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Inleiding 

 

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,  

 

Dit is de schoolgids van katholieke basisschool Het Veldhuis voor het schooljaar 2020-2021. 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun 

kind(eren). De schoolgids geeft u een beeld van het onderwijs en de sfeer die wij op Het 

Veldhuis willen nastreven. Dit kan u helpen bij het kiezen van de juiste school.  

 

Daarnaast is de schoolgids ook bestemd als naslagwerk voor ouders die al een of meer 

kinderen op onze school hebben. Deze gids wordt jaarlijks geactualiseerd.  

 

Behalve deze schoolgids wordt ook een separate stichtingsdeel toegevoegd. Deze is te 

vinden op onze website. In dit deel is informatie te vinden over onder meer: 

● Visie en doelstellingen van de stichting 

● Personeelsbeleid 

● Visie op de rol van ouders 

● Klachtenprocedure 

● Toelatingsbeleid 

● Leerplicht, verzuim en verlof 

● Ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs 

 

Mocht u naar aanleiding van de schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij 

dat graag van u.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Maurice Boonstra, directeur 

Femke de Korte, schoolleider 
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Iedereen is welkom! 

Het Veldhuis is een ambitieuze school in de wijk Veldhuizen. De leerlingen bij ons op school 

komen uit de wijk Veldhuizen, de Balije en Vleuterweide en zij vormen een goede 

afspiegeling van de bewoners in deze wijken. Wij vinden het van essentieel belang om onze 

leerlingen op te leiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers. 

 

Onze kernwaardes zijn: veiligheid, respect en vertrouwen. Vanuit onze Rooms Katholieke 

identiteit en met respect voor ieders overtuiging, zijn alle kinderen welkom op Het Veldhuis. 

Wij bieden de leerlingen een veilige plek waar zij zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. 

Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus 

worden genomen en waar ze met vertrouwen alles kunnen leren.  

 

Informatie over de school 

Basisschool Het Veldhuis opende haar deuren op 16 augustus 1999 in een Multi Functionele 

Accommodatie. De MFA ‘De Bonte Berg’ huisvest op dit moment twee scholen, waarvan Het 

Veldhuis twee derde van het gebouw beslaat. In dit cluster is ook de interne kinderopvang 

georganiseerd. Het Veldhuis werkt nauw samen met deze interne kinderopvang KMN Kind & 

Co. 

 

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zijn er circa 350 leerlingen, verdeeld over 14 

groepen. Het team van Het Veldhuis bestaat uit circa 30 medewerkers. Er werken zowel 

parttime als fulltime leerkrachten in de groepen. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten die 

in alle groepen ondersteunen om samen met de leerkracht de leerlingen te begeleiden in 

hun ontwikkelproces. Tevens is er een vakspecialist bewegingsonderwijs die wekelijks de 

gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgt.  

 

Om het onderwijsproces schoolbreed in goede banen te leiden, zijn er 2 

kwaliteitscoördinatoren (KC) binnen Het Veldhuis. Zij zorgen samen met de leerkrachten 

voor een doorgaande ontwikkelingsleerlijn van de leerlingen.  

 

Het team wordt ondersteund door een managementassistente en conciërge. De school en 

het team worden aangestuurd door het managementteam (MT), bestaande uit een 

directeur en schoolleider. 
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1. Wie zijn wij? 

 

Het Veldhuis, parallel veranderen en ontwikkelen om het beste onderwijs voor alle kinderen 

te realiseren. Team, ouders en externe partijen werken samen om dit doel te bereiken. 

 

Goed onderwijs draait om keuzes maken. Iedereen leert elke dag, maar met een goede 

leerkracht, geschikt lesmateriaal, ruimte voor begeleide inoefening en gericht op feedback 

leer je sneller en beter. De succeservaringen die daaruit volgen zijn voor onze leerlingen 

essentieel om het plezier in leren en ontwikkelen een leven lang vast te houden. Iets wat 

hen, in onze overtuiging, heel veel zal opleveren in hun toekomstige schoolloopbaan, werk 

en leven.  

 

Het Veldhuis is volop in ontwikkeling tot een High Performing School (HPS). Er wordt ingezet 

op de vijf pilaren van een High Performance Organisation (HPO) (De Waal, 2009). We 

werken met elkaar aan de verbetering van zowel organisatie- als de onderwijskwaliteit. We 

doen dit op basis van een verzameling van gedegen internationaal wetenschappelijk 

onderzoek naar hoe de beste scholen op de wereld hun leerlingen ook aantoonbaar het best 

mogelijke onderwijs bieden. Dat onderzoek geeft ons richting en inzicht in welke zaken er 

echt toe doen. 

 

In iedere sector zijn er organisaties die langdurig beter presteren dan vergelijkbare 

organisaties. Uit onderzoek is gebleken dat deze organisaties zich kenmerken door 5 

factoren (zie figuur 1): 

1. Hoge kwaliteit van management 

2. Hoge kwaliteit van medewerkers 

3. Openheid & actiegerichtheid 

4. Langetermijngerichtheid 

5. Continue verbetering  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    Figuur 1: 5 factoren van een HPS 
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Onze missie 

 

Het Veldhuis:  
Hier kan een kind alles leren! 

 

Op Het Veldhuis hebben wij het vertrouwen dat alle kinderen alles kunnen leren. Dit 

betekent dat met gerichte instructie en voldoende oefening een kind in aanleg alles kan 

leren. 

 

Onze visie 

Het Veldhuis heeft een visie ontwikkeld en beschreven aan de hand van een visie op vier 

deelgebieden (zie figuur 2):  

- Visie op leren; hoe werkt leren? 

- Visie op leren organiseren; hoe kunnen we dit leren organiseren? 

- Visie op professionaliteit; wat verwachten we van een professional? 

- Visie op veranderen; hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen? 

 

 
 Figuur 2: Visiekwadrant 
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Visie op leren 

Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Kennis is de basis van het leren, 

waarna we de kennis verbinden aan vaardigheden. Om onze leerlingen effectief te laten 

leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun lange termijn 

geheugen opslaan. Wij als professional moeten rekening houden met hoe onze hersenen 

werken en hoe je je onderwijs zo effectief mogelijk vormgeeft. Wij blijven onszelf continu 

ontwikkelen aan de hand van wat de wetenschap hierover zegt. 

 

In het leren richten we ons op drie doeldomeinen: kwalificatie (het aanleren van de nodige 

kennis en vaardigheden), burgerschapsvorming (ontwikkelen op sociaal en emotioneel 

gebied tot kritische burger) en persoonlijk leiderschap (persoonsvorming, hoe kan ik regie 

uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling). 

 

Visie op leren organiseren 

De leerkracht is de kern van goed onderwijs. Een effectieve didactische aanpak hierbij is 

essentieel. Binnen Het Veldhuis gebruiken alle leerkrachten dezelfde didactische aanpak bij 

het aanleren van kennis en vaardigheden, namelijk het expliciete directe instructiemodel 

(EDI). EDI is een bewezen aanpak om de effectiviteit van onze lessen te verhogen en te 

zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het ophalen van 

voorkennis, het stellen van een helder lesdoel en het geven van een duidelijke instructie zijn 

van essentieel belang. Na de instructie checkt de leerkracht door het stellen van gerichte 

vragen welke leerlingen het lesdoel behaald hebben en welke leerlingen nog extra 

ondersteuning of (leer)tijd nodig hebben. ICT wordt gebruikt als ondersteunend middel om 

effectief te leren. 

 

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs neer te zetten is een veilig en vertrouwd 

pedagogisch klimaat van belang. Er heerst op school een klimaat van rust, regelmaat en 

structuur. Er is een eenduidige aanpak voor belonen en corrigeren. We stimuleren positief 

gedrag zo veel als mogelijk.  

We werken nauw samen met ouders, waarbij we overlegmomenten en 

informatiebijeenkomsten organiseren, waardoor het kind zich het beste kan ontwikkelen.  

 

Op Het Veldhuis maken de leerkrachten gebruik van elkaars kwaliteiten. Een aantal periodes 

per jaar werken we in blokken van 6 weken thematisch. Hierbij krijgen de leerlingen een 

aantal middagen in de week onderwijs in circuitvorm. De leerkrachten dragen op school 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen. 
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Visie op professionaliteit 

Het Veldhuis is een lerende organisatie, waarbij de leerkrachten samenwerken in leerteams. 

In leerteams staat continu het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs  

centraal. We doen dit door middel van collectief actieonderzoek, het verzamelen van data 

en wetenschappelijke artikelen worden bestudeerd. Leerkrachten professionaliseren zich 

continu. Er wordt intensief samengewerkt, o.a. door het gezamenlijk maken van lessen 

(Lesson Study), waarbij elkaars ontwikkeling gestimuleerd wordt en er gebruik wordt 

gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten. We spreken dezelfde taal en iedereen is 

verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, passend bij de doelen van de organisatie. 

 

Visie op veranderen 

Als lerende organisatie zijn wij continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), 

verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). Dat betekent dat wij onze 

visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en 

niet veranderd wordt.  

Verandering vindt vooral plaats door professionalisering. Leerkrachten zijn eigenaar van hun 

eigen ontwikkeling en van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de school. We 

zorgen voor een stabiele basis met duidelijke regels en afspraken in de school. Hierdoor is er 

tijd en ondersteuning voor alle professionals om te leren en continue ontwikkeling te 

realiseren. 
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2. Ons onderwijs 

 

Lestijden 

Op Het Veldhuis werken we voor alle groepen met vijf gelijke lesdagen van 08.30 - 14.00 

uur. 

Elke ochtend gaan de schooldeuren om 08.15 uur open voor onze leerlingen en kunt u uw 

kind(eren) naar de groep brengen.  

Zowel ‘s ochtends als ‘s middags hebben de kinderen een pauze van 30 minuten. Hiervan 

wordt 15 minuten besteed aan eten en drinken en 15 minuten wordt er buiten gespeeld.  

 

Kinderen moeten op de basisschool in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur les krijgen. Dat komt 

neer op een gemiddelde van 940 uur per schooljaar. Elke school houdt een kleine marge aan 

extra lesuren aan, voor onvoorziene omstandigheden.  

 

Groepen 

In augustus 2020 starten wij met 14 groepen. 

Groep 1/2: 2 groepen 

Groep 3: 1 groep 

Groep 3/4: 1 groep 

Groep 4: 1 groep 

Groep 5: 2 groepen 

Groep 6:  1 groep 

Groep 6/7: 1 groep 

Groep 7:  2 groepen 

Groep 8: 3 groepen 
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Vakgebieden 

Onze leerinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt 

lesgegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de methodes die wij hierbij gebruiken.  

 

Vakgebied Methode Groep 

Levensbeschouwing Trefwoord Groep 1 t/m 8 

Taalontwikkeling Leessleutel 
 
Lijn 3 
 
Staal Taal 
Staal Spelling 

Groep 1/2 
 
Groep 3 
 
Groep 4 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 

Voortgezet technisch lezen Estafette Groep 4 t/m 8 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8 

Rekenen Getal & Ruimte junior Groep 1 t/m 8 

Schrijven Schrijfdans 
 
Klinkers 

Groep 1/2 
 
Groep 1 t/m 8 

Zaakvakken Argus Clou Groep 5 t/m 8 

Engels iPockets 
 
Our Discovery Island 

Groep 1 t/m 4 
 
Groep 5 t/m 8 

Verkeer VVN Verkeersmethode Groep 5 t/m 8 
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Levensbeschouwing 

Het Veldhuis is een katholieke basisschool en deze identiteit dragen wij ook uit. Naast het 

dagelijks gebruik van de methode Trefwoord besteden we tijdens onze vieringen zoals Kerst, 

Carnaval en Pasen aandacht aan de Katholieke identiteit. In groep 4 kunnen kinderen 

deelnemen aan het Eerste Heilige Communie project. Ter voorbereiding hierop behandelen 

wij met alle kinderen uit groep 4 onderdelen uit het project “Wij horen bij elkaar”. De keuze 

of het kind wel of niet de Eerste Heilige Communie gaat doen ligt uiteraard bij de ouders.  

 

Groep 1/2 

Kinderen die 4 jaar zijn en bij ons naar school gaan, worden in een bestaande kleutergroep 

opgenomen. Mocht het zijn dat de bestaande kleutergroepen vol zijn, dan vormen wij een 

nieuwe groep 1/2.  

 

Het is belangrijk om kinderen, vanaf het moment dat ze bij ons in groep 1 op school komen, 

op weg te helpen naar zelfstandigheid. In groep 1 besteden we veel aandacht aan het 

wennen op school. Wij leren ze dit in kleine stapjes (zelf je jas ophangen, zelf je naamkaartje 

opruimen, zelf je werkplek netjes maken enz.). Kinderen gaan hierdoor ervaren dat het leuk 

is om zelf dingen te kunnen, hun zelfvertrouwen groeit en het gevolg daarvan is dat ze 

lekker in hun vel zitten en open zullen staan om nieuwe dingen te leren. In groep 2 wordt de 

zelfstandigheid steeds meer uitgebouwd. We bieden alle leerlingen in groep 1/2 

voorbereidende lees- en rekenactiviteiten aan.  

 

Gedurende 6 weken staat een thema centraal in de groep. Vanuit doelen creëren we 

activiteiten passend bij een thema. De verschillende methodes die wij gebruiken, zoals: 

Leessleutel, Getal & Ruimte Junior, Schrijfdans, Klinkers en Trefwoord bieden ondersteuning 

bij de voorbereiding van doelgerichte activiteiten.  

 

We starten de dag met spelinloop. Tijdens de speelwerkles spelen de leerlingen in de 

hoeken, werken ze met ontwikkelingsmaterialen uit de kast, werken ze aan hun weektaken 

of leren ze in kleine stapjes ook zelfstandig te werken. Iedere dag krijgen de kleuters op 

twee momenten ontwikkelingsactiviteiten in de kring aangeboden. Dit kan met de hele 

groep of met groepjes apart (de kleine kring). In de kleine kring kan de leerkracht aandacht 

geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of juist aan de leerlingen die 

wat verder zijn in hun ontwikkeling. Het gaat dan om taalontwikkeling, rekenontwikkeling, 

wereldoriëntatie, muzikale ontwikkeling, sociale ontwikkeling en levensbeschouwelijke 

ontwikkeling. Ook zijn er twee keer per dag bewegingsactiviteiten, binnen in het speellokaal 

en/of buiten op het plein. 
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Bewegingsonderwijs 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen wekelijks bewegingsonderwijs aangeboden 

door de vakspecialist bewegingsonderwijs. Hiervoor maken wij gebruik van de sportzaal 

Broos Gerssen welke gelegen is naast de school. 

 

Rots & Water 

Op het Veldhuis is Rots en Water een vast onderdeel van ons lesprogramma ‘sociaal 

emotioneel’. De Rots en Water lessen worden geïntegreerd in de lessen 

bewegingsonderwijs en gegeven door een speciaal opgeleide Rots en Water trainer. 

  

De onderwerpen die in de Rots en Water lessen aan bod komen zijn onder andere: 

- Stevig staan (gronden), centreren, focus en ademhaling; 

- Het leren lezen van lichaamstaal; 

- Het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen; 

- Kiezen voor jezelf en je (desnoods) afsluiten voor groepsdruk (Rotskwaliteit); 

- Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (Waterkwaliteit); 

- Zelfvertrouwen; 

- Zelfbeheersing. 

 

Kunstzinnige oriëntatie 

Creatieve vakken zijn belangrijk, omdat zij een ander beroep op de hersenen doen dan taal 

en rekenen. Kinderen leren goed kijken en luisteren, reflecteren, creatief te denken en 

verschillende oplossingen voor problemen te vinden. Tegelijkertijd leren kinderen zich te 

uiten en groeit hun zelfvertrouwen. In alle groepen besteden we aandacht aan de 

kunstzinnige vakgebieden: beeldende vorming, muziek, dans en drama. Een aantal periodes 

per jaar werken we in blokken van 6 weken thematisch. Hierbij krijgen de leerlingen een 

aantal middagen in de week onderwijs in circuitvorm. 

We werken samen met CO Utrecht (Cultuur Onderwijs Utrecht). Elke groep bezoekt jaarlijks 

een voorstelling, dan wel binnen of buiten de school. 

 

ICT 

Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Deze wordt bij de 

instructie ingezet. Daarnaast beschikken wij over ruim voldoende chromebooks. Deze zetten 

we in voor (herhaalde) inoefening en wordt geïntegreerd aangeboden in ons 

onderwijsaanbod.  
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Huiswerk 

Op Het Veldhuis verstaan wij onder huiswerk werk dat vanuit school wordt meegegeven aan 
de leerlingen en waarvan wij verwachten dat de leerlingen dit werk thuis maken en of leren. 
Er is een doorgaande lijn waarin de hoeveelheid van het huiswerk wordt opgebouwd.  
 
De doelen waarom wij huiswerk meegeven zijn de volgende: 

- Bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen. 
- Bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen. 
- Bevorderen studievaardigheden van leerlingen. 
- Bevorderen ouderbetrokkenheid bij schoolwerk van leerlingen. 
- Voorbereiden van de leerlingen op voortgezet onderwijs. 
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3. Waar staan wij voor, pedagogisch klimaat 

 

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs neer te zetten is een veilig en vertrouwd 

pedagogisch klimaat van belang. Er heerst op school een klimaat van rust, regelmaat en 

structuur. Er is een eenduidige aanpak voor belonen en corrigeren. We stimuleren positief 

gedrag zo veel als mogelijk.  

We werken nauw samen met ouders, waarbij we overlegmomenten en 

informatiebijeenkomsten organiseren, waardoor het kind zich het beste kan ontwikkelen.  

 

Onder de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen verstaan wij de ontwikkeling van 

het samenleven met anderen en het om kunnen gaan met eigen en andermans gevoelens. 

Mensen ontwikkelen zich sterk op sociaal-emotioneel gebied van hun 1e tot hun 20e 

levensjaar. Wij als school zijn ons daarvan bewust en willen daar binnen ons onderwijs dan 

ook aandacht voor hebben.  

 

Onze focus ligt vooral op (zie figuur 3):   

- Het werken aan een veilige relatie  

Leerlingen voelen zich geaccepteerd, voelen dat ze erbij horen, dat ze welkom zijn en 

voelen zich veilig in de klas en op school.   

- Het bevorderen van het competentiegevoel  

Leerlingen ervaren dat zij de taken die zij moeten doen aankunnen en dat ze 

gedurende hun schoolloopbaan ook steeds meer aankunnen. Zij ontwikkelen 

hierdoor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.   

- Het bevorderen van autonomie  

Leerlingen worden begeleid in het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van taken en 

het nemen van verantwoordelijkheid. Ze worden zich ervan bewust dat zij hun eigen 

leerproces kunnen aansturen door bewuste keuzes te maken. 
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Figuur 3: model van pedagogisch basisklimaat (Luc Stevens) 

 

Veiligheid, respect en vertrouwen  

We begroeten de leerlingen bij binnenkomst persoonlijk, noemen elkaar bij de naam en 

werken aan sociale vaardigheden. Overal in de school wordt rustig gewerkt en we 

benaderen elkaar respectvol. Zo willen we ervoor zorgen dat elke leerling zich veilig voelt.  

 

Welbevinden en Zelfvertrouwen  

Het welbevinden en zelfvertrouwen van onze leerlingen staat centraal. In alle klassen 

werken we met zichtbare complimenten. Afspraken en regels hangen duidelijk zichtbaar in 

alle klassen. Hierdoor hebben we een duidelijk en positief pedagogisch klimaat.  

 

Werken aan wat werkt  

We hebben duidelijke gedrags- en omgangsafspraken. Uitgangspunt bij onze benadering is 

dat we uitgaan van datgene wat het kind al kan en dat hij/zij van zijn fouten mag leren.  

 

Ik hoor erbij, ik kan het zelf, ik weet hoe het moet  

Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en zelf keuzes maken, zijn belangrijke 

ingrediënten binnen ons leerproces. Zo verhogen we de betrokkenheid van de leerlingen.  

 

Uitdagen  

We staan erom bekend dat we goed voor onze leerlingen zorgen. Dat geldt voor de 

leerlingen die een extra steuntje nodig hebben, maar ook voor de leerlingen die fluitend 

door de leerstof heen gaan. De lokalen en gangen hebben we uitdagend ingericht.  
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Leerlingen worden zo geprikkeld om zich goed te ontwikkelen. We gebruiken moderne 

materialen en hulpmiddelen om het leren zo interessant mogelijk te maken.  

 

De leraar doet ertoe  

Op onze school zien wij de leraar als spil van het gehele onderwijsproces. We stellen samen 

met onze leraren ontwikkeldoelen vast en scholen ons continu bij. We zijn een lerende 

organisatie.  

 

Samen  

Op onze school leren we van elkaar, zijn we van elkaar afhankelijk en delen we kennis en 

vaardigheden. Samenwerken is dan ook een belangrijk sleutelwoord in onze school.  

 

Dynamisch  

De maatschappij is dynamisch; dus is ons onderwijs dat ook. We erkennen dat de snel 

veranderende maatschappij voortdurend andere eisen stelt aan de vaardigheden van 

mensen. Ontwikkelingen vragen om tijdig en adequaat anticiperen. Dat geldt natuurlijk ook 

voor onze visie.  
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4. De zorg voor onze leerlingen 

 

Binnen Het Veldhuis gebruiken alle leerkrachten dezelfde didactische aanpak bij het 

aanleren van kennis en vaardigheden, namelijk het expliciete directe instructiemodel (EDI, 

figuur 4). EDI is een bewezen aanpak om de effectiviteit van onze lessen te verhogen en te 

zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Het ophalen van 

voorkennis, het stellen van een helder lesdoel en het geven van een duidelijke instructie zijn 

van essentieel belang. Na de instructie checkt de leerkracht door het stellen van gerichte 

vragen welke leerlingen het lesdoel behaald hebben en welke leerlingen nog extra 

ondersteuning of (leer)tijd nodig hebben.  

 

 
Figuur 4: Expliciete directe instructiemodel 
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Het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen 

Groep 1/2 

In onze kleutergroepen gebruiken wij het digitaal, ontwikkeling volgsysteem KIJK!. Met dit 

systeem observeren, registreren en stimuleren we de ontwikkeling van de leerling. We 

kijken allereerst naar de basisgegevens welbevinden en betrokkenheid. Welbevinden en 

betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. We kijken of 

een leerling nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is en of het voldoende zelfvertrouwen 

heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol overgave met iets bezig kan zijn 

en ten volle zijn mogelijkheden aanspreekt. Vervolgens kijken we naar verschillende 

ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke - en 

auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling en oriëntatie in ruimte en tijd. 

Op basis van deze informatie kunnen we zien of de leerling op niveau zit en bij welke 

leerling sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of een ontwikkelingsachterstand.  

 

Groep 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 volgen we de ontwikkelingen van alle leerlingen met twee soorten toetsen: 

1. Methodegebonden toetsen: dit zijn toetsen die in de lesmethodes zijn opgenomen 

en toetsen het korte termijngeheugen. 

2. Niet methodegebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen en toetsen het lange 

termijngeheugen. Volgens de landelijke richtlijnen nemen wij de Cito-toetsen 

rekenen, technisch lezen en spelling in de groepen 3 t/m 7 twee keer per jaar af. De 

Cito-toets begrijpend lezen wordt eind groep 3 afgenomen en in de groepen 4 t/m 7 

twee keer per jaar. De Cito-toets woordenschat wordt één keer per jaar, in het 

midden van het jaar, afgenomen. In de groepen 8 nemen wij de Cito-toetsen één 

keer per jaar af. 

 

De Centrale eindtoets wordt in groep 8 in april gemaakt. De uitslag van de toets geeft geen 

indicatie meer betreffende de vorm van voortgezet onderwijs welke bij de leerling zou 

kunnen passen. De definitieve adviezen zijn op die data al bekend en de leerlingen zijn 

opgegeven op de VO-scholen. Wel geeft de Centrale Eindtoets een indicatie van het 

onderwijs dat de leerlingen op Het Veldhuis hebben genoten. Bij een hogere score op de 

Centrale Eindtoets dan het definitieve schooladvies, heroverweegt Het Veldhuis het advies. 

Bijstellen is niet verplicht. Bij een lagere score op de Centrale Eindtoets verandert er niets.  

 

Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling door middel van het 

leerlingvolgsysteem Zien!. Zien! hanteert zeven dimensies. Twee dimensies geven  
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informatie over het welbevinden en de betrokkenheid (signaaldimensies). De overige vijf 

dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal emotioneel gebied 

(vaardigheidsdimensies). 

 

De verslaggeving over leerlingen 

De leerkrachten houden de gegevens van de ontwikkeling van de leerlingen bij middels een 

leerlingdossier in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit dossier worden gegevens  

opgenomen over de leerling, gesprekken met ouders, toets- en rapport resultaten van de 

verschillende jaren en eventuele bevindingen en resultaten van onderzoeken.  

 

Verslaggeving aan de ouders/verzorgers 

Twee keer per jaar, in februari en juni/juli, ontvangen ouders/verzorgers een schriftelijk 

rapport onder de ontwikkeling van hun kind(eren). Observaties van de leraar, de resultaten 

van de methodegebonden toetsen en niet methodegebonden toetsen zijn de basis voor het 

leerlingrapport en de bespreking met de ouders.  

Verslaglegging van de leerlingen van groep 1/2 vindt plaats aan de hand van het 

volgsysteem KIJK!. Instroom leerlingen worden pas na 3 maanden geregistreerd in KIJK!. Dit 

betekent dat alleen de leerlingen die voor 1 oktober instromen in februari een rapport 

ontvangen. In juni ontvangen alleen de leerlingen een rapport die voor 1 maart zijn 

ingestroomd. 

Daarnaast werken wij met de ouderportaal van ParnasSys. Hier heeft u inzicht in de NAW 

gegevens van uw kind(eren), resultaten van de methode gebonden toetsen, resultaten van 

niet methodegebonden toetsen en de rapporten.   

 

Extra begeleiding 

De leerkracht stemt de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen. Wij gebruiken een kennisrijk curriculum en hebben methoden die voldoen 

aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven hoe de leerlingen zich de desbetreffende 

leerstof eigen moeten kunnen maken. Sommige leerlingen hebben meer zorg en begeleiding 

nodig, deze leerlingen worden ingebracht in het leerteam.  

In deze leerteams worden leerlingbesprekingen gehouden waarin zij elkaar adviseren en 

ervaringen uitwisselen. We werken we met alle leerlingen toe naar de einddoelen van het 

leerjaar. Wanneer blijkt dat de leerling zich niet voldoende ontwikkelt en daardoor de 

einddoelen niet gaat halen doen we een interventie waardoor de leerling deze doelen 

alsnog behaald. Soms lukt het een leerling niet om het basisniveau van de groep te behalen. 

Daarbij kunnen cognitieve en/of sociaal emotionele factoren een rol spelen. Een zogenaamd  
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Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) wordt dan opgesteld. Het uitstroomniveau wordt 

uitgerekend en haalbare doelen geformuleerd met passende methodieken. Hierover wordt 

uiteraard met de ouders vanaf het begin uitvoerig overlegd. De leerkrachten worden hierbij 

ondersteund door de kwaliteitscoördinatoren.  

 

Als de school, na overleg met ouders, tot de conclusie komt dat de basisondersteuning ten 

aanzien van een ondersteuningsvraag van een leerling niet afdoende is, kan de school na 

verleende Advisering en Ondersteuning door het samenwerkingsverband (SWV) besluiten 

een onderwijsondersteuningsarrangement (ARR) aan te vragen. Het aanvragen van een  

arrangement gebeurt bij de toelatingscommissie (TLC) van het SWV middels een OPP en 

relevante ondersteunende gegevens (zoals onderzoeksverslagen, logopedische verslagen 

e.d). De school is verantwoordelijk voor een adequate onderbouwing van de aanvraag. Een  

arrangement kan bestaan uit een financiële vergoeding vanuit het SWV op basis van de 

aanvraag door de school. Of een arrangement op een S(B)O school, een leerling gaat dan 

onderwijs volgen op een school voor Speciaal basisonderwijs of Speciaal onderwijs. De 

afzonderlijke arrangementen hebben globaal bezien de volgende kenmerken: de mate van 

toekenning in geld, de duur (eenmalige tot structurele inzet gedurende maximaal een jaar) 

en interne en/of externe inzet van specialisten. De TLC besluit over de uiteindelijke 

toekenning van het arrangement. Als u meer over dit traject wilt lezen, kunt u terecht op de 

website van het samenwerkingsverband: www.swvutrechtpo.nl. 

 

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 verandert ook de 

verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). 

Voor cluster 1 (kinderen met een visusprobleem) blijft de aanmeldingsprocedure 

ongewijzigd. Voor cluster 2 (kinderen met een taal/spraakprobleem of autisme) kan in 

samenspraak met het samenwerkingsverband een licht, medium of intensief 

arrangementen aangevraagd worden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In de SOP beschrijft de 

school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden, welke middelen 

de school ter beschikking heeft, maar ook wat de grenzen van de school zijn. Het gaat om de 

specifieke zorg die geboden kan worden, maar ook welke expertise er in de school direct of 

indirect aanwezig is. Bijvoorbeeld extra deskundigheid op het gebied van dyslexie, 

dyscalculie, autisme, gedrag etc. In de driehoek is schematisch aangegeven dat voor de 

meeste kinderen de basis en de mogelijkheid om extra te ondersteunen voldoende  

 

http://www.swvutrechtpo.nl/
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mogelijkheden biedt. Als de ondersteuning die nodig is, ondanks alle inzet niet voldoende is, 

dan is er de mogelijkheid om de leerling te verwijzen naar het speciaal( basis)onderwijs. Het  

aantal leerlingen dat door Het Veldhuis wordt verwezen is laag en ligt onder het landelijk 

gemiddelde. 

 

Het SOP is tot stand gekomen in samenwerking met alle basisscholen binnen het 

samenwerkingsverband Utrecht.  

 

Het SOP is te vinden op onze website.  

 

 

Externe hulp 

Naast de begeleiding door de medewerkers van Het Veldhuis worden sommige leerlingen 

ook individueel begeleid door begeleiders van buiten de school. Die begeleiding kan 

ontstaan vanuit de behoefte van school, denk hierbij aan dyslexiebegeleiding, onderzoek of 

begeleiding vanuit het samenwerkingsverband of buurtteam. De begeleiding kan ook 

ontstaan vanuit de behoefte van ouders, denk hierbij aan remedial teaching, bijles, 

logopedie enz. Wanneer de begeleiding vanuit de behoeften van school ontstaat vindt de 

begeleiding zoveel mogelijk onder schooltijd, in de eigen klas, plaats. Het is het meest 

effectief voor de leerling om de lessen in de klas, met instructie van de leerkracht, te volgen.  
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Echter kunnen er redenen/ argumenten zijn om de externe hulp buiten de klas te laten 

plaatsvinden. Dit is altijd in overleg met de leerkracht, KC-er en het MT.  

Wanneer de behoeften voor externe hulp ontstaat vanuit ouders, vindt de begeleiding 

buiten schooltijd plaats. Mocht er eenmalig een onderzoek zijn wat niet buiten schooltijd  

kan plaatsvinden dan verzoeken wij u schriftelijk een aanvraag voor toestemming bij de 

directie in te dienen. In de aanvraag dienen de redenen/ argumenten duidelijk te zijn 

omschreven. De aanvraag wordt door de directeur beoordeeld en u ontvangt zo spoedig 

mogelijk bericht.  

 
Het buurtteam 

Het buurtteam is er voor kinderen, ouders en leraren. Zij kunnen het buurtteam om raad of 

hulp vragen. Naast het bieden van hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen, helpt 

het buurtteam graag de basis ondersteuningsstructuur op school te versterken. Het 

buurtteam ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal 

kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarbij is het dagelijks leven van het gezin het 

uitgangspunt, staat de inhoud van de vraag van ouders centraal, richten zij zich op concrete  

oplossingen en vormt de veiligheid van een kind altijd de ondergrens. De contactgegeven 

van het buurtteam kunt u vinden in de bijlage.  

 

De kwaliteitscoördinator (voorheen intern begeleider) 

Op basisschool Het Veldhuis werken wij met kwaliteitscoördinatoren (KC-ers).  

De kwaliteitscoördinator (KC-er) werkt op drie niveaus:  

1. Voor de leerling:  

De KC-er is een zorgregisseur die de zorg van leerlingen vorm geeft in samenwerking met de 

leerteams. 

2. Voor de leerkracht:  

De KC-er is een leercoördinator die de ontwikkeling op het gebied van passend onderwijs en 

de professionalisering organiseert in de school. 

3. Voor de school:  

De KC-er maakt trendanalyses om daarmee samen met leerteams en de school ambities te 

bepalen. 

 

Als ouders heeft u voornamelijk contact met de leerkracht, het is mogelijk dat de KC-er,  

vanuit behoefte van ouders en/of van de leerkracht, bij de gesprekken aansluit.  
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5. Naar het voortgezet onderwijs 

 

Schooladvies voortgezet onderwijs  

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor leerlingen van groep 8 komt tot stand 

in samenspraak met de leraren van de groepen 7 en 8, de kwaliteitscoördinator en de 

schoolleider. Op Het Veldhuis krijgen de leerlingen midden groep 7 het voorlopig 

schooladvies. Het definitieve schooladvies volgt midden groep 8.  

Om tot een goed advies te komen wordt gekeken naar werkhouding, motivatie, 

zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling en naar de tot dan toe 

behaalde leerresultaten. Daarbij zijn de resultaten van ons Cito leerlingvolgsysteem erg 

belangrijk. Voor de vier hoofdvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 

rekenen) wordt gekeken naar de resultaten die vanaf groep 6 behaald zijn. 

Wij volgen de POVO – procedure (primair onderwijs – voortgezet onderwijs), zoals die in de 

stad Utrecht is vastgelegd. De ouders van leerlingen in groep 7 en 8 worden in 

oktober/november op een informatieavond geïnformeerd over deze procedures.  

 

Uitstroom  

In onderstaande tabel worden de eindopbrengsten die de school levert in gemiddelde Cito-

scores weergegeven.  

 

Jaar Score Het Veldhuis Landelijk gemiddelde 

2016 533,2 534,5 

2017 539 535,1 

2018 534,4 534,9 

2019 535,4 536,1 

2020 Vanwege het Coronavirus (COVID-19) zijn de eindtoetsen voor groep 8 
in schooljaar 2019-2020 geschrapt. 
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De tabel hieronder geeft een overzicht van de uitstroompercentages van onze leerlingen 

naar het voortgezet onderwijs. Sinds 2016 geven wij geen dubbele adviezen meer. VWO en  

gymnasium is één uitstroomniveau. Er gaan dus wel leerlingen naar het gymnasium, maar zij 

hebben een VWO advies. 

 

Schooltype VO 2020 2019 2018 2017 2016 

VWO 14 26 19 35 20 

HAVO 32 33 28 22 24 

VMBO TL 28 21 19 25 31 

VMBO kader 16 15 17 14 11 

VMBO basis 10 5 17 4 14 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Aantal leerlingen 69 91 72 81 96 
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6. Ouders 

 

Ouders in de groep 

Onze ouders zijn van harte welkom in de school. Iedere ochtend kunt u uw kind(eren) naar 

de groep brengen en een korte blik in de groep werpen. Mocht u de leerkracht willen 

spreken, dan kunt u een afspraak met hem/haar maken.  

 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond voor elke groep 

waarin de gang van zaken van de groep wordt uitgelegd. Hier wordt u ingelicht over de 

manier van lesgeven, de methoden, de leerstof, ontwikkelingsmaterialen e.d.. Op deze 

avond kunt u boeken en materialen inzien en vragen stellen. Daarnaast is er voor de ouders 

van groep 7 en 8 een informatieavond ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zie 

voor de data de jaarkalender op de website.  

 

Groepsouders 

Iedere klas heeft elk jaar één of meerdere groepsouders. Een groepsouder helpt de leraar 

om allerlei groepsactiviteiten te organiseren en is waar mogelijk een contactpersoon voor 

de ouders van de betreffende groep. Tevens kunnen zij een schakel zijn tussen de ouders, 

de oudervereniging en het team. 

 

Pedagogisch partnerschap > gesprekkencyclus 

Op Het Veldhuis zien we de ouders als pedagogisch partner. Aan het begin van het 

schooljaar voeren we daarom startgesprekken. Graag horen wij van de ouders hoe zij hun 

kind zien en hoe zij denken over de (gewenste) ontwikkeling. Doel van het startgesprek is 

ook dat wederzijdse verwachtingen op elkaar worden afgestemd.  

Medio november vinden op uitnodiging van de leerkracht tussengesprekken plaats. In 

februari vinden de rapportgesprekken voor alle leerlingen plaats. Voor de groepen 7 ook wel 

het voorlopig adviesgesprek genoemd en voor de groepen 8 het definitieve adviesgesprek. 

Aan het einde van het schooljaar is er nog een ronde oudergesprekken op uitnodiging van 

de leerkracht. In de groepen 6 t/m 8 zijn de leerlingen aanwezig bij bovengenoemde 

gesprekken. 

Naast deze gesprekkencyclus is er altijd de mogelijkheid om tussentijds 

voortgangsgesprekken te plannen. Dit kan op initiatief van de leraar en/of de ouders zijn. 
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Social Schools 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 gebruiken we het platform Social Schools voor de 

communicatie richting ouders. 2 á 3 keer per week plaatst de leerkracht van de groep een 

bericht. Ook worden hier de nieuwsbrief en andere belangrijke schoolinformatie gedeeld.  

 

Nieuwsbrief 

Maandelijks ontvangen ouders via Social Schools onze nieuwsbrief: de Veldpost. In de 

Veldpost staat actuele informatie over ontwikkelingen van onze school, het personeel en de 

leerlingen. Op onze website wordt verder alle relevante informatie voor ouders digitaal 

aangeboden. 

 

De Oudervereniging (OV) 

De oudervereniging van Het Veldhuis bestaat uit een groep ouders met kinderen op onze 

school die zich vrijwillig inzetten voor de school. De OV is lid van de NKO (Nederlandse 

Katholieke Oudervereniging).  

De OV stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en zet 

zich vooral in bij het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, 

Carnaval, Pasen, A4D, schoolreis en het afscheidsfeest voor groep 8.  

De OV vergadert gemiddeld één keer per maand. Tijdens deze vergaderingen worden alle 

activiteiten en andere zaken besproken. Uiteraard kunnen de leden van de OV niet alles 

doen. Voor de activiteiten die door het jaar heen worden georganiseerd doet de OV daarom 

een beroep op de hulp van andere ouders.  

Het e-mailadres van de OV is: oudervereniging@rkshv.nl.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De meeste activiteiten op school kunnen worden betaald uit de gelden die de overheid 

beschikbaar stelt. Enkele activiteiten kunnen niet door school bekostigd worden; deze 

worden betaald met behulp van de ouderbijdrage (voor het bedrag van dit jaar: zie bijlage). 

De activiteiten die met de ouderbijdrage betaald worden zijn: sinterklaasfeest, het 

kerstfeest, de koningsspelen, het carnavalsfeest, het schoolfeest, het schoolreisje, de A4D 

en het afscheid van groep 8. Om die activiteiten door te kunnen laten gaan, vragen wij van 

de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks 

vastgesteld door het bestuur van de OV en wordt door de leden van de vereniging 

goedgekeurd. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de OV. Jaarlijks, in een  

algemene ledenvergadering, legt de OV rekening en verantwoording af over het gevoerde 

(financiële) beleid van het afgelopen schooljaar.  

 

mailto:oudervereniging@rkshv.nl
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De Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR is het platform waarin de medezeggenschap in het onderwijs is geregeld. De 

medezeggenschap wordt tot uitdrukking gebracht in algemene bevoegdheden en taken, 

instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Een en ander is geregeld in de “Wet 

Medezeggenschap op Scholen van 30 november 2006” (WMS). De MR werkt met een 

reglement dat is afgeleid van de WMS. Onze MR is evenredig vertegenwoordigd in een 

personeelsgeleding en een oudergeleding, bestaande uit minimaal drie leerkrachten en drie 

ouders. Beide geledingen worden door hun eigen achterban gekozen. De directeur van de 

school woont minimaal 3 keer per jaar de vergaderingen bij. De MR werkt binnen de 

schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak openheid, 

openbaarheid en het onderling overleg te bevorderen binnen de school. De MR heeft de 

bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en daarover voorstellen te doen aan de 

directeur en het schoolbestuur. Sommige voorgenomen besluiten van de directie of van het 

schoolbestuur behoeven de instemming van de MR of van een geleding.  

Over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd van de MR of 

ongevraagd door de MR een advies gegeven. Vaak fungeert de oudergeleding van de MR als 

een klankbord voor het schoolteam en de directeur. Voorgenomen maatregelen en/of 

onderwijskundige vernieuwingen op school worden hier voorgelegd en de standpunten van 

de ouders worden meegenomen in de besluitvorming. De MR vergadert circa 8 keer per 

jaar. Het e-mailadres is van de MR is: mr@rkshv.nl.  

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

In het kader van de invoering van de nieuwe financieringsstructuur binnen het 

basisonderwijs per 1 augustus 2006 (lumpsum bekostiging) is in de WMS de instelling van 

een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor een bevoegd gezag met meer 

dan één school geregeld. Ook voor onze stichting is dat het geval. GMR-leden worden door 

de leden van de medezeggenschapsraden gekozen. GMR-leden hoeven niet in de MR te 

zitten, maar zij moeten wel een band met één van de scholen binnen de stichting hebben. 

Van elke school binnen de stichting zit er 1 ouder en 1 personeelslid in de GMR.  
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Nieuwe ouders en aanmelden 

Het is belangrijk voor u als ouder, dat u zich goed kunt (laten) informeren over het onderwijs 

op onze en andere scholen, zodat u een bewuste keuze kunt maken voor een basisschool 

voor uw kind. Om u te helpen bij het maken van uw keuze, nodigen wij u van harte uit om  

kennis te maken met onze school. Om een goede indruk te krijgen van wie wij zijn, nodigen 

wij u uit om een persoonlijke afspraak te maken. Gedurende deze eerste kennismaking krijgt 

u een rondleiding door onze school, informeren wij u waar wij voor staan en hoe wij de  

leerlingen onderwijzen en misschien wel het allerbelangrijkste 'hoe nemen wij uw 

kind(eren) mee in hun ontwikkeling' de komende jaren. 

 

Om uw kind aan te melden op basisschool Het Veldhuis kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden: 

1. Als uw kind nog geen 3 jaar oud is, spreken we van een vooraanmelding. Het 

vooraanmeldformulier is te vinden op onze website.  

2. Als uw kind tussen 3 jaar en 4 jaar oud is, kunt u uw kind aanmelden op Het 

Veldhuis. Hiervoor vult u het aanmeldformulier in dat te vinden is op onze website. 

3. Als uw kind al een andere basisschool bezoekt en u wilt het aanmelden voor 

basisschool Het Veldhuis, dan kunt u hier telefonisch een afspraak voor maken op 

telefoonnummer 030-6666601. 
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7. Een school met kwaliteit 

 

Op onze school werken we voortdurend aan het verhogen van de opbrengst en de 

verbetering en borging van onze kwaliteit. Hoe meten we? Op onze school werken we met 

ParnasSys. Dit instrument gebruiken wij om de kwaliteit van ons onderwijs te meten, te 

verbeteren en te borgen. Door ons continu af te vragen: ‘doen we de goede dingen’ en 

‘doen we de goede dingen goed?’, werken we aan onze kwaliteit, zodat deze kwaliteit voor 

onze school en voor ons onderwijs gehandhaafd blijft en waar nodig verbeterd wordt. De 

afspraken die het team met elkaar maakt ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen 

worden vastgelegd in kwaliteitskaarten en met regelmaat besproken. Ook zijn er op de 

website kwaliteitskaarten voor ouders te vinden.  

 

Verbetering van professionaliteit 

Op Het Veldhuis werken enthousiaste, professionele leraren. Naast het lesgeven praten zij 

buiten de lesuren over de kwaliteit en de leerstof. In leerteams komen onderwijskundige 

zaken aan bod en onderzoekt het team hoe het onderwijs te verbeteren. Er worden 

afspraken gemaakt om de continuïteit te waarborgen. Het team neemt deel aan de ‘HPS-

expeditie’: hoe maak ik van mijn school een topschool? Jaarlijks zijn er 6 studiedagen die 

worden ingevuld met thema’s passend bij de ontwikkeling naar een High Performance 

School. Daarnaast investeren alle medewerkers in vakliteratuur die aangeboden wordt 

tijdens de studiedagen of aansluiten bij de ontwikkelingen naar een HPS.  

 

Ouderenquête 

Door middel van een ouderenquête peilen we hoe ouders tegen de school aankijken en hoe 

zij de kwaliteit van ons onderwijs ervaren. De daaruit voortgekomen aandachtspunten 

worden samen met ouders van de MR bekeken en vervolgens worden actiepunten 

geformuleerd. De ouderenquête wordt om de vier jaar afgenomen. In het voorjaar van 2019 

heeft er een enquête plaatsgevonden, gericht op de communicatie tussen de school en de 

ouders. In het najaar van 2019 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Naast de 

ouderenquête laten we de kinderen van groep 6 t/m 8 jaarlijks een tevredenheidspeiling 

invullen. Op deze manier richten wij onze feedback in.  

 

Het oplossen van problemen 

Sinds 1998 bestaat er een wettelijke klachtenregeling voor het basisonderwijs, waarin de 

procedure wordt beschreven volgens welke wijze ouders en leerlingen hun klacht kunnen 

melden. Wij verwijzen voor de klachtenregeling naar de website van stichting RK scholen 

Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Echter, lang niet altijd hoeft een probleem een klacht te  
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worden. Een probleem is vrijwel altijd op te lossen door er op tijd met de juiste persoon 

over te praten, bijvoorbeeld rechtstreeks met de leraar of met de directie. U kunt daarvoor 

een afspraak maken. Met andere woorden: communicatie is hét sleutelwoord in dit proces. 

De regeling die in het betreffende hoofdstuk staat beschreven geeft u ook een handvat om 

tot een goede oplossing van het probleem te komen, zonder dat er geen klachtencommissie 

aan te pas komt. Mocht u, bijvoorbeeld door de aard van het probleem of klacht, niet goed 

weten waar u ermee naar toe moet, dan is er een contactpersoon. Een contactpersoon voor 

klachten luistert naar uw probleem en zoekt met u naar de juiste weg van oplossen. De 

contactpersoon is er uitdrukkelijk niet voor het probleem of de klacht zelf op te lossen. Onze 

school heeft twee contactpersonen voor klachten; een leraar en ouder. U hebt zelf de keuze 

wie u benadert. De namen vindt u in de bijlage. Voor de afhandeling van klachten, beroepen 

en geschillen kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door 

de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De 

stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en 

gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en 

bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor 

onderwijsinstellingen. 
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8. Het team 

 

Wie werken er op Het Veldhuis? 

- Leerkrachten 

De leerkrachten zijn integraal verantwoordelijk voor het dagelijks onderwijs en 

klassenmanagement in de groep.  

 

- Onderwijsassistenten 

De onderwijsassistenten voeren les ondersteunende taken uit onder 

verantwoordelijkheid van een groepsleraar.  

 

- Vakspecialist bewegingsonderwijs 

De vakspecialist verzorgt de gymlessen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.  

 

- Kwaliteitscoördinatoren 

De kwaliteitscoördinator is voor de leerlingen de zorgregisseur, voor de leerkracht de 

leercoördinator en voor de school de trendanalist. 

 

- Managementassistente 

De managementassistente is contactpersoon naar ouders, administratiekantoor en 

andere externe bedrijven. Daarnaast doet zij administratieve werkzaamheden voor 

de school en ondersteunt het MT.  

 

- ICT-er 

De ICT-er draagt zorg voor het netwerk, is contactpersoon m.b.t. de organisatie van 

de hardware en organiseert software.  

 

- Conciërge 

De conciërge draagt zorg voor lichte onderhoudswerkzaamheden in en rond het 

gebouw en ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten.  

 

- Stagiaires 

Wij hebben geregeld stagiaires onderwijsassistenten of studenten van de PABO. 

Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht voeren zij les ondersteunende taken 

uit of geven lessen.  
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- Managementteam 

De leiding van de school is in handen van de directeur en schoolleider.  

De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie, het onderwijskundig beleid, 

personeelsbeleid en financiën. De directeur is eindverantwoordelijke van de school. 

De schoolleider is verantwoordelijk voor zaken die het onderwijs en de organisatie in 

de groepen betreffen. Voor ouders is de schoolleider het eerste aanspreekpunt na 

de leerkracht. 
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9. Praktische informatie 

 

Ziek/afwezig melden 

Ziek (of afwezig) melden van uw kind kunt u doen via Social Schools. Wij vragen u vriendelijk 

doch dringend voor 08.15 uur de ziekmelding door te geven. Op deze wijze zijn de school en 

de leerkracht tijdig geïnformeerd dat een kind die dag niet aanwezig is. Is een kind niet tijdig 

ziek of afwezig gemeld dan wordt door de school (leraar of administratie) naar huis gebeld 

met de vraag waar het kind blijft, maar dat behoort uitzondering te zijn. Mochten wij dan 

geen gehoor krijgen dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over de 

afwezigheid/het verzuim.  

 

Verlof aanvragen 

Een eventueel verzoek voor verlof wordt door de ouders gedaan aan de directeur van de 

school. Dit kunt u aanvragen via Social Schools. De directeur toetst uw verzoek aan de 

richtlijnen en neemt hierover een besluit. Bij twijfel legt deze het verzoek ter toetsing voor 

aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht. Overigens beslist de afdeling Leerplicht 

over elk verzoek voor verlof vanaf 10 schooldagen en zal de directeur dergelijke verzoeken 

dus direct moeten doorspelen naar de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd schoolverzuim 

moet door school worden gerapporteerd aan de afdeling Leerplicht van de gemeente 

Utrecht.  

 

Schoolvakanties en vrije dagen 

De schoolvakanties en vrije dagen staan vermeld in de bijlage bij deze schoolgids en op de 

website van de school. In de jaarkalender die met alle ouders aan het begin van het 

schooljaar gedeeld wordt staan ook alle data vermeld. 

 

Groepssamenstelling 

In augustus 2020 starten we met 14 groepen. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben 

gezamenlijk onderwijs. Kinderen die 4 jaar worden, kunnen in principe in een bestaande 

kleutergroep worden opgenomen. Het kan zijn dat de kleutergroepen vol zijn, dan starten 

we een zogenaamde instroomgroep waar alleen 4-jarige leerlingen in komen. Aan het einde 

van het schooljaar worden de leerlingen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande 

kleutergroepen.  
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Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling opnieuw tegen het licht. 

Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot een 

herverdeling van één of meerdere groepen te komen. In de regel vindt de herverdeling aan 

het einde van het jaar plaats, maar tussentijdse herverdelingen maken ook deel uit van de 

praktijk. Bijvoorbeeld als groei van leerlingen tussentijds fors toeneemt. Dit betekent dat er 

redenen kunnen zijn om hiervan af te wijken. Indien Het Veldhuis afwijkt van de beleidslijn 

gebeurt dit in overleg met het bestuur. 

Bij de samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met: 

- Juiste mix van leerlingen op basis van persoonlijkheid en individuele behoeften. 

- Broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep, tenzij op verzoek van ouders. 

- Goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra 

aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

talenten van een kind). 

- Emotionele aspecten (bijv. vriendjes/vriendinnetjes). 

 

Opvangmogelijkheden (NSO) 

Alle basisscholen in Nederland zijn vanaf 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor het 

aanbieden van een goede buitenschoolse opvang. Het Veldhuis heeft, samen met de andere 

school in de Bonte Berg, de keuze gemaakt om de opvang uit te besteden aan twee 

professionele organisaties, namelijk KMN Kind & Co (kinderopvang intern) en KOKO 

Kinderopvang BV (locaties buiten de school). Momenteel is er ruim voldoende plaats. 

Omdat de belangstelling voor opvang vóór schooltijd (nog) gering is, is de aandacht vooral 

gericht op de naschoolse opvang.  

Met deze opvangorganisaties is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin zaken 

op het gebied van organisatie, kwaliteit en aansprakelijkheid zijn geregeld. Voor meer  

informatie verwijzen wij u graag naar de websites www.kmnkindenco.nl en 

www.kokokinderopvang.nl. 

U kunt er ook voor kiezen uw kind bij een andere opvangorganisatie onder te brengen. Dat 

betekent meestal dat de kinderen worden vervoerd naar een locatie buiten de wijk of 

buiten De Meern. Alle opvangorganisaties halen de kinderen na school op met daarvoor 

aangestelde groepsleiders.  

 

AVG  

Zie het AVG-beleid op de website stichting RK scholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. 
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Hoofdluis 

Op Het Veldhuis is een werkgroep ‘hoofdluisbestrijding” actief. Deze werkgroep bestaat uit 

vrijwillige ouders die de taak hebben om:   

- Een hoofdluiscontrole na elke schoolvakantie uit te voeren. 

- Voorlichting aan leraren en ouders te geven. 

- Het protocol kunt u bij de administratie opvragen. 

 

Medicatie onder schooltijd 

Voor leerlingen die structureel medicatie nodig hebben onder schooltijd, maken wij een 

‘overeenkomst gebruik geneesmiddelen’. Deze overeenkomst is belangrijk in verband met 

de aansprakelijkheid van de school voor het toepassen van de medicatie. Deze 

overeenkomst wordt door ouders ondertekend en geldt voor een schooljaar en zal elk 

schooljaar opnieuw getoetst worden door de directie. Indien uw kind medicatie gebruikt is 

het belangrijk dit tijdig aan ons te melden. 

 

Traktaties 

Het is een gezellige traditie dat de kinderen op hun verjaardag hun groepsgenoten en leraar 

trakteren op een versnapering. Wij willen u vragen vragen zoveel mogelijk gezonde 

traktaties mee te geven.  

 

Calamiteiten 

De schoolgids is een levend document. Wat u hierboven heeft kunnen lezen zijn de 

richtlijnen en gewoontes zoals we deze op Het Veldhuis naleven. Er kunnen zich altijd zaken 

voordoen, waardoor wij hiervan moeten afwijken. Ouders worden hier dan altijd over 

geïnformeerd. 
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Bijlage 1: gegevens schooljaar 2020-2021 

 

Adresgegevens 

Bestuur 

Stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens 

Postadres    : Postbus 87, 3453 ZH De Meern (gemeente Utrecht) 

Website    : www.rkscholenvdmh.nl 

Voorzitter college van bestuur : mw. Marjan van den Haak 

 

Managementteam Het Veldhuis 

Directeur : Maurice Boonstra 

Schoolleider : Femke de Korte 

 

Adresgegevens van de school: 

Bezoekadres: 

Keerderberg 23, 3453 RD De Meern 

 

Postadres: 

Postbus 102, 3454 ZJ De Meern 

 

Telefoon : 030-6666601 

Website : www.hetveldhuis.nl 

E-mail  : info@rkshv.nl 

Instagram : @kbshetveldhuis 

Facebook : kbshetveldhuis 

 

De school is dagelijks telefonisch bereikbaar van 07.30 - 16.00 uur.  

De leerkrachten kunt u dagelijks telefonisch bereiken vanaf 14.30 uur. 

 

Welke kosten staan u te wachten? 

- Vrijwillige ouderbijdrage à €48,00 per kind in groep 1 t/m 7 per jaar, te voldoen aan 

de oudervereniging. 

- Vrijwillige ouderbijdrage à €24,00 per kind in groep 8 per jaar, te voldoen aan de 

oudervereniging. Bij deze bijdrage is het schoolreisje in mindering gebracht, 

aangezien groep 8 niet op schoolreisje gaat. Voor het kamp wordt een aparte 

bijdrage verwacht. 

 

http://www.rkscholenvdmh.nl/
http://www.hetveldhuis.nl/
mailto:info@rkshv.nl
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- Bijdrage schoolkamp groep 8 kan variëren met de begroting van het kamp. Deze zal 

circa €95,00 per kind zijn. Deze bijdrage dient te worden voldaan aan de school. 

 

Namen van de contactpersoon inzake klachten: 

Teamlid: 

- Els Albronda. Te bereiken op els.albronda@rkshv.nl  

 

Ouder, voorzitter MR: 

- Dimitri Gilissen. Te bereiken op mr@rkshv.nl  

 

Vertrouwenspersoon namens de Stichting RK scholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens  

- Ria van de Heijden. Zie gegevens op de website van de stichting. 

 

Stichting GCBO (Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs) 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

070-3861697 

info@gcbo.nl 

 

Namen van de anti-pestcoördinatoren: 

- Joyce Kieft. Te bereiken op joyce.kieft@rkshv.nl 

- Maaike van Zanten. Te bereiken op maaike.van.zanten@rkshv.nl  

 

Overige contactgegevens  

Buurtteam De Meern 

De Dompelaar 1D 

3453 XZ De Meern 

030-7400516 

demeern@buurtteamsutrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:els.albrona@rkshv.nl
mailto:mr@rkshv.nl
mailto:info@gcbo.nl
mailto:joyce.kieft@rkshv.nl
mailto:maaike.van.zanten@rkshv.nl
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Bijlage 2: schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen 2020-2021 

 

Schoolvakanties 

Vakantie Week 

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021 

Krokusvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021 

Meivakantie 01-05-2021 t/m 16-05-2021 

Zomervakantie 17-07-2021 t/m 28-08-2021 

 

Vrije dagen 

Vrije dag Datum 

Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 18-12-2020 v.a. 12.00 uur 

Kind-vrije-dag 25-01-2021 

Goede Vrijdag/ Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag 27-04-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 

Pinksteren 23-05-2021 t/m 24-05-2021 

Kind-vrije dag 18-06-2021 

Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 16-07-2021 v.a. 12.00 uur 
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Studiedagen 

Studiedag Datum 

Studiedag 1 28-09-2020 

Studiedag 2 stichtingsbreed 25-11-2020 

Studiedag 3 03-12-2020 

Studiedag 4 19-02-2021 

Studiedag 5 06-04-2021 

Studiedag 6 17-05-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


