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Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van kindcentrum de Stern; een kindcentrum in oprichting dat vanaf
augustus 2018 van start gaat. In het kindcentrum werken Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam en
Kinderdagverblijf in de Wolken, nauw samen om voor uw kind het beste aanbod te verzorgen.
Een Kindcentrum (KC) is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0/2 – 13 jaar. Er is sprake van
een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en er is één (gezamenlijke) aansturing op het
geheel. We werken samen aan doorgaande ontwikkellijnen.
Leerlingen waarvoor dat nodig is, bespreken we met onderwijs en kinderopvang samen. Zo dragen
we zorg voor de beste kansen voor alle leerlingen.
De visie van het kindcentrum is: onderzoek alles en behoud het goede.
In het kindcentrum leren wij met hoofd, handen en hart. Binnen ons moderne onderwijs is ruime
aandacht voor bewegen, natuur en cultuur. Samen met ouders creëren we een vertrouwde maar
dynamische omgeving waarin we kinderen stimuleren zichzelf te ontdekken in relatie tot hun/de
wereld. Vanuit verwondering onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede. Door de inzet
van diverse werkvormen leren de leerlingen doorzetten en kritisch denken en behalen daardoor
steeds betere resultaten. Kom naar De Stern en vlieg met ons naar grote hoogte.

Twee organisaties
Binnen het kindcentrum werken twee organisaties samen om voor onze leerlingen het beste aanbod
te verzorgen.
Kinderdagverblijf in de Wolken biedt kinderopvang voor uw kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12
jaar. In de Wolken is gelegen op Rotterdam the Hague Airport (voormalig vliegveld Zestienhoven) aan
de Fairoaksbaan 91 aan de rand van het Park 16Hoven. In de Wolken verzorgt dagopvang en
naschoolse opvang. Naast de Fairoaksbaan zijn er locaties aan de Delftweg 46 en Burg. Koningssingel
39 in Overschie met naschoolse opvang. Tevens is er op de locatie Delftweg VVE-peuteropvang.
In de Wolken bestaat al meer dan 20 jaar en staat bekend om haar kwalitatief goede opvang voor
zowel dagopvang als naschoolse opvang.
Mocht u meer willen weten over in de Wolken, dan verwijzen we u naar de website
www.kdvindewolken.nl
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor Christelijk onderwijs met 28 scholen
waaronder 3 SBO-scholen. Alle scholen bevinden zich in Rotterdam op de rechter Maasoever.
Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat
kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en
prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken
medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van
elkaar. Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met
veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de
behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.
Mocht u meer willen lezen over Kind en Onderwijs Rotterdam dan verwijzen we u naar onze website
www.kindenonderwijsrotterdam.nl.
De Stern wordt gehuisvest aan de Xerxesweg. U kunt informatie vinden op onze website
www.kc-destern.nl.
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1 Even voorstellen
De naam de Stern
De school wordt gevestigd in de wijk Park 16Hoven, vlak bij luchthaven Rotterdam The Haque
Airport. Park 16Hoven is een wijk van Rotterdam met veel water en groen. Voor Rotterdam is de
haven en de zee een belangrijk deel van de stad. Vanuit Rotterdam kun je de wereld over varen en
ontdekken.
De Stern is een zeevogel. Hij vliegt de wereld over. Het is een ontdekkingsreiziger. Er was eens een
Stern die, nadat hij het nest had verlaten, in 3 maanden 22.000 km aflegde en van Groot-Brittannië
naar Australië is gevlogen.
Wij willen dat onze leerlingen hun/de wereld in samenhang ontdekken en begrijpen. De Stern staat
daar symbool voor.

School in ontwikkeling
We zijn een nieuwe school en gaan direct voor het beste onderwijs. Ons motto is: vlieg naar grote
hoogte met ons.
Wij willen meer zijn dan taal, rekenen, lezen en spelling. We willen kinderen laten ontdekken en zelf
nadenken. We willen een actieve leerhouding behouden en leerlingen eigenaar maken van hun
leerproces.

Visie / missie
Onze visie is: onderzoek alles en behoud het goede.
Onze missie.
Op de Stern
Leer je met en van elkaar
Ontdek en leer je; leer je ontdekken
Verbinden we mensen en kennis
Hoe doen we dat?
We ontwikkelen hoofd, handen en hart.
We bieden een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.
Met modern onderwijs spelen we in op de onderwijsvraag.
De leerling ontwikkelt zich op een natuurlijke wijze.
Er is ruimte voor bewegen.
Materialen bieden ruimte voor fantasie van de leerling.
Leerlingen leren zelf na te denken.
We volgen de leerlingen met het leerlingvolgsysteem.
Onze kernwaarden zijn: betekenisvol, zorg voor alles, verbinding, warm, geaard, fantasie.

2 Waar de school voor staat
De leeromgeving
Wij zorgen voor een veilige, lichte, heldere en aantrekkelijke (leer)omgeving.
Wij gebruiken mooie en natuurlijke materialen, waardoor onze leeromgeving er aantrekkelijk en
verzorgd uit ziet. Wij doen er alles aan om een opgeruimde, lichte, warme en verzorgde school te
hebben die leerlingen inspireert om zorgzaam mee om te gaan. Een omgeving die leerlingen ook
inspireert om te spelen, te leren en te ontdekken.
Dit draagt bij aan de fysieke en mentale veiligheid van de kinderen.
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Christelijke waarden
In ons onderwijs leren wij kinderen zich vanuit hun eigen beleving te verbinden met kinderen uit
andere tradities. Wij bevorderen hun nieuwsgierigheid naar elkaars traditie en leren hen die te
waarderen.
Wij richten ons naar alle mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving. Wij
leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen.

Pedagogisch klimaat
De samenwerking met Kinderdagverblijf in de Wolken biedt de leerlingen de mogelijkheid om zich
binnen eenzelfde pedagogisch klimaat te ontwikkelen. Kinderdagverblijf in de Wolken biedt een
warme huiselijke sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en de wereld kunnen ontdekken.
Deze veilige sfeer wordt voortgezet wanneer het kind start in groep 1. Wij gaan uit van kernwaarden.
In het kindcentrum ervaren de kinderen een vaste structuur en persoonlijke aandacht zonder dat het
belang van de groep uit het oog wordt verloren. De leidsters en leerkrachten geven de kinderen het
goede voorbeeld.
Eén van de kernwaarden is : zorg voor alles. Leerlingen, leerkrachten en ouders vormen samen de
school. We zorgen voor elkaar en voor de omgeving. We gaan respectvol met elkaar en de omgeving
om. We zorgen voor rust en regelmaat. We geven open en eerlijk feedback.
Eén andere kernwaarden is: warm: vanuit een warm en veilige setting kunnen we relaties opbouwen
en komen onze leerlingen tot leren. Warm en veilig betreft zowel de omgeving als de omgang met
elkaar.
Wij vieren de christelijke feesten zoals kerst, Pasen, Pinksteren maar ook Sinterklaas, de start van de
winter, de herfst, de lente en het begin van de zomer.

Onderwijskundige visie
Het uitgangspunt van de Stern is hoofd, handen en hart (denken, doen en voelen). We werken aan
de gehele ontwikkeling, leerlingen ontdekken door zelf te denken en te doen om ontwikkelen zich
daardoor.
In de eerste schooljaren krijgt het kind de gelegenheid om fantasie en creativiteit te ontwikkelen. De
leerkracht stimuleert het kind om de wereld te ontdekken en te willen leren.
Een belangrijk aspect van het onderwijs is ritme en gewoontevorming. Ons onderwijs wordt
gekenmerkt door regelmaat en voorspelbaarheid waardoor leerlingen tot leren kunnen komen.
Vanaf groep 3 wordt het onderwijs gegeven in leerstofjaarklassensysteem. Dat zijn groepen die qua
leeftijd homogeen zijn maar in vermogens heterogeen. Aan deze leerlingen wordt gedifferentieerd
les gegeven op 3 niveaus.
Vanaf groep 3 komen de leerlingen in een meer schoolse omgeving. Tot aan groep 3 is de leerkracht
meer begeleider en aangever. Vanaf groep 3 is de leerkracht meer de autoriteit in de klas.
In de ochtend wordt gedurende anderhalf tot twee uur, aandacht besteed aan één vak. Het doel
hiervan is de versnippering van lessen tegen te gaan en de leerlingen de kans te geven zich de
leerstof eigen te maken. Het geeft de leerkracht de mogelijkheid om op drie niveaus leerlingen extra
instructie te geven.
De middag wordt meer benut voor de ontwikkeling van handen en hart. Op sommige middagen is er
aandacht voor handvaardigheid, kunst, drama. Op andere middagen is er aandacht voor ontwerpend
en onderzoekend leren. Daardoor wordt het onderwijs betekenisvol en raakt de leerling intrinsiek
gemotiveerd om actief te onderzoeken en ontdekken. Dit sluit aan bij de onderzoeksdrang van
kinderen.
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Ouders
Ouders zijn voor ons een (educatief) partner. Zij zijn de autoriteit op het gebied van hun kind. Samen
zorgen wij er voor dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen conform hun mogelijkheden.
In openheid bespreken we de voortgang van de leerlingen en betrekken we ouders bij het ontwikkelen leerproces van de leerlingen.
Daarnaast willen we graag ouders betrekken bij allerlei activiteiten die in en rond de school
georganiseerd worden.
Aangezien we nog een hele jonge school zijn, gaan we dit onderdeel zeker nog verder uitbouwen.

3 Organisatie van het onderwijs
Ons programma
Aangezien het een school in ontwikkeling is, wordt het programma nog verder uitgewerkt. Het
programma bevat een aanbod waarmee onze leerlingen de kerndoelen behalen. Daarbij proberen
we zoveel mogelijk leerlingen het hoogste referentieniveau te laten halen. Voor rekenen en
wiskunde is dat, naast 1F, 1S en voor taal is dat 2F.
Wettelijk is de school verplicht om gemiddeld 940 uur per jaar te maken. Om daar aan te kunnen
voldoen verdelen we de onderwijstijd in uren over de verschillende leer-en vormingsgebieden. Een
aantal overuren zetten we jaarlijks om in vrije dagen. De wet staat ons toe om maximaal 7 weken te
plannen waarbij de leerlingen niet vijf dagen naar school gaan. Dit is naast de reguliere
vakantieregeling.
Wij gaan uit van een continu-rooster waarbij de leerlingen tussen de middag een uur pauze hebben.
Ze eten onder begeleiding een boterham en gaan daarna onder begeleiding buiten spelen.

Schooltijden en urenverdeling
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vormingsgebied
Taal (activiteiten)
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Woordenschat
Rekenen(activiteiten)
Kunstzinnige vorming
Bewegingsonderwijs
Engels vanaf groep 5
Godsdienst en sociale
vaardigheden
Wereldoriëntatie
Verkeer

Ochtend

Overblijf

Middag

8.30-12.00
8.30-12.00
8.30-12.30
8.30-12.00
8.30-12.00

12.00-13.00
12.00-13.00

13.00-15.00
13.00-15.00

12.00-13.00
12.00-13.00

13.00-15.00
13.00-15.00

kleuters
Verdeling over
vakken maken
we niet.

Groep 3 t/m 5
10

6 t/m 8
9,5

5
3
3
1
2 (groep 5, 1uur)

5
3
3
1
1

2

2
0,5
6

Totaal

26

26

26

Dagindeling
De kleuters leren spelenderwijs. Het leren van de jongste leerlingen is gericht op doen. We starten de
ochtend bij de kleuters, met geleid spel. Dit doen wij in thematische hoeken waar zij figuurlijk (en
soms letterlijk) hun handen gebruiken. Na het geleide spel mogen de kleuters vrij spelen. Ook hier is
de gerichtheid op handen. De leerlingen leren hun motoriek te ontwikkelen. Ze mogen vrij kiezen uit
het aanbod (blokken, poppen, verkleden en dergelijke).
Oudste en jongste kleuters spelen samen en leren van elkaar.
Zoals aangegeven, gaan we uit van een vast ritme gedurende de dagen van de week. Zo nuttigen de
kinderen altijd op een vast tijdstip fruit en drinken en leest de leerkracht een verhaal voor. Daarna
gaan ze buiten spelen.
In de middag krijgen de leerlingen gerichte doe-opdrachten en/of is er gym, muziek of drama.
Vanaf groep 3 wordt de dagindeling anders. In de ochtend wordt gedurende anderhalf tot twee uur,
aandacht besteed aan één vak. De leerkracht is in deze twee uur expert; de leerkracht geeft de
leerlingen instructie op hun eigen niveau. Daarna verschuift zijn rol naar adviseren en begeleiden.
De middag wordt meer benut voor de ontwikkeling van handen en hart. We gaan ontwerpend en
ontdekkend leren en er is tijd voor vaklessen gericht op handen. In de onderbouw is er ook nog veel
tijd voor handen en hart door de integratie van taal en rekenen met zang, drama, handarbeid. Op
sommige middagen is er aandacht voor handvaardigheid, kunst, drama. Op andere middagen is er
aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren.
Ontwerpend en ontdekkend leren gaat uit van een vaste structuur. Deze vorm van leren kent 7
stappen (introductie van vraagstuk; probleem verkennen; opzetten onderzoek/uitwerken plan van
aanpak; uitvoeren; conclusies trekken; presenteren van resultaten; verdiepen en verbeteren)
Gedurende de schoolloopbaan leren de leerlingen alle stappen te maken.
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van leerlingen is naar buiten gaan. We gaan veel met
de leerlingen in de natuur in en buiten spelen.

Groepen
Aangezien we bij het schrijven van de schoolgids nog niet weten hoeveel leerlingen en in welke
leeftijdsgroep wij leerlingen aangemeld hebben gekregen op de dag van starten, is het nog niet
duidelijk hoe de groepen nu worden samengesteld.
Het uitgangspunt is dat de kleuters samen in een groep zitten. Het leerstofjaarklassensysteem start
vanaf groep 3. Afhankelijk van het aantal leerlingen per groep, zullen we in de beginperiode
gemengde klassen hebben.

Vakken
Zoals uit de lesurentabel blijkt geven we alle lessen die we wettelijk verplicht zijn. De kleuters werken
aan de hand van een geïntegreerde kleutermethode waarbij er veel ruimte is voor spel en doen.
Voor de verschillende vakken vanaf groep 3 werken we met methodes die de mogelijkheid bieden
om op verschillende niveaus leerlingen te bedienen.
Daarnaast willen we dat leerlingen zich ook op andere gebieden ontwikkelen. Door de invoering van
drama leren kinderen weerbaarheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Door situaties na te spelen
leren kinderen hoe ze op verschillende situaties kunnen reageren. Het geeft de leerling inzicht in
zichzelf.
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Muziek en zingen helpen bij het leren van taal. Naast Nederlandse taal geven we Engels. Daarbij
maken we gebruik van de methode Groove me; een methode waarbij leerlingen onder andere door
moderne popmuziek Engels leren. Zoals de makers zeggen: “Muziek wekt emotie op bij kinderen en
daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker onthouden. Door muziek stappen
kinderen ongemerkt over de drempel om zelf Engels te durven zingen en praten”.
Een van de kernwaarden van de Stern is Verbinding. Verbinding tussen mensen maar ook verbinding
tussen vakken. De onderdelen van wereldoriëntatie willen we in samenhang brengen.
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, mens en samenleving, kunst en cultuur zijn geen
losse vakken maar hangen met elkaar samen. Tijdens deze lessen is leren en ontdekken een
belangrijk onderdeel. We hebben daarom het voornemen om de methode Blink! in te zetten.

4 Zorg voor kinderen
Zorg voor leerlingen
Kinderen die belemmeringen in hun ontwikkeling ondervinden worden zorgvuldig begeleid en
besproken. Samen met u als ouder bekijken wij welke gerichte en specifieke hulp we kunnen inzetten
om deze problemen en belemmeringen op te lossen. Dit kan betekenen dat externe deskundigen
worden ingeschakeld bij complexe problemen.
Van alle kinderen worden de resultaten bijgehouden. Eveneens worden observatie- en
toetsgegevens geregistreerd, hetgeen past binnen het zogenaamde leerlingvolgsysteem.
Vanuit een positief (leer)klimaat met een gestructureerde en rijke leeromgeving worden de kleuters
uitgedaagd, gestuurd en ondersteund in hun ontwikkeling. Wij vinden het in ons onderwijs aan het
jonge kind belangrijk dat:
- wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod;
- het educatief handelen wordt besproken in gezamenlijke bijeenkomsten, leerkrachten blijven
zich hierin ontwikkelen;
- wij de ontwikkeling van de kinderen volgen door middel van observaties;
- wij een goede overdracht hebben vanuit de peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang.
Wanneer een kind stagneert in zijn ontwikkeling en er zorgen zijn vanuit ons als school en/of u als
ouder zullen wij samen bekijken wat er nodig is om uw kind verder te helpen.

Passend Primair Onderwijs Rotterdam
Alle basisscholen uit Rotterdam kunnen een beroep doen op het samenwerkingsverband Passend
Primair Onderwijs Rotterdam (PPO) om het onderwijs aan kinderen die specifieke behoeften hebben
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De aard en de intensiteit van de ondersteuning die zij bieden
is zeer divers.
PPO Rotterdam heeft zich als doel gesteld om zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier
basisonderwijs te houden. Voor leerlingen waarvoor bij het samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Rotterdam extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal door de school een
ontwikkelingsperspectief worden opgesteld.
Het doel hiervan is het duidelijk in kaart brengen van de mogelijkheden van een kind, zodat het kind
zich optimaal kan ontwikkelen.
U kunt voor meer informatie ook kijken op de website van PPO Rotterdam:
www.pporotterdam.nl
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5 Ontwikkeling van het onderwijs
De Stern is een nieuwe school waarbij nog veel uitgewerkt moet worden. Het gebouw waar we
gehuisvest zijn is een noodgebouw voor de duur van 1 schooljaar. De gemeente heeft aangegeven
dat er na dit jaar een nieuw tijdelijke huisvesting komt waar de school voor langere tijd blijft.
Na het eerste jaar krijgen we ruimte om het kindcentrum verder te ontwikkelen. Een kindcentrum is
een voorziening voor kinderen van 0-12/13 jaar waar zij gedurende de dag zijn om te leren, spelen,
ontwikkelen en ontmoeten met ruime openingstijden. In kindcentrum de Stern werken
kinderdagverblijf in de Wolken en Kind en Onderwijs Rotterdam samen. Doordat we het eerste jaar
beperkte ruimte hebben, gaan we eerst samenwerken voor de leerlingen in de leeftijd van 2 tot 12.
Peuters kunnen naar kinderdagverblijf in de Wolken en aansluitend naar groep 1 bij de Stern. Daar
zorgt in de Wolken voor de naschoolse opvang van de kinderen.
Als startende school hebben we nog geen MR, geen ouderraad, geen leerlingenraad. Deze
geledingen stellen wel in de loop van schooljaar 2018-2019 samen. Daarbij is de leerlingenraad
afhankelijk van de leerlingen die worden ingeschreven.
We zijn al ver in de opzet en inhoud van het onderwijs. Wanneer de leerlingen beginnen op de eerste
schooldag, starten we ook gelijk met onderwijs. Er zal natuurlijk ook nog veel opgezet en uitgewerkt
moeten worden. Daar hebben we een directeur en enkele leerkrachten voor nodig.
In ons schoolplan kunt u lezen hoe we de school in het eerste jaar verder gaan ontwikkelen. Het
schoolplan komt eind september beschikbaar.

6 Het team
Op het moment van schrijven hebben we nog geen teamleden. Onze directeur is mevr. Rose Rietveld
ad interim. De werving voor nieuwe leerkrachten en een directeur is in volle gang.

7 Contacten met ouders
Zoals al eerder is geschreven zullen we bij de begin van het schooljaar de ouders benaderen met de
vraag of zij in de MR of ouderraad zitting willen nemen.
Wij hechten zeer aan goede contacten met ouders. Niet alleen zien wij ouders als educatief partner
maar ook als ondersteuner en hulp bij de ontwikkeling van de school.
Wij willen met ouders communiceren via nieuwsbrieven die wij digitaal verstrekken. Door minder
papier te gebruiken sparen we bomen en bossen, die belangrijk zijn voor een gezond milieu.
De school heeft een continu-rooster waarbij we tussen de middag met de kinderen eten en daarna
naar buiten gaan. De middagpauze is een redelijk lange pauze. Daar kiezen we bewust voor. Kinderen
hebben tijd nodig om te ontspannen. Door geen grote tijdsdruk te leggen op de pauze, kunnen de
kinderen ontspannen eten en toch de tijd hebben om te spelen.

8 Praktische informatie
Vakanties
De vastgestelde vakanties zijn:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

22-10-18 t/m 26-10-18
24-12-18 t/m 04-01-19
25-02-19 t/m 01-03-19
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Meivakantie, incl. Paasweekend, Kon.dag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-04-19 t/m 03-05-19
30-05-19 t/m 31-05-19
10-06-19
22-07-19 t/m 30-08-19

Klachtenregeling
Veruit de meeste probleemsituaties binnen onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg
tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden opgelost of
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de probleemsituatie, niet mogelijk is of indien
de afhandeling van een probleem dat zich op school voordoet, niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de Kind en Onderwijs
Rotterdam.
Een klacht wordt daarmee gedefinieerd als uiting van ontevredenheid over een gerealiseerde
oplossing en/of het oplossingsproces. Een belangrijk doel bij het indienen van een klacht is om
herhaling te voorkomen.
Scholen kunnen te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo kunnen klachten gaan over
organisatorische maatregelen (o.a. rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maatregelen
(o.a. strafmaatregelen, didactiek), klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste
intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en radicalisering). Wij gaan er vanuit dat betrokkenen
van onze scholen klachten en verschillen van inzicht altijd eerst bespreken met degene over wie de
klacht gaat en/of melden bij de groep leerkracht en, indien nodig, de schooldirectie. Wij streven
ernaar problemen tussen ‘partijen’ zélf, met elkaar, op te (laten) lossen. Zowel de scholen als het
bestuur spannen zich in om een veilig (school) klimaat voor alle leerlingen en andere betrokkenen
van de organisatie te creëren. Een veilig (school) klimaat is in onze ogen de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van allen die bij onze scholen/organisatie betrokken zijn; personeel, ouders en
leerlingen van Kind en Onderwijs Rotterdam. Een voorwaarde hierin is dat alle betrokkenen met
elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen te) gaan. Wanneer sprake is van grensoverschrijdend
gedrag naar of tussen leerlingen zal hiervan altijd melding worden gedaan bij het college van bestuur
(CvB).
Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan worden
langs die lijn afgehandeld.
De stappenprocedure in het kort:
Stap 1: U probeert de probleemsituatie op school op te lossen met de leerkracht of de directie;
Stap 2: Wanneer het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u een klacht indienen
middels de klachtenregeling. U kunt zich hierbij laten adviseren door de contactpersoon van de
school;
Stap 3: U dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting (dit kan telefonisch of schriftelijk);
Stap 4: U dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.
Contactpersoon
Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de contactpersoon
van de school. De contactpersoon heeft als opdracht om u te informeren over de beschikbare en
meest geschikte route om de klacht af te kunnen handelen. De naam van onze contactpersoon wordt
later bekendgemaakt.
Formele procedure
Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan telefonisch of schriftelijk.
Voor het telefonisch indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de
stichting, Dhr. K. Schouten. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer: 010 – 4125101.
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Wanneer u vindt dat hij de klacht niet goed heeft opgelost of (direct) een schriftelijke klacht in wilt
dienen, dan kan dit bij het college van bestuur of bij de landelijke klachtencommissie onderwijs:
Schoolbestuur
VERTROUWELIJK
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
t.a.v. de heer R. van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030-2809590
Fax: 030-2809591
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Wanneer besloten wordt de klacht via de landelijke klachtencommissie (LKC) af te handelen dan
onderzoekt de Landelijke Klachtencommissie de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze
gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Mediation
Sinds 2014 biedt Onderwijsgeschillen - naast de bestaande formele procedure bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - met succes mediation aan als vorm van conflictoplossing bij
klachten. Inmiddels heeft Onderwijsgeschillen een Mediationdesk opgericht en wordt ook mediation
aangeboden als er nog geen formele klacht is ingediend. U kunt dan voor een (dreigend) conflict tot
een oplossing komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele
procedure voorkomen. Hoe eerder immers een onafhankelijke derde wordt ingeschakeld, hoe sneller
en effectiever het probleem kan worden opgelost.
De brochure over mediation is te downloaden op de site:
https://onderwijsgeschillen.nl/publicaties/mediation-bij-onderwijsgeschillen-goed-overleg-toteenoplossing-komen
Het doel van de klachtenregeling is te komen tot een zorgvuldige behandeling van klachten,
waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een
veilig schoolklimaat) en het schoolbestuur. Het klachtrecht heeft tevens een belangrijke
signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Door de
klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de scholen op eenvoudige wijze signalen die
gebruikt kunnen worden ter ondersteuning bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang
van zaken op de scholen.

Inzet vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen vanuit de
scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer
zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
11

- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De melding wordt
geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het
doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan
geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op
het nummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze
kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als
duidelijk is, dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al
zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier
basisonderwijs.
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde
basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het
totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.
Een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel is voor
ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.
Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt
vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.

Vrijwillige ouderbijdrage
In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door
activiteiten die niet door subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van
vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De hoogte van het totale bedrag wordt
in overleg met de medezeggenschapsraad voor het komende schooljaar vastgesteld Aangezien de
school nog in oprichting is, is er nog geen MR. We hebben daarom ook nog geen ouderbijdrage
vastgesteld. Hierover wordt u middels een aparte brief in de loop van dit schooljaar geïnformeerd.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten die het onderwijs verrijken.
Op welke wijze de Stern de ouderbijdrage inzet voor het verrijken van het onderwijs wordt samen
met de MR en het team vastgesteld.

Schorsen of verwijderen
Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen schorsen. Daarbij
moet het Bevoegd Gezag (CvB) aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan
de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag (CvB) de Inspectie van het
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Onderwijs in kennis stellen van een schorsing voor een periode langer dan een dagen daarbij de
reden vermelden.
In bepaalde gevallen kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer schorsen al meerdere
keren is toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld geweldpleging). Dan
heeft uw kind geen toegang meer tot de school. Bij verwijdering gelden de volgende regels:
* voor verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van de ouders, de
leerling en de betrokken groepsleerkracht;
* het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over het besluit tot
verwijdering;
* het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.
U kunt als ouders bezwaar maken tegen de verwijdering. U kunt uw bezwaar indienen bij het
Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar
toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan
uw kind geschorst worden. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school
opnieuw over de verwijdering.

SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de
intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun
ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten
de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken
rond dezelfde leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (maar ook voor
SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen
dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij
kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en
eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar
afgestemd kan worden.
Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met
de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze
instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere
betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u,
ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken
en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen
komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke
informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is
alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op
de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl.
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

Sponsoring
In het primair onderwijs mogen scholen zich laten sponsoren. Bij sponsoring gaat het om
geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bestuur of de school, waarvoor
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de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen en/of ouders in schoolverband
worden geconfronteerd. De meest voorkomende tegenprestatie is vermelding van de
sponsor in bijvoorbeeld de schoolgids/-krant.
Het college van bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam onderschrijft het convenant
“Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Kortweg komt het convenant
sponsering er op neer, dat eventuele sponsors nooit de inhoud van het onderwijs kunnen en
mogen bepalen.
Een aanbod voor sponsoring wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De directie van de school zal er voor zorgdragen dat sponsoring
voldoet aan de afspraken in het convenant.
Het convenant staat op de website van de school en van de stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam.

Adressen
Kind en Onderwijs Rotterdam
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
010-412 51 01
www.kindenonderwijsrotterdam.nl
Kinderdagverblijf in de Wolken
Fairoaksbaan 91
3045 AP Rotterdam
010-462 76 08
www.kdvindewolken.nl
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