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Woord vooraf 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Hierbij bieden wij u de schoolgids 2017-2018 aan. Deze schoolgids geeft een goede indruk 

van wie wij zijn en waar wij als school voor staan. U kunt lezen wat onze uitgangspunten zijn 

en op welke wijze wij onze lessen invullen. In de schoolgids staat beschreven wat de rol van 

de ouders is en hoe we met elkaar om willen gaan. Uiteraard vindt u hier ook veel praktische 

informatie.  

 

Voor ouders waarvan de kinderen al naar De Ladder gaan, biedt de schoolgids een praktisch 

en compact overzicht van informatie. 

 

Voor ouders die een keuze willen maken voor hun kind/kinderen, kan deze gids een 

helpende hand bieden om een bewuste keuze voor een passende basisschool te maken. 

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, worden van harte uitgenodigd om kennis te 

komen maken. Dit kan door middel van het bezoeken van open ochtenden of een 

persoonlijk gesprek met de directeur voor nadere toelichting. Voor de meest actuele 

informatie kunt u kijken op onze website www.deladder.nl, de facebook pagina van De 

Ladder liken of ons op twitter volgen via @DeLadderMaarn.  

 

Namens het schoolteam van De Ladder, 

 

Lianne van den Essenburg, Directeur 

 

 

Oecumenische basisschool De Ladder 

Breeschotenlaan 26 

3951 VL Maarn 

Tel: 0343-442358 
 

directeur@deladder.nl 

www.deladder.nl 
 

 BasisschoolDeLadder 

 

 @DeLadderMaarn 

 

 

 

 

Lianne van den Essenburg, Directeur  

 

 

http://www.deladder.nl/
mailto:directeur@deladder.nl
http://www.deladder.nl/
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1. De School 

1.1 Missie en visie 

 

De Ladder is een oecumenische basisschool waar het kind centraal staat. Vanuit onze visie 

Ik- samen met de ander- kan het! begeleiden wij onze leerlingen tot zelfstandig, 

ondernemende kinderen die de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Samenwerken en zelfverantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden.  

 

De missie van De Ladder is het verzorgen van goed onderwijs in een veilige omgeving.  

Goed onderwijs verzorgen wij door in de ochtenden de basisvakken rekenen, taal, lezen, 

spelling aan te bieden aangepast op het niveau van de leerlingen. De resultaten op de (Eind) 

Cito toetsen bevestigen dat de leerlingen binnen de vergelijkingsgroep hoog scoren. De 

middagen besteden wij aan onderzoekend- en ontdekkend leren binnen het 

projectonderwijs waarbij de zaakvakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd met de 

creatieve vakken binnen thema’s aangeboden worden. De 

leerlingen leren hierbij hun nieuwsgierigheid te tonen, 

stellen ontwikkelvragen en leren samenwerken. We werken 

met het vooruitstrevende curriculum Projects4Learning. 

Scholen in Denemarken, Finland en Engeland werken hier 

ook mee. 

De veilige omgeving bieden wij aan door te investeren in een positief schoolklimaat. Door 

leerlingen het vertrouwen te geven weten onze leerlingen dat ze zelf initiatief mogen nemen  

vergroten we het gevoel van het eigen kunnen. De leerkracht- leerling gesprekken zijn 

belangrijk om vanuit de leerlingen te horen hoe zij zich op school voelen. Door middel van de 

wekelijkse lessen met onderwerpen over onder andere ‘nee’ durven zeggen, luisteren en 

samenwerken, kritiek geven en ontvangen en vriendschap uit de Kanjertraining, leren de 

leerlingen sociale vaardigheden. In juni 2018 behalen wij het officiële certificaat van 

Kanjerschool!  

Wij vinden deze missie geslaagd wanneer we zien dat onze leerlingen met plezier naar 

school gaan, zich veilig voelen, zelfvertrouwen hebben en over de basisvaardigheden 

beschikken die nodig zijn in de 21e eeuw. Het oecumenisch karakter van de school is 

zichtbaar bij de vieringen van o.a. de christelijke feestdagen. Kennis hebben over en respect 

hebben voor andere culturen speelt een belangrijke rol in het onderwijsaanbod. Dit komt 

aan bod binnen de methode Trefwoord die wij bij de dagopening gebruiken. De Ladder vindt 

het belangrijk dat onze leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren in de samenleving 

vanuit de visie van de school.  
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Tot slot vinden wij betrokkenheid van ouders belangrijk, zodat we samen kunnen werken 

aan de ontwikkeling van het kind. Wat ook hierbij geldt: 

 

 

 

 

 

 

 

Van de huidige generatie leerlingen zal in de toekomst steeds meer een onderzoekende 

houding gevraagd worden waarbij oplossingsgericht gewerkt moet worden. Waar nodig 

samen met anderen en in veel gevallen ook vanuit eigen kracht en mogelijkheden. Om deze 

visie te bereiken investeren wij in de ontwikkeling van leerlingen én leerkrachten. 

Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om Master opleidingen of post HBO opleidingen 

volgen. Zo zijn de volgende opleidingen in de afgelopen jaren met succes afgerond bij 

individuele leerkrachten: Master Leren en Innoveren, Master specialist jonge kind, Master 

onderwijskunde, Master Pedagogiek, specialist meerbegaafdheid en vakbekwaam 

schoolleider. Daarnaast zijn er ook diverse teamscholingen gevolgd van de kanjertraining, 

projectonderwijs, meerbegaafdheid en gesprekstechnieken met ouders. Deze 

deskundigheidsbevordering leidt ertoe dat het team van De Ladder op de hoogte is van 

ontwikkelingen die in het onderwijs een rol spelen. Daarvoor is nodig dat zij 

nieuwsgierigheid tonen, zich ontwikkelvragen stellen, met elkaar in gesprek gaan en de 

eigen opvatting tonen. De Ladder faciliteert en stimuleert deze ontwikkelingen.  

 

1.2 Vereniging Oecumenisch Onderwijs 

 

De binding met ouders vinden we belangrijk op onze school. Dit krijgt o.a. gestalte door het 

lidmaatschap van de Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn. De Vereniging heeft één 

school onder zijn beheer. Het bestuur van de vereniging fungeert als Raad van Toezicht en 

heeft de bestuurszaken gemandateerd aan de directeur-bestuurder. Deze beheert alle 

bestuurstaken zoals: onderhoud gebouw, onderwijskundige ontwikkeling, 

kwaliteitsbewaking en personeelsbeheer. Het bestuur is formeel werkgever. De directeur-

bestuurder legt achteraf verantwoording af aan het bestuur in managementrapportages.  

Het bestuur kan haar taken pas optimaal uitoefenen door samenspraak met zoveel mogelijk 

ouders. Ons streven is dan ook dat alle ouders van De Ladder lid zijn van de vereniging. Het 

bestuur wordt uit en door de ledenvergadering gekozen en bestaat uit ouders van 

leerlingen. Wanneer er een vacature ontstaat, melden wij dit aan alle ouders, zodat iedereen 

die geïnteresseerd is erop kan reageren. Door uw aanmelding heeft u toegang tot de 

Algemene Ledenvergadering en stemrecht. De contributie bedraagt € 3,50 per jaar per gezin. 
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1.3 De directeur 

 

De directeur heeft de opdracht van het bestuur om zorg te dragen dat alle leerlingen 

kwalitatief goed onderwijs ontvangen in een veilige en vertrouwde omgeving. Bovendien 

vindt zij het belangrijk dat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen zodat 

ze een passende, succesvolle plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Het beleid van de 

directeur is er op gericht, dat de kwaliteit van het onderwijs wordt onderhouden en, waar 

mogelijk, verbeterd. Daarbij valt te denken aan een goed personeelsbeleid, ruimte voor 

nascholing van de leerkrachten, het reserveren van voldoende financiële middelen voor o.a. 

de vervanging van leermethoden en het onderhoud en de inrichting van het gebouw. 

Uiteraard wordt het beleid in goed overleg met het bestuur vastgesteld en de uitvoering 

ervan is in handen van de directeur en het team. De directeur heeft regelmatig contact met 

de medezeggenschapsraad en de oudercommissie. 

 

1.4 Ligging en grootte van de school 

 

Onze school is gelegen aan de noordkant van Maarn, ten noorden van de rijksweg A12. De 

school ligt beschermd tussen huizen en bomen. Het schoolplein ligt beschut en is aan beide 

zijden ingericht met speeltoestellen waar de leerlingen heerlijk kunnen spelen. Onze school 

is ondergebracht in één gebouw en functioneel ingericht. Aan de ene zijde spelen de 

leerlingen van de combinatie groepen 1/2 en aan de andere zijde de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 

8. De school beschikt over 12 lokalen totaal en een aantal kleinere ruimtes. Ieder lokaal is 

voorzien van een digibord met wifi voor de inzet van tablets en laptops. De school heeft 

naast 9 leslokalen een speellokaal, bibliotheek, ontdekruimte, theater en projectlokaal.  
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1.5. Waar zijn wij goed en uniek in 
 

 

• Wij hebben een enthousiast en deskundig team met veel leerkrachten die een Master of 

post HBO opleiding hebben gevolgd als aanvulling op het PABO diploma. Voorbeelden 

hiervan zijn de Master Onderwijskunde, Master Leren en Innoveren, Master specialist jonge 

kind, Master Pedagogiek, specialist meerbegaafdheid en vakbekwaam schoolleider. 

 

•  Wij hebben een positief schoolklimaat waarbij we 

de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het 

vaandel hebben staan. We werken vanuit de 

Kanjertraining en behalen in juni 2018 het officieel 

erkende certificaat Kanjerschool! 

 

 

 

• Wij gebruiken de internationale methode 

Projects4Learning binnen het onderzoekend- en 

ontdekken leren van projectonderwijs. Scholen in 

Denemarken, Finland en Engeland gingen ons 

voor, maar in Nederland behoren wij bij 1 van de 

10 scholen die daar al mee werken!  

 

 

 

• Wij hebben een grote schoolbibliotheek en werken met 

het programma ScoolWise vanuit bibliotheek Z-O-U-T. Als 

echte leesschool hebben we een duidelijke leesvisie 

waarvoor een pluim is uitgedeeld door Prinses Laurentien 

in 2016 op De Ladder. 

 

 

• Wij zijn de  sportiefste basisschool 2015 van de 

Utrechtse Heuvelrug geworden doordat wij een 

vakleerkracht gym voor de groepen 3 t/m 8 én 

een gevarieerd 

sportprogramma 

hebben. We werken 

samen met de 

sportverenigingen uit 

Maarn. 
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• We zijn een school die uitgaat van de 21e eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen onder 

andere leren creatief te denken, samenwerken, kritisch te denken en media wijsheid 

ontwikkelen door onder andere het gebruik van kleine laptops (Snappet en Skoolmates). In 

groep 7 krijgen de leerlingen typeles waarbij ze hun typediploma kunnen halen. 

 

 

 

 

 

 

• Wij hebben een breed programma kunst 

en cultuur en werken daarbij samen met 

Kunst Centraal. Dit houdt in dat alle 

leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in 

aanraking komen met alle verschillende 

kunstdisciplines door specialisten. 

 

 

 

• Wij zijn een Oecumenische school, waarbij we 

een aantal keer per week tijdens de dagopening 

aandacht schenken aan de verhalen uit Trefwoord 

met onder andere verhalen Christelijke 

Bijbelverhalen, spiegelverhalen of verhalen over 

andere godsdiensten. Twee keer per jaar is er 

schoolprojectviering voor en door leerlingen. Eén 

keer per jaar is er een vredesviering op het 

schoolplein. De Christelijke feestdagen worden 

gevierd door onder andere het opvoeren van een 

kerstmusical. 

 

• Wij bieden de leerlingen een goede structuur op 

school in de lessen door het gebruik van dag- en 

weektaken en duidelijke schoolregels.   
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2. Waar de school voor staat 

 

Onze school is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ons onderwijs is zodanig 

ingericht dat de leerlingen in principe in 8 jaar de school kunnen doorlopen. In die 8 jaren 

leggen we de grondslag voor het goed kunnen aansluiten op het voorgezet onderwijs. Ons 

onderwijs heeft tot doel de leerlingen te vormen in de brede zin van het woord. 

Wij onderscheiden twee hoofdtaken om te komen tot kwalitatief goed onderwijs: 

 Zorg voor een goed pedagogisch klimaat van de school, waarin alle leerlingen in sociaal-

emotionele zin optimaal tot hun recht komen. 

 Aandacht voor de individuele leerling. 

De zorg voor een goed pedagogische klimaat willen wij bewerkstelligen door onder andere 

de Kanjertraining en goed klassenklimaat. Wij willen dit bereiken door de coöperatieve 

opdrachten tijdens het projectonderwijs en de Kanjertraining dat in de volgende paragrafen 

wordt toegelicht.  

De aandacht voor de individuele leerling is zichtbaar in de zorgstructuur voor zowel de 

leerlingen die aan de onderkant uitvallen zorg te bieden door de intern begeleider en 

onderwijsassistent en de leerlingen die aan de bovenkant uitvallen te begeleiden in de RT-

extra flexgroepen. Daarbij houden we rekening met de verschillen in ontwikkeling, 

begaafdheid, belangstelling en motivatie van de leerlingen.  In paragraaf 6.6 is hier meer 

over te lezen.  

 

2.1 Sociaal veilige kanjerschool 

De Ladder hecht veel waarde aan 

een veilig speel- en werkklimaat 

zodat leerlingen samen kunnen 

leren en zich ontwikkelen. De 

Ladder heeft gekozen voor de 

Kanjertraining om een sociaal 

veilige school te creëren. We gaan 

uit van de positieve eigenheid van 

de mens, die het verlangen heeft 

goed te doen. Ieder kind is uniek 

en wij streven ernaar ruimte te geven aan de verlangens van een kind. De school wordt 

gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen, waar je samen oefent in sociale 

vaardigheden en waar je fouten mag maken. We kijken naar het proces. Conflicten worden 

opgelost waarbij gekeken wordt wat ieder kind in een dergelijke situatie heeft te leren. Dit 

betekent dat we uitgaan van de wereld van vertrouwen en niet die van wantrouwen. Als we 

in de wereld van wantrouwen terecht komen is het zaak dit professioneel op te lossen zodat 

we gezamenlijk weer vanuit vertrouwen kunnen handelen. 
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Onder sociaal veilige school verstaan we een school waarin we Kanjerafspraken hanteren. 

Deze Kanjerafspraken sturen het pedagogische handelen van de leerkracht en worden 

dagelijks gebruikt om de sfeer en omgang in de klas prettig te houden. De kanjertraining 

leert kinderen te vertrouwen op zichzelf en te vertrouwen op hun omgeving. In de lessen 

leren de leerlingen het volgende: 

 

 

 

 

Hier ben ik 

Het is goed dat ik er ben 

Er zijn mensen die van mij houden 

Niet iedereen vindt mij aardig en 

dat mag ook  

Ik luister wel naar kritiek 

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk 

Doet iemand vervelend tegen mij 

dan haal ik mijn schouders op 

Doet iemand rot dan doe ik niet 

mee 

Ik gedraag me als een kanjer, 

want ik ben een kanjer 

 

 

 
Kanjerposter die overal zichtbaar in de school hangt 

 

De kanjerlessen worden iedere week gegeven in groep 1 t/m groep 8. Tijdens de training 

worden bijvoorbeeld vertrouwensoefeningen gedaan, gesprekken gevoerd, opdrachten 

uitgevoerd, verhalen voorgelezen. Dit om op een bewuste manier vaardigheden aan te leren 

en om te gaan met sociale situaties, inzicht te krijgen in het eigen gedrag en het effect 

hiervan op je klasgenoten.  

Naast de methode lessen werken we aan een sociaal veilig klimaat door: 

-  Kanjergedrag te bevorderen door de kanjer van de dag of week te benoemen. 

- Thema kanjerkringen te houden als een bepaald onderwerp extra aandacht behoeft. 

-  Conflicten op een eenduidige manier op te lossen (zie pestprotocol). 

-  Marcha van Merrienboer, Lianne van den Essenburg zijn kanjercoördinator en tevens  

anti pestcoördinator. 
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2.2 Het klimaat van de school 

 

Zowel voor het schoolteam als voor de leerlingen vinden wij een goede sfeer erg belangrijk. 

Wij proberen dan ook zoveel mogelijk met elkaar om te gaan op een manier die eerlijk en 

oprecht is. 

Wij zijn als schoolteam gedreven en serieus met onderwijs bezig zijn. Centraal staat dus: 

nadenken over hoe we bezig zijn en hoe we dit, waar nodig, kunnen verbeteren. Wij staan 

open voor elkaar, open voor hulp, open voor positieve kritiek, open voor ouders en open 

voor vragen. 

Hierbij staat het belang van de leerling voorop. De leerlingen moeten met plezier naar school 

gaan. Dit heeft een positieve invloed op de prestaties. 

 

Wij leren de leerlingen: 

 elkaar te helpen en te ondersteunen waar mogelijk; 

 elkaar niet onheus te bejegenen; 

 een positieve werkhouding te ontwikkelen. 

 

Om zoveel mogelijk recht te doen aan de individuele behoeften werken we op drie niveaus 

verdeeld in minimum-, basis- en verrijkingsniveau. Dit betekent dat we op basis van de 

onderwijsbehoeften, een groep in drie subgroepen verdelen. Het grootste deel van de 

leerlingen verwerkt de basisstof in voldoende mate. Aan de subgroepen geven we instructie 

en verwerking dat tegemoet komt aan hun behoeften. De minimumstof wordt aangeboden 

aan de instructietafel. De kinderen die verrijkingsstof aankunnen, krijgen minder oefenstof 

voor het aanleren van de basisvaardigheden en meer verdiepende en verrijkende oefenstof. 

We proberen onze leerlingen zelfstandig te leren werken en maken zo tevens ruimte vrij om 

sommige kinderen extra hulp te bieden tijdens de lessen. Zelfstandig werken is een 

onderdeel van ons onderwijs in groep 1 t/m 8, dat we uitbouwen met behulp van dag- en/of 

weektaken. 

 

 

2.3 Speerpunten 2017-2018  

 

Op onze agenda van de studiedagen voor 2017-2018 staan de volgende zaken: 

 Teamscholing voor alle leerkrachten in Kanjertraining en het behalen van het officiële 

certificaat Kanjerschool. 

 Teamscholing onderwijs meerbegaafde kinderen; door ontwikkelen beleid 

meerbegaafdheid en passende zorgstructuur voor leerlingen aan onderkant en 

bovenkant. 

 Teamscholing projectonderwijs voor Projects4Learning. Doorontwikkeling van 

projectonderwijs met Projects4Learning. 

 Visie van De Ladder vertalen naar huisvesting in de herhuisvesting in de Multi 

Functionele Accommodatie.   
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2.3 Omgaan met pesten 
 

In mei 2016 is het pestprotocol opnieuw vastgesteld. Uitgangspunten bij het pestprotocol 

zijn de kanjerafspraken.  In iedere klas is het pestprotocol zichtbaar gemaakt voor de 

leerlingen.

 
Poster Pestprotocol van de Kanjertraining 

 

Voor omgaan met pesten geldt specifiek: 

- We werken oplossingsgericht; 

- We kijken naar het proces waarin iedereen iets te leren heeft; 

- We stellen duidelijke grenzen en er zijn consequenties indien een leerling zich niet 

fatsoenlijk gedraagt; 

- Ouders worden geïnformeerd als er structurele problemen zijn; 

- Ouders nemen zelf contact met de leerkracht op als zij een probleem ervaren. 

Meer over pesten vindt u in het downloadcentrum op onze website bij pestprotocol.  
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2.5 Opbrengsten 

 

Tijdens het lopende schooljaar toetsen we alle leerlingen vanaf eind groep 1 op de 

onderdelen taal en rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van Kanvas. 

Vanaf groep 3 wordt het taalonderdeel verder gesplitst naar spelling, lezen en luisteren. Dit 

doen we met behulp van onafhankelijke toetsen o.a. Cito. Uiteraard kennen de meeste 

methoden ook hun methode gebonden toetsen. De resultaten van de diverse toetsen van 

het afgelopen jaar maken we inzichtelijk aan de hand van dwarsdoorsneden en 

trendanalyses. De resultaten van alle Cito toetsen zijn goed t.o.v. het landelijk gemiddelde 

en in vergelijking met de vergelijkingsgroep wat te zien is op www.scholenopdekaart.nl. In 

2016 en 2017 werd een gemiddelde gehaald van 539,8 wat aan de bovenkant ligt van de 

vergelijkingsgroep. Een prachtige prestatie! 

  

•
         De Ladder 2016 en 2017 

   

      Inspectie onder- en bovengrens van de         
schoolvergelijkingsgroep        

   
 

 

Leerlingen die dat nodig hebben helpen we aan de hand van analyses met extra werk, extra 

uitleg of begeleiding en ondersteuning. Wij gebruiken deze toets uitslagen om diagnoses te 

stellen zowel individueel als klassikaal. Vanaf groep 2 trachten we leerlingen met 

taalverwerkingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en te begeleiden. De wijze 

waarop we dat doen is vastgelegd in het dyslexieprotocol wat te vinden is op onze website. 

De Ladder is transparant over alle opbrengsten. Alle ouders krijgen een unieke inlogcode om 

de resultaten van hun eigen kind(eren) te volgen. Zowel de uitslagen van de methode 

gebonden als de niet-methode gebonden toetsen kunnen ouders op ieder gewenst moment 

inkijken.  

 

 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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3. De organisatie van het onderwijs 

 

3.1 Team De Ladder 

 

Het team van De Ladder bestaat uit enthousiaste en deskundige mensen. 

In iedere groep zijn 1 of 2 leerkrachten samen verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. De 

leerkrachten zijn op maandag t/m vrijdag aanwezig op school tussen 8 uur ’s morgens en 

17.00u ’s middags. Na schooltijd kunt u een afspraak maken met de leerkracht om zaken te 

bespreken. Leerkrachten zijn per mail te bereiken via voornaam@deladder.nl. In principe is 

er voor schooltijd geen mogelijkheid om een leerkracht te spreken in verband met de 

lesvoorbereiding. De Ladder beschikt over acht groepen met een gemiddelde van 25 

leerlingen. Gezien het aantal aanmeldingen in groep 1 start er vanaf 1 februari 2018 een 

nieuwe instroomgroep 1c. 

 
Verdeling van de teamleden 
In onderstaand schema kunt u de verdeling van de leerkrachten zien per groep. 

 

 

Groep 

Aantal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 

1/ 2 a 28 Esther Esther Marjon Marjon Esther/Marjon 

1/ 2 b 28 Mirjam Mirjam Mirjam/ Pia Pia Pia 

1 c 8 - 15 Willianne  Willianne Willianne Vacature Vacature 

3 23 Bianca Bianca Bianca/Mirjam Marcha Marcha 

4 20 Heleen Heleen Mieke Mieke Mieke/ Heleen 

5 20 Henrike Henrike Henrike Trudy Trudy 

6 25 Audrey Jaap  Jaap Jaap Jaap/ Audrey 

7 24 Danielle Danielle Danielle Danielle Henrike 

8 27 Arjan Arjan Arjan Arjan Arjan 

 

Naast de groepsverdeling is tevens een verdeling gemaakt voor de functies buiten de klas:  
- Lianne van den Essenburg is op maandag t/m donderdag aanwezig als directeur. 
- Esther van den Top is op de woensdag beschikbaar zijn als intern begeleider voor de 

groepen 1 t/m 3. 
- Audrey Nijman is op de dinsdag en vrijdag om de week beschikbaar als intern 

begeleider voor de groepen 4 t/m 8.  
- Kim Kolsteeg is op de maandag, dinsdag en donderdag aanwezig voor de 

zorgbegeleiding aan de onderkant. 
- Danielle van Leeuwen is op de vrijdag vrij geroosterd voor de zorg aan de bovenkant 

in de RT extra flex groep.   
- Marijke Schaafsma is op de woensdag aanwezig als vakdocent bewegingsonderwijs 

voor de groepen 3 t/m 8. 
- Francien IJkel is op de dinsdag en vrijdagochtend aanwezig voor administratieve 

zaken. 
-  

mailto:voornaam@deladder.nl
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Team De Ladder 
 
 

   
Lianne van den Essenburg 
Directeur 

Esther van den Top 
Intern Begeleider groep 1 t/m 3 
Leerkracht groep 1/2a 

Audrey Nijman 
Intern Begeleider groep 4 t/m 8 
Leerkracht groep 5 

   
Marjon Doornebal 
Leerkracht groep 1/2a 
 

Pia van Noort 
Leerkracht groep 1/2b 

Mirjam Meijer 
Leerkracht groep 1/2b 

   
Marcha van Merrienboer 
Leerkracht groep 3 

Bianca Bos 
Leerkracht groep 3 

Heleen Fontein 
Leerkracht groep 4 
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Mieke de Groen 
Leerkracht groep 4 

Henrike van Manen 
Leerkracht groep 5 

Trudy van de Velde 
Leerkracht groep 5 

   
Jaap Kruger 
Leerkracht groep 6 

Danielle van Leeuwen 
Leerkracht groep 7 

Arjan Roelofs 
Leerkracht groep 8 

   
Marijke Schaafsma 
Vakleerkracht gym 

Kim Kolsteeg 
Onderwijsassistent/ leerkracht 

Francien IJkel 
Administratie 
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3.2 Wijze van vervanging 
 

Wanneer een groepsleerkracht zich ziek meldt of anderszins afwezig is, trachten we zoveel 

mogelijk vervanging te zoeken binnen het schoolteam. Sinds 1-7-2016 de nieuwe wet werk 

en zekerheid is ingegaan, zijn er meer risico’s voor scholen waarbij een invaller al snel een 

vast contract aangeboden moet worden. Om dat te voorkomen zijn wij aangesloten bij een 

externe invalpoule IPPON die de vervanging voor ons regelt. Op het moment dat wij een 

leerkracht niet kunnen vervangen vanuit ons eigen team, schakelen wij deze invalpoule 

IPPON in. Als dat niet lukt zullen wij in derde instantie bepaalde groepen combineren. Op het 

moment dat er geen vervanger beschikbaar is en het combineren van groepen niet goed is 

voor de leerkrachten en leerlingen, zal een groep leerlingen niet naar school kunnen komen. 

Dit wordt één dag vooraf per mail gecommuniceerd dat er geen vervanger beschikbaar is om 

de groep les te geven, zodat de ouders maatregelen kunnen nemen.  

 

3.3 De lestijden 

 

De Ladder werkt met een continurooster. De leerkrachten eten in de kleine pauze rond 

10.00u en in de grote pauze rond 12.00u met de klas. Ook gaat de leerkracht met de groep 

naar buiten. Daardoor is er rust in de school. 

 

 

Dag 

 

Schooltijden 

Maandag 8.30u – 14.15u 

Dinsdag  8.30u – 14.15u 

Woensdag  8.30u – 12.15u 

Donderdag   8.30u – 14.15u 

Vrijdag 8.30u – 14.15u 

Schooltijden groep 1 t/m 8 

 

 

We besteden alle ochtenden aan de basisvakken rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven. 

In alle groepen wordt wekelijks in de middag Engels gegeven uit de methode Take it Easy en 

aan schoolbrede thema’s binnen het projectonderwijs. Twee keer per week krijgen de 

leerlingen vanaf groep 3 gym in de gymzaal van de Twee Marken. Eén keer wordt dat 

gegeven door een vakleerkracht. De andere keer door de eigen groepsleerkracht. De 

leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in hun eigen gymzaal en buiten. Onder 

burgerschapsvorming vallen bij ons de vakken godsdienst en de kanjerlessen. Elke morgen 

gebruiken wij de methode Trefwoord in de groepen en een keer per week is er een 

Kanjerles. 
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3.4 Vakanties planning 

 

De vakantie-indeling is afgestemd met de andere basisschool in het dorp. De 

medezeggenschapsraad heeft met deze planning ingestemd. Op de studiedagen zijn alle 

leerlingen vrij.  

Vakanties 2017-2018 

Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018 

Pasen 30 maart en 2 april 2018 

Mei vakantie 27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 14 juli t/m 26 augustus 2018 

 
Studiedagen 2017-2018 

Maandag 23 oktober 2017 

Woensdag 17 januari 2018 

Vrijdag 23 februari 2018 

Maandag  15 maart 2018 

Vrijdag 15 juni 2018 

 
Voor afwijkingen van de vastgestelde vakanties mag geen verlof verleend worden. Inzake 

familieomstandigheden heeft de directeur de bevoegdheid vrij te geven. Deze 

omstandigheden zijn o.a. verhuizing,  jubileum, bruiloft en begrafenis. Hiervoor dient het 

aanvraagformulier ingevuld te worden welke u kunt vinden op onze website 

www.deladder.nl  in het downloadcentrum. Adviesdata voor de vakanties in de komende 

jaren vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-

antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2016-2017 

 

3.5 Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim 

 

Op onze school wordt dagelijks het verzuim van de leerlingen bijgehouden. Leerplichtige 

kinderen (vanaf 5 jaar) moeten naar school. Als een kind door onbekende oorzaak niet 

aanwezig is, wordt dezelfde dag naar huis gebeld. De directie is verplicht alle verzuim te 

melden aan de leerplichtambtenaar.  

Als een leerling om een bijzondere reden niet naar school kan, kunt u een aanvraag voor 

verlof indienen bij de directeur. Bijvoorbeeld vanwege verhuizing, huwelijk van bloed- of 

aanverwanten, viering van een huwelijksjubileum van ouders of grootouders, ernstige ziekte 

of overlijden van bloed- of aanverwanten.  

Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag kunt krijgen: 

Familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode, latere terugkeer van 

vakantie in verband met drukte. De leerplichtambtenaar onderzoekt na een melding van 

ongeoorloofd schoolverzuim wat er aan de hand is en kan daarvoor een boete sturen. 

http://www.deladder.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2016-2017
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2016-2017
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3.6 Aanname van leerlingen 

 

Voor ouders van nieuwe leerlingen wordt drie keer per jaar een open ochtend georganiseerd 

met een rondleiding door de school. U krijgt dan tevens informatie over de gang van zaken 

binnen onze school. De aankomende leerlingen zijn ook welkom om een kijkje te nemen in 

de verschillende klassen. 

 

Open ochtenden 2017-2018 

Vrijdag 27 oktober 2017 8.30u – 10.00u 

Dinsdag 6 februari 2018 8.30u – 10.00u 

Vrijdag 25 mei 2018 8.30u – 10.00u 

 

Uiteraard kan er ook altijd een aparte afspraak worden gemaakt met de directeur voor een 

gesprek met rondleiding. Via het inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor De 

Ladder. Dit formulier kunt u vinden in het downloadcentrum op de website of bij de 

directeur. 

Wanneer uw kind aangemeld is voor groep 1, krijgt u enkele weken voordat uw kind 4 jaar 

wordt een uitnodiging voor kennismaking. De toekomstige leerkracht zal dan kennismaken 

met u en uw kind. Aan de ouders/verzorgers wordt ruim van te voren gevraagd een 

intredeformulier in te vullen, die tijdens de kennismaking wordt besproken. De 

wenmomenten worden dan ook afgesproken. Van kinderen die naar het kinderdagverblijf 

zijn gegaan krijgen wij een overdrachtsformulier.  

Wanneer uw kind bij ons op school komt in een hogere groep dan groep 1, is er de 

mogelijkheid om een dag mee te draaien in de desbetreffende groep. Met de 

groepsleerkracht kunt u daar een afspraak over maken. 

 

In augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Elk kind kan worden aangemeld op 

de basisschool. Indien de school kan aantonen, dat de onderwijsbehoeften van het kind de 

mogelijkheden te boven gaan, zoeken de ouders en de school gezamenlijk naar een 

passende school. Artikel 40 van de wet primair onderwijs geeft bepalingen voor toelating en 

verwijdering van leerlingen. Naast het respecteren van de identiteit van De Ladder is 

bepalend of de directie het mogelijk acht de benodigde specifieke zorg te bieden. Bij de 

aanmelding van leerlingen handelen wij altijd in de geest van de nieuwe wet. Wij 

omschrijven De Ladder als een brede zorgschool. Wij zijn bereid met alle ouders te 

onderzoeken of er voldoende perspectief is op passend onderwijs. Vanuit onze overtuiging is 

in principe ieder kind welkom. We ervaren de grenzen, als een kind zich onvoldoende kan 

ontwikkelen of als een groep niet meer in balans is. Concreet betekent dit, dat we met 

ouders in gesprek gaan over een passendere plek voor de leerling op het moment dat wij 

niet kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling of wanneer de veiligheid op 

school in het geding is. Als ouders hun kind willen plaatsen op De Ladder vanuit een andere 

basisschool in Maarn zal er een gesprek plaatsvinden met de directeur van De Ladder, die 

vervolgens contact zoekt met de school van herkomst. 
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3.7 Uitschrijving 
 

Wanneer u uw kind wilt uitschrijven bij De Ladder, moet u uw kind twee weken van te voren 

afmelden bij de directeur via het uitschrijfformulier dat is de downloaden op de website 

www.deladder.nl. De school heeft twee weken de tijd nodig om een uitschrijfverklaring voor 

de gemeente en de nieuwe school te maken. Daarnaast wordt een onderwijskundig rapport 

opgesteld, wat doorgestuurd wordt naar de nieuwe school. Uitschrijfdata vinden plaats na 

vakanties.  

 

3.8 Schorsing en verwijdering 
 

Als de veiligheid van een van de leerlingen of medewerkers in het geding is, mag het 

bevoegd gezag een leerling schorsen. Er zijn twee redeneren om te schorsen: 

1. De leerling gedraagt zich voortdurend agressief, waardoor anderen in gevaar worden 

gebracht. 

2. Er zijn zeer ernstige conflicten tussen leerlingen waardoor de veiligheid van 

leerlingen in gevaar is.  

De school heeft een zorgplicht en zal het uiterste doen om alle kinderen passend onderwijs 

en een veilige omgeving te bieden. Er moet hoor en wederhoor toegepast worden. Het 

schoolbestuur stelt de ouders van de leerling schriftelijk in kennis en informeert de leerplicht 

ambtenaar en de inspecteur van het onderwijs. Een schorsing kan plaatsvinden tussen de 1 

en 5 dagen. Verwijdering kan alleen als er vervangend onderwijs is gevonden. Ouders 

kunnen hiertegen bezwaar maken. In dit geval moet de school binnen 4 weken schriftelijk 

reageren.   
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4. Leeractiviteiten en methoden  

 

4.1 Zelfstandig werken 

 

Vanaf groep 1 heeft De Ladder een doorgaande lijn voor het zelfstandig werken ontwikkeld. 

Dit houdt in dat de leerlingen op bepaalde momenten in de week zelfstandig werken aan 

taken op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. Dit wordt gedaan aan de hand van 

keuzebladen, het planbord, dagtaken en weektaken.  

 

Stoplicht 

 
 

Timer 

 
 

Blokje 

 
 

 

 

 

 

 

 

In elke groep hangt een stoplicht met de kleuren rood, oranje en 

groen.  

Als het stoplicht op rood staat, kunnen de leerlingen de leerkracht 

niet storen en mag er niet onderling overlegd worden. De leerkracht 

loopt rondes door de klas om individuele vragen te beantwoorden. 

Bij oranje mogen de leerlingen elkaar helpen en zachtjes overleggen 

als ze iets niet begrijpen. De leerkracht zit aan de instructietafel voor 

extra hulp bij een aantal leerlingen. 

Als het stoplicht op groen staat, mogen de leerlingen in tweetallen of 

viertallen hardop overleggen en brainstormen over bepaalde 

vraagstukken. De leerkracht loopt rond en begeleidt de groepjes. 

 

De timer is ook in alle groepen terug te zien. Op de timer geeft 
de leerkracht aan hoe lang de leerlingen aan een bepaalde 
opdracht kunnen werken. Deze timer loopt terug en geeft een 
signaal als de tijd verstreken is. 

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen op hun tafel een blokje 

met een vraagteken en de kleuren rood en groen. Op het 

moment dat de leerkracht rondes loopt in de klas, kunnen ze 

door middel van het vraagteken aangeven dat ze hulp nodig 

hebben. Rood geeft aan dat ze niet gestoord willen worden en 

groen geeft aan dat ze anderen willen helpen indien nodig. 
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4.2 Handelingsgericht werken 

 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van 

leerlingen, wordt er op De Ladder op verschillende niveaus gewerkt: het minimumniveau, 

basisniveau en verrijkingsniveau. Per vakgebied wordt een indeling gemaakt op welk niveau 

een leerling werkt. Deze indeling wordt vastgelegd per vakgebied in een groepsoverzicht. 

Op basis van deze groepsoverzichten worden per vakgebied groepsplannen gemaakt met de 

inhoud van de lesstof per niveau.  

Deze plannen worden iedere twee maanden geëvalueerd en bijgesteld. Twee keer per jaar 

worden deze groepsplannen en -overzichten door de intern begeleider besproken met de 

leerkrachten. 

  

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, werken op minimumniveau. Na de 

algemene instructie krijgt een kleine groep een verlengde instructie aan de 

instructietafel en krijgen makkelijkere opgaven. Bij Veilig leren lezen in groep 3 is dit 

de ster groep. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt in de 1 ster.  

 Leerlingen die gemiddeld presteren gaan na de algemene instructie zelfstandig aan 

het werk. In groep 3 werkt deze groep in maangroep. Vanaf groep 4 werkt deze groep 

in de 2 ster. Vragen kunnen gesteld worden op momenten dat de leerkracht rondes 

loopt.  

 De groep leerlingen die bovengemiddeld presteert, maken een deel van de basisstof, 

krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten extra uitdaging in de klas. In groep 3 

werkt deze groep in de zongroep. Vanaf groep 4 werkt deze groep in de 3 ster.  

 

Op het moment dat een leerling niet voldoende uitdaging haalt uit de verrijkingsopdrachten, 

kan een leerling in aanmerking komen voor de RT-extra flexgroep buiten de groep. Eens per 

week komen groepen leerlingen die dat nodig hebben bij elkaar en werken onder leiding van 

de specialist meerbegaafdheid. 

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ‘leren leren’, motivatie en de growth 

mindset. De uitdagende opdrachten kunnen variëren van journalistiek tot sterrenkunde, 

natuurkunde of Spaans. 
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4.3 Coöperatieve werkvormen 

 
Naast zelfstandige werkvormen, worden er in alle groepen coöperatieve werkvormen 
ingezet. Bij coöperatieve werkvormen gaat het om de samenwerking tussen kinderen in 
tweetallen of kleine groepjes. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, ze geven 
elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en 
helpen elkaar. 
Voordelen van coöperatieve werkvormen, tijdens de instructie, is dat alle leerlingen actief 
betrokken zijn. Door het luisteren naar elkaar kunnen ze van en met elkaar leren.   
Bij coöperatief leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is 
sprake van zowel een cognitief als een sociaal doel. Voorbeelden van coöperatieve 
werkvormen die op De Ladder worden ingezet zijn placemat, tweetal coach, binnenkring-
buitenkring, mix en koppel en mix en ruil. 
 

 
Coöperatieve werkvorm tijdens het projectonderwijs, augustus 2017 
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4.4 Basisvaardigheden kleuters 

 

De 2 kleutergroepen zijn beiden gecombineerd met kinderen van groep 1 en 2 en bestaan uit 
ten hoogste 30 leerlingen aan het einde van het schooljaar. Elke schooldag bevat vaste 
onderdelen die met dagritmekaarten zichtbaar worden aangegeven. Een dag bestaat uit 
speel- werklessen, kringactiviteiten, gym- en bewegingsactiviteiten, hapje/drankje en lunch. 
In de kleuterklassen wordt gewerkt vanuit o.a. de Kleuteruniversiteit, de klankkast en de 
rekenkast. Daarin worden activiteiten aangeboden in themavorm die aansluiten bij het 
projectonderwijs in de school en de belevingswereld van de kinderen. Hierin zitten 
verschillende activiteiten op het gebied van taal, rekenen, drama, muziek en sociaal-
emotionele vaardigheid. We werken rond thema’s zoals: ontdekkingen & uitdekkingen, de 
ruimte en beroepen. . 
 

Speel- werkles 
Iedere dag is er twee keer een moment waarop de leerlingen in de klas gaan spelen in de 
hoeken, met allerlei constructiematerialen, ontwikkelingsmaterialen, spellen met vorm en 
kleur en knutselmaterialen. Ons uitgangspunt is dat we de kleuters graag kleuters willen 
laten blijven. Dus veel laten ervaren in spel en ze uitdagen met aantrekkelijk materiaal. De 
betrokkenheid vergroten we door de leerlingen mee te laten denken en helpen bij het 
uitdiepen van een thema en het maken van een thema-speelhoek.  
 

Met behulp van een keuzebord mogen zij zelfstandig een keuze maken wat ze gaan doen. 
Naast de vrije keuze krijgen de leerlingen ook regelmatig een opdracht die aangepast wordt 
aan de groep waarin ze zitten en  aan het niveau. U kunt hierbij denken aan een verf les, 
puzzelen, telspelletjes en rijmspel. De leerlingen mogen zelf aangeven wanneer ze de  
opdrachten willen doen. Dit maken ze  zichtbaar op het planbord. Dit is een onderdeel van 
het zelfstandig werken waar ook de timer en het stoplicht  voor worden gebruikt. 
 
Kringacitiviteiten 
In de kring worden heel veel activiteiten aangeboden. Veel op het gebied van taal en 

rekenen maar ook drama, muziek en zingen komen aan bod. De leerlingen leren van de 

leerkracht maar vooral ook van elkaar en daarbij staat plezier beleven, uitdagen en actief 

meedoen voorop. De verwerking van wat er in de kring op reken- en taalgebied is 

aangeboden komt terug  in de kleine kring en in de speel- werkles. 

 

Taal  

Mondelinge taalvaardigheid wordt geoefend door:  

- het uitbreiden van woordenschat, het verstaanbaar vertellen, het luisteren naar 

elkaar, gesprekjes voeren en het leren stellen van vragen; 

- ontluikende- en beginnende geletterdheid komt terug bij het voorlezen, rijmen, 

kennis over de opbouw van verhalen;  

- de fonologische ontwikkeling en het  fonemisch bewustzijn komen dagelijks aan bod 

door te oefenen met de klankkastspelletjes. 
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Rekenen 

- Getalbegrip met onder andere het omgaan met de telrij, met hoeveelheden en met 

getallen. 

- Meten met onder andere lengte, inhoud, gewicht, geld en tijd zoals de dagen van de 

week, maanden en seizoenen. 

- Meetkunde met onder andere het oriënteren en lokaliseren zoals begrippen op, 

onder, dichtbij. Ook construeren met blokken en vouwen en opereren met vormen 

en figuren.  

Bewegingsonderwijs en motorische ontwikkeling 

Dagelijks spelen de kleuters in onze eigen kleutergymzaal of buiten. In de gymzaal wordt een 

gymles, spelles, gymcircuit gegeven of klim- en klautermateriaal klaargezet. De kleuters 

hebben hiervoor gymschoentjes nodig die op school kunnen blijven in de aanwezige 

gymtasjes. Buiten is er een glijbaan, zandbak en klimrek aanwezig. Ook zijn er buiten karren, 

fietsen, loopklossen en materiaal om hutten te bouwen. 

De grove motoriek wordt geoefend in allerlei vormen: 

- Bewegingsonderwijs: gymnastiek, spelles en buitenspelen.  

- In de schrijfmethode komen allerlei grove vormen van motoriek aan bod. 

- Ook in werklessen wordt de grove motoriek geoefend.  

 

De fijne motoriek wordt vooral geoefend tijdens knutselactiviteiten, werken met fijn-

motorisch ontwikkelingsmateriaal zoals kralenplank en constructie materiaal zoals knexx en  

duplo. 

  
Dansles groep 1/ 2, november 2016 
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4.5 Methoden  

Lezen 

De Ladder is een echte leesschool met een prachtige bibliotheek waarin de leerlingen 

meerdere keren per week boeken kunnen ruilen. Deze bibliotheek beschikt over een grote 

collectie boeken en wordt regelmatig voorzien van nieuwe boeken waardoor het leesplezier 

nog meer wordt vergroot. De collectie boeken bevat zowel informatieve als verhalende 

boeken. Er zijn zowel boeken voor dyslectische leerlingen als voor leerlingen die voorlopen 

in hun leesontwikkeling. De vrijwillige bibliotheek juf is drie keer per week aanwezig op 

school. Vanaf het schooljaar 2016-2017 werkt De Ladder met het systeem ScoolWise. Het 

programma is gekoppeld aan het uitleensysteem van de Utrechtse bibliotheken. Leerlingen 

kunnen zo boeken lenen op school én in de bibliotheek. Het programma kan ook thuis 

gebruikt worden, waarbij kinderen een eigen leeslogboek kunnen bijhouden en opzoeken 

wat er in de bibliotheek nog meer te krijgen is. In alle groepen wordt dagelijks voorgelezen. 

Tijdens de Kinderboekenweek wordt extra aandacht besteed aan het lezen door het 

organiseren van diverse leesactiviteiten. Daarnaast doet De Ladder mee met de nationale 

voorleeswedstrijd waarbij de leeskampioen van De Ladder het opneemt tegen de 

leeskampioen van andere scholen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Prinses Laurentien leest voor aan groep 1 /2 tijdens de nationale voorleesdagen, januari 2016 

 

 

 

 

Aanvankelijk leren lezen 
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In groep 3 leren de leerlingen lezen aan de hand van de 

Kim versie van Veilig leren lezen; de nieuwste methode 

voor het leren lezen die in schooljaar 2017-2018 is 

ingevoerd. Veilig leren lezen is al tientallen jaren de 

meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode 

in groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten 

en samen met leerkrachten is de compleet nieuwe Kim-versie ontwikkeld. Deze methode 

maakt tevens gebruik van computerprogramma’s.  

 

Techniek lezen en begrijpend lezen 

Vanaf groep 4 gebruiken we voor technisch lezen de 

methode Timboektoe. De leerlingen leren het lezen van 

woorden en zinnen, gevolgd door het verhogen van de 

leessnelheid om vlot en vloeiend te kunnen lezen.  

Voor begrijpend lezen wordt er vanaf groep 4 gebruik 

gemaakt van de methode Goed gelezen. Deze methode 

heeft veel motiverende materialen zoals bakkaarten en digibordsoftware en sluit  goed aan 

bij de aanvankelijke leesmethode Veilig leren lezen.  

Taal 

 

Kenmerkend voor taal is luisteren, spreken en gesprek. 

Kwaliteit en resultaat zijn sleutelwoorden voor de 

lesmethode Taal Actief 4. Wij gebruiken sinds het 

schooljaar 2014-2015 de nieuwste versie op onze school.  

Het taalprogramma van Taal Actief onderscheidt vier 

leerstofdomeinen: woordenschat, taal verkennen, 

spreken en luisteren, schrijven. Het is een opbrengstgerichte methode. Elk lesdoel is op drie 

niveaus uitgewerkt zodat alle leerlingen op een passend niveau werken. Met behulp van de 

beginopdracht wordt het niveau bepaald waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Iedere 

week start met een ankerverhaal, geschreven door een kinderboekenschrijver. Deze 

ankerverhalen zijn het vertrekpunt voor alle lessen.  Naast de leerlijn van taal gebruiken we ook 

de leerlijn van spelling van Taal Actief 4. Spellingonderwijs mag niet te voorspelbaar zijn. In elke les 

staat een spellingprobleem centraal. De uitleg wordt ondersteund door de digitale aanwijzingen van 

‘Gerrit’, het karakter uit de methode. De kinderen krijgen ook woorden met  meerdere 

spellingproblemen aangeboden. Op deze manier denken de leerlingen actief na en leren 

oplossingsstrategieën. Op deze manier houdt Taal Actief de leerlingen bij de les. Eind groep 6 starten 

we met werkwoordspelling. Vanaf dat moment gaat de helft van de lessen over het correct leren 

schrijven van werkwoorden. Bij werkwoordspelling wordt er een beroep gedaan op de kennis van 

grammaticale begrippen en het inzicht in relaties tussen zinsdelen.  
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Schrijven 

In 2016 is de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken 

ingevoerd. Het motto van Pennenstreken is dat 

leesbaar kunnen schrijven belangrijk is, want schrijven 

is een leerstrategie. Alle schrijfopdrachten in deze 

nieuwe schrijfmethode zijn functioneel. Ze sluiten 

naadloos aan bij onder meer het lees- en 

spellingonderwijs op de basisschool. In groep 3 t/m 6 leren de kinderen het verbonden 

schrift. In groep 7 en 8 leren de leerlingen naast het verbonden schrift ook het blokschrift.  

  

Rekenen 

Op De Ladder wordt het rekenonderwijs 

aangeboden vanuit realistische contexten. De 

leerlingen leren goed rekenen met onze 

rekenmethode De Wereld in Getallen, die wij in het 

schooljaar 2014-2015 hebben ingevoerd. De 

methode is zorgvuldig opgebouwd met veel oefening, herhaling en zelfstandig werken. De 

leerlingen leren verbindingen leggen tussen wat ze leren en de dagelijkse praktijk. Ze leren 

nadenken over wiskundige activiteiten en de juistheid daarvan te controleren. 

De leerlingen leren inzicht verwerven én hun vaardigheden te oefenen. Cijferen krijgt veel 

aandacht,  maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, 

getallenlijn en verhoudingstabel. In de groepen 6 t/m 8 komen daar de onderwerpen 

breuken, procenten en kommagetallen bij. Eén keer per week staat altijd het onderdeel geld, 

tijd, meten, meetkunde, verhoudingen en grafieken centraal. Door de inzet van Snappet, een 

tablet met lesmateriaal uit onder andere de rekenmethode Wereld in Getallen, kunnen de 

leerlingen meer oefenstof maken, dan als ze alle sommen in hun schrift moeten schrijven. 

Daarnaast kunnen de leerlingen op hun eigen niveau werken met Snappet, waardoor een 

beter resultaat wordt gehaald.   

 

  

http://www.pennenstreken.nl/Schrijfmethode-basisonderwijs/Lezen-schrijven-en-spelling.htm
http://www.pennenstreken.nl/Schrijfmethode-basisonderwijs/Lezen-schrijven-en-spelling.htm
http://www.pennenstreken.nl/Schrijfmethode-basisonderwijs/Inhoud-schrijfmethode/Verbonden-en-blokschrift.htm
http://www.pennenstreken.nl/Schrijfmethode-basisonderwijs/Inhoud-schrijfmethode/Verbonden-en-blokschrift.htm
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Levensbeschouwelijke vorming 

Aan de hand van de methode Trefwoord geven we 
levensbeschouwelijke vorming in alle groepen. De onderwerpen van 
de dagopeningen worden gevarieerd aangeboden in de vorm van een 
gedicht, spel, gebed, lied, verhaal, Bijbelverhaal, leestekst, werkblad 
of andere vormen van zelfstandig werken. Gedurende enkele weken 
vormen de onderwerpen samen een thema. De thema’s zijn goed te 
koppelen aan de christelijke feestdagen. Verhalen en liedjes worden 
aan de diverse thema’s gekoppeld. In de bovenbouwlessen worden 
Hindoeïsme, Islam, Jodendom en andere godsdiensten en geestelijke 
stromingen regelmatig aan de orde gesteld. Leerlingen horen 

verhalen uit andere culturen wat aanleiding geeft tot gesprekken daarover en leidt tot 
begrip en respect voor andersdenkenden in onze multiculturele samenleving.  
Twee keer per schooljaar vinden er  schoolprojectvieringen plaats in De Twee Marken; in 
oktober en maart. De oktoberdienst wordt voorbereid door de groepen 1 t/m 3 en de dienst 
in maart wordt voorbereid door de groepen 4 t/m 8. Als voorganger gaat afwisselend één 
van de Maarnse pastores of dominees voor. De leerlingen worden actief bij de uitvoering 
betrokken. Zij zorgen voor foto’s, tekeningen, collages en teksten. Vanaf eind groep 3 
kunnen de kinderen meezingen in het kinderkoor onder begeleiding van een combo en een 
dirigent. Dit combo is samengesteld uit een groep enthousiaste ouders. Jaarlijks wordt er 
een  vredesviering op het schoolplein gehouden. 

 

 
Vredesviering op het schoolplein, september 2016 



 31 

 

Engels 

Take it easy is onze Engelse leermethode voor alle groepen 

op onze school. In groep 1 t/m 4 wordt de methode 

volledig digitaal aangeboden. Met behulp van de native 

speaking co-teacher leren de kinderen spelenderwijs 

Engelse woorden en zinnen. Er wordt gekeken naar 

thematische filmpjes en daarnaast zijn er verschillende activiteiten zoals rijmpjes, spelletjes 

en liedjes. Voor groep 3 en 4 zijn er maandelijks actuele opdrachten. In groep 5 t/m 8 wordt 

de les nog steeds digitaal aangeboden. Daarnaast werken de leerlingen in een werk- en 

leerboek. In groep 7 en 8 houden de leerlingen een Taalportfolio bij. Hier komt in te staan 

wat ze al weten en  wat hun vorderingen zijn. Naast de lessen uit de methode worden er 

extra lessen specifiek voor de grammatica en spreekvaardigheid gegeven. 

 

Snappet 

Sinds januari 2015 werken de leerlingen 

vanaf groep 4 met Snappet. Dit gebeurt 

bij de vakken rekenen en spelling. 

Snappet is een tablet waarop ze de 

oefenstof maken. Voordeel is de 

leerlingen met Snappet de oefenstof op 

hun eigen niveau kunnen maken. Ze 

krijgen direct na iedere opgave feedback 

op hun werk waardoor ze niet hoeven te 

wachten tot de volgende dag als het 

werk is nagekeken.  

 

 

De leerkracht kan op het eigen scherm zien hoe de leerlingen de opgaven maken en direct 

begeleiden waar nodig. Dat kan zowel klassikaal, om nog eens een bepaald onderwerp te 

herhalen, als individueel. De Ladder heeft met een onderzoeksgroep onderzoek gedaan naar 

de effecten van het gebruik van Snappet.  

Onderzocht is wat de effecten zijn op het gebied van schrijven, de kansen en bedreigingen 

van Snappet en de invoering en inzet van Snappet. Na evaluatie is er voor gekozen om de 

Snappet in te zetten bij de vakken waarbij het meeste resultaat gehaald kan worden. Dit 

onderzoek kunt u lezen op de website onder het kopje downloadcentrum. 

 

 

 

 

Gebruik Snappet en skoolmates 
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Projectonderwijs 

Van kinderen in de 21e eeuw wordt verwacht dat ze kunnen samenwerken, 
probleemoplossend vermogen hebben, Ict-geletterd zijn, kritisch kunnen denken, creatief 
kunnen denken en sociale en culturele vaardigheden hebben. Om ons onderwijs daar zo 
goed mogelijk op af te stemmen hebben wij ervoor gekozen om met de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek te werken vanuit projecten waar zoveel 
mogelijk van deze 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden toegepast. Het uitgangspunt bij 
het werken in projecten is dat de leerlingen vanuit een overkoepelend thema op een 
integrale wijze naar de wereld leren kijken. We gebruiken daarbij sinds 2017 de 
internationale methode Projects4Learning. Bij het projectonderwijs wordt gewerkt door 
middel van onderzoekend- en ontdekkend leren. Het thema start met een klassikale 
introductie over de inhoud, waarna de klas het onderwerp gaat verkennen. Vervolgens 
werken de leerlingen aan zowel verplichte als keuzeopdrachten. De uitvoering vindt plaatst 
in een van de ruimtes zoals de ontdekruimte, het theater, projectlokaal of de bibliotheek. 
Nadat de leerlingen conclusies hebben getrokken, worden de opdrachten gepresenteerd aan 

de klas of aan de ouders. Per thema worden excursies gemaakt. In de agenda op de website 

staat een overzicht van de data van de presentaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

 

Excursie stedelijk museum thema Kunst, januari 2017 
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Creatieve vakken 

Voor de creatieve vakken maken we gebruik van de methode Moet je doen, wat verweven is 

in het projectonderwijs. De creatieve en technische opdrachten liggen verweven in het 

projectonderwijs. Aan de hand van opdrachten gaan leerlingen boetseren, tekenen etc. In 

het ontdeklokaal staat al het handvaardigheid- en techniekmateriaal. Bij drama leren de 

leerlingen expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek kennen 

en toepassen. Als school nemen we deel aan het Kunst & Cultuurmenu. In het kunstmenu 

ervaren de leerlingen professionele kunst. In het cultuurprogramma ontdekken ze hun lokale 

culturele omgeving.      

                                                                                         

 

Verkeer 

Het schoolteam en de directie hechten veel belang aan een verkeersveilige school. We 

proberen de leerlingen door middel van theoretische en praktische verkeerslessen op te 

voeden tot goede verkeersdeelnemers. Daarnaast moet er duidelijkheid bestaan over de te 

volgen routes bv. naar de gymzaal en school. In samenspraak met de gemeente zijn 

maatregelen getroffen om het stop- en parkeergedrag van ouders aan banden te leggen.  

 

De  Ladder maakt gebruik van de 

verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer 

Nederland. Vanuit de theorie leren 

leerlingen de inzichten toe te passen in de 

dagelijkse praktijk. De lessen sluiten goed 

aan bij de belevingswereld van het kind. 

We werken in de lessen aan kennis over 

verkeersregels, veiligheidsbewustzijn, 

vaardigheden en houding. Dit doen we in 

de klas, maar juist ook buiten.   

 

De groepen 1 en 2 gebruiken het lespakket Rondje Verkeer.  

De groepen 3 en 4 werken met de verkeerskrant Stap Vooruit.   

De groepen 5 en 6 gebruiken de verkeerskrant Op voeten en Fietsen. 

De groepen 7 en 8 werken met de Jeugd Verkeerskrant.  
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Groep 7 heeft in mei/juni een verkeersexamen dat bestaat uit een theoretisch en praktisch 
onderdeel. Daarnaast maakt De Ladder gebruik van ANWB Streetwise. Dit zijn 
verkeerslessen voor leerlingen van alle groepen waarbij ze praktisch en interactief 
verkeersvaardigheden trainen. Sinds juni 2007 draagt de school het Utrechts Verkeers Label 
(UVL), een soort keurmerk voor verkeersveiligheid in en rond onze school. Het veilig 
parkeren tijdens het wegbrengen en ophalen van de kinderen is hierbij een aandachtspunt. 

 

Bewegingsonderwijs 

Voor het vak gymnastiek hebben we een vakleerkracht voor de groepen 3 t/m 8 op 

woensdag. Op vrijdag worden de gymlessen gegeven door de groepsleerkrachten zelf. In het 

schooljaar 2017-2018 maken wij als school ook weer gebruik van het programma vanuit de 

Utrechtse Heuvelrug Fit@School om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en bewegen te 

stimuleren. Fit@School bestaat uit diverse activiteiten gekoppeld aan gezondheidsthema’s. 

Tijdens de gymles op vrijdag is er regelmatig een clinic van tennis, basketbal, korfbal, hockey 

of voetbal. Tussen de leswisselingen door vinden wij het belangrijk dat de leerlingen 

voldoende kunnen bewegen, door bijvoorbeeld een beweegtussendoortje van een paar 

minuten.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gymrooster 2017-2018 
 

Tijdstip woensdag Groepen Tijdstip vrijdag Groepen 

8.45u – 9.35u Groep 7 8.45u - 9.35 Groepen 7 en 8 

9.35u – 10.25u Groepen 3 + 4 10.00u – 10.50u Groepen 5 en 6 

10.25u – 11.15u Groep 5 + 6 11.00u – 11.50 Groepen 3 en 4 

11.15u – 12.05u Groep 8   

  

Vakleerkracht gym juf Marijke 
Vakleerkracht gym, juf Marijke 
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5. Speciale voorzieningen  

 
5.1 Lokalen, ruimtes en spreekkamers 
 

In ons schoolgebouw hebben we de beschikking over 9 leslokalen en daarnaast een 

speellokaal, bibliotheek, ontdekruimte, projectlokaal, zorglokaal en theater.  

Binnen de school beschikken we over een aantal extra werkplekken, waar leerlingen rustig 

kunnen werken tijdens het zelfstandig werken. Deze ruimtes worden ook gebruikt om 

individuele leerlingen te toetsen en om met ouders gesprekken te voeren.  

 

5.2 ARBO/EHBO/Bedrijfshulpverlening 

 

Er is een calamiteitenplan en ontruimingsplan op de 

school aanwezig in elke lesruimte. Er zijn vier 

leerkrachten gecertificeerd BHV’er; Danielle, Trudy, 

Marjon en Mirjam. Iedere dag zijn er minimaal 2 

BHV’er aanwezig. De BHV’ers zijn tevens 

preventiemedewerker op onze school om gevaarlijke 

situaties zoveel mogelijk te voorkomen. De school is 

aangesloten bij de arbo artsenpraktijk Ardente in 

Houten. 

 

 

5.3 ICT 

 

ICT wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs, zowel voor kinderen als voor 

leerkrachten. Sinds schooljaar 2014-2015 wordt bij de groepen 4 t/m 8 met de vakken 

rekenen en spelling gewerkt met Snappet; een tablet waarop oefenstof staat, die aansluit bij 

de methode. Leerlingen werken op hun eigen niveau, met software die zich aanpast aan het 

niveau van de leerling. Heeft de leerling oefenstof nodig, dan krijgt het dat aangeboden. 

Waar een kind meer uitdaging nodig heeft, worden er uitdagender opdrachten aangeboden.  

Verder zijn er Skoolmates aanwezig. Dit is een combinatie tussen een tablet en een mini-

laptop. Deze Skoolmates kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt binnen het projectonderwijs. 

Ook zullen ze worden ingezet voor de typecursus die in groep 7 gegeven zal worden.    

Elk leslokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. In de kleutergroepen zijn er 

touchscreen schermen aanwezig. Hiermee kan zowel op groepsniveau als individueel digitaal 

materiaal worden ingezet. In 2017-2018 worden de digiborden van de groepen 3 t/m 8 

vervangen door touchscreens die verstelbaar in hoogte zijn met goede beeld- en 

geluidkwaliteit. 

BHVérs Danielle en Trudy 
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5.4 Plattegrond 2017-2018  
 

 
  

Instroomgroep 
Groep 1c 

 

 
Ruimte 
leerlingenzorg 

Groep 3 
juf Bianca 
juf Marcha 

      NOOD 

 
Speellokaal 

 

              NOOD 

Groep 1a/2a 
juf Esther 
juf Marjon 

Groep  1/ 2 b 
Juf Pia 
Juf Mirjam 

 
 Zorg 
Ruimte 

 

ma 
ga 
zijn 

    toilet 
    gr.1/2 

toilet 
gr.3/4/5 

 
Groep 5 
Juf Henrike 
Juf Trudy 

 
Groep 8 
Meester Arjan 

 

 

 
Bibliotheek 

 

 
Groep 7 
Juf Danielle 
Juf Henrike 

  toilet  
6/7/8 

 

Groep 4 
juf Heleen 
juf Mieke 

 
           NOOD 

 

 

I
B 

          
Hoofdingang 
Groep 5 t/m 8 

 
Groep 6 
Meester Jaap 
Juf Audrey 

 
Teamkamer 

 
Theater 

 

     
Directie 
kamer 
Lianne 

 
Ontdek 
ruimte 

 
Projectlokaal 

Ingang 
groep 
1, 2 

Ingang 
groep 
3, 4 

Schoolplein 3 t/m 8 

 

Schoolplein 3 t/m 8 

Schoolplein 3 t/m 8 
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6. Zorg 
 

6.1 Leerlingvolgsysteem  

 

Tijdens de periode dat uw kind bij ons op school is, volgen we op systematische wijze 

zijn/haar ontwikkeling en prestaties op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dit gebeurt 

dagelijks door observeren, nakijken van het werk van de leerlingen en door het afnemen van 

methode-gebonden en niet-methode-gebonden toetsen. De leerkracht registreert deze 

vorderingen nauwkeurig. De leerkracht is meestal degene die als eerste signaleert en 

remedieert en zal op grond van zijn/haar waarnemingen alles in het werk stellen om uw kind 

zo optimaal mogelijk te begeleiden en zo veel mogelijk proberen in te spelen op de 

onderwijsbehoefte van uw kind. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling en de toets-

uitslagen kan het zijn dat uw kind in zorgniveau 1, 2, 3 of 4 begeleid wordt (zie voor meer 

uitleg het zorgplan). 

Uiteraard is het contact met de ouders/verzorgers hierbij van het grootste belang. 

Ouders kunnen met een persoonlijke inlogcode de vorderingen van hun kind inzien in 

Parnassys, het administratiesysteem.  

 

6.2 Toetsen en toetskalender 
 

Aan de hand van de toetskalender worden de toetsen van de methode en de methode- 
onafhankelijke toetsen van  Cito afgenomen. Daarnaast volgen we de leerlingen op sociaal-

emotioneel gebied door het leerlingvolgsysteem dat hoort bij de Kanjermethode.                                  

In groep 1 en 2 worden de toetsen als signalering voor de leerkrachten afgenomen en 

besproken met de ouders. De resultaten worden niet in het ouderportaal opgenomen. 

Omdat deze leerlingen volop in ontwikkeling zijn, kan het nog vele kanten op gaan. In groep 

3 t/m 8 worden deze toetsen twee momenten per jaar afgenomen. Deze toetsen worden 

wel in het ouderportaal  opgenomen.                       

De M (midden) toetsen worden afgenomen in januari . De E(eind) toets van groep 3, 4 en 5 

in juni. De entreetoetsen van groep 6 en 7 in mei/juni (afhankelijk van de grote vakantie)  en 

de eindtoets van groep 8 wordt in april afgenomen. Vanaf groep 4 starten we met het 

dyslexieprotocol voor leerlingen die een vertraagde lees- en of spellingontwikkeling hebben.  

Tijdens de ontwikkelingsgesprekken in februari worden de resultaten van de in januari 

afgenomen Cito-toetsen besproken met ouders. De toetsen worden gebruikt als 

diagnostisch instrument. De Cito (entree)toetsen laten zien hoe ver de leerling gevorderd is 

in het onderwijsleerproces en aan welke onderdelen we als school nog extra aandacht 

moeten/willen geven per groep en per individuele leerling. 
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Streefdoelen  

Wij hanteren op De Ladder hoge doelen. Dit is terug te zien in de dagelijkse interactie met de 

leerlingen en de leerkrachten. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van het werk van de 

kinderen, passend bij het niveau van de leerling. De leerkracht stimuleert hen werk 

vroegtijdig af te hebben en extra activiteiten te ondernemen. Met betrekking tot de 

opbrengsten hanteren wij als streefdoelen niet het landelijke gemiddelde als ondergrens, 

maar bij de M toetsen op een gemiddelde vaardigheidsscore van de E toets in dat leerjaar. 

Bij de E toets streven we naar het gemiddelde van de M toets van het leerjaar daarna.  

De methoden van rekenen, taal en spelling gaan uit van 60% voor een voldoende 

beoordeling. Op De Ladder hebben we dit naar boven bijgesteld door bij de methode 

gebonden toetsen te streven naar een voldoende beoordeling bij 80% goed.  

 

 

 

Citotoetsen 

Gr1 

E1 

Gr  2 

M2/E2 

Gr 3 

M3/E3 

Gr 4 

M4/E4 

Gr 5 

M5/E5 

 

Gr 6 

M6/ E6 

Gr 7 

M7/ E7 

Gr 8 

M8 

Eindtoets 

Rekenen voor 

kleuters 

x X       

Taal voor 

kleuters 

x X       

DMT   X X X X X x 

AVI   X X X X X x 

Begrijpend 

lezen 

   X X X X x 

Woordenscha

t 

  X X X X X x 

Spelling   X X X X X x 

Rekenen   X X X X X x 

Toetskalender 2017/ 2018 Cito toetsen 

 

Evaluatie van de opbrengsten 

Alle opbrengsten van methode gebonden en niet-methode gebonden toetsten worden 

verwerkt in het administratiesysteem LOVS van Parnassys. De leerkrachten hebben hier 

dagelijks zicht op en past zijn of haar onderwijs aan op deze opbrengsten. Twee keer per 

jaar, na het afnemen van de niet-methode gebonden toetsen worden de opbrengsten 

geëvalueerd, geanalyseerd en in een groepsbespreking besproken tussen de intern 

begeleider en de leerkracht. Hierna wordt de directeur op de hoogte gesteld van de 

uitkomsten. De analyse vindt plaats op individueel (op leerlingniveau)- groeps- (door de 

jaren heen) en trendniveau (per vakgebied). Na de analyse vindt de reflectie plaats: wat 

moet de leerkracht anders doen om de leerling beter te begeleiden in zijn of haar 

ontwikkeling.  

 

 

 



 39 

6.3 De verslaggeving van gegevens over leerlingen 

 

Iedere leerkracht houdt in de klassenmap en in “Parnassys” (leerling administratiesysteem) 

bij welke resultaten de leerlingen behalen voor de diverse vakken en toetsen. Naast deze 

uitslagen wordt er ook gekeken naar inzicht, werkhouding, omgang met anderen en 

belangstelling voor de leerstof. Al deze gegevens vormen de basis voor de rapportage die 

twee keer per jaar naar ouders/verzorgers gaat. 

 

Twee keer per jaar vindt er een leerlingenbespreking plaats tussen de IB-er (intern 

begeleider) en de groepsleerkracht over de resultaten van iedere leerling. Van deze 

besprekingen wordt door de IB-er een verslag gemaakt. 

Voor de zomervakantie vinden de overdrachtsbesprekingen plaats. Ook van deze overdracht 

wordt schriftelijk verslag gedaan. Bij deze besprekingen zijn leraren van de betrokken 

groepen aanwezig. Zo nodig woont de IB-er deze besprekingen bij. 

 

Van elke leerling is een digitaal dossier aanwezig in het leerling administratiesysteem. Daarin 
staan alle gegevens van toetsen, NAW-gegevens, persoonlijke gegevens en eventuele 
verslagen van onderzoeken enz.  
Wanneer een leerling naar een andere school gaat, ontvangt de nieuwe school van ons een 
digitaal onderwijskundig rapport waarin alle NAW leerlinggegevens staan genoteerd plus de 
toetsgegevens van de leerling. Ouders ontvangen een kopie. Zonder toestemming van 
ouders zullen er nooit onderzoeksverslagen van een leerling aan derden worden afgegeven. 
Naast het digitaal dossier is er ook nog een afgesloten leerlingenarchief, waartoe alleen de 
leerkrachten toegang hebben. Ouders/verzorgers kunnen altijd het leerlingendossier van 
hun eigen kind bekijken. Dit dient wel vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de 
directie. 
 

6.4 Handelingsplan 

 

Als een leerling niet de gewenste ontwikkeling doormaakt bij het reguliere onderwijsaanbod 

en in zorgniveau 3 of 4 terecht komt (zie voor verdere uitleg het zorgplan), wordt er door de 

leerkracht, in overleg met intern begeleider, een handelingsplan opgesteld. Bij kortdurende 

hulp wordt de extra ondersteuning beschreven in het groepsplan en in het groepsoverzicht. 

Bij het reguliere onderwijsaanbod horen de in de groep gegeven verlengde instructie en het 

remediërend materiaal uit de methode. Zo nodig worden voorafgaand aan het opstellen van 

een dergelijk plan bij de leerling wat onderzoeken gedaan. Die kunnen worden uitgevoerd 

door de intern begeleider of iemand van buitenaf. Uiteraard worden ouders hiervan op de 

hoogte gesteld. Het handelingsplan beschrijft haalbare, concrete doelen en ook welke 

middelen en tijdsduur nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.  

Ouders ondertekenen dit plan. Na een periode van uitvoering vindt de evaluatie plaats en 

wordt het resultaat met ouders besproken. Indien niet het gewenste resultaat is bereikt, 

wordt het handelingsplan verlengd en volgt hetzelfde protocol. 
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6.5 Ontwikkelingsgesprekken met leerkracht – ouders - leerling 

Twee keer per jaar, indien nodig vaker, worden de leerlingen samen met hun ouders 

uitgenodigd voor een 15-minutengesprekken uit de groepen 5 t/m 8. Het eerste gesprek 

vindt plaats eind september. Het doel van dit gesprek is om samen de afstemming voor het 

komende jaar te bespreken. De gesprekken over de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 zijn 

alleen met ouders en de leerkracht. Het tweede ontwikkelingsgesprek vindt eind januari/ 

begin februari plaats. Voorafgaand aan dit ontwikkelingsgesprek ontvangen de leerlingen 

het eerste rapport. Deze twee gesprekken zijn verplicht voor ouders. 

In juni, aan het einde van het schooljaar is er de mogelijkheid om over de laatste 

ontwikkelingen met de klassenleerkracht van gedachten te wisselen. Deze gesprekken zijn 

niet verplicht. De school is er verantwoordelijk voor dat er geen vertraging in de 

schoolloopbaan optreedt. De opdracht is dat een leerling in een ononderbroken lijn zich kan 

ontwikkelen. Deze opdracht heeft twee gevolgen. Sommige leerlingen, bijvoorbeeld voor 

leerlingen van groep 2, zijn korter dan twee jaar in de onderbouw. Voor enkele leerlingen 

kan het juist  beter zijn dat zij wat langer in de onderbouw blijven om de ononderbroken 

leerlijn in de rest van de schoolloopbaan te kunnen halen. Een garantie op ontwikkeling kan 

de school niet geven. Dat ligt in het leven en in de ontwikkeling van kinderen besloten. De 

school kan een wel zo zorgvuldig mogelijke afweging maken samen met de ouders.  

De eindbeslissing van versnellen of vertragen ligt altijd bij de directeur. Deze zal vooral kijken 

naar hoe het proces om tot een afweging te komen is verlopen, op welke wijze en wanneer 

daar ieder in betrokken is geweest. Op school is daarvoor een protocol opgesteld dat dit 

proces beschrijft en regelt. In principe blijven er geen kinderen zitten op onze school. Na 

overleg met de ouders kan toch de keuze worden gemaakt van herhaling van een leerjaar. 

Het is dan noodzakelijk voor de ontwikkeling van de leerling op cognitief en/of sociaal 

emotioneel gebied. In principe wordt er vanaf groep 6 niet meer gedoubleerd. Voor 

leerlingen die met een vak moeilijk mee kunnen, is het mogelijk een eigen leerlijn te volgen. 

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de keuze van het Voortgezet Onderwijs. Vanaf groep 5 

wordt er voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief geschreven. Dit OPP volgt 

nauwgezet de ontwikkeling en geeft zicht op de richting waarin de leerling zal gaan 

uitstromen. 

6.6 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

 

In het zorgplan is uitgebreid beschreven op welke wijze de school samenwerkt met andere 

scholen en andere instanties ten behoeve van de leerlingen. Het zorgplan kunt u vinden in 

het downloadcentrum van onze website. Onze school maakt deel uit van een 

samenwerkingsverband van basisscholen en van scholen voor speciaal basisonderwijs. Dit 

samenwerkingsverband heet ZOUT (Zuid Oost Utrecht) 

Wilt u meer weten over het SWV, kijk dan op de site: 

www.swvzout.nl 

Samenwerkingsverband ZOUT 

Laan van Vollenhove 3043 

3706 AL Zeist 

http://www.swvzout.nl/
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Coördinatie zorg 

Op school zijn 2 intern begeleiders aanwezig. Esther van den Top voor groep 1 t/m 3 en 

Audrey Nijman voor groep 4 t/m 8. Zij coördineren de leerlingenzorg, voeren 

leerlingenbesprekingen en onderhouden alle contacten met interne en externe 

hulpverleners en instanties. Ook zijn zij (indien nodig) aanwezig bij gesprekken met ouders. 

 

Specifieke leerlingenzorg 

Op de Ladder proberen we zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van kinderen. 

Dit wordt zichtbaar door het onderscheiden van drie niveaus in de weektaken. 

1. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij maken “minder van het zelfde” 

in hun weektaak en krijgen wat meer tijd om de basisstof te oefenen. Ook kan het 

zijn dat er voor deze leerlingen een aparte leerlijn voor een specifiek vakgebied 

wordt uitgestippeld. De leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning 

door de onderwijsassistent in zogenaamd flexgroepen buiten de klas in periodes 

tussen de vakanties in. Daarna wordt opnieuw door de groepsleerkracht, IB’er en 

ouders overlegd of de extra hulp noodzakelijk is. De onderwijsassistent is 3 

ochtenden in de week aanwezig voor de specifieke leerlingenzorg. 

2. Leerlingen die bovengemiddeld presteren. Zij krijgen extra uitdaging. Ze maken 

vervangende leerstof in hun weektaak. Leerlingen die  

3. Leerlingen die “gemiddeld” presteren. Deze leerlingen volgen het gemiddelde 

programma. De leerlingen die niet voldoende uitdaging hebben aan het 3 ster 

programma, kunnen in aanmerkingen komen voor de R.T.extra flexgroepen buiten de 

klas in periodes tussen de vakanties in. Daarna wordt door de groepsleerkracht, IB’er 

en ouders overlegd of de extra hulp aan de bovenkant nog noodzakelijk is. De 

specialist meerbegaafdheid begeleidt de R.T. extra leerlingen één dag per week.  

Iedere groep heeft een instructietafel waar de leerkracht plaats neemt na de instructie aan 

de groep. Aan deze tafel nemen de leerlingen plaats die verlengde instructie nodig hebben. 

De leerkracht nodigt hen hiervoor uit. Leerlingen die voldoende hebben aan een korte 

instructie mogen direct aan het werk. Soms wordt van ouders een stukje aanvullende 

ondersteuning gevraagd. In alle gevallen van bijzondere hulp is er contact met de ouders.  

 

Passend onderwijs 

De wet Passend onderwijs is ingevoerd op 1 augustus 2014. Dit betekent dat ouders hun 

kind kunnen aanmelden op onze basisschool als die het best lijkt te passen bij hun kind. Dit 

geldt ook voor kinderen met een beperking. De school kijkt vervolgens of zij het kind het 

onderwijs en die ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. Ouders hebben in het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) al kunnen lezen waar onze school in kan voorzien. Dit 

ondersteuningsprofiel is te vinden op de website. Als de school de benodigde ondersteuning 

niet kan bieden schakelt de school het samenwerkingsverband in om passende 

ondersteuning binnen de school te realiseren.  
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Sociaal Dorpsteam 

Met opvoedingsvragen over bijv. zorg, welzijn, opgroeien of opvoeden kunt u zich richten tot 

het Sociaal Dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Via hun contactformulier op 

de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunt u uw vraag stellen. De consulent zal dan 

contact met u opnemen. 

https://secure.heuvelrug.nl/kies-uw-dorp/contactformulier-sociaal-dorpsteam_46313/ 

 

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een 

gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD 

alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het 

opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij 

het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de 

GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een 

doktersassistente. U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De 

standaard preventieve onderzoeken vinden plaats in het gezondheidscentrum of op school. 

In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd in groep 2, daarna in groep 7 

zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders direct de terugkoppeling. Bij groep 7 

worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld 

of er nog een vervolgcontact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan 

een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. In het jaar dat uw kind 

negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee 

vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen 

en rode hond. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Op werkdagen van 8.30-17.00 uur 

T. 033-4600046 (Service Center) 

E. jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

 

6.7 Beleid najaarskinderen  

De tijd die kleuters in groep 1-2 doorbrengen kan sterk verschillen. Zo kleuteren de 
voorjaarskinderen doorgaans 2,5 jaar. De najaarskinderen (oktober, november, december) 
doorlopen hun kleuterperiode in ofwel bijna drie jaar, ofwel anderhalf jaar. In dit beleid gaan 
we dieper in op de najaarskinderen. Wanneer kies je ervoor een leerling na anderhalf jaar 
naar groep 3 te laten gaan en wanneer kies je voor een kleuterperiode van bijna drie jaar? 

Bij de beslissing of een kind wel of niet doorstroomt naar een volgende groep wordt altijd 
zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de leerling. Een ononderbroken leerproces is 
hierbij ons uitgangspunt en niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen in 
beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. 
Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord worden.  

https://secure.heuvelrug.nl/kies-uw-dorp/contactformulier-sociaal-dorpsteam_46313/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
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Als school hanteren wij een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep van 
najaarskinderen. Dit betekent in onze ogen dat een leerling op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden een goede ontwikkeling door moet maken. Er wordt o.a. gekeken 
naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling, motorische 
vaardigheden, concentratie, betrokkenheid en leer- en werkhouding. Het betekent niet dat 
een leerling op ieder gebied hoeft uit te blinken, maar we nemen wel alle 
ontwikkelingsgebieden in overweging bij het nemen van een beslissing.  

Wanneer najaarskinderen 4 jaar zijn en instromen in groep 1 worden ze zorgvuldig gevolgd 
door de leerkracht. Hierbij wordt door de leerkracht gebruik gemaakt van observaties, de 
Kanjervragenlijst (sociaal emotioneel) en uitslagen van toetsen zoals Cito en de toetsen 
leesproblemen en dyslexie. Indien het vermoeden bestaat dat deze kinderen mogelijk 
versneld kunnen doorstromen naar groep 2 dan nemen zij al deel aan de Cito-toetsen van 
groep 1 die afgenomen worden in juni (Rekenen en Taal voor kleuters E1).  

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden deze leerlingen geplaatst in de groep 1-2 (dus 
niet in 1 en niet in 2). De periode september tot januari wordt gebruikt om een goed beeld 
te krijgen van waar de leerling in zijn ontwikkeling zit. Wanneer een leerling al vroeg in het 
schooljaar zelf aangeeft mee te willen doen aan de opdrachten van groep 2 dan wordt deze 
mogelijkheid geboden. Leerlingen worden hierbij door de leerkracht ondersteund en 
begeleid maar zeker niet gepusht. Ouders worden hierover geïnformeerd tijdens het gesprek 
in februari. Leerlingen die consequent laten zien dat zij qua ontwikkeling aansluiten bij het 
niveau van groep 2 kunnen dan doorstromen naar groep 3. Deze beslissing wordt uiterlijk in 
mei genomen in overleg met de ouders. De keuze voor verkorting of verlenging wordt 
duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij twijfel of een verschil van mening wordt de 
directeur ingeschakeld. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.  

Samengevat: voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt bij de overgang naar 
de volgende groep. Het beleid van de school bepaalt wie er in aanmerking komt voor de 
vervroegde doorstroming. Overleg met de ouders ondersteunt die beslissing. De 
eindbeslissing blijft in handen van de directeur van de school. 

6.8  De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

 

Vanaf groep 6 ontvangen de ouders van ons een beeld over het niveau waarop de leerling 

vermoedelijk zal uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit beeld wordt gevormd op de 

wijze waarop de leerling zich de voorgaande jaren sociaal, emotioneel en cognitief heeft 

ontwikkeld. Naast kennis zijn doorzettingsvermogen, omgang in de groep, houding ten 

opzichte van het werk en eigen initiatief belangrijke eigenschappen voor de toekomst. Er 

wordt dus nadrukkelijk niet alleen naar de cito-scores en toets gegevens gekeken. Elke ouder 

heeft al een beeld gekregen in de rapporten van de voorgaande jaren en kunnen zien hoe de 

ontwikkeling van de leerling is verlopen. Het beeld is indicatief. In de komende jaren kan nog 

van alles gebeuren waardoor het uiteindelijke advies anders kan worden. De school geeft dit 

beeld zodat de ouders/verzorgers de ontwikkelingen kunnen volgen en in een later stadium 

niet voor (onaangename) verrassingen komt te staan. In de ontwikkelingsgesprekken aan het 

begin van het volgende schooljaar worden de ouders uitgenodigd er op terug te komen. 
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Tijdens de informatieavond van groep 8 stellen we u op de hoogte van de mogelijkheden van 

het voortgezet onderwijs. Eind september wordt tijdens het ontwikkelingsgesprek een 

voorlopig schooladvies meegegeven. Eind groep 6 en 7 wordt ook met u gekeken wat het 

mogelijke uitstroomprofiel van uw kind is. In het adviesgesprek in februari wordt het 

definitieve schooladvies gegeven. Het schooladvies komt als volgt tot stand: 

- Advies van de leerkrachten groep 6,7 en 8, intern begeleider, directeur. 

Gekeken wordt naar inzet, concentratie, verantwoordelijkheid en werkhouding. 

- Resultaten methodetoetsen 

- Resultaten LOVS vanaf eind groep 6 (niveau I t/m V) 

- Richtlijnen vanuit het voortgezet onderwijs 

Met alle voortgezet onderwijsscholen houden we contact en ontvangen we de resultaten 

van onze oud-leerlingen. Vanuit het voortgezet onderwijs horen we terug over onze oud-

leerlingen dat het sociale, evenwichtige kinderen zijn. Ze kunnen overweg met hun agenda 

en willen graag presteren. 

 

Wij hebben hoge verwachtingen van elke leerling. Zij presteren naar vermogen. Dat is niet 

alleen de verdienste van een school, maar dat hoort vooral bij de talenten van de leerlingen. 

Havo/vwo is niet per definitie beter dan vmbo. Het is vooral anders en je hebt er andere 

talenten en manieren van leren voor nodig. Kinderen en ouders zouden dat onderwijs 

moeten kiezen, waar je én gelukkig kunt zijn én je talent mag ontwikkelen. Kortom: Wij 

denken en zien nu al, dat kinderen sterk het VO in gaan en dat zij daar hun plek zeker zullen 

vinden. Ze nemen een rugzak vol ervaringen, kennis en een goede basisattitude mee. Ze 

leveren prima prestaties en zijn daar vooral trots op. 

 

6.9 Toelichting uitstroom gegevens Voortgezet onderwijs 
 

Om tot een goed advies te komen voor plaatsing op het Voortgezet Onderwijs maken we 
gebruik van de observatie- en toetsgegevens die wij van een leerling hebben. Eind groep 6 
geven wij een uitstroomverwachting en midden groep 8 een definitief advies. Het VO is 
verplicht om ons advies over te nemen. In april wordt de eindtoets afgenomen. Mocht 
blijken dat er dan een afwijkende hogere score uit komt, dan kan het advies naar boven toe 
bijgesteld worden. 

Het vervolgonderwijs heeft de richtingen VMBO: basisberoepsgerichte -, kader 
beroepsgerichte-, gemengde-, en theoretische leerweg, HAVO en VWO. In onderstaande tabel 
is opgenomen naar welke scholen de leerlingen in juli 2017 zijn gegaan: 

VO school Aantal 

Revius Lyceum Doorn 10 

De Breul 4 

Schoonoord, Doorn 3 

Het Ichtus College 2 

Rembrandt College 1 

OLZ 1 

Totaal 21 
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In onderstaande grafiek is in beeld gebracht naar welk type onderwijs de leerlingen van De 

Ladder in 2017 zijn gegaan. De uitstroom per jaar kan fluctueren.  

 

Advies Aantal 2015 % 2015 Aantal 2016 %  2016 Aantal 2017 % 2017 

VWO 12 27  14 50 9 43  

Havo/ Vwo 7 16  5 18 3 14  

Havo 10 22   2 10  

TL/ Havo 8 1  3 11 3 14 

TL 3 7  1 4 3 14 

Kader/ TL 2 4  2 7  1 5 

Basis/ Kader 3 6  3 11 0  

Aantallen en percentages uitstroomniveau voorgezet onderwijs 2015, 2016, 2017 

 

 

6.10 Logopedie 

 

Met ingang van het schooljaar 2010-2011 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten 

de logopedische screening in alle kernen uit te laten voeren door de GGD Midden-

Nederland, afdeling Jeugdgezondheidszorg. Minimaal 2 keer per jaar komt een logopedist 

van de GGD Midden-Nederland op school. Zij maakt, evenals de jeugdarts en -

verpleegkundige, deel uit van het JGZ-team van de GGD. Dit schooljaar komt Jeanette 

Markus, logopedist in Maarn, de screening van alle vijfjarigen en de controles n.a.v. de 

screening doen. De aandachtspunten zijn taal, spraak en articulatie, stem, vloeiende spraak, 

mondgewoonten en auditieve vaardigheden. De resultaten worden besproken met de 

groepsleerkracht en de ouders krijgen hierover bericht. 
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7. De ouders 

 

7.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 

 

Onze school heeft het samen-gevoel hoog in haar vaandel staan. Dit betekent dat de 

betrokkenheid van ouders bij de school erg op prijs wordt gesteld. Samen kunnen we een 

goed schoolklimaat scheppen voor onze leerlingen. Bewezen is dat betrokkenheid van 

ouders bij de school een positieve invloed heeft op zowel het sociale welbevinden als de 

leerprestaties van de leerlingen.  

Als ouder kunt u op veel manieren bij de school betrokken zijn. In de eerste plaats door aan 

uw kind te laten merken dat u geïnteresseerd bent in zijn/haar leerproces en prestaties op 

school. In de tweede plaats door regelmatig zelf te informeren naar de ontwikkeling van uw 

kind bij de groepsleerkracht. In de derde plaats is het fijn als de groepsleerkracht op de 

hoogte wordt gebracht wanneer er thuis bijzondere omstandigheden zijn. 

Daarnaast wordt aan het begin van het jaar in iedere klas een informatieavond gehouden. 

Ieder jaar worden er drie informatieve schoolinformatieavonden gehouden over 

schoolontwikkelingen. Ten slotte zijn er twee keer per jaar ontwikkelingsgesprekken.  

U kunt als ouder bovendien actief zijn in het bestuur, in de medezeggenschapsraad en in de 

oudercommissie. 

 

Bij vragen of problemen 

Soms kunnen kinderen met verhalen thuiskomen, waar u als ouder uw vraagtekens bij zet of 

geen raad mee weet. U kunt zich als ouder ongerust maken over de positie van uw kind in de 

klas, over zijn of haar vorderingen, over de contacten met leeftijdsgenoten of met 

leerkrachten. In alle gevallen vragen wij u contact met ons op te nemen. Soms kan een 

telefoontje (na schooltijd) verhelderend werken en als u behoefte heeft aan een gesprek, 

maken we daar graag een afspraak voor. In alle gevallen is het goed om rekening te houden 

met het feit dat er, overal waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt. Onze school is 

hierop geen uitzondering. 

 

Wegwijzer voor uw vragen 

- Vragen over zaken die de klas betreffen, worden in eerste instantie aan de 

groepsleerkracht gesteld. 

- Op school is een gespreksprotocol aanwezig. Dit ligt op school ter inzage. 

- Vragen die de school c.q. de organisatie betreffen kunt aan de directeur stellen. 

- Vragen over de zorg aan leerlingen kunt u stellen aan de intern begeleiders Audrey 

Nijman en Esther van den Top. 

 

Informatievoorziening voor gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor de school moeilijk zijn om 

te bepalen welke positie deze bij het verstrekken van informatie moet innemen. De wet 

biedt ons hierin een duidelijke richtlijn. Wij zijn als school verplicht beide ouders te 
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informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op 

informatie. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag heeft de verplichting om de 

andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind 

betreffen. 

Alleen met een rechterlijke beslissing mogen wij afwijken van deze informatieplicht en in dat 

geval moet een kopie van het schriftelijke bewijs aan de directie worden overlegd.  

Voor de rapportgesprekken worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. 

Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

 

7.2 De contacten met ouders 

7.2.1 Informatie  

 

Website www.deladder.nl 
Via onze website kunt u van veel schoolse zaken op de hoogte 
blijven. Hier vindt u actueel nieuws uit de groepen, mededelingen en 
aanvullingen op de activiteiten. De site wordt wekelijks bijgewerkt. 
Via de mail wordt u op de hoogte gebracht als er nieuwe informatie 
geplaatst wordt. 
 

 

Facebookpagina Basisschool De Ladder 
Like onze facebook pagina als u regelmatig informatie wilt krijgen of 
foto’s wilt bekijken van activiteiten op school. 
 

 

Twitter @DeLadderMaarn 
Volg ons op twitter voor de meest actuele informatie. 
 

 

7.2.2 Gespreksavonden 
Twee keer per jaar hebben we ontwikkelingsgesprekken voor alle groepen. Op deze avond 

hebben de ouders de gelegenheid het werk van hun kind (in) te zien en kan men met de 

groepsleerkracht van gedachten wisselen over de vorderingen van hun kind (zie kalender). 

De gesprekken duren 15 minuten. Elk schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 twee 

keer een rapport mee.  

7.2.3 Informatieavonden 

Enkele weken na de start van het nieuwe schooljaar wordt er per leergroep een 

informatieavond gehouden. Doel hiervan is om ouders te informeren over bv. de leerstof 

maar ook andere belangrijke groepszaken worden besproken. Wanneer deze avonden 

plaatsvinden staat vermeld in de jaaragenda. We trachten deze avonden zoveel mogelijk op 

verschillende dagen te plannen, zodat ouders de gelegenheid krijgen bij meerdere avonden 

aanwezig te zijn als ze meerdere kinderen op school hebben.  

 

 

http://www.deladder.nl/


 48 

7.3 Medezeggenschapsraad (MR) 

 

De medezeggeschapsraad op de Ladder 

bestaat uit vier leden. Mascha Bolweg en 

Willemien van Tiel vertegenwoordigen de 

oudergeleding. Esther van den Top en 

Marjon Doornebal vertegenwoordigen de 

teamgeleding.  

De ouders vertegenwoordigen de ouder- en 

kindgroep, de teamleden het schoolteam. 

De medezeggenschapsraad onderhoudt 

contact met het bestuur en de directie van 

de school.  

In een aantal zaken met betrekking tot het schoolbeleid heeft de MR een instemmings-

bevoegdheid, in andere gevallen heeft zij een adviesbevoegdheid. 

De hoofdtaken van de MR zijn: 

- Formeel overlegorgaan zijn tussen ouders en personeel enerzijds en met de directeur-

bestuurder anderzijds. 

- Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg 

- Het waken tegen discriminatie 

- Instemmen met de vaststelling van o.a. schoolplan, zorgplan en schoolgids. 

De notulen van de MR zijn openbaar en kunt u desgewenst opvragen via mr@deladder.nl 

7.4 De Oudercommissie (OC) 

 

De Oudercommissie (OC) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor de 

Ladder. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de OC is proberen de betrokkenheid van 

ouders bij de school te vergroten, zoals bij het startfeest op de Koeheuvels in september. 

 

Startfeest op de Koeheuvels, September 2017 



 49 

 

De Oudercommissieleden leveren hand- en spandiensten op school, ze organiseren 

activiteiten, kunnen advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) en gaan over de 

ouderbijdrage. Tijdens de algemene ledenvergadering is de begroting en afrekening te zien. 

Naast OC leden bestaat de OC uit takenteams.  

* Klus- en schoonmaakteam 

* Goede Doelenteam 

* Evenemententeam 

* Avondvierdaagseteam 

* Luizenteam 

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en voor de coördinatie 

van de inzet van hulpvaardige ouders. En het moge duidelijk zijn: de oudercommissie kan 

pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele ouders. Nieuwsgierig geworden naar de 

leuke taken? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Ladder: 

www.deladder.info en klik dan op onderstaande teams voor meer informatie. Aanmelden 

kan te allen tijde bij een van ons en u kunt ook altijd een mailtje sturen naar oc@deladder.nl 

7.5 Klassenouders/hulpouders 

 

Iedere leerkracht heeft een aantal ouders in 

zijn/haar groep, die behulpzaam zijn bij 

allerlei activiteiten. De klassenouder: 

- Is contactpersoon voor de OC 

- Ondersteunt bij activiteiten en evenementen 

- Is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht 

- Verwelkomt en begeleidt nieuwe ouders 

 

7.6 Ouderactiviteiten 

 

Voor alle ouders zijn er op onze school werkzaamheden te verrichten. Wij doen dan ook een 

beroep op u om uw vaardigheid, tijd en hulp beschikbaar te stellen. Wij denken hierbij aan: 

begeleiding bij sportfeesten en andere buitenschoolse activiteiten. Sinds enkele jaren is de 

luizenwerkgroep actief op onze school. Een groot aantal ouders controleert regelmatig alle 

leerlingen. Iedere groep beschikt over enkele ouders die meehelpen om de kinderen te 

controleren. Een vaste groep ouders controleert alle kinderen na iedere vakantie. Wanneer 

bij controle blijkt dat een kind hoofdluis heeft, wordt er altijd contact opgenomen met de 

betreffende ouders/verzorgers. Het is de bedoeling dat uw kind na schooltijd behandeld 

wordt met luizenlotion en de luizenkam. 

N.B. Het is absoluut geen schande om hoofdluis te hebben, maar het is wel veel werk voor 

ouders om hun kind te behandelen. Ons advies is dus: beter voorkomen dan genezen!  

 

http://www.deladder.info/
mailto:oc@deladder.nl
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7.7 Klachtenregeling 

 

Volgens de wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en 

beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bevoegd gezag en het personeel. Wanneer u 

een klacht heeft over de gang van zaken op school, dan kunt u dat het beste eerst melden 

aan de groepsleerkracht. In tweede instantie kunt u dat bij de directeur melden. Indien 

overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met het directeur-

bestuurder. De contactpersoon kan uw klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen 

Audrey Nijman en Esther van den Top. De vertrouwenspersoon zal proberen te bemiddelen 

om tot een oplossing van de klacht te komen. Indien dit niet lukt, kan zij ook begeleiden bij 

het indienen van een klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Het bestuur is 

aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 

 

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 

Postbus 82324      

2508 EH Den Haag 

Tel: 070-3861697 

Fax: 070-3020836 

Web: www.klachtencommissie.org   

Mail: info@klachtencommissie.org 

 

Klachten over seksuele intimidatie dan wel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt 

u ook melden bij de inspectie: meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel. 0900 1113111 (zie 

verder 'Inspectie van het onderwijs'). 

  

http://www.klachtencommissie.org/
mailto:info@klachtencommissie.org
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8. Financiën 

 

8.1 Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Voor elk gezin dat onze school bezoekt geldt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van €50,00 per 

kind. U ontvangt jaarlijks een nota voor de vrijwillige bijdrage.  

Wij verzoeken u deze bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL03 ABNA 

0484388533  o.v.v. Ouderbijdrage 2017-2018 en de naam van uw kind(eren) 

 

Hoe gaat de school om met de vrijwillige ouderbijdrage: 

Wettelijke basis 

- Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage aan ouders vragen voor extra 

voorzieningen en activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, of een schoolreisje. Ook mag 

het gevraagd worden voor aanvullend lesmateriaal of een museumbezoek. Dit zijn 

dan activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet door het 

Ministerie van OCW worden betaald. 

- Een school mag voor dit soort uitgaven een ouderbijdrage vragen, maar mag de 

leerlingen niet weigeren of van school sturen als de ouders de bijdrage niet of slechts 

gedeeltelijk willen betalen.  

- Ouders moeten op de mogelijkheid gewezen worden tot gedeeltelijke betaling.  

- Een school kan besluiten tot kwijtschelding van de bijdrage of een kortingsregeling, 

ook kan een school de mogelijkheid tot gespreide betaling aanbieden. 

- Ouders worden middels de medezeggenschapsraad (MR) door het bestuur in de 

gelegenheid gesteld in te stemmen met de vaststelling of wijziging van de hoogte en 

de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen (activiteiten).  

- Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze gelden in de 

ALV. 

 

Beleid  ‘De Ladder’: Solidariteit  

- De Ladder kiest ervoor om de ouderbijdrage te besteden aan extra curriculaire 

(maatschappelijke, sociale, culturele en anderszins vormende) activiteiten die niet 

door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, maar die de school vindt passen 

binnen haar visie op goed en breed onderwijs. De Ladder besteedt het geld dus niet 

aan bijvoorbeeld een extra vakleerkracht of extra lesmaterialen. 

- Ondanks het feit dat alle leerjaren zo hun eigen activiteitenprogramma’s  kennen, die 

wat betreft kosten uiteen kunnen lopen, vraagt De Ladder om een vast bedrag per 

kind per schooljaar. Dit doen we vanwege de solidariteit van ouders onderling voor 

het onderwijs op de school als geheel. De kosten kunnen eventueel in termijnen 

betaald worden. In geval van financiële onmacht kunnen ouders aan het bestuur het 

verzoek voorleggen de ouderbijdrage in specifieke gevallen kwijt te schelden. 

- Er is één bepaalde activiteit die buiten de ouderbijdrage valt en dat is het kamp van 

groep 8. De verschillen per leerjaar zijn daar te groot om in het solidariteitsprincipe 
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betrokken te kunnen worden. Dit bedrag zal ieder jaar apart in rekening worden 

gebracht.  

- Als kleine en betrokken school kiest De Ladder er voor om de betaling van de 

vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks via een factuur aan te bieden. Om de 

administratieve last voor ouders en school te beperken, maakt de Ladder geen aparte 

formele overeenkomst hiervoor op. 

 

8.2 Verzekering 

 

Het schoolbestuur sluit voor de leerlingen en leerkrachten een collectieve verzekering af aan 

het begin van een nieuw schooljaar via de Besturenraad in Den Haag. De dekking van deze 

verzekering geldt tijdens het verblijf in en rond de school, op weg van en naar school, tijdens 

gymnastieklessen, tijdens schoolreisje, schoolkamp en excursies. 

De kosten voor deze verzekering worden betaald uit de ouderbijdrage. 

 

8.3 Schoolkamp/schoolreis 

 

Ieder schooljaar gaat groep 8 drie dagen op schoolkamp. We proberen ieder jaar een locatie 

te vinden waar de kinderen op de fiets naar toe kunnen. 

Het programma bestaat uit diverse activiteiten rondom een thema zoals het maken van een 

kampvlag, hutten bouwen en kanoën en kampliedjes zingen bij het kampvuur. De kosten 

bedragen ongeveer €70,- per leerling. De leiding van het kamp bestaat uit leerkrachten, 

eventueel aangevuld met enkele ouders. Het kamp vindt plaats aan het begin van het 

schooljaar, zodat er een groepsband opgebouwd kan worden met de kinderen en de 

leerkrachten.   

 
 

Kamp groep 8, September 2017 
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8.4 Buitenschoolse kinderopvangmogelijkheden 

 

In Maarn zijn twee verschillende buitenschoolse opvang mogelijkheden.  

 

BSO De Trommelaar 

De BSO vindt plaats op de Trommelaar, aan de Buurtsteeg in Maarn en maakt gebruik van 

een binnenruimte en buitenruimte 

Buurtsteeg 11, 3951 LL Maarn,  0343-44441010,  

a.vanbeurden@kmnkindenco.nl, www.kmnkindenco.nl. 

 

Sport BSO Maarn 

Sport BSO Maarn is te vinden op het terrein van Sportvereniging Maarn Maarsbergen en 

maakt gebruik van de sportvelden en de binnenruimte.  

Buurtsteeg 9, 3951 LL Maarn, 06-52548781  

info@skdd.nl, www.skdd.nl 

 

8.5 Goede doel 

 
Jaarlijks sparen de leerlingen voor een goed doel door wekelijks een bijdrage mee te nemen 
op vrijdag. Het doel van het goede doel is het verlenen van morele en materiële steun aan 
instellingen, die deze steun gebruiken ter verbetering van de sociale, economische of 
culturele leefomstandigheden van bevolkingsgroepen. De oudercommissie ondersteunt de 
school bij het goede doel.  

Door middel van acties en spaarpotjes 
wordt getracht het benodigde geld bij 
elkaar te sparen. Het goede doel voor 2017-
2018 zal bij de start van het schooljaar 
bekend gemaakt worden. Op onze website 
wordt u op de hoogte gehouden over dit 
project. Tijdens de schoolprojectvieringen 
krijgt u informatie over het goede doel door 
twee leerlingen uit groep 8 die tot 
'ambassadeur' van dit project zijn benoemd. 
Zij zorgen ervoor dat de leerlingen op de 
hoogte blijven. Wij voelen het als een deel 
van onze verantwoordelijkheid om de 
kinderen mondiaal bewustzijn en 
medeverantwoordelijkheid voor de nood in 
de wereld bij te brengen. Wij hopen dat u, 
als ouders, ons zult ondersteunen en helpen 
om aan de kinderen het belang van de 
bijdrage duidelijk te maken. Voor nadere 
informatie kunt u altijd contact opnemen 
met de schoolleiding. 
 

Goed doel actie schoenmaatje, November 2016 

mailto:a.vanbeurden@kmnkindenco.nl
http://www.kmnkindenco.nl/
mailto:info@skdd.nl
http://www.skdd.nl/
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