR is 
beschreven hoe de school omgaat met haar leer-
linggegevens en wat de rechten zijn van ouders 
en leerlingen. Deze privacyverklaring is op onze 
website onder downloads na te lezen.

Engels
Op de Blijberg krijgen de kinderen in de boven-
bouw les in het Engels. We gebruiken daarvoor 
geen methode maar we hebben wel een hoeveel-
heid materialen waarmee de kinderen aan de slag 
kunnen. We werken aan de basisvaardigheden 
in het Engels, dus werken aan de woordenschat, 
aan hoe je contact maakt met anderen, wat je 
dan vertelt en vraagt enz, We hebben een reeks 

boeken die kinderen zelfstandig kunnen lezen en 
we maken de combinatie Engels en muziek  
( teksten). De komende tijd worden de materi-
alen waar kinderen mee aan het werk kunnen, 
verder uitgebreid. Naast het werken op school 
aan Engels, kunnen kinderen ook oefenen met 
het programma Engels binnen Muiswerk. Dat 
kan én thuis én op school.

Kijkuurtje
Twee keer per jaar is er een kijkuurtje. U kunt 
dan samen met uw kind het werk bekijken. Ook 
andere belangstellenden (familieleden, buren, en-
zovoort) zijn van harte welkom bij het kijkuurtje. 
De data waarop we een kijkuurtje hebben staan 
op de kalender vermeld.

31 | Social media
Iedereen weet dat kinderen (en ouders) veel bezig 
zijn met social media zoals facebook, LinkedIn, 
instagram, enz. Dat is een leuke bezigheid maar 
biedt ook grote risico’s en gevaren. Je kunt van 
alles en nog wat schrijven en sturen zonder dat 
je meteen met de reacties geconfronteerd wordt. 
Het gevolg is dat er nog al eens via de social 
media gepest wordt. 
Op school leren we de positieve en negatieve kan-
ten van deze media aan de kinderen en wijzen we ze 
op de gevaren. Maar als ouders moet je regelmatig 
met je kind meekijken. Het is belangrijk om als ou-
der te weten wat je zoon of dochter op de computer 
of de telefoon doet, wat hij stuurt maar ook wat hij/ 
zij ontvangt. Zo leren kinderen op de juiste manier 
met de uitdagingen van het internet om te gaan.
Als u merkt dat uw kind nare berichten stuurt of 
ontvangt, meld dit dan meteen op school, dan kun-
nen wij er ook op school weer verder aan werken.

32 | Excursies en uitstapjes
De school organiseert verschillende soorten 
uitstapjes: excursies met een duidelijk educatief 
karakter en uitjes die meer feestelijk en speels 
van aard zijn. Wat betreft de laatste soort vinden 
we het belangrijk dat de kinderen samen in een 
groep dingen ondernemen en dat de bestemming 
de fantasie van de kinderen prikkelt. Ook dit 
schooljaar brengen de kinderen weer bezoeken 
aan de kinderboerderij, een museum en het the-
ater. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden: 
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of oudsten. Wij beoordelen extra zorgvuldig of 
jonge leerlingen (kinderen geboren in mei t/m 
september) de overgang naar groep 3 aankunnen. 
Ook is er een aantal momenten waarop gekeken 
wordt of middelsten, geboren in oktober t/m de-
cember, in aanmerking komen om als oudsten te 
functioneren en aan het einde van het schooljaar 
over te kunnen naar groep 3. Voor de overgang 
naar groep 3 telt de werkhouding zwaar mee. 
Omdat wij een Jenaplanschool zijn, wordt in 
de middenbouw een groot beroep gedaan op de 
werkhouding van een kind: motivatie, zelfstan-
digheid en taakgerichtheid.

Afscheid nemen
In de onderbouw worden de oudste kleuters 
uitgegooid van het onderbouwplein naar het 
middenbouwplein. Bij slecht weer gebeurt 
dit binnen. De oudsten krijgen hun map met 
verhaaltekeningen mee en nemen afscheid van 
hun leerkracht en oud-klasgenoten. Tot de herfst 
krijgen de nieuwe 3e jaars kinderen de mogelijk-
heid om regelmatig even op bezoek te gaan in hun 
oude groep. Afscheid nemen van de middenbouw 
gebeurt door middel van een nachtje slapen op 
school. De kinderen komen om ongeveer half 8 op 
school. Eerst zijn ze nog even in hun oude klas om 
afscheid te nemen van de leerkracht en daarna is er 
een viering. Als laatste is er een speurtocht of een 
spel in de donkere school. ’s Ochtends ontbijten 
we in de eigen klas.
Afscheid nemen van de Blijberg als 8e jaars neemt 
een hele dag in beslag. Overdag gaan de kinderen 
met de leerkrachten zwemmen, eten en bowlen. ’s 
Avonds komen de kinderen weer terug op school 
en dan is er een viering voor de ouders en een disco 
na. Voor de ouders is er een aparte ruimte gemaakt 
om met elkaar afscheid te nemen van elkaar en 
van de school. De kinderen van groep 8 zijn na de 
afscheidsdag de rest van de week vrij.

reis-, toegangs- en andere kosten betalen we uit 
de ouderbijdrage.
Met de bovenbouw gaan we elk jaar op werk-
week. Daarvoor geldt wel een eigen bijdrage, van 
ongeveer 90 euro (afhankelijk van de activiteiten 
en de locatie).
Ook voor de tweedaagse schoolreis in de mid-
denbouw (eens in de drie jaar) vragen we een 
eigen bijdrage. Om de uitjes goed en veilig te 
laten verlopen, vragen we vooral in de onder- en 
middenbouw ouders/verzorgers om mee te gaan 
als begeleider. Een uitstapje kan alleen doorgaan 
als er voldoende begeleiding is.

33 | Overgang naar de volgende bouw
Aan het eind van het schooljaar vragen de leer-
krachten van de onder- en middenbouw de kinde-
ren van groep 2 en 5 met wie ze naar de volgende 
bouw willen. Ze mogen een 1e en een 2e keus aan-
geven. Met die informatie en de observaties van de 
afgelopen jaren gaan de leerkrachten aan het werk 
om een verdeling te maken. Dit is een enorme klus 
waar heel veel zorg en tijd in gaat zitten. Er wordt 
gekeken naar vriendjes en vriendinnetjes, verdeling 
jongens en meisjes, verdeling leerproblemen. Wan-
neer dit klaar is wordt de verdeling met de nieuwe 
bouw besproken en daarna worden de kinderen 
ingelicht. Er wordt niet aan de ouders gevraagd 
welke voorkeur zij hebben voor hun kind. We 
gaan uit van de kinderen.

We kunnen geen kinderen wisselen wanneer de 
verdeling binnen het team eenmaal is goedge-
keurd. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor de 
totale indeling van de kinderen. Om de kinderen 
aan elkaar te laten wennen, wonen alle nieuwe 
3e jaars kinderen een kring, een gymles, een 
blokuur en een viering bij in de nieuwe mid-
denbouw- groep. Bij het juni rapport krijgen de 
ouders alvast een informatiebrief mee, zodat ook 
zij voorbereid worden op de naderende overgang.
De 5e jaars kinderen gaan ook een aantal keren 
naar de nieuwe bovenbouwgroep. Zij maken een 
aantal kringen mee en een weeksluiting.

Doorstroming onderbouw
Op de Blijberg werken wij met de oude 1 
oktobergrens als richtlijn. Bij de onder- bouw 
delen wij kinderen in als jongsten, middelsten 

34 | Leerlingen in- en uitschrijven
Bij de Blijberg was de belangstelling van ouders 
altijd groter dan de mogelijkheid om kinderen te 
plaatsen; daarom hebben wij jarenlang met een 
wachtlijst moeten werken. Nu de school in twee 
verschillende gebouwen is gehuisvest, kunnen 
we meer kinderen aannemen; nog niet zo veel 
dat we alle kinderen die aangemeld zijn, hebben 
kunnen plaatsen, maar wel meer dan voorheen. 
Meer kinderen aannemen mag natuurlijk nooit 
ten koste gaan van de kwaliteit van het onder-
wijs; om die te kunnen handhaven, willen we de 
groepen in principe niet groter maken dan
28 kinderen in de onder- en middenbouw en 32 
in de bovenbouw. Soms kan het voorkomen dat 
er meer kinderen in een groep zitten. Dit komt 
bijvoorbeeld doordat een kind een jaar langer in 
een bouw zit.

Inschrijven
In de gemeente Rotterdam kunt u vanaf 3 jaar 
uw kind inschrijven op een basisschool. Op de 
Blijberg kennen we twee voorwaarden waaronder 
we inschrijven. Er moet plaats zijn en we willen 
graag dat u een informatieochtend of een infor-
matieavond bijwoont.
Drie keer per jaar houden we een informatie-
avond en zeven keer per jaar een informatiemid-
dag waarin we uitleggen wat Jenaplanonderwijs 
is en hoe wij op school werken. Zo proberen we 
er zorg voor te dragen dat u de juiste keuze kunt 
maken voor uw kind.
Bent u bij een informatieochtend of -avond 
geweest en uw kind is 3 jaar dan kunt
u het inschrijfformulier inleveren. Binnen een 
maand krijgt u een schriftelijk bevestiging of er 
plaats is. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn 
dan heeft u nog ruimschoots de tijd om op een 
andere school in te schrijven.
Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al 
bij ons op school zitten hebben bij inschrijving 
voorrang op andere kinderen. Ook zij moeten 
wel opgegeven worden rond hun derde verjaar-
dag, zodat wij weten hoeveel aanmeldingen er 
in totaal zijn. Dit geldt ook voor kinderen van 

Voor en na de Blijberg peuterspeelzaal "Blij". Voor de overige plaatsen 
nemen wij aan middels loting.

Uitschrijven
Wanneer u gaat verhuizen of besluit om uw kind 
naar een andere school te laten gaan, dan moet u 
ons dat zo snel mogelijk laten weten. Wij willen 
daar graag nog even een gesprek met u over heb-
ben. De groepsleerkracht en de intern begeleider 
verzorgen de afwikkeling rond het onderwijskun-
dig rapport.

Zij-instroom
Als kinderen overstappen van de ene naar de 
andere school (zij-instroom), stelt de intern bege-
leider van de school waar de leerling vertrekt, een 
onderwijskundig rapport op voor de ontvangen-
de school. Dat gebeurt altijd na overleg met de 
leer- kracht. Zij-instromers hebben altijd eerst 
een gesprek met de intern begeleider, ook wordt 
contact opgenomen met de ‘toeleverende school’ 
(zie protocol wachtlijsten).

Wendagen
Voordat de kinderen die op school komen, 
vier jaar oud zijn, kunnen zij twee keer op een 
woensdagochtend komen om de sfeer te proeven 
en te wennen aan de klas. Wanneer kinderen in 
een groep geplaatst wordt waar 2 leerkrachten 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn, zullen ze bij 
beide leerkrachten een ochtend komen wennen. 
Zo krijgen ouders en kind een beeld van wat het 
betekent om naar school te gaan, wie de juf of 
meester is en wie er verder in de klas zitten.

De eerste periode op de basisschool
Wanneer kinderen net 4 jaar oud zijn, is naar 
school gaan een indrukwekkende stap. De hele 
dag zijn er kinderen om je heen, er wordt over 
allerlei onderwerpen gesproken en gewerkt, er 
wordt binnen en buiten gespeeld, gegymd enz. 
Dit alles trekt een enorme wissel op kinderen. 
Houd daar als ouder rekening mee! Het kan 
voorkomen dat de leerkracht bij u aangeeft dat 
het goed zou zijn wanneer uw kind een middagje 
thuis zou blijven om even bij te ‘tanken’. Neem 
die raad alstublieft ter harte, want het gaat om de 
gezondheid en het welbevinden van uw kind.
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verzorgers van Blijberg leerlingen. Aan het 
begin van de vergadering staat altijd een bezoe-
kerskwartiertje gepland waar ouders die vragen 
aan de MR hebben, de tijd krijgen om ze te 
stellen. De vergaderdata worden aan het begin 
van het schooljaar op de jaarkalender bekend 
gemaakt.

38 | Contactouders
In de onder- en middenbouw, heeft elke stam-
groep een contactouder die fungeert als schakel 
tussen ouders, teamleden en eventueel leerlingen. 
De contactouders maken onder meer de nieuwe 
ouders wegwijs, organiseren hulp bij uitstapjes en 
schoonmaakacties. Op de prikborden bij de klas-
sen vindt u de namen van de contactouders. Infor-
matie kunt u altijd krijgen bij een contactouder.

39 | Werkgroepen en andere vormen 
van ouderparticipatie
Juist acties buiten het reguliere onderwijs om 
kunnen van De Blijberg een nog betere en leuke-
re school maken. Daarbij is onder de ouders veel 
talent te vinden. Op onze school pakken ouders 
en teamleden in werkgroepen samen zaken aan 
die voor de school van belang zijn. Voorbeelden 
zijn de werkgroepen schoolkrant, viering, sport 
en keuze-uur. Ouders die willen meedoen zijn 
welkom. Heeft u vragen of belangstelling, neem 
dan contact op met de groepsleerkracht van uw 
kind. Op de prikborden of in de schoolkrant 
zult u regelmatig verzoeken zien om te helpen, 
bijvoorbeeld bij het keuzeuur, sportdagen, school-
krant, werkgroepen, excursies en klusjes. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht, 
de contactouders of de schoolleiding. Ook opa’s 
en oma’s zijn van harte welkom. Aan het begin 
van het schooljaar kunt u zich opgeven voor 
allerlei activiteiten via een strookje.

40 | Communicatie op de Blijberg
Welke vormen van communicatie zijn er op dit 

moment naar ouders: 
1 informatieavond per bouw aan het begin van 
het schooljaar
2 onderbouw informatieboekje
3 groep 3 informatieboekje
4 schoolgids
5 rapporten plus rapportgesprekken
6 6 weken gesprek
7 de oudernieuwsbrief, ongeveer 1 keer per 
maand digitaal 8 informatie via het prikbord
9 incidentele brieven 

Wat is de inhoud van de informatie:
1 Informatie over de hele gang van zaken in de 
bouw. In eerste instantie gericht op de jongste 
jaars maar wordt nu uitgebreid naar alle kinderen
2 Praktische informatie voor nieuwe kleuters 
op de Blijberg. Wordt gegeven aan kinderen die 
voor het eerst op school komen.
3 Informatie over de aanpak en afspraken in 
groep 3. Uitleg over aanvankelijk lezen en reke-
nen, gym, enz.
4 In de schoolgids staat de informatie over de 
hele Blijberg met daarin o.a. de uitgangspunten 
van ons onderwijs, de schooltijden, de vakanties, 
de afspraken rond het aanvragen van verlof, enz.
5 In het rapport staat weergegeven de vorderin-
gen die een kind maakt.
Het wordt 2 keer per jaar meegegeven en naar 
aanleiding van dit rapport wordt een gesprek 
gehouden met de ouders. Ook kunnen de resul-
taten uit het leerlingvolgsysteem van het kind 
besproken worden.
6 Wanneer een jongste kleuter 6 weken op 
school zit wordt een gesprek gehou- den met 
de ouders. Het doel van dit gesprek is om van 
2 kanten te horen hoe het kind de nieuwe fase 
ervaren heeft, of er knelpunten zijn, hoe het zich 
op school aangepast heeft, enz.
7 De oudernieuwsbrief bevat informatie over 
uitstapjes, speciale activiteiten die plaats gaan 
vinden, de afwezigheid van leerkrachten i.v.m. 
adv dagen, de projecten e.d. De brief wordt 
aan het eind van de maand meegegeven aan de 
oudste kinderen. Als er veel nieuws is, komt er 
tussentijds een extra nieuwsbrief uit.
8 Op het prikbord hangen de briefjes met 
informatie die de leerkracht zelf nog kwijt wil. In 
principe staat die informatie ook in de ouder-

35 | Het plein
Vanaf de zomer wordt het midden- en onder-
bouwplein helemaal aangepast en vernieuwd. 
Met elkaar hebben we veel geld bij elkaar gehaald 
om dit te kunnen doen en nu, eindelijk gaat het 
ook echt gebeuren. Het zal zeker in de eerste 
periode overlast geven maar het resultaat zal vast 
weer geweldig zijn.

36 | Leerlingenraad
Op de Blijberg hebben we ook een leerlingen-
raad. Daarin zitten kinderen uit de bovenbouw, 
twee kinderen per groep, gekozen door hun 
groep. Ze vertegenwoordigen in principe alle 
kinderen van de school. De leerlingenraad 
vergadert met de directie over zaken die kinderen 
belangrijk vinden om aan te pakken. Zo zijn er 
bordjes gekomen tegen het ‘wild’ parkeren in de 
kinderfietsstallingen, heeft de leerlingenraad pos-
ters opgehangen tegen het krassen van teksten in 
de toiletten en ijveren ze voor voetbalgoaltjes (dit 
laatste is vooralsnog niet gelukt). Ze komen met 
eigen initiatieven, maar halen ook informatie bij 
boven- en ook middenbouw middels vragenbus-
sen die in de gangen staan.

37 | Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een medezeggenschapsraad 
(MR) waarin vijf ouders en vijf leerkrachten 
zitting hebben. De bedoeling van de medezeg-
genschapsraad is dat ouders mee denken en mee 
beslissen over datgene wat er binnen de school 
gebeurt.
Er zijn zaken waar de MR toestemmingsrecht 
in heeft en zaken waar adviesrecht is. Volgens de 
wet is de MR “bevoegd tot bespreking van alle 
gelegenheden, de school betreffende”. Voorbeel-
den waar de MR over mee denkt en beslist zijn: 
personeels- beleid, schoolplan, de organisatie 
binnen de school, de ouderparticipatie, enz.
De MR vergadert ongeveer eenmaal per maand. 
Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders/

nieuwsbrief. Verder hangen er intekenlijsten voor 
diverse activiteiten zoals het keuzeuur, informa-
tieavonden, koekjesproject onderbouw, enz.
9 De incidentele brieven gaan mee over activi-
teiten die een uitgebreidere brief nodig hebben, 
denk aan de informatie rond een schoolreisje of 
werk- week, informatie die belangrijk is maar niet 
op tijd bekend was voor de nieuwsbrief. Ook 
worden zulke brieven meegegeven om informatie 
te geven aan ouders die zich opgegeven hebben 
voor een activiteit.

Communicatie tussen school en thuis
Wij zien de enorme meerwaarde van een goed 
contact tussen ouders en school. We willen graag 
op de hoogte gehouden worden van hoe het 
met uw kind gaat, wat er voor problemen thuis 
spelen of welke leuke gebeurtenissen er thuis 
staan te gebeuren. Dan kunnen we namelijk 
beter inspelen of op de extra behoeften die uw 
kind dan heeft. 
Als u een korte mededeling hebt, dan kunt u 
dat het beste voor schooltijd even melden. Als 
het een langer gesprek behoeft, maak dan even 
een afspraak met de leerkracht, dan kan er altijd 
ruim de tijd genomen worden.
Een gesprek is beter, fijner en duidelijker dan 
een mail. Dat wat u wilt vertellen komt anders 
over wanneer er een gesprek plaats vindt,  dan 
wanneer het in een mail geschreven wordt. Ook 
als u vragen of kritiek hebt of zich zorgen maakt 
om uw kind, is een gesprek fijner dan een mail. 
Een mail komt altijd anders over dan de schrijver 
bedoeld heeft met alle gevolgen van dien.
Dus kom naar school, en maak een afspraak, 
samen kom je er altijd uit.

Op de Blijberg

Meepraten & meedoen

EEN GESPREK IS 
BETER, FIJNER EN
DUIDELIJKER DAN 
EEN MAIL

CONTACT
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41 | Interne begeleiding
Ariette de Bruijn en Ineke Coelers zijn intern be-
geleiders op de onze school. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de speciale zorg op school. Samen 
met de leerkrachten volgen zij de ontwikkeling 
van de kinderen. De intern begeleider bewaakt of 
het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van een kind goed verloopt. Zij ondersteunt 
en begeleidt leerkrachten bij het signaleren en 
omgaan met leer- en gedragsproblemen. Verder 
coördineert zij de remedial teaching. Ook onder-
houdt zij de contacten met andere instellingen 
die de zorgstructuur van de school ondersteunen.

42 | Het volgen van leerlingen
De leerkracht heeft bij het volgen van kinde-
ren een zeer belangrijke rol. Doordat hij of zij 
dagelijks werkt met de kinderen en ze elke dag 
meemaakt, heeft de leerkracht veel waardevolle 
informatie.
Om de ontwikkeling van de kinderen verder zo 
goed mogelijk te kunnen volgen, gebruiken we 
toetsen ter ondersteuning. Sommige toetsen zijn 
in methodes verwerkt, andere staan daar los van. 
Samen vormen die toetsen het leerlingvolgsys- 
teem, waarvan de leerkracht en de interne bege-
leiding de resultaten verzamelen. Zo houden we 
bij of het leren zich goed ontwikkelt en bepalen 
we of het nodig is extra ondersteuning te bieden.
Verder komen alle kinderen eenmaal per jaar aan 
de orde in de groepsbespreking. De leerkracht 
bespreekt dan met de intern begeleider alle 
aspecten van een leerling (sociaal-emotioneel, 
cognitief, werkhouding en motoriek).

43 | Extra zorg voor leerlingen
Er zijn op elke school leerlingen die meer zorg 
nodig hebben dan anderen.Vaak signaleert de 
groepsleerkracht als eerste dat een kind extra zorg 

nodig heeft. In zo’n geval neemt de leerkracht 
contact op met de ouder om te bespreken wat is 
opgevallen en hoe de ouder dat ervaart. Vervol-
gens bekijken ze samen wat er het beste gedaan 
kan worden. Ouders kunnen dan te maken 
krijgen met de mensen van de interne begelei-
ding en remedial teaching. Ook zij praten mee 
over de verdere plannen voor uw kind. De eerste 
stap is uiteraard goed uitzoeken wat er precies 
aan de hand is.
Als het nodig is, roepen we hulp in van gespecia-
liseerde deskundigen, zoals de leerlingbegeleider 
van het Centrum Educatieve Dienstverlening 
(CED), Weer Samen Naar School (WSNS), de 
schoolarts en het schoolmaatschappelijk werk. 
Een kind kan besproken of geobserveerd worden 
door een deskundige.
Er zijn verschillende vormen van extra hulp: 
aanpassingen binnen de stamgroep, buiten de 
stamgroep door de remedial teacher of een apart 
leerprogramma, voor zwakkere leerlingen en voor 
snelle leerlingen die een extra uitdaging nodig 
hebben. Als u zich zelf zorgen maakt over uw 
kind kunt u hierover uiteraard overleggen met de 
groepsleerkracht.

44 | Remedial teaching
Remedial teachers bieden kinderen die meer 
hulp nodig hebben extra ondersteuning. Dit 
gebeurt individueel of in groepjes buiten de klas. 
De speciale docenten geven remedial teaching in 
taal, lezen, rekenen, motoriek. Soms krijgt een 
leerling extra begeleiding in werkhouding of op 
sociaal-emotioneel gebied, maar meestal zorgt de 
groepsleerkracht daarvoor binnen de groep.
Wanneer uw kind remedial teaching krijgt, 
wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt 
eerst een plan van aanpak gemaakt; de ouder of 
verzorger mag dat zien. Heeft u vragen, dan kunt 

Extra zorg, remedial teaching, passend onderwijs

Speciale begeleiding
van leerlingen

u een afspraak maken met de groepsleerkracht 
en/of de remedial teacher.

45 | Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. 
Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, 
dat ieder kind op hun school zit, of die zich bij 
hun school aanmeldt, een passende onderwijs-
plek krijgt binnen het samenwerkingsverband 
(dat is een samenwerking tussen schoolbesturen 
die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, 
samen met die scholen uitvoert. In Rotterdam is 
dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)

De grootste verandering voor ouders, leerlingen 
en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 
2014 in gegaan is. Deze zorgplicht geldt formeel 
voor de schoolbesturen en is van toepassing 
op kinderen die extra (lichte dan wel zware) 
ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. 
Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar 
een passende onderwijsplek voor hun kind; nu 
ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen 
(schoolbesturen).

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een 
schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan 
doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop 
het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijk-
heden onderzoekt om het kind op deze school 
passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit, of is aan-
gemeld, echt geen passend onderwijsaanbod 
kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde 
trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf 
voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit 
kind moet zorgen.
Bij het vinden van een goede school voor hun 
kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel 
belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen 
in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieu-
we school. Maar soms gebeurt het ook dat een 
kind al op een basisschool zit, maar dat het voor 
het kind beter is als het naar een andere school 
gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige 
school niet aan het kind kan bieden wat het 
nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe 
school kan ook het gevolg van een verhuizing 
zijn.
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Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school 
is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan 
de school informatie geven over hun kind. Het 
bevoegd gezag van een school kan hier vanaf 1 
augustus 2014 een formeel verzoek voor indie-
nen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt 
dan verwacht dat zij alle relevante informatie 
over hun kind aan de school overhandigen. Wil 
de school eventueel toch nader onderzoek laten 
doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschap-
per, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar 
toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/
verzorger(s) aangeven op welke andere scholen 
zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De 
school waar de leerling als eerste is aangemeld, is 
zorgplichtig.

Het verzoek van het bevoegd gezag van een 
school aan ouder(s)/verzorger(s) om meer 
informatie te verstrekken, geldt voor ouder(s)/
verzorger(s) met een kind dat extra ondersteu-
ning nodig heeft. Zij kunnen dan samen met de 
school bepalen wat de extra onderwijsbehoeften 
van het kind zijn. Het is zeer belangrijk dat 
ouder(s)/ verzorger(s) en school samen optrekken 
in het vinden van een passende school voor het 
kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is 
vaak veel informatie beschikbaar over een kind. 
Door in openheid informatie met elkaar te delen, 
is de kans het grootst dat een passende school 
voor het kind gevonden kan worden die aansluit 
bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe en wanneer je kind aanmelden 
op een school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd 
zij hun kind kunnen aanmelden op een school. 
Iedere school kent haar eigen aanmeldingsproce-
dure. Maar voor alle scholen gelden de volgende 
algemene regels:
• Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar 
en gebeurt schriftelijk.
• Als de school een schriftelijke aanmelding 
ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ont-
vangst naar de ouders. Toelating van het kind 
dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te 
zijn. Bij uitzondering kan deze periode verlengd 
worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school 

nader onderzoek naar het kind wil doen dat 
langer duurt.
• Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is 
genomen over de juiste onderwijs plaats, is de 
school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan 
te bieden.

Schoolondersteuningsprofielen
Iedere school is wettelijk verplicht om een 
schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit 
profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning 
de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/
verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het 
ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen 
van wat een school kan bieden. Het uitgebreide 
schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de 
website van de school en ligt ter inzage bij de 
directie van de school.
Wanneer een kind wordt afgewezen op de school 
die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), 
worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van 
deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. 
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn 
met de beslissing van de school, zal er overleg 
plaatsvinden tussen hen en de school. De school 
kan in zo’n overleg aangeven welke andere school 
voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij 
de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer 
ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de 
andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij 
de afwijzing voor de school van hun voorkeur 
laten toetsen door een geschillencommissie. 
Het laten toetsen door de geschillencommissie 
kan echter alleen als er overleg is geweest tussen 
ouder(s)/verzorger(s) en school én nadat er een 
andere school is gevonden voor het kind.
Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs ver-
loopt het aanmeldingstraject via O.A.T. waar de 
school toe behoort. Het samenwerkingsverband 
Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO 
Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zoge-
naamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het 
sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring 
kan een sbo- of so-school een leerling niet aan-
nemen. Basisscholen of zorginstellingen kunnen 
een kind aanmelden bij de toelatingscommissie 
van het samenwerkingsverband. Ouder(s)/
verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheids- 

verklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen 
natuurlijk wel terecht bij het onderwijsarrangeer-
team Kralingen/Crooswijk 
(www.pporotterdam.nl).
PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod 
aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rot-
terdam passend onderwijs te kunnen bieden.
Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn 
met een beslissing van een school, dan kunnen 
zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van 
de (eerste) school. Als er samen met school geen 
passende oplossing gevonden kan worden, kan 
het samenwerkingsverband ingeschakeld worden 
of kan aan de landelijke geschillencommissie 
toelating en verwijdering een oordeel gevraagd 
worden. Ouder(s)/ verzorger(s) zijn natuurlijk 
altijd vrij om hun kind bij een andere school 
aan te mel- den, als ze niet tevreden zijn over de 
eerste school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun 
kind op een andere school aanmelden, krijgt die 
school de zorgplicht.
Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering 
van de zorgplicht binnen een OAT worden ge-
maakt, is voor individuele schoolbesturen in alle 
sectoren de Wet Gelijke Behandeling op grond 
van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/
CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt 
dat individuele schoolbesturen ertoe verplicht 

zijn doeltreffende aanpassingen te verrichten 
voor een leerling met een beperking (zoals 
bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij deze een 
onevenredige belasting vormen voor de school. 
De WGBH/CZ is volgens het College voor de 
Rechten van de Mens (voormalige Commissie 
Gelijke Behandeling) niet van toepassing op de 
toelating en deelname aan het (V)SO.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als 
de school of de groep waar het kind voor wordt 
aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een 
school een duidelijke en consistent aannamebe-
leid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel 
aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is.
In deze gevallen verdient het de voorkeur als 
de school bij haar schoolbestuur en/of bij het 
samenwerkingsverband meldt dat zij geen 
onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat 
er - zo nodig - toch ondersteuning aan ouders 
geboden wordt om een passende onderwijsplek 
voor hun kind te vinden.Ook geldt de zorgplicht 
niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag 
van de school weigeren te onderschrijven. Het 
gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag 
of levensbeschouwelijke identiteit van de school, 
maar ook om de onderwijskundige grondslag.

OM DE 
ONTWIKKELING
VAN HET KIND ZO 
GOED MOGELIJK 
TE VOLGEN, 
GEBRUIKEN WE 
TOETSEN TER
ONDERSTEUNING.

SAMEN VORMEN 
DIE  TOETSEN HET 
LEERLINGVOLGSYSTEEM. 

SOMMIGE TOETSEN  
ZIJN IN DE METHODES 
VERWERKT, ANDERE 
STAAN DAAR LOS VAN.

ZO BEPALEN WE OF HET LEREN 
ZICH GOED ONTWIKKELT.



26 27

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij 
aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) 
en cluster 2 instellingen (gehoor- en communi-
catieve beperkingen). Deze instellingen maken 
geen deel uit van de OAT primair passend on-
derwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Pas-
send Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een 
beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent 
(www. onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake 
is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) 
leerling met extra ondersteuningsbehoefte in pri-
mair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/
verzorger(s) en/of school problemen ervaren met 
betrekking tot het handelingsdeel van het ontwik-
kelingsperspectief (OPP).
Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD 
Rotterdam Postadres: Postbus 50529, 3007 JA 
Rotterdam E-mail: info@pporotterdam.nl
Internet: www.pporotterdam.nl

46 | Meldcode
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is een stappenplan voor 
professionals en instellingen bij (vermoedens 
van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
school is verplicht volgens deze code te handelen. 
Het stappenplan biedt ondersteuning aan 
professionals door duidelijk te maken wat er van 
hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan 
effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
De meldcode richt zich op alle professionals en 
instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, 
opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat 
kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, 
maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen 
en medewerkers in de (kinder)opvang.
Meer weten?
De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn 
te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

47 | SISA
De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instru-
ment Sluitende Aanpak. Het Bestuur Open-

baar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij 
aangesloten. Als Openbare school is onze school 
dus ook aangesloten. Het SISA-signaleringssys-
teem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die 
hulp nodig hebben worden geregistreerd in een 
computersysteem. Als er meerdere hulpverleners 
van verschillende instanties met één kind bezig 
zijn worden de hulpverleners daarvan op de 
hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed 
op elkaar afgestemd worden. 

Het signaleringssysteem werkt als volgt: De 
deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer 
ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het 
bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende 
instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er 
twee meldingen van verschillende instanties bin-
nenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpver-
lenende instanties krijgen een signaal dat ook een 
andere organisatie hulp biedt. De hulp- verleners 
worden met elkaar in contact gebracht en het 
kind wordt via zijn ouders (per brief ) hierover 
geïnformeerd. De beheerders van het systeem 
weten niet wat er met het kind aan de hand is, 
alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders 
weten wel wie de hulpverleners zijn.

Hert signaleringssysteem heeft een privacyregle-
ment zoals door de Wet Bescherming Persoons-
gegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan 
dit systeem zijn partners op het gebied van Werk 
en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en 
Onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.sisa.rotterdam.nl 
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48 | EHBO/medicijnverstrekking/ziekte
De taak van de school is:
1 Eerste Hulp bij Ongevallen
2 Begeleiding van een kind naar huisarts of 
ziekenhuis voor spoed-eisende hulp
indien ouders (nog) niet aanwezig zijn.
3 Signaleren van verschijnselen (van zich niet 
lekker voelen tot zichtbare ziekteverschijnselen 
en vervolgens contact opnemen met ouders en/
of GGD)
Wij mogen in geen geval aspirine, paracetamol 
en/of andere pijnstillers toedienen. Ook mogen 
we geen medicijnen die een kind op doktersvoor-
schrift moet innemen toedienen, of medische han-
delingen verrichten. Een uitzondering is als voor de 
toe te dienen medicijnen een schriftelijke verklaring 
van de huisarts of behandelend arts is toegevoegd 
en een zgn. medicijnverklaring is ingevuld, waarbij 
de verantwoordelijkheid bij de ouders blijft. Meer 
informatie hierover bij de leerkracht.
Nb. Zieke kinderen mogen in geen geval alleen 
naar huis, zij moeten altijd opgehaald worden.
Op school zijn 5 gediplomeerde bedrijfshulpver-
leners. Zij hebben zowel een BHV opleiding als 
een brandpreventie opleiding gevolgd. Jaarlijks 
worden deze cursussen herhaald.

49 | Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
nodigt u en uw kind uit
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin CJG Noord zien 
alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoor-
beeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een 
prik krijgt. 

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een 
uitnodiging om samen met uw kind langs te 
komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak 
op school of het CJG wordt uw kind gemeten en 
gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daar-
naast nemen we een ogen- en orentest af. 
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de 
jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. 

Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, 
thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de 
uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om 
in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het 
gesprek. Met uw toestemming bespreken we 
vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind 
gaat en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met 
de school samenwerken en de leerkracht uw kind 
dagelijks ziet. 

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw 
kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, 
tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, ma-
zelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een 
uitnodiging om met uw kind langs te komen. 

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugd-
verpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben 
ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over 
de beginnende puberteit, emotionele ontwikke-
ling, omgang met sociale media etc. De jeugdver-
pleegkundige kan deze samen met u bespreken. 
U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het 
gesprek aanwezig te zijn. Voor deze afspraak wordt 
u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst 
in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u 
anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee 
nemen en tijdens het gesprek bespreken. Als u niet 
aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en 
gemeten.
Met uw toestemming bespreken we vooraf met de 
leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de 
eventuele resultaten van deze afspraak teruggekop-
peld, omdat we nauw met de school samenwerken 
en de leerkracht uw kind dagelijks ziet 

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, 
beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt 
graag met u mee! 

De jeugdverpleegkundige die aan de school van 
uw kind verbonden is:
Liesbeth van den Anker

Gezondheid
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Telefoonnummer: 010 - 4444611 
E-mail: cjgnoord@cjgrijnmond.nl

Zorgteam op school 
Het zorgteam is een overleg met verschillende 
deskundigen en verbonden aan de school. Afhan-
kelijk van de vraag kan de school de jeugdver-
pleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te 
nemen aan het zorgteam.

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé 
plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren 
en professionals terecht kunnen met vragen over 
gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. 
Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw 
kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en 
ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdver-
pleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en 
andere deskundigen om samen met u gezond en 
veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy 
of voor opvoedinformatie naar onze website 
www.cjgnoord.nl .

50 | Schooltandarts
Twee keer per jaar kunnen de kinderen naar 
de schooltandarts - ouders die willen dat hun 
kind daar naar toe gaat, kunnen dat opgeven. 
De kinderen worden dan uit de klas gehaald. 
Ze gaan met een busje naar de tandarts, die hun 
gebit nakijkt en ze eventueel behandelt. Het 
telefoonnummer van de schooltandarts is: 
010 - 2140733

51| Kinderziekten
Kinderen komen op school in contact met 
ziektekiemen en bacteriën van andere kinderen. 
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, 
zoals rode hond of waterpokken, kunt u dat het 
beste meteen doorgeven bij de ziekmelding.
Bij een ziekte als rode hond kunnen we een 
waarschuwend briefje ophangen voor andere 
ouders; zwangere moeders kunnen voor de zeker-
heid de school beter een tijdje mijden.

52 | Hoofdluis
Hoofdluis is op school een regelmatig terugke-
rend probleem voor collega’s, kinderen en ouders. 

Regels op de Blijberg

56 | Roken
In de school mag niet gerookt worden. 

57 | Honden in de school
Het is niet toegestaan honden mee te nemen in 

Een aantal ouders controleert de kinderen eens 
per twee weken. Als zij bij uw kind hoofdluis 
constateren, krijgt u een brief mee met suggesties 
voor behandeling. Zowel voor uw eigen kind als 
voor de anderen is het van belang dat u de luizen 
snel uitroeit. Wanneer er bij een kind lopende 
hoofdluis gevonden wordt, dan wordt er naar 
de ouders gebeld om hun kind op te halen. De 
behandeling moet dan door de ouders meteen 
gestart worden.
Iedereen kan een keer met hoofdluis te maken 
krijgen; hoofdluizen hebben een voorkeur voor 
goed verzorgde hoofden. We beschouwen het 
op school als een hinderlijk, maar alledaags pro-
bleem en gaan er zo gewoon mogelijk mee om.

53 | Schoolmaatschappelijk werk
Aan De Blijberg is een schoolmaatschappelijk 
werker verbonden. Donderdagochtend is ze in 
de school aanwezig. Het schoolmaatschappelijk 
werk ondersteunt de school bij sociaal-emotione-
le problemen die het functioneren van het kind 
belemmeren. Een kind kan niet lekker in z’n 
vel zitten, ouders kunnen te maken hebben met 
relatieproblemen, schulden of opvoedingsproble-
men. Die zaken kunnen invloed hebben op het 
gedrag van uw kind op school. Het schoolmaat- 
schappelijk werk is er voor alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers. Het hoeft niet altijd te gaan 
om ernstige problemen; ook met alledaagse vra-
gen als: ‘Waarom wil mijn kind niet luisteren?’ 
kunt u terecht bij de maatschappelijk werker.
Vaak komen er onderwerpen aan de orde als de 
omgang met andere kinderen, gebrek aan vriend-
jes, pesten, bedplassen, slecht slapen, faalangst, 
concentratieproblemen, drukte of passiviteit.
De maatschappelijk werker die met de school 
samenwerkt, heeft daarvoor extra scholing gehad. 
Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. 
Mocht blijken dat een andere instantie u beter 
kan helpen, dan verwijst de maatschappelijk 
werker u naar de juiste instelling.

Het maatschappelijk werk is te bereiken via de 
directie, de IB-ers, de leerkracht van uw kind, 
het postvakje in de lerarenkamer, per e-mail 
(schoolmaatschappelijkwerk@blijberg.nl) of 
direct op het adres van het hoofdkantoor:
Centrum voor Dienstverlening 

Noordsingel 250
3023 BN Rotterdam
Telefoon 010 - 443 07 00

54 | De inspectie van het onderwijs
Wanneer u vragen hebt over het onderwijs in het 
algemeen of over de inspectie in het bijzonder, 
kunt u op 1 ‘adres’ terecht voor een antwoord. 
Hebt u vragen, dan kunt u het beste of via het 
internet of via de telefoon contact leggen.
U kunt terecht bij:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over sexuele intimidatie, 
sexueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwens-inspecteurs: 
0900-1113111 (lokaal tarief ) Hebt u vragen 
over het onderwijs in het algemeen, dan kunt 
u terecht bij de informatie- en advieslijn voor 
ouders. Het nummer is dagelijks kosteloos te 
bellen tussen 10.00 en 15.00 uur. Het nummer 
is 0800 - 5010.

55 | Ongevallenverzekering
Via de school is voor uw kind een collectieve, 
aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. 
Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen 
tijdens de weg tussen huis en school, lesuren, 
overblijf, uitstapjes en excursies en sportevene-
menten. Schadeformulieren kunt u op school 
krijgen bij de directie. Ze moeten binnen 48 uur 
worden ingediend. De verzekering keert alleen 
uit als uw eigen verzekering de kosten niet dekt. 
De school heeft geen WA-verzekering. Als er 
iets kapot gaat o.i.d. door toedoen van uw kind, 
dan wordt uw eigen WA-verzekering daarvoor 
aangesproken.

de school. In verband met de angst van sommige 
kinderen en de veiligheid wordt u vriendelijk 
verzocht ook geen honden zonder toezicht bij 
het hek achter de laten. Uiteraard vormen 
blindengeleidehonden een uitzondering.

58 | Schoolverzuim
Ieder kind vanaf 5 jaar valt onder de leerplicht-
wet. Maar vanaf het moment dat een kind naar 
school gaat, dus ook al vanaf hun vierde jaar, 
hanteren we bij hen dezelfde afspraken als voor 
de kinderen die 5 jaar of ouder zijn. We houden 
natuurlijk wel rekening met vermoeidheid en het 
wennen aan lange dagen naar school gaan, maar 
het is niet zo dat kinderen van 4 jaar zo maar vrij 
kunnen krijgen.
We dienen er mede op toe te zien, dat de 
leerplichtwet wordt gevolgd en moeten alle 
verzuim registreren. Ongeoorloofd verzuim moet 
worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van 
de gemeente.
Bij ziekte van het kind verzoeken we dit zo snel 
mogelijk te melden aan de school. wanneer een 
kind afwezig is en we geen bericht daarover heb-
ben ontvangen, zullen we contact opnemen met 
de ouders. Bij midden- en bovenbouwkinderen, 
die vaker zelfstandig naar school komen, doen 
we dat zo snel mogelijk na de ochtendkring.

59 | Extra verlof: Wanneer?
a Bij de onmogelijkheid om tijdens de schoolva-
kanties met vakantie te gaan.
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leer-
plichtwet slechts in één geval buiten de officiële 
vakanties. Dit wanneer door de specifieke aard 
van het beroep van één van de ouders in het 
gezin niet ten minste twee weken in een school-
vakantie met vakantie kan. In dat geval mag er 
eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij 
worden gegeven door de directeur van de school. 
Deze dagen mogen echter niet in de eerste 
twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de 
specifieke aard van het beroep kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een vader die vaart en niet 
tijdens de schoolvakanties aan wal kan zijn of ou-
ders die werken in de horeca of op de boerderij.
Een werkgeversverklaring van (een van) de 
ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de 
extra vakantie om een specifieke reden wordt 
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aangevraagd.Er mag dus geen vrij worden gege-
ven i.v.m.:
• goedkopere vakanties buiten het seizoen;
• door anderen betaalde vakanties;
• het ophalen van familie;
• al jaren niet met vakantie geweest;
• reeds ticket gekocht of reservering gemaakt; 
• meereizen met anderen;
• reeds een ander kind vrij;
• “er wordt toch geen les meer gegeven”.

b Bepaalde religieuze feestdagen
Er is een vastgestelde feestdagenjaarkalender die 
op de scholen ingezien kan worden. Indien u uw 
kind voor het vieren van een religieuze feestdag 
thuis wilt houden, kijk dan eerst op de jaarkalen-
der of de feestdag daarop staat aan gegeven. Zo 
ja, dan kunt u gebruik maken van extra verlof als 
u dat minimaal twee dagen van tevoren meldt bij 
de directeur van de school. Zo nee, dan mag u 
uw kind op die feestdag niet thuishouden.
Indien een religieuze feestdag niet op de kalender 
staan en u houdt uw kind toch thuis, kan de 
directeur van de school contact opnemen met de 
afdeling Leerplicht. De volgende feestdagen zijn 
dagen waar kinderen vrij krijgen als zij dat geloof 
aanhangen:
• voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
• voor Hindoes: het Divalifeest en het Holyfeest;
• voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote 
Verzoendag, het Loofhuttenfeest, Slotfeest, het 
Paasfeest en het Wekenfeest;
• op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder 
kind in Nederland vrij van school.
c Andere gewichtige omstandigheden Zoals:
• ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/
crematie van bloedverwanten of hun partners. 
Bij ouders (eerste graad): maximaal vier dagen 
verlof ), bij broers, zussen of grootouders (tweede 
graad): maximaal twee dagen verlof, bij oom, 
tante, neef, nicht of overgrootouders (derde 
graad): maximaal een dag verlof;
• huwelijk van familie (eerste, tweede en derde 
graad), 12, 25, 40 en 50-jarig huwelijksfeest 
en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede 
graad): voor een feest binnen Rotterdam: een dag 
extra verlof; voor een feest buiten Rotterdam: 
twee dagen extra verlof.
• verhuizing van het gezin naar een andere 

gemeente: maximaal twee
• gezinsuitbreiding: maximaal een dag verlof.

Toestemming extra verlof
Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof 
voor uw kind, haal dan een aanvraagformulier 
op. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij 
de directie (wanneer het om extra vakantiedagen 
gaat zeker 8 weken van tevoren).
Na afweging van uw verzoek en het belang van 
onderwijs voor uw kind wordt binnen 6 weken 
een beslissing genomen door:
• de directie van de school (bij aanvragen tot en 
met 10 dagen);
• de afdeling Leerplicht (bij aanvragen voor meer 
dan 10 dagen).
Dit besluit wordt schriftelijk aan u medegedeeld.
Wanneer er naar het oordeel van de directeur 
van de school of van de afdeling Leerplicht geen 
sprake is van reden tot extra verlof en u houdt 
uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtamb-
tenaar ingeschakeld. U kunt dan een proces-ver-
baal en wellicht een geldboete verwachten.
Niet eens met de beslissing?
Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen 
beslissing, dan kunt u binnen 6 weken een 
bezwaarschrift indienen bij degene die de aan-
vraag heeft behandeld.
• Bij aanvragen tot en met 10 schooldagen 
wordt het bezwaar behandeld door de directeur 
(bevoegd gezag) van de school. Wanneer de 
directie ook in tweede instantie het verzoek heeft 
afgewezen, dan kunt u daartegen in beroep gaan 
bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam.
• Aanvragen van meer dan 10 schooldagen wor-
den behandeld door de leerplichtambtenaar van 
de Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente 
Rotterdam. Bij een afwijzend besluit kunt u 
bezwaar indienen bij de directeur van de Dienst 
Stedelijk Onderwijs. Wanneer opnieuw een 
afwijzend besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij 
de arrondissementsrechtbank van de gemeente 
Rotterdam.

60 | Schorsing en verwijdering
Gelukkig hebben wij de ervaring dat kinde-
ren, ouders en personeel in goede harmonie 
samenwerken, maar er blijven natuurlijk situaties 
denkbaar waarbij bijvoorbeeld de veiligheid van 

leerlingen en leerkrachten in het geding is. Het 
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam kan 
in dergelijke gevallen overgaan tot een schor-
sings- en verwijderingsprocedure. Wanneer het 
schoolbezoek voor kinderen en leerkrachten 
niet meer veilig is door het gedrag van een kind 
of van de ouders en dat niet verbetert, zelfs 
niet na gesprekken met de ouders, dan is er de 
mogelijk- heid dat een kind voor een aantal 
dagen geschorst wordt of zelfs voorgoed verwij- 
derd wordt van onze school. Als school hebben 
we dan wel de verplichting om te zoeken naar 
een andere school. We hebben een protocol 
opgesteld 'schorsing en verwijdering'. Deze is op 
onze website te lezen.

61 | Klachtenregeling
We hebben een procedure voor klachten en onvre-
de. De procedure bestaat uit de volgende stappen: 
• Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak 
de leraar of docent. De ervaring leert dat op dit 
niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden 
opgelost. Lukt dit niet, dan volgt: 
• Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Overleg met de interne contactpersoon. 
Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Inschakeling externe vertrouwenspersoon. 
Bij onvoldoende resultaat volgt:
• Indiening van de klacht bij de onafhankelijke 
klachtencommissie.
Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks 
naar de interne contactpersoon met een zorg of 
probleem. De interne contactpersoon zal dan 
samen bespreken welke weg je het beste kunt 
volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de 
externe vertrouwenspersoon.

61 | Contactpersoon en vertrouwenspersoon 
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms 
de interne contactpersoon en/of de externe 
vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide 
belangrijk, maar hebben een verschillende taak. 
• De interne contactpersoon is iemand op 
school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en 
gemakkelijk aanspreekbaar.
• De externe vertrouwenspersoon is onafhanke-
lijk: iemand van buiten de school én buiten het 
schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en 
is objectiever. 

De interne contactpersoon kan advies vragen aan 
de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld 
over hoe zaken het beste aangepakt kunnen 
worden en wat de juiste procedure is in bepaalde 
situaties. De contacten met contactpersoon en 
vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.
Wat doet de interne contactpersoon? 
Een contactpersoon is binnen de school een 
aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor 
ouders en leerkrachten. De contactpersoon heeft 
verschillende taken:
• Hoort het probleem aan en geeft advies. 
• Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
• Neemt in overleg contact op met ouders, direc-
tie of andere direct betrokkenen. 
• Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele 
intimidatie. Bij seksuele intimidatie wordt direct 
doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
• Neemt initiatieven voor preventie.
• Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
• Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) 
zonder de inhoud van de klacht te kennen.
De interne contactpersoon van onze school is 
Ariette de Bruijn Ouders, leerlingen en collega’s 
kunnen met haar contact opnemen via ariette@
blijberg.nl Als het nodig is kan de interne 
contactpersoon je doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon. 
Wat doet de externe vertrouwenspersoon? 
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk 
en wordt door het bestuur benoemd. Als het 
probleem op school en binnen het bestuur intern 
niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor 
de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 
heeft de volgende taken:
• Ondersteunt en begeleidt.
• Voert gesprekken met betrokkenen.
• Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
• Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht 
naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.
• Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
• Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
Er zijn voor stichting BOOR twee externe 
vertrouwenspersonen aangesteld, namelijk de 
heer Paul van Lange en mevrouw Jakkie Ames. U 
kunt ze bereiken via onderstaande gegevens:
De heer Paul van Lange:
e-mail: paul@paulvanlange.nl
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de ouders wijst op het vrijwillige karakter van 
deze bijdrage. Nadat een leerling op De Blijberg 
is toegelaten legt De Blijberg ouders, confom de 
wettelijke verplichting, een reglement voor en 
vraagt hen zich daaraan te conformeren middels 
een (vrijwillige) overeenkomst. In deze school-
gids vindt u een model van de overeenkomst en 
het reglement. Wanneer u niet bij machte bent 
om de ouderbijdrage te betalen kunt u contact 
opnemen met de directeur om met haar tot een 
regeling te komen.
e hoogte van de ouderbijdrage wordt in de mr 
vergadering vastgesteld aan het eind van het 
schooljaar. Zoals het er nu uitziet blijft het 
bedrag €50,- per kind per jaar. Voor de jaarver-
gadering ontvangen alle ouders het jaarverslag 
van de MR met daarin opgenomen het resultaat 
van het afgelopen schooljaar, een begroting voor 
het komende schooljaar en op basis daarvan een 
voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage 
voor dat komende schooljaar. Ouders hebben 
inspraak in de hoogte van de ouderbijdrage en de 
besteding van het schoolfonds. Zij kunnen zich 
verkiesbaar stellen voor de medezeggenschaps-
raad of vragen stellen tijdens het bezoekersk-
wartier van de maandelijkse MR-vergaderingen. 
Wanneer een kind voor het eerst op school 
komt, ontvangen ouders voor elk kind waarvoor 
een overeenkomst is getekend een rekening. De 
ouderbijdrage dient uiterlijk voor 1 december te 
zijn voldaan. De kosten voor de werkweek in de 
bovenbouw en de tweedaagse schoolreis in de mid-
denbouw worden slechts gedeeltelijk gefinancierd 
uit het schoolfonds en voor deze activiteit zal in de 
betreffende groepen altijd een extra bijdrage aan 
de ouders gevraagd worden. Voor de bovenbouw 
geldt dat er een bedrag van €90,- gevraagd wordt 
en voor de middenbouw, wanneer er een tweedaags 
schoolreisje is, een bedrag van €15,-. Verder wordt 
er van de ouders gedurende het hele schooljaar geen 
extra bijdrage gevraagd.

Regelement Ouderbijdrage van de Blijberg
Dit reglement beschrijft de regels tot het betalen van 
de ouderbijdrage aan de medezeggenschapsraad 
van de Blijberg.

Artikel 1 De directie van de Blijberg vraagt de 
wettelijke vertegenwoordiger(s) van iedere leerling 
die ingeschreven staat, jaarlijks een bijdrage voor 
het schoolfonds.

telefoon: 084 0031980

Mevrouw Jakkie Ames
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625

62| Klokkenluidersregeling
Tot slot hanteren we op school een klokkenlui-
dersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor 
persoonlijke klachten, daar is de klachtenregeling 
voor. De klokkenluidersregeling is ervoor bedoeld 
om een vermoeden van een ernstige misstand te 
kunnen melden. Het gaat dan om een vermoeden 
op redelijke gronden, waarbij een maatschappelijk 
belang in het geding is als gevolg van:
• een (dreigend) strafbaar feit of schending van regels;
• een (dreigend) gevaar voor de gezondheid, de 
veiligheid of het milieu;
• een (dreiging van) een onbehoorlijke manier van 
handelen, die het goed functioneren van de school 
of het schoolbestuur en daarmee het onderwijs in 
het geding brengt;
Als er geen sprake is van acuut gevaar, meld je een 
vermoeden van een misstand bij:
• het college van bestuur;
• de voorzitter van het algemeen bestuur (als het 
college van bestuur bij de melding is betrokken).
• de externe vertrouwenspersoon.

64| BOOR
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam is het schoolbestuur van alle openbare 
onderwijsinstellingen in Rotterdam, zowel primair 
als voortgezet onderwijs. BOOR heeft de ambitie 
verbetering aan te brengen in de onderwijssituatie 
van kinderen, hun vermogen tot een leven lang 
leren te vergroten en hun kansen te ver- beteren 
om naderhand een plek op de arbeidsmarkt in te 
nemen. Het vergroten van kansen van kinderen 
komt uiteraard ook de Rotterdamse samenleving 
ten goede. Daarom willen de BOOR-scholen 
onderwijs verzorgen waarin kwalitatief hoogwaar-
dig onderwijs en maximale talentontwikkeling 
centraal staan. Onderwijs dat is gebaseerd op 
behoeften van onze belanghebbenden en waarbij 
scholen deel uitmaken van netwerken van onder-
wijsprofessionals, scholen en maatschappelijke 
partners gericht op de belangen van het kind.
Passend onderwijs voor iedereen, zonder onder-

65| Peuterspeelzaal Blij
Peuterspeelzaal Blij is onderdeel van Mimiko 
kinderopvang en hoort bij de Blijberg. Blij is 
gevestigd in een lokaal van onze school en het 
pedagogisch klimaat is gebaseerd op het peda-
gogisch beleid van Mimiko kinderopvang en de 
Jenaplan visie die onze school uitdraagt. 
Er wordt gewerkt in ochtend- en middaggroe-
pen. ’s Ochtends zijn de kinderen welkom van 
08:30 tot 11:45 en ’s middags van 12:15 tot 
15:15. Er worden ontwikkelingsgerichte activi-
teiten gedaan en de peuters worden op speelse 
wijze voorbereid op de kleuterklas. 
Om even een kijkje te nemen bij Blij kunt u 
direct contact opnemen met de speelzaal op 
telefoonnummer 06-33635677.  
Contactpersoon is Jeanny Rovers.
Meer informatie vindt u op de website:  
www.mimiko-kinderopvang.nl.

66 | Ouderbijdrage
Ouders betalen voor elk kind dat op De Blijberg 
zit een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. 
De directie int en beheert deze gelden en 
besteedt deze onder andere aan de viering van 
Sint en Kerst, aan het keuze-uur, de sportdag, 
excursies, schoolreisje en verzekering. Zonder de 
ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet geor-
ganiseerd worden. De overheid wil dat de school 

Financieel

Artikel 2 1 De ouderbijdrage is vrijwillig
2 De leerling waarvoor de ouders geen bijdrage 
willen betalen kan niet uitgesloten worden van het 
volgen van onderwijs.
3 Een leerling waarvoor de ouders geen ouderbij-
drage willen betalen kan geen aanspraak maken op 
de voorzieningen zoals vermeld in de Overeenkomst 
Ouderbijdrage.
Artikel 3 Indien de in artikel 1 genoemde persoon 
door middel van de bijgaande overeenkomst 
Ouderbijdrage te kennen heeft gegeven aanspraak 
te willen maken op de daarin genoemde voorzienin-
gen, ontstaat er een betalingsverplichting.
De medezeggenschapsraad kan, indien daartoe, 
naar haar oordeel aanleiding bestaat, geheel of 
gedeeltelijke kwijtschelding verlenen, dan wel 
zorgdragen voor de restitutie van reeds betaalde 
ouderbijdrage.
Artikel 4 1 Deze overeenkomst wordt aangegaan 
voor de duur van de schoolloopbaan op de Blijberg 
en wordt stilzwijgend met telkens een jaar verlengd, 
behoudens opzegging door een van de partijen, 
tenminste een maand voor het begin van het nieuwe 
schooljaar.
2 De overeenkomst vervalt wanneer de leerling niet 
meer ingeschreven staat op de Blijberg.
3 De ouderbijdrage heeft betrekking op het hele 
schooljaar, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli 
van het daaropvolgende jaar.
4 Voor een leerling die gedurende de loop van 
het schooljaar wordt toegelaten of een leerling 
die de school verlaat wegens verhuizing naar een 
andere gemeente, wordt een evenredig deel van de 
ouderbijdrage geheven. Het resterende, respectieve-
lijk reeds verstreken aantal kalendermaanden dient 
hierbij als grondslag.
5 De ouderbijdrage dient uiterlijk voor 1 december 
te zijn voldaan.
Artikel 5 1 De hoogte en de bestemming van de 
ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeg-
genschapsraad vastgesteld. In de begroting van de 
medezeggenschapsraad wordt beschreven op welke 
wijze de ouderbijdrage zal worden besteed.
2 Sommige activiteiten zijn niet te voorzien op het 
moment dat de overeenkomst getekend wordt en de 
school kan in de loop van het schooljaar nog een 
bijdrage vragen voor onvoorziene activiteiten. 
3 De kosten voor de werkweek in de bovenbouw 
en de tweedaagse schoolreis voor de middenbouw 
worden slechts gedeeltelijk gefinancierd uit het 
schoolfonds, voor deze activiteit zal in de betreffen-
de groepen altijd een extra bijdrage aan de ouders 
gevraagd worden.

scheid naar godsdienst of levensovertuiging, sek-
suele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of 
welk ander onderscheid dan ook. Onderwijs dat 
een kind leert een open opstelling ten opzichte 
van anderen te hebben, en een klimaat realiseert 
waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen 
en waarderen op basis van respect en vertrouwen.
De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:  
• Maximale talentontplooiing
• Actieve pluriformiteit
• Naleving van kinderrechten en -plichten
• Sterke binding met de samenleving
• Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht
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Schoolleiding
Peter Vroone | directeur Jenaplanafdeling
Barbera Everaars | directeur 
Lorraine Boyle | adjunct-directeur
Xandra Pieters | adjunct directeur
Onderbouw
Hannie van Aalst / Antoinette Brezet / 
Patricia Vermeltvort / Karen Ouweleen / 
Angela Barbier - de Bode / bouwcoördinator / 
Carla van Noordwijk
Ellen van der Wekken
Evelien Dijkstra / Karen Ouweleen
Middenbouw
Hilde Bergsma bouwcoördinator 
Linda van Elderen / Roly Mul
Liza Verduijn
Roly Mul / Leonie de Jong 
Greetje Mink
Marion Kuipers / Marijke Groeneveld
Bovenbouw
Arjan Hoek / bouwcoördinator

Jolanda Cauwelaar
Tineke Smith-Jordens 
Marijke Timmermans / Eveline Dijkstra 
Nicoline Hoek
Stimulering
Ariëtte de Bruijn intern begeleider en vertrouwenspersoon 
Antoinette Brezet remedial teacher
Ineke Coelers intern begeleider en rem. teacher bovenbouw 
Carlijn Post 
Gymnastiek
Luuk Rentmeester (aanwezig op ma en do) 
Schoolmaatschappelijk werkster
Vanessa van der Dulk
Administratie
Nesla el Kadiri, Jos van Aalst
Onderwijsondersteunend personeel
Wilma Zonneveld, Bram Haze
Niek Smith
Peuterspeelzaal
Jeanny Rovers

Het team
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BEDANKT 
EN TOT 
VOLGEND 
JAAR!


