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Welkom op PCB De Parel, een PCBO-school.
PCBO biedt opvang en onderwijs op voornamelijk Rotterdam-Zuid met 23 basisscholen, 11
eigen peuterspeelzalen, 3 kindcentra en 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Wij werken
met elkaar samen en delen hetzelfde hart voor ontwikkeling.
Wij zien school als een oefenplek waar ieder kind in veiligheid zijn of haar talenten kan
ontwikkelen. Waar leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Waar extra aandacht is voor
kinderen die dat nodig hebben en waar iedere leerling welkom is en zich welkom voelt.
Onze leerkrachten noemen we ‘hartwerkers’. Zij zijn trots op hun vak en staan voor goed
onderwijs en brede vorming van uw kinderen. Onze collega’s krijgen ook veel mogelijkheden
om zich verder te ontwikkelen.
Leerlingen groeien het meest als school goed samenwerkt met thuis. Wij betrekken u als
ouder actief op verschillende manieren bij het onderwijs aan uw kind(eren). Vanzelfsprekend
staan wij ook open voor uw vragen en opmerkingen.
Zo werken we met elkaar aan een basis die klopt. En zorgen wij er samen voor dat uw kind
een fijne schooltijd met goed onderwijs krijgt.
Hartelijke groet,
Diane Middelkoop
Piet Monster
College van bestuur PCBO
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Welkom op school
Fijn dat u onze schoolgids leest. In deze gids staat belangrijke informatie over onze school,
waar kinderen van 2 t/m 12 jaar van harte welkom zijn.
De kinderen:
Natuurlijk staan voor ons de kinderen centraal.
Allereerst werken wij aan een veilige school, waar kinderen graag komen, plezier maken en
goed kunnen leren.
Het aanleren van kennis neemt een belangrijke plek in bij ons op school.
Taal, lezen en rekenen vinden wij belangrijke vakken.
Daarnaast besteden we ruimschoots aandacht aan de gehele ontwikkeling van de kinderen.
Dit is zichtbaar in het aanbod van wereldoriëntatie, Lekker Fit, aandacht voor creativiteit en
muziek. Veel kinderen zijn er trots op wanneer zij iets kunnen laten zien of horen. Hiervoor
hebben we o.a. de rapportpresentaties door de kinderen zelf en de Parel Talenten Show.
We proberen de kinderen op een goede manier met elkaar om te laten gaan. Hierbij vinden
we het belangrijk dat kinderen opkomen voor zichzelf en rekening houden met (gevoelens
van) anderen. Hiervoor gebruiken we de “Deugden” en de methode Leefstijl.
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zo geven de leerkrachten les op
meerdere niveaus. In iedere groep is er aandacht voor de betere leerling (extra uitdaging), de
gemiddelde leerling (een goed aanbod) en de leerling die het nog moeilijk vindt (extra
oefening). Voor groep 3 t/m 8 hebben we een plusklas. Leerlingen met overwegend ver
bovengemiddelde ( I ) scores worden hier een dagdeel per week begeleid in onderzoekend
en ontdekkend leren. Daarnaast krijgen zij extra uitdagend werk voor in de groep.
De ouders:
Als ouder neemt u een heel belangrijke plaats in tijdens de opvoeding van uw kind. Voor ons
als school bent u de belangrijkste gesprekspartner. Elkaar informeren over leerprestaties,
gedrag, plezier, omgang met klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes vinden wij belangrijk.
Een aantal keer per jaar is dit gesprek georganiseerd. U bent echter altijd van harte welkom
om met de leerkracht in gesprek te gaan. Wij maken hier graag tijd voor vrij buiten de lesuren.
Veel ouders bij ons op school zijn bij hun kind en de gehele school betrokken. Hierdoor lukt het
om samen te blijven bouwen aan een school die zich steeds verder ontwikkelt tot een goede
en fijne leer- en leefgemeenschap.
Een lerende school
Als team zijn wij steeds op zoek op welke manier wij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen
helpen en begeleiden in hun ontwikkeling. Wij blijven ons verdiepen in nieuwe leermiddelen
en een goede manier van de leerstof aanbieden. Dit zorgt voor eigentijds onderwijs, waarbij
de leerlingen en leerkrachten zich blijven ontwikkelen.
De wereld om de school heen
Voor de meeste kinderen speelt de wereld buiten school zich grotendeels af in de Beverwaard.
Het doel van ons onderwijs is kinderen op school genoeg te leren, zodat ze buiten de school
een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun leefomgeving. We willen met ons onderwijs
een bijdrage leveren aan een veilige wijk waar kinderen en volwassenen met plezier samen
wonen en leven.
Hij / zij, hem / haar
In deze schoolgids wordt regelmatig alleen hij of hem genoemd, wanneer het over de
leerlingen gaat. In plaats van hij of hem, kan ook zij of haar worden gelezen.
Tot slot
Natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor een nadere kennismaking of een rondleiding
door onze school. U kunt dan zelf zien hoe de kinderen aan het spelen, werken en leren zijn.
Augustus 2021, het team van PCB De Parel
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1.

Gegevens

1.1 Naam en adres
Naam
Adres hoofdgebouw
Telefoon
Peuterspeelzaal
Adres dependance
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
SchoolApp

: Protestants Christelijke Basisschool De Parel
: Molecatensingel 250, 3077 SH Rotterdam
: 010 482 52 26
: 010 482 52 26
: Hoensbroeksingel 15, 3077 TA Rotterdam
: 010 482 52 26
: basisschool@pcbdeparel.nl
: www.pcbdeparel.nl
: onder PCB De Parel
: in de Appstore en Playstore onder PCB De Parel.

PCB De Parel (voorheen PCB De Regenboog) is in 1981 opgericht en in 1983 verhuisd naar de
huidige locatie op de Molecatensingel in de Rotterdamse wijk Beverwaard.
Hiernaast maken we gebruik van een dependance welke op loopafstand staat.
De Voorschool is sinds 2004 geïntegreerd in de basisschool. Hierdoor bieden we een
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
1.2 Het logo
Het logo past bij onze kijk op kinderen en onderwijs.
Je bent een Parel in Gods hand. Het bijzondere aan Parels is dat er geen Parel precies
hetzelfde is. Dit geldt ook voor kinderen. Ieder kind is uniek. Op PCB De Parel mag ieder kind
zichzelf zijn en proberen leerkrachten samen met ouders en de kinderen zelf het beste uit ieder
kind te halen.

1.3 Onze visie
Het werken in onze school is erop gericht elk kind de kans te geven zich optimaal te
ontwikkelen. We streven naar goede resultaten. Wij richten ons niet alleen op leerlingen die
uitvallen, maar zeker ook op de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Hierover
vertellen we meer bij het stukje over de plusklas.
In de visie van de school staan 11 kernbegrippen die wij als team heel belangrijk vinden.
In de komende jaren willen wij een duidelijke invulling geven aan deze kernbegrippen.
•
Engels in de groepen 1 t/m 8;
•
Optimale resultaten en persoonlijke groei;
•
Onderwijs op maat;
•
Betrokkenheid ouders en kinderen (betrokkenheid van kinderen wordt vergroot door
technieken van Teach like a champion);
•
Inzetten van specialisten in een L11 functie;
•
ICT inpassen binnen de diverse vakken en alle kinderen een eigen tablet of
Chromebook (laptop) vanaf groep 5;
•
Positief sociaal klimaat.
Een omschrijving van wat we met deze kernbegrippen bedoelen, vindt u in ons schoolplan.
1.4 Onze slogan
PCB De Parel : “Ieder kind bijzonder en van waarde”.
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2.

Het onderwijs bij ons op school

De doorgaande lijn in de school
Onze school is een basisschool en valt onder de wet op het Primair Onderwijs. Dit houdt in dat
de kerndoelen zoals die in de wet staan omschreven voor de verschillende vak- en
vormingsgebieden dagelijks aan bod komen.
Hieronder staat in het kort een overzicht op welke manier wij hier mee omgaan.
Een goede start
Kinderen zijn allemaal verschillend en dat hoort ook zo.
Er zijn wel vaardigheden die u samen met uw kind thuis (op speelse wijze) kunt oefenen,
waardoor u de start in de groepen 0 en de groepen 1/2 positief kunt beïnvloeden.
Hieronder een aantal aandachtspunten:
• Laat het kind zelf doen wat het al kan;
• Zorg dat uw kind zelfstandig kan eten;
• Spreek Nederlands met uw kind;
• Lees voor;
• Praat met uw kind en geef uitleg op zijn / haar vragen;
• Laat uw kind spelen met andere kinderen;
• Zorg dat uw kind zindelijk is.
2.1 Groep 0
Al meer dan 10 jaar heeft PCB De Parel ook een peuterspeelzaal. We hebben vier groepen 0.
Er is een samenwerking tussen groep 0 en groep 1 / 2. Deze samenwerking richt zich op de
doorgaande ontwikkeling van 2-jarige peuter tot 6-jarige kleuter. Anders gezegd: het onderwijs
en de manier van werken bij groep 0 (de peuterspeelzaal) en in groep 1 / 2 zijn op elkaar
afgestemd.
In deze groepen staan de volgende 6 ontwikkelingsgebieden centraal:
De sociaal emotionele ontwikkeling
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren met anderen om te gaan. Samen spelen, samen
leren, vriendjes maken en respect hebben voor elkaar, stimuleren we.
De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling
Kinderen leren al spelend de wereld om zich heen te ontdekken.
Door middel van puzzels, spelletjes, voorleesboeken en andere ontwikkelingsmaterialen
stimuleren we het denkvermogen van de kinderen.
De taal- en spraakontwikkeling
We besteden veel aandacht aan taal.
We lezen boekjes voor, vertellen boekjes na, spelen samen met de kinderen, zingen liedjes,
voeren gesprekken met de kinderen. Dit helpt de kinderen om de taal steeds beter te
begrijpen en steeds beter te spreken.
De ontwikkeling van creativiteit
Om de creativiteit te bevorderen helpen we de kinderen met knippen, plakken en
schilderen. Verder zingen wij ook liedjes met de kinderen en maken hier gebruik van
muziekinstrumenten bij.
De lichamelijke ontwikkeling
We gaan wekelijks naar het speellokaal. De kinderen oefenen hier met springen, gooien,
balanceren en rennen. Bij goed weer spelen we buiten met de kinderen.
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Vertrouwen hebben in jezelf
We geven de kinderen complimenten voor goed gedrag, dingen die lukken en dingen die ze
proberen om te doen.
We vinden het belangrijk dat kinderen durven om iets uit te proberen. Hier helpen we het kind
bij. Als we merken dat iets goed gaat, stimuleren we het kind om dit zelfstandig te doen.
Door op deze manier te werken neemt het zelfvertrouwen van de kinderen toe en wordt hun
ontwikkeling bevorderd.
Bij de peuters bieden we 2, 4 of 5 dagdelen per week onderwijs aan. Het is voor de ontwikkeling
van de kinderen belangrijk dat ze alle momenten aanwezig zijn, tenzij er een goede reden is
om afwezig te zijn.

Groep 0 is goed voor uw kind. Daar speelt het veel, daar leert het veel.
Kortom: Groep 0 is een goede start voor later.
Ouders spelen een belangrijke rol in de peuterspeelzaal
Ouderbetrokkenheid staat in de peuterspeelzaal hoog in het vaandel. U kent uw kind het
best. Voor uw kind is het fijn te merken dat u actief betrokken bent bij wat het doet, thuis, in
de peuterspeelzaal of op school.
De peuterspeelzaal organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders waar verteld wordt
hoe er gewerkt wordt en waar afspraken worden gemaakt over wat we samen kunnen
doen.
Op onze school is er ook de mogelijkheid voor ouders van de peuters / kleuters om het
thuisprogramma te volgen. U krijgt dan van onze medewerker ouderbetrokkenheid (juf
Patricia) werkjes en opdrachten die u met uw kind thuis kunt doen en die aansluiten bij het
werk in de klas (tips voor thuis).
2.2 Activiteiten in de onderbouwgroepen (1 – 2 – 3)
De leerkracht zorgt voor een gevarieerd aanbod op meerdere niveaus. Hierdoor kunnen alle
leerlingen zich ontwikkelen in het tempo dat bij hun mogelijkheden past. Er zijn activiteiten die
met de hele groep worden gedaan en activiteiten in niveaugroepen. De leerkracht en een
onderwijsassistent begeleiden de groepjes kinderen en helpen de leerlingen hiermee naar een
volgende fase in hun ontwikkeling. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel
van “KIJK!”, een leerlingvolgsysteem dat de leerling volgt gedurende de peuter- en
kleuterperiode. Hierdoor hebben we elk kind goed in beeld.
Het leren gebeurt vooral spelenderwijs. Vanuit spel raken de kinderen bekend met getallen,
letters en begrippen. De kinderen vinden het leuk om steeds nieuwe dingen te leren en zijn er
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trots op als dit lukt. Door dit te leren, bereiden we de leerlingen goed voor op het onderwijs in
groep 3.
In de groepen 1 / 2 zitten kinderen vanaf 4 tot 6 jaar bij elkaar in de groep. Voor jongere
kinderen is het fijn als zij worden geholpen door oudere leerlingen. Voor de oudere leerlingen
is het goed voor het zelfvertrouwen om jongere te helpen. Op deze manier leren kinderen van
en met elkaar. Dit bevordert de sociale relatie.
In groep 3 leren de kinderen echt lezen en echt rekenen. Veel kleuters hebben dit al in groep
1 / 2 een beetje geleerd, maar nu gaat dit leren heel snel. Na ongeveer drie maanden kennen
de leerlingen alle letters en lezen ze al een boekje. Ook maken ze al heel snel sommen en leren
ze allerlei combinaties tussen getallen. In groep 3 wordt ook nog vaak geleerd vanuit een spel,
waardoor de leerlingen plezier in leren houden.
Naast al dit leren is in al deze groepen uitgebreid aandacht voor zingen, bewegen en
creativiteit. Ook hierbij ontwikkelen de kinderen verschillende dingen zoals hun motoriek,
vergroten ze hun woordenschat en leren ze rekening te houden met elkaar.

2.3 Activiteiten in de bovenbouwgroepen (4 – 8)
In de bovenbouw wordt ook gewerkt aan een brede ontwikkeling voor alle leerlingen. De
leerinhoud en leeractiviteiten verschillen echter van leeftijdsgroep tot leeftijdsgroep.
Een voorbeeld: In groep 4 wordt bij rekenen veel aandacht besteed aan het optellen en
aftrekken tot 100 en de tafels van vermenigvuldiging. Het is belangrijk om dit goed te leren,
want deze kennis is in hogere groepen nodig bij rekenen met grote getallen, breuken,
procenten en tabellen.
In de bovenbouwgroepen is ruimschoots aandacht voor lezen, taalactiviteiten en rekenen.
Daarnaast doen de kinderen kennis op van de natuur en het menselijk lichaam (biologie), de
wereld (aardrijkskunde) en het verleden (geschiedenis). De vakken handvaardigheid, muziek,
bewegingsonderwijs krijgen ook structureel aandacht.
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Vanaf schooljaar 2017-2018 werken de groepen 5 tot en met 8 voor de vakken rekenen, taal,
begrijpend lezen en spelling op tablets van Snappet of Chromebook (laptop).
Alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een eigen tablet of Chromebook
(laptop), waarop zij de lessen voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en Engels maken.
Naast de verwerking van de aangeboden leerstof krijgen de leerlingen oefenstof op hun
eigen niveau. Na de instructie van de leerkracht laat Snappet de kinderen de verwerkingsstof
maken op het eigen niveau en geeft daarna meer mogelijkheden tot (in)oefening. Door een
directe verwerking van de leerstof ontvangt de leerling zelf direct feedback en is er voor de
leerkracht direct een foutenanalyse zichtbaar. De voortgang van de leerlingen kan op deze
manier nauwkeuriger worden gevolgd. Deze informatie is voor de leerkracht tijdens de
verwerking van de les direct zichtbaar waardoor de leerkracht gerichtere ondersteuning kan
bieden.
Voor het vak rekenen gebruiken wij vanaf 2017-2018 het ‘Groeidocument’ in Snappet. De
leerlingen werken daarbij aan specifieke, individuele leerdoelen en kunnen hun eigen
prestaties volgen.
Het verwerken met de tablets van Snappet betreft geen verandering in onderwijsaanbod
wat betreft de verschillende methoden, maar slechts een verandering in verwerking van de
leerstof. Op de tablet verdienen de leerlingen sterren, aangepast aan hun niveau voor de
goede antwoorden. Dit motiveert om meer werk te maken.
Voor de leerkrachten biedt het werken met Snappet grote voordelen: het gemaakte werk op
de tablets komt in overzichten te staan, zodat de leerkracht in een oogopslag ziet waar extra
ondersteuning voor een leerling nodig is of waar juist extra uitdaging op zijn plaats is. De
leerlingen zien hun vorderingen snel terug en er kan nog meer maatwerk worden geboden.
Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt in alle groepen Engelse les gegeven. Met verschillende
thema’s en liedjes leren de leerlingen Engelse woorden, zinnen en gesprekken voeren.
Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren op te komen voor zichzelf en hierbij rekening met
anderen en hun omgeving te houden. Dit krijgt bij ons aandacht door te werken met de
methode Leefstijl, het aanbieden van deugden, leerlingen die deel uitmaken van de
leerlingenraad en we laten leerlingen vanaf groep 5 aanwezig zijn bij rapportgesprekken, voor
de groepen 0 t/m 4 is dit optioneel.
2.4 Welke methodes gebruiken wij?
Vak
Godsdienst
Technisch Lezen
Technisch Lezen
Taal
Spelling
Begrijpend Lezen
Rekenen
Sociale competentie
Schrijven
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wetenschap en techniek
Verkeer
Engels
Handvaardigheid
Muziek

Methode
Kind op Maandag
Veilig Leren Lezen
Estafette
Taal in Beeld 2.0
Spelling in Beeld
Estafette (editie 3)
Pluspunt
Leefstijl
Schrijfdans en Pennenstreken
Meander
Argus Clou
Argus Clou
Let’s go
Groove me
Uit de Kunst
Zangmakers
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Groep
1–8
3
4–8
4–8
4–8
4–8
3–8
1–8
1–6
5–8
3–8
3–8
4–8
1–8
1–8
1–8
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2.5 Wat neemt bij ons nog meer een belangrijke plaats in?
LekkerFit!
LekkerFit! is een programma voor groep 1 t/m 8 om
kinderen aan te zetten tot meer bewegen en gezond
eten. We willen bewustwording en kennisoverdracht
over een gezonde leefstijl op gang brengen (voor
ouders en kinderen). Onderdeel van het LekkerFit!programma is dat het bewegingsonderwijs goed en
regelmatig wordt gegeven. Dit resulteert in een aantal
schoolbrede afspraken met betrekking tot bewegen,
voeding en trakteren. Ook heeft de school beschikking
over een diëtist, is er de ‘Schoolsportvereniging’ en
hebben wij een naschools aanbod. Uitleg over deze
verschillende afspraken leest u hieronder.
Gymles
De groepen 3 t/m 8 krijgen 3x per week bewegingsonderwijs door een vakdocent. Hieronder
valt ook zwemonderwijs voor de groepen 5 en 6. De kleutergroepen krijgen één keer per
week bewegingsonderwijs door een vakdocent en twee keer van de groepsdocent.
Gezonde voeding
Wij stimuleren de kinderen om in de ochtendpauze water te drinken en fruit te eten. Ook
stimuleren wij de ouders om hun kind te laten ontbijten zodat een stuk fruit om 10 uur
voldoende is.
Water drinken
Een waterfles meenemen naar de gymles is verplicht. Er wordt bijgehouden hoe vaak de
kinderen geen waterfles bij zich hebben en bij herhaaldelijk geen fles mee wordt er een
herinneringsmail naar de ouders gestuurd.
Traktatiebeleid
Gezonde of kleine traktaties worden gestimuleerd en beloond. Van elke gezonde of kleine
traktatie wordt een foto gemaakt en opgehangen op het traktatiepodium. Aan het einde
van elke periode worden er kleine prijsjes uitgedeeld aan de kinderen die een gezonde of
kleine traktatie hebben uitgedeeld. De perioden lopen altijd van vakantie tot vakantie. De
niet gezonde traktaties worden vaak mee naar huis geven, zodat de ouders zelf kunnen
bepalen wanneer en hoeveel hun kind van het ongezonde eten mag hebben. Voor
informatie over gezonde traktaties kunt u terecht bij onze gymdocent.
De schooldiëtist
Ieder jaar meten en wegen wij de kinderen om zo hun groeiontwikkeling bij te houden. Dit
doen wij, omdat er in Rotterdam heel veel kinderen zijn met overgewicht. Deze kinderen
hebben meer risico op hart- en vaatziektes op latere leeftijd en diabetes. Aan de hand van
de uitslag van de BMI-score kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de
voedingscoach. Dit gesprek vindt altijd plaats op school en is geheel vrijblijvend. Tijdens dit
gesprek kunt u terecht met al uw vragen en bespreken we het voedings- en beweegpatroon
van uw kind.
Naschools aanbod
Elk jaar zijn er voor alle groepen sportieve naschoolse activiteiten. Het aanbod zal per jaar
verschillen, wel wordt gezorgd dat er voor alle groepen iets wordt aangeboden. De
inschrijving hiervan gaat per mail en er wordt verwacht dat de leerlingen als ze zich
inschrijven hier ook bij aanwezig zijn.
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Sporttoernooien
Vanuit de gemeente Rotterdam (Sportbedrijf Rotterdam) worden na schooltijd een aantal
sporttoernooien georganiseerd voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Bij toernooien worden
er voorrondes gehouden, waarbij er gesport zal worden tegen andere scholen uit dezelfde
deelgemeente. De winnaars van deze toernooien plaatsten zich voor The Final in Ahoy en
daar wordt dan gestreden om het kampioenschap van Rotterdam.
Voor elk sporttoernooi krijgen de kinderen en ouders een brief via de mail. Hierop kunnen de
kinderen zich opgeven om mee te doen en wordt er gevraagd aan de ouders om zich op te
geven als begeleider.

Kijk voor meer informatie op: www.rotterdamlekkerfit.nl
De Schoolsportvereniging
In een aantal wijken, waaronder de Beverwaard in Rotterdam, zijn maar weinig of zelfs geen
sportverenigingen. Een schoolsportvereniging is dan dé oplossing. In plaats van dat leerlingen
grote afstanden moeten afleggen naar een sportvereniging – en daardoor misschien niet
sporten – komen de verenigingen naar de wijk. Leerlingen kunnen direct na schooltijd en in
de nabijheid van school sporten.
Ze krijgen les van clubtrainers, worden lid van de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in
de reguliere competitie, terwijl de trainingslocatie in de wijk blijft. U kunt hierover op school
informatie krijgen bij juf Rochelle Baarse.
Kijk voor meer informatie op: www.schoolsportvereniging.nl
Burgerschapsvorming / Sociale Competentie
Met ‘burgerschap’ bedoelen we: Aandacht besteden aan onderwerpen en vragen die er toe
doen in de samenleving. Er is aandacht voor democratie, deelnemen aan de maatschappij
en identiteit. Dit krijgt bij ons aandacht door te werken met de methode Leefstijl, het
aanbieden van deugden, leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad en aanwezig
zijn bij rapportgesprekken. Met ‘Sociale Competentie’ bedoelen we: Het bewust en
verantwoordelijk omgaan met jezelf, met anderen en je omgeving.
Je bent sociaal competent als je in contact met mensen in verschillende situaties voor passend
gedrag kunt kiezen: Passend bij de mensen, passend bij de situatie en passend bij jezelf.
Samen met kinderen en ouders zorgen wij ervoor dat de school steeds veiliger wordt. Hierbij is
het belangrijk dat kinderen rekening houden met elkaar en opkomen voor zichzelf op een
goede manier. Natuurlijk mogen er “fouten” worden gemaakt. Dit zijn goede leermomenten.
Burgerschapsvorming en sociale competentie zijn niet
alleen aparte vakken. Dit gebeurt heel de dag door.
Hiernaast maken we contact met instellingen in de
wijk. Een voorbeeld hiervan is dat we met de kinderen
van groep 3 en 4 ieder jaar kerstliedjes zingen voor de
bewoners van De IJsselburgh. De bewoners krijgen
een kerstgroet en een klein presentje.
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3.

Hoe ziet de zorg voor de leerling eruit?

3.1 Hoe wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden?
Om de totale ontwikkeling van een kind te kunnen volgen, gebruikt de school een systeem
waarin alle gegevens en resultaten van het kind in het onderwijs beschreven worden. Dit
systeem heet ‘Leerling Volg Systeem’ en de gegevens worden in digitale leerling-dossiers
bijgehouden.
Alle kinderen worden op vaste tijden geobserveerd, getoetst en gecontroleerd. Het
leerlingvolgsysteem werkt als een soort signaleringssysteem, waarin duidelijk wordt of er bij
kinderen groei, stilstand of een terugval valt op te merken in het leerproces. Om de
ontwikkeling goed te kunnen volgen, maken we gebruik van observatielijsten, methode
gebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen (Cito-toetsen).
De registratie van de resultaten vindt plaats per leerling en per groep.
De vorderingen van de leerlingen worden door ons goed gevolgd en besproken met de
ouders tijdens rapportgesprekken en incidenteel als dit nodig is.
Wij zetten ons in om het beste uit de leerlingen te halen en hen zoveel mogelijk uit te dagen in
hun ontwikkeling.
In de groepen wordt gewerkt met groepsplannen. Als je iets moeilijk vindt, dan krijg je extra
oefening. Vind je iets makkelijk, dan krijg je moeilijkere opdrachten. Op deze manier zorgen wij
ervoor dat de leerstof zo goed mogelijk past bij de kinderen. Met het invoeren van Snappet op
tablets of Chromebooks kunnen wij de kinderen in groep 5 t/m groep 8 nog beter een aanbod
op maat geven. Zowel de leerling als de leerkracht krijgen direct een overzicht en analyse van
de gemaakte opdrachten waardoor feedback op de meest effectieve manier en ook direct
teruggegeven kan worden.
Voor enkele leerlingen zijn er individuele plannen. Dit zijn leerlingen die werken met een
ontwikkelingsperspectief / andere leerroute.
3.2 Hoe worden de ouders op de hoogte gehouden?
Voor de kinderen van de peuterspeelzaal wordt drie keer per peuterperiode een rapport
ingevuld, waarin de ontwikkeling die de kinderen maken duidelijk zichtbaar is.
De kinderen van de groepen 1 / 2 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De
kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen drie keer per jaar het rapport mee naar huis. In dit
rapport staan de vorderingen van het kind vermeld. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ook
een kindrapport. Hierop vullen zij zelf in hoe zij school ervaren.
Voor het eerste en tweede rapport worden alle ouders uitgenodigd om met de leerkracht te
spreken in een 10 minuten gesprek. Bij het tweede rapport zullen de kinderen van groep 5, 6
en 7 hun rapport daarnaast ook presenteren aan hun ouders en leerkracht. Bij het derde
rapport (groep 3 t/m 8) vindt dit gesprek alleen plaats op uitnodiging van de leerkracht of op
persoonlijk verzoek van de ouders.
Indien dit nodig is worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek.
Wanneer u als ouder zelf behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd een afspraak maken.
3.3 Wat gebeurt er als een kind speciale zorg nodig heeft?
Naast de begeleiding en hulp die het kind van de leerkracht krijgt, kan er ook speciale hulp
voor specifieke problemen nodig zijn.
Om duidelijk te krijgen wat deze speciale hulp zou moeten zijn, is het allereerst nodig om met
behulp van het analyseren van de verzamelde gegevens, gericht onderzoek uit te voeren en
/ of gesprekken met de leerling te voeren. Dit onderzoek kan binnen de school door de intern
begeleider, de lees-, reken- of gedragsspecialist van school en / of schoolmaatschappelijk
werkster uitgevoerd worden. Op basis van dit onderzoek kan een plan van aanpak opgesteld
worden voor een bepaalde periode. Indien gewenst wordt de schoolcontactpersoon (SCP)
vanuit het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ingeschakeld. De SCP
heeft mogelijkheden om binnen dit verband een beroep te doen op specifieke deskundigen,
zoals een leesspecialist, een rekenspecialist of een gedragsspecialist.
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Met alle betrokkenen (ouders, leerkracht, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werkster
en SCP) worden afspraken gemaakt en adviezen geformuleerd om het aanbod af te stemmen
op de ontwikkeling van het kind.
Deze adviezen kunnen inhouden dat een kind op eigen niveau voor één of meerdere vakken
gaat werken met een ontwikkelingsperspectief. Dit is een plan waarin staat wat we met deze
leerling willen bereiken. Het kan ook voorkomen dat een kind de groep een keer overdoet of
juist een groep overslaat. Om tot een zo goed mogelijk, weloverwogen besluit te komen
maken wij gebruik van de ‘kijkwijzer doubleren’ en / of de ‘kijkwijzer versnellen’. Soms kan het
zijn dat het voor een kind beter is om naar een andere basisschool of speciaal onderwijsschool
te gaan, omdat daar nog meer specifieke deskundigheid aanwezig is.
3.4 Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen,
dat ieder kind dat op school zit of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek
krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die
de taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert).
In Rotterdam is dit PPO Rotterdam.
Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek
naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de
scholen.
3.5 Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan
doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle
mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden.
Als de school waar het kind op zit of is aangemeld, echt geen passend onderwijsaanbod kan
realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan
zelf voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de school en ouders bij het zoeken naar een
nieuwe onderwijsplek behulpzaam. Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u
terecht op de website van:
De school
Passend Onderwijs: www.pporotterdam.nl
Postadres: Postbus 22171 3003 DD Rotterdam
telefoonnummer: 010-3031400
E-mail: info@pporotterdam.nl
Het schoolbestuur PCBO: www.pcbo.nl
Op de website van PPO Rotterdam is ook een ouderfolder te downloaden.
3.6 Gedragsprotocol
Zoals wij in onze visie op onderwijs aangeven, vinden wij het heel belangrijk om op school een
pedagogisch klimaat te scheppen waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt en
waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan.
Hoe we dit klimaat vormgeven wordt beschreven in het gedragsprotocol. Het antipestprotocol is daar een onderdeel van.
Dit wordt gemonitord d.m.v. SCOL. Dit is een COTAN-goedgekeurd instrument dat sociaal
gedrag, veiligheidsbeleving en welbevinden ‘meet’.
Het gedragsprotocol beschrijft hoe we op De Parel willen omgaan met gedrag in de brede
zin. Wat zien we als gewenst en ongewenst gedrag? Hoe willen we dit gewenste gedrag
bewerkstelligen?
Het protocol is verdeeld in een preventief deel en een curatief deel.
Preventief; voorkomen is beter dan genezen…
Op De Parel vinden we het belangrijk dat er positief met elkaar omgegaan wordt. Uit
onderzoek is gebleken dat onderwijs in vaardigheden met betrekking tot positief gedrag veel
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effect heeft. Daarom wordt er in de groepen structureel aandacht besteed aan gewenst
gedrag door…
• lessen uit de methode Leefstijl te geven, waarin aandacht is voor sociale vaardigheden,
het herkennen en respecteren van persoonlijke grenzen bij jezelf en bij de ander;
• kinderen te leren hoe zij zich aan de (school)regels en afspraken moeten houden. Deze
regels zijn overal in de school zichtbaar;
• goed gedrag consequent te bekrachtigen door middel van complimenten en
beloningen;
• elke twee weken aandacht te besteden aan de ‘deugd van de week’, waarbij
gesproken wordt over bijv. naastenliefde, respect, eenheid, bescheidenheid, enz. Deze
deugden worden voor de kinderen herkenbaar gekoppeld aan de school- en
klassenregels;
• de stop-loop-praat-procedure uit PBS. De posters waarop deze beschreven wordt,
hangen overal herkenbaar door de school.
Curatief; hoe gaan we om met ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag kan in zwaarte variëren, bijvoorbeeld van een ruzie op het schoolplein tot
het stelen van andermans spullen, van het eten van kauwgom tot het structureel pesten van
klasgenoten. Ongewenst gedrag is daarom verdeeld in vijf categorieën. Bij iedere categorie
behoren specifieke verplichte acties en mogelijke acties.
Deze acties en categorieën zijn bedoeld om helder af te stemmen welke reactie past bij welk
gedrag. Het is echter geen ‘wetboek’ dat tot op de letter gevolgd dient te worden. Het is een
richtlijn, waarbij in elke situatie maatwerk geleverd moet worden! Daarom kan er in overleg
van de verplichte of mogelijke acties worden afgeweken. Zie hiervoor het gedragsprotocol.
Soms wordt er gebruik gemaakt van het ‘Oeps-formulier’. Het formulier wordt gebruikt in groep
4 t/m 8, de kinderen uit groep1 t/m 3 maken een tekening. Dit formulier wordt door het kind
ingevuld, waarbij het geholpen wordt terug te kijken op het incident en tot (zelf)reflectie komt.
Dit formulier wordt met de leerkracht besproken en meegegeven naar huis, zodat ouders op
de hoogte zijn van het incident. Het formulier zelf is geen strafmaatregel. Het incident dat
voorafgaat aan het formulier, kan natuurlijk wel consequenties hebben.
Anti-Pestprotocol
PCB De Parel heeft de ambitie om een pest-vrije school te zijn. Helaas komt pesten op elke
plek waar mensen samen leven / werken voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien
en op onze school serieus aanpakken.
In het anti-pestprotocol wordt weer gesproken over een preventieve en een curatieve
aanpak.
Preventief; voorkomen…
Om te werken aan een positief schoolklimaat, waarin pesten geen ruimte krijgt doen we het
volgende:
• Klassencontract in de eerste week van het schooljaar;
• Er wordt aan het begin van het schooljaar aandacht besteed aan wat pesten is en welk
effect pesten heeft op personen die gepest worden. Er zijn altijd kinderen die het zien
gebeuren; de zogenaamde zwijgende meerderheid. In dit opzicht is het belangrijk dat
alle kinderen weten dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben om het pestprobleem
bij de leerkracht of de pester aan te kaarten. De regel van “klikken” is hier niet van
toepassing. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep;
• Er wordt benoemd dat juf Wendy Kradolfer (schoolmaatschappelijk werkster) de
vertrouwenspersoon is;
• Stimuleren van voorbeeldgedrag door leerkrachten. Het voorbeeld van de leerkrachten
(en thuis de ouders) is van groot belang.
Twee keer per jaar wordt voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de SCOL ingevuld. De
leerkrachten vullen voor elke leerling een vragenlijst in over gedrag en sociale vaardigheden.
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Kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 vullen ook de leerling-SCOL in. Inclusief de monitor sociale
veiligheid en welbevinden.
Wanneer er toch pestgedrag gesignaleerd wordt, hanteren wij het stappenplan dat
beschreven wordt in het anti-pestprotocol. Wanneer u dit thuis signaleert, geef dit vooral aan
bij de leerkracht!
3.7 Schorsing en verwijdering
Schorsen
Een basisschool mag uw kind in bepaalde gevallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw
kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.
De school kan, namens het bestuur, uw kind voor een periode van ten hoogste een week
schorsen. Daarbij moet de school aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet
schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet de school de Inspectie van
het Onderwijs schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor een periode van langer dan
een dag en daarbij de reden vermelden.
Redenen voor schorsing kunnen zijn:
• Voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag;
• Ernstige conflicten.
Verwijderen
Een basisschool mag uw kind na overleg met het schoolbestuur in bepaalde gevallen
verwijderen. Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school.
Voor verwijdering gelden enkele regels:
• Voor verwijdering moet de school namens het bestuur luisteren naar het verhaal van
de ouders, de leerling en de betrokken groepsleraar;
• De school moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot
verwijdering;
• De school moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.
Redenen voor verwijderen
Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren. De volgende
factoren kunnen een rol spelen:
• Een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal (basis)onderwijs;
• Voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag;
• Ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken.
De school mag namens het bestuur een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan
heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te
laten. U kunt bezwaar maken tegen de verwijdering bij het bestuur van de school. Het adres
van het bestuur vindt u elders in deze schoolgids.
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4.

Welke resultaten behalen wij met ons onderwijs?

4.1 Kwaliteitszorg
Als team vinden we het belangrijk dat de leerlingen het beste uit zichzelf halen. Leerkrachten
zetten zich hier dagelijks voor in. Samen met de inzet van de leerlingen en betrokkenheid van
de ouders lukt het om resultaten te behalen die boven het landelijk gemiddelde liggen.
4.2 Naar welke vormen van voortgezet onderwijs gaan de kinderen?
In groep 8 maken leerlingen bij ons op school de eindtoets. Bij die toets wordt een score
gehaald tussen de 500 en 550. In 2020 is er vanwege Corona geen Cito Eindtoets gemaakt.
jaar
score
2014
538.2
2015
530,9
2016
539,3
2017
535,0
2018
533,4
2019
534,9
2020
-- / -2021
532,5
Het afgelopen jaar zijn de kinderen van onze school naar de volgende richtingen binnen het
Voortgezet Onderwijs verwezen:
Soort voortgezet onderwijs
Praktijk Onderwijs
Basis/Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO
Gemengde leerweg VMBO Theoretische leerweg / MAVO
Theoretische Leerweg t/m HAVO
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs/Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
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Afkorting
PRO
VMBO B/K
VMBO GL/TL
TL/HAVO
HAVO/VWO
VWO

Aantallen
0
13
4
6
1
3

Schoolgids PCB De Parel

4.3 Hoe komt het advies van de basisschool tot stand?
Vanaf groep 6 wordt de uitstroomrichting aan ouders getoond, naar aanleiding van de cito
resultaten die bekend zijn. Eind groep 7, tijdens het laatste rapportmoment, bespreekt de
leerkracht van groep 7, met de ouders en het kind de uitstroomrichting naar het Voortgezet
Onderwijs. Dit is nog geen definitief advies, maar er wordt alvast gekeken naar de vorm van
V.O die op dat moment het meest voor de hand liggend is. Dit wordt een voorlopig advies
genoemd.
In het najaar van groep 8 maken alle leerlingen het Drempelonderzoek. Het
Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast de
Eindtoets. In februari groep 8 worden individuele gesprekken georganiseerd. Deelnemers zijn
de leerkracht, de ouders en het kind en indien nodig of wenselijk de directeur en / of de
intern begeleider. De wens van het kind wordt gelegd naast de wens van de ouders en het
advies van de school.
Het advies van de school is gebaseerd op de resultaten van de CITO toetsen M6, E6 M7, E7,
M8 en de resultaten van het Drempelonderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar de
gegevens uit het leerling-dossier en de rapportages. Taakgerichtheid, zelfstandigheid,
motivatie en het omgaan met huiswerk zijn hierin belangrijke aspecten. Aanvullend wordt
gekeken naar (individuele) testen indien deze aanwezig zijn. Nadat alle gegevens verzameld
zijn, worden afspraken gemaakt over de aanmelding. De eindtoets in groep 8 wordt in april
gemaakt. De score van de eindtoets kan aanleiding zijn het advies van de basisschool te
herzien.
De doorstroming naar praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs, via het traject van de
Zorgleerling In Beeld vindt qua start plaats eind groep 7. De kinderen die hiervoor volgens de
criteria in aanmerking komen zullen eind groep 7 hiervan op de hoogte worden gesteld en,
worden (na toestemming van ouders) medio november in groep 8 opgeroepen en getest. Met
de informatie die deze test geeft, kunnen ouders in een vroeg stadium een geschikte school
voor hun kind gaan zoeken. De aanmelding voor deze vormen van voortgezet onderwijs vindt
meestal plaats vanaf januari.
De plaatsing van alle leerlingen uit groep 8 die doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs is
geregeld via de Overstaproute. U krijgt hierover alle informatie op een Voorlichtingsavond in
de maand oktober/november. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website
van:

https://www.koersvo.nl/ouders/.
Passend Onderwijs: www.pporotterdam.nl
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5.

Hoe is ons onderwijs georganiseerd?

5.1 Hoe is de school georganiseerd?
De basisschool kent de groepen 1 tot en met 8 en werkt met een leerstofjaarklassensysteem.
Dit betekent dat de leerstof in acht stukken verdeeld wordt en dat iedere groep één van die
stukken aangeboden krijgt. In de praktijk worden we echter steeds meer geconfronteerd met
kinderen die meer of minder tijd nodig hebben om zich zo’n stuk eigen te maken of die dat op
een andere manier doen. Daarom wijken we in een aantal gevallen af van het werken in de
groep (zie pagina 3 en 10).
5.2 Groepsindeling en personeel
De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, vordering en ontwikkeling. De
groepsleerkrachten houden zich bezig met het te geven onderwijs, de ontwikkeling en de
leervorderingen van de kinderen.
Groep

Naam

Dagen aanwezig

Kikkers

Juf Esther Anninga
ma-do-vr
Juf Arina Wijnen
ma-di-wo
Juf Melahat Ongel
di-wo-do-vr
Hazen
Juf Esther Anninga
do-vr
Juf Arina Wijnen
ma-di
Juf Melahat Ongel
ma-di-do-vr
Eenden
Juf Judith Fröling
ma-di-do-vr
Juf Shanta Collins
do-vr
Juf Jacqueline Hulleman
ma-di
Beren
Juf Judith Fröling
Ma-di-wo-do-vr
Juf Shanta Collins
di-wo-do-vr
Juf Melahat Ongel
ma
Groep 1 / 2 a
Juf Annelies Sluimer
ma-di-(wo)
Juf Marga van Straaten
(wo)-do-vr
Groep 1 / 2 b
Juf Liliam Ritzema
ma-di-wo-vr
Juf Lilian Pol
do
Groep 1 / 2 c
Juf Tineke Blokdijk
ma-di-do-vr
Juf Patricia de Heer
wo
Groep 1 / 2 d
Juf Marieke Hazewindus
ma-di
Juf Annemarie van den Heuvel
wo-do-vr
Groep 3
Juf Marianne ‘t Hart
ma-di-wo
Juf Esther Dijks
(wo)-do-vr
Groep 4a
Juf Iris Voogt
ma-di-wo-do-vr
Groep 4b
Juf Monique van Houdt
ma-di-do-vr
Juf Lilian Pol
wo
Groep 5a
Juf Amanda van Cappellen
ma-(vr)
Meester Alfons Schramm
di-wo- do-vr
Groep 5b
Juf Nadine Wezeman
ma-di-wo-vr
Juf Amanda van Cappellen
do-vr
Groep 6
Juf Laura Rus Hartland
ma-di-wo-do-vr
Groep 7a
Juf Ilona van Wingerden
ma-di-wo-do-vr
Groep 7b
Juf Kiara Gangasingh
ma-di-wo-do-vr
Groep 8
Juf Imane Rahhab
ma-di-vr
Meester Niels Kruijthoff
di-wo-do
De groepen 6, 7a, 7b en 8 zitten op de dependance aan de Hoensbroeksingel.
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Wie werken er nog meer op school
Naast de groepsleerkrachten werken er andere personeelsleden bij ons op school:
Arthur Verloop
Directeur
ma-di-wo-do-vr
Joyce van der Mei
Adj. dir. / bouwcoördinator bovenbouw
ma-di-do
Liliam Ritzema
Bouwcoördinator onderbouw
do
Annemieke van Voren
Intern Begeleider groep 0 - 2
di-wo-do
Laura Berkhout
Intern Begeleider groep 3 - 8
ma-do-vr
Dineke Grandia
Leescoördinator
ma-di-do
Nadine Wezeman
ICT-coördinator
do
Imane Rahhab
Leerkracht plusklas bovenbouw
do
Annemarie van den Heuvel Leerkracht plusklas onderbouw
di
Surita Jhakry
Onderwijsassistent groepen 1-2
ma-di-wo-do-vr
Damayanti Desloover
onderwijsassistent groepen 1-2
ma, do en vr
Jacqueline Hulleman
Onderwijsassistent groepen 1-2
wo
Mirjam Ritsema
Ondersteuning
ma-di
Safjoen Karim
Ondersteuning groep 3
ma-di-wo
Sasja van Gelder
ondersteuning groep 3
do-vr
Lilian Pol
ondersteuning groep 6
ma-di-vr
Niels Kruijthoff
Ondersteuning groep 8 en coaching
ma-di
Tim van Haren
Ondersteuning groep 8
wo-do-vr
Amanda Jansen
Ondersteuning groepen 5
vr
Patricia de Heer
Ondersteuning groepen 1-2 /
ma mi en di
medewerker Ouderbetrokkenheid
Rochelle Baarse
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
ma-di-wo-do
Stephan Bosveld
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
vr
Wendy Kradolfer
Schoolmaatschappelijk werkster
ma-do
Marieke Hazewindus
VVE-coach
vr
Mariet Wiskie
Administratief medewerkster
do-vr
Evelien Dekker
Conciërge hoofdgebouw
ma-di-wo-do-vr
Peter Straayer
Conciërge dependance
ma-di-wo-do-vr
Schoolmaatschappelijk werk
Op De Parel is (school)maatschappelijk werk voorziening. Mevrouw Wendy Kradolfer is
maandag en donderdag als maatschappelijk werkster op onze school aanwezig.
U kunt een beroep op haar doen als u bijvoorbeeld vragen heeft over de opvoeding van uw
kinderen. Ook kunt u op allerlei gebied advies, hulp of een luisterend oor krijgen.
Als u graag eens met haar zou willen praten dan kan dat op school of, als u dat op prijs stelt,
bij u thuis. U kunt met haar in contact komen door:
• Op maandag of donderdag naar school te bellen en te vragen naar Wendy Kradolfer;
• Via de leerkracht van uw kind naar haar te vragen; zij neemt dan contact met u op;
• Op school een afspraak met haar te maken.
Het (school)maatschappelijk werk kan voor u een steuntje in de rug zijn. Het is een aanbod
van school, waarvan u gebruik kunt maken.
Ook voor de peuters is er nu voorschools-maatschappelijk werk. Op deze manier kunnen we
al vroeg beginnen en hoeven eventuele problemen niet groter te worden. Via de
peuterjuffen kunt u in contact komen met Wendy Kradolfer, tevens onze voorschoolsmaatschappelijk werkster.
Medewerker ouderbetrokkenheid
De medewerker ouderbetrokkenheid van De Parel is Patricia de Heer.
Patricia richt zich voornamelijk op de ouders van de groepen 0 t/m 4. Ze begeleidt ouders
om thuis op een leuke manier met de kinderen bezig te zijn met dingen die aansluiten bij de
school.
Het doel is de kinderen zowel op school als thuis te stimuleren en daardoor hun ontwikkeling
te ondersteunen. Alle ouders kunnen hier aan deelnemen.
Ook stimuleert zij via o.a. koffie- en themaochtenden en het inloopuurtje de
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ouderbetrokkenheid. Rond de feestdagen zijn er ook allerlei ouderactiviteiten. De meeste
ouderactiviteiten vinden plaats in de personeelskamer.
5.3 Stagiaires op school
Ieder vak moet geleerd worden, dus ook het vak van leerkracht. Studenten die opgeleid
worden tot leerkracht, leren natuurlijk het meest van de praktijk. De studenten op onze school
zijn (meestal) afkomstig van de Hogeschool InHolland. Er zijn 1e-jaars, 2e-jaars en 3e–jaars
studenten. In het 4e jaar van de opleiding worden de studenten Leraren In Opleiding (LIO-ers)
genoemd. LIO-studenten moeten officieel solliciteren naar een stageplaats, krijgen een
sollicitatiegesprek en nemen gedurende een deel van hun stage de groep over. Dit alles
gebeurt in goed overleg en onder supervisie van de groepsleerkracht.
5.4 Hoe blijven de teamleden up-to-date?
Teamleden volgen cursussen en trainingen. Dit doen zij om hun kennis en vaardigheden bij te
houden, nieuwe kennis en vaardigheden te leren of om ontwikkelingen in het onderwijs te
volgen. Een deel van deze nascholing vindt plaats tijdens teamvergaderingen of op andere
tijden na schooltijd. Sommige nascholingsactiviteiten vinden plaats onder schooltijd. In dat
geval heten ze studiedagen. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
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6.

Ouders en school

6.1 Verantwoordelijkheid van de ouders
Van ouders verwachten wij dat ze de kinderen steunen, begeleiden en enthousiasmeren. Dit
is deels heel praktisch: Zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Daarnaast is het van groot
belang dat u interesse heeft in wat uw kind doet op school. Door te vragen naar de schooldag
en belangstelling te hebben voor wat uw kind leert, laat u zien dat u het ook belangrijk vindt
dat uw kind zijn best doet op school.
Thuis kunt u ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Dit kan door voor te
lezen, spelletjes te spelen en uw kind te stimuleren bij huiswerk.
Tenslotte zijn ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Door uw kind rekening met
anderen te leren houden, op een goede manier voor zichzelf te leren zorgen en met respect
met anderen om te gaan, kan uw kind zichzelf helpen bij zijn werk en bij het maken van
vriendjes.
6.2 De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en
leerkrachten. De directeur van de school mag geen lid zijn, maar mag wel bij de
vergaderingen als adviseur aanwezig zijn. De leden van de MR worden voor een periode van
drie jaar gekozen. De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. Dit beleid kan
besproken worden met de directie van de school, maar ook met het bestuur. De MR kan over
verschillende onderwerpen adviseren. Daarnaast zijn er ook zaken waarbij de MR
instemmingbevoegdheid heeft. Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd.
De samenstelling van de M.R op De Parel is als volgt:
Ouders:

Personeel:

Richard van den Berg
Jane Morsen
Andy Ramrattan

vader van Bram gr 5b
moeder van Josiah gr 7a en
Benjahmin gr 3
vader van Mandira gr 1/2c en Mayana gr 3

Alfons Schramm
Esther Anninga
Patricia de Heer

Voorzitter
Notulist
Personeel

Adviserend lid: de directeur van de school
Informatie betreffende de MR, kunt u via de leden verkrijgen.
U kunt met vragen de MR bereiken op het volgende email adres: MR@pcbdeparel.nl
De Stichting PCBO kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin
meerdere scholen vertegenwoordigd zijn. Vanuit De Parel is Andy Ramrattan hierbij aanwezig.
6.3 Oudercommissie
Binnen De Parel spelen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol. Onze school
functioneert het beste met een goede samenwerking tussen school, kinderen en alle ouders.
Een kind voelt zich immers fijn als het zich ook op school ‘thuis’ voelt. De oudercommissie wil
eraan bijdragen de kinderen op De Parel een leuke en aantrekkelijke basisschooltijd te
geven.
Dit willen wij doen door in samenwerking met ouders, leerkrachten en directie van de school
ondersteuning te bieden op verschillende vlakken, maar zij zullen ook regelmatig een beroep
op uw hulp doen. Wij rekenen erop dat ouders allemaal bij de school betrokken zijn en zich
ook actief inzetten om de schooltijd van de kinderen zo prettig mogelijk te maken.
2x per schooljaar krijgen de leerlingen een brief mee, waarin u zich kunt opgeven voor hulp
bij de taken die u zelf kiest.
Taken van de oudercommissie zijn onder andere:
• Hoofdluiscontrole;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij projecten;
Hulp bij de sportdagen;
Hulp bij de sponsorloop;
Hulp bij Sint, Kerst en Pasen;
Hulp bij de schoolfotograaf;
Hulp bij schoolreis;
Hulp bij het zomerfeest;
Het beschilderen van de ramen.

De oudercommissie bestaat uit de volgende personen:
Gül Dursun
Aras gr 7
Hazar gr 6
Kim Chin-A-Joe
Isaiah gr 8
Fadime Yilmaz
Damla gr 8
Alexandra Mavridis
Sharon van Sichem
Rebecca Koorndijk
Linda Koot

Saja gr 7
Ampharo gr 8
Abigail gr 8
Chevano gr 4
Yesmae gr 1/2
Arhmaan gr 5
Nyshara gr8
Jaelene 1/2

Rita Jamal
Eunice Ooft

Patricia de Heer namens de school, medewerker ouderbetrokkenheid
Arthur Verloop namens de school, directeur
De vraag om hulp zal u gesteld worden via de leerkracht, het ‘Oudernieuws’ of in een aparte
‘hulpouderbrief’ via de app.
Ouders die ondersteunende taken verrichten voor de school staan onder de
verantwoordelijkheid van de directie of de betreffende leerkracht.
6.4 Ouderbijdrage
Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer.
Schoolactiviteiten gaan gewoon door en worden betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo
houden we onderwijs toegankelijk voor iedereen.
6.5 Rapportgesprekken
Twee keer per jaar organiseert de school een middag en avond waarop ouders met de
leerkracht over de ontwikkeling van hun kind kunnen praten aan de hand van het rapport.
Voor de groepen 0, 1 en 2 is dit in januari en juli. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit in november
en maart. In juli krijgen de groepen 3 t/m 7 het derde rapport, maar zijn er geen
rapportgesprekken meer voor alle ouders. Deze derde rapportgesprekken zijn op aanvraag
van ouders en/of leerkracht. Natuurlijk kunnen ouders altijd tussendoor een afspraak maken
om over hun kind te praten. Vanaf het schooljaar 2018-2019 presenteren de kinderen van
groep 5 t/m 7 1x per jaar zelf hun rapport. Ze krijgen 2 weken voor de rapportgesprekken hun
rapport vast mee naar huis en maken hier een presentatie van voor u als ouder en voor hun
juf of meester. Hierdoor zijn de kinderen nog meer eigenaar van hun eigen leerproces.
6.6 Informatievoorziening aan u als ouder
Via de Schoolgids
In het begin van het schooljaar krijgen de groepen 0 en 1 deze schoolgids met daarin allerlei
informatie over de school. De schoolgids geeft antwoord op veel vragen en is daarnaast een
handig naslagwerk gedurende het schooljaar. Voor de andere ouders is deze te downloaden
via onze website.
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Via het Oudernieuws
Iedere maand komt het Oudernieuws uit. In het Oudernieuws komen onderwerpen aan de
orde die met de dagelijkse gang van zaken op de school te maken hebben. Ook worden de
ouders op deze wijze op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en
gebeurtenissen.
Daarnaast worden voor de komende maand de belangrijkste data nog even op een rijtje
gezet:
• via de website van de school. www.pcbdeparel.nl;
• via de parel-app (in de Appstore of in de Google Playstore te downloaden via PCB De
Parel);
• via informatiebijeenkomsten voor ouders;
• via de Facebook pagina van school: PCB De Parel.
We onderscheiden
1.
De kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar wordt er een middag en avond georganiseerd om
elkaar te leren kennen. Op deze middag en avond kunt u kennismaken met de leerkracht
van uw kind. Verder vertelt de leerkracht over de groep, het onderwijsaanbod, de
gebruikte methodes, de toetsing en de activiteiten. Ook de omgang met elkaar komt
tijdens deze avond aan de orde.
2.

De themabijeenkomsten
Een aantal keren per jaar worden er op school themabijeenkomsten over opvoeden en
aanverwante zaken gehouden. Deze bijeenkomsten vinden plaats op school en worden
begeleid
door
onze
schoolmaatschappelijk
werkster
en
medewerker
ouderbetrokkenheid. Het doel is om ouders extra steun te geven bij het opvoeden van
hun kinderen.

Informatieverschaffing gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden zijn, heeft de biologische ouder, die niet met het gezag belast
is, recht op informatie. Allebei de ouders hebben recht op dezelfde informatie, zodat er geen
mogelijkheid is op informatievoorsprong. Van deze regeling kan worden afgeweken wanneer
het belang van het kind zich hiertegen verzet.
6.7 De klachtenregeling
Klachten en verzoeken
Door de inwerkingtreding van de kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een
klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Hierdoor kunnen ouders en leerlingen
klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het
schoolbestuur en het personeel.
De klachtenregeling die het bestuur heeft vastgesteld is alleen van toepassing als men met
een klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang
van zaken in de school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste manier afgehandeld worden. Indien dat niet tot de
mogelijkheden behoort, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Op de eerste plaats is natuurlijk het contact tussen de directbetrokkenen van belang. (ouderouder, ouder-leerkracht e.d.)
Als het een klacht betreft inzake ‘ongewenste intimiteiten’ kan contact gezocht worden met
de contactpersoon. Voor onze school is dat Mevr. Wendy Kradolfer, schoolmaatschappelijk
werkster van de school. Zij zal u dan verder doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon die
aangesteld is door het bestuur.

23

Schoolgids PCB De Parel

Protocol inzet van vertrouwenspersonen.
Soms is het raadzaam om de vertrouwenspersoon erbij te halen om een conflict op te lossen.
Dit kan alleen succesvol zijn als beide partijen hiervoor openstaan.
Bij ons op school is de vertrouwenspersoon: Mevr. Wendy Kradolfer.
Mocht er op dit niveau geen oplossing gevonden worden, dan kan men zich wenden tot de
externe vertrouwenspersoon:
Vertrouwenspersoon namens het bestuur:
Mevrouw Helene de Haart,
Kraaijvangerstraat 28, 3071MC Rotterdam.
Telefoonnummer 0640308024.
emailadres: info@dehaartmediation.nl
Stichting GCBO.
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
tel: 070-386169 en E-mail: info@gcbo
De klachten c.q. problemen kunnen betrekking hebben op de volgende thema’s:
Gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, personeel of de permanente
commissie leerlingenzorg.
Arbeidsverhoudingen: Ongewenste intimiteiten, Bejegening/communicatie,
Gelijke behandeling/discriminerend gedragingen
Agressie/geweld/pesten
Ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen
voortaan op één website terecht voor alle informatie over geschillen in het bijzonder
onderwijs: www.gcbo.nl
Op deze website kunt u ook terecht voor informatie over de klachtenprocedure. Ouders
kunnen hier onder andere lezen welke stappen ze moeten zetten voor het indienen van een
klacht tegen de school.
Klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
•
•
•
•

seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
lichamelijk geweld;
grove pesterijen;
extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren.
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: Tel. 0900-1113111
Inspectie
Wanneer er vragen zijn voor de inspectie dan kunt u gebruik maken van de volgende
gegevens:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. (per 1 juli 2013 verplicht)
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en / of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode
van ons schoolbestuur. Binnen de school is de intern begeleider aandachtsfunctionaris. Zij kan
u informatie geven over de meldcode.
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Multisignaal verwijsindex
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern
begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun
ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de
school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond
dezelfde leerling werken wij met de Multisignaal verwijsindex.
Multisignaal is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die
betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact
met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken
wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.

Wat betekent de Multisignaal verwijsindex voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met
de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze
instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere
betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. Multisignaal
helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te
maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in
Multisignaal alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen
inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. Multisignaal is geen
openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op
Multisignaal én hun betrokkenheid op de leerling in Multisignaal kenbaar hebben gemaakt.
Multisignaal is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.
Meer informatie over Multisignaal is te vinden op: www.multisignaal.nl
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.
Foto’s en video’s in het oudernieuws, op de website en op school Facebook
Op de Parelsite (www.pcbdeparel.nl), in het oudernieuws, in de SchoolApp en op Facebook
komen foto’s en video’s van allerlei activiteiten maar ook groepsfoto’s van alle groepen.
Tijdens de inschrijving vragen wij uw toestemming hiervoor. Mogelijk zijn er later andere
omstandigheden waardoor kinderen toch niet van hun ouders op een foto op de site of in
het oudernieuws mogen staan. Natuurlijk houden wij hier rekening mee. Wanneer er ouders
zijn die hun kind niet zichtbaar op de site of in het oudernieuws willen hebben, kunnen zij dit
doorgeven aan de directie.
6.8 Privacy en leerlingengegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het
privacyreglement van de stichting PCBO is beschreven hoe de school omgaat met
persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met
instemming van de GMR vastgesteld. U kunt dit reglement vinden via de link: www.pcborotterdam.nl/privacy
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste
gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren
leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of
ADHD). De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
Esis. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de
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uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte
set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te
identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming
voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op
te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk
aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen
gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto
en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde
het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via de directeur.
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en
video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt
zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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7.

Regels en afspraken

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. De
regels zijn bedoeld om rekening met elkaar te houden, zodat iedereen met plezier naar school
komt en weet wat er van hem wordt verwacht.
Schoolregels
Binnen onze school hanteren we 5 schoolregels. Afspraken die we maken passen bij één of
meerdere van deze regels. De vijf schoolregels zijn:

Met de fiets naar school
• Laat het kind alleen op de fiets komen als de afstand tussen huis en school te ver is om
te lopen;
• Fietsen op het hoofdgebouw horen in het fietsenrek langs de muur van de gymzaal;
• Fietsen op de dependance horen in het fietsenrek aan de zijkant van het plein;
• Zorg voor een goedgekeurd slot op de fiets én een hangslot waarmee de fiets aan het
fietsenrek vastgemaakt kan worden. De school is NIET aansprakelijk voor gestolen fietsen
en schade aan de fietsen.
Gymnastiek- en zwemregels
Gymkleding is verplicht. Wij raden ook aan om gymschoenen te dragen.
• Sieraden worden voor de les afgedaan. Laat waardevolle sieraden niet meenemen op
dagen dat er sportactiviteiten zijn;
• Kleding die in de klas gedragen wordt, mag niet gedragen worden in de gymnastiekles;
• Schoenen waarmee buiten gelopen is, mogen niet in de gymzaal gebruikt worden;
• U kunt uw kind een tas met gymschoenen, een sportbroekje en T-shirt meegeven;
• Voor zwemmen geeft u uw kind een tas mee met zwemkleding en een handdoek.
Anti Agressie Protocol
Onze school hanteert het Anti Agressie Protocol. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over
het hanteren van omgangsvormen tussen ouders / verzorgers en medewerkers van de school.
Gedragscode:
•
Ouders / verzorgers en medewerkers tonen elkaar respect;
•
Ouders / verzorgers en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik;
•
Ouders / verzorgers en medewerkers treden niet agressief op;
•
Bij een conflict werken ouders / verzorgers en medewerkers mee aan het zoeken naar en
vinden van een oplossing.
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8.

De school en zijn partners

8.1 Inspectie van het Onderwijs
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het onderwijs op alle scholen in Nederland.
Informatie en / of contact kunt u krijgen via de website: www.onderwijsinspectie.nl, email:
info@owinsp.nl, : 0800-8051 (gratis).
8.2 Met wie werkt de school samen?
Een school staat niet op zichzelf, maar staat in direct contact met de omgeving. Zo ook onze
school. We werken nauw samen met andere scholen en instellingen. Hierbij gaat het om
instellingen die zich met het onderwijs en met het welzijn van kinderen en hun opvoeders bezig
houden.
Activiteiten na schooltijd
PCB De Parel is een school met verlengde leertijd. Dit betekent dat wij buiten schooltijd extra
activiteiten aanbieden aan de leerlingen en soms ook aan ouders.
Wij bieden, soms samen met de andere scholen in de Beverwaard, een naschools aanbod
aan voor de kinderen. Kinderen kunnen zich opgeven voor verschillende activiteiten die buiten
schooltijd plaatsvinden. Voorbeelden van deze activiteiten kunnen o.a. zijn: sport,
ondernemen, muziek, computeren en techniek. Voor vragen kunt u hiervoor contact
opnemen met één van de bouwcoördinatoren.
Kinderen kunnen ook lid worden van de schoolsportvereniging. Het is voor leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 mogelijk om deel te nemen aan proeflessen voor verschillende sporten.
Daarna kan uw kind lid worden van de gewenste sportvereniging. Wij hopen op deze manier
het sporten te stimuleren. Uw kind ontvangt meerdere keren per schooljaar informatie over
wanneer en waar de proeflessen starten en plaatsvinden. Voor vragen hiervoor kunt u ook met
onze gymleerkrachtscontact opnemen.
Kinderen kunnen ook lid worden van de schoolmuziekvereniging. Hier leren de kinderen een
muziekinstrument bespelen.
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8.3 Andere partners
Buitenschoolse opvang
De school heeft met 2 organisaties een afspraak gemaakt dat kinderen op de volgende
momenten worden opgevangen: voor en na schooltijd, op vrije dagen en studiedagen en in
vakanties.
De doelstelling van beide organisaties is om op professionele en pedagogische wijze opvang
te bieden aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Ouders die gebruik maken van de B.S.O. maken zelf de afspraken met de B.S.O.
- Stichting Kinderopvang IJsselmonde (SKOIJ)
- Kiddoozz kinderopvang
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle
kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind
een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam
en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor
een afspraak op het CJG of op school. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en
motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend
is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuisof schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTPprik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U krijgt
hierover een brief via het RIVM.
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een
afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:
•
U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt.
•
U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
•
U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit.
•
Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies.
Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige.
Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of
omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.
Schoolziekteverzuim
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door
ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de
schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind
wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige van het CJG.
Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden
zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het
CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hiervan wordt u altijd op de hoogte
gebracht.
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De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige
die verbonden is aan de school van uw kind, is:
•
•
•

Roxanne Schol
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: r.schol@cjgrijnmond.nl

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

Praktische informatie

9.1 De schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Beren

Kikkers

Eenden

Hazen

Groep
1/4
ochtend

Groep
1/4
middag

Groep
5/8
ochtend

Groep
5/8
middag

08:20–
12:00
08:20–
12:00
08:20–
12:00
13:05–
15:30
13:05–
15:30

08:20–
12:00
08:20–
12:00
08:20–
12:00
13:05–
15:30
13:05–
15:30

13:05–
15:30
13:05–
15:30

13:05–
15:30
13:05–
15:30

13:15–
15:15
13:15–
15:15

08:20–
12:00
08:20–
12:00

8:30–
12:00
8:30–
12:00
8.30–
12:30
8:30–
12:00
8:30–
12:00

13:15–
15:15
13:15–
15:15

08:20–
12:00
08:20–
12:00

8:30–
12:00
8:30–
12:00
8:30–
12:00
8:30–
12:00
8:30–
12:00

13:15–
15:15
13:15–
15:15

13:15–
15:15
13:15–
15:15

Gymnastiektijden/ zwemmen
De kinderen hebben drie keer per week gymnastiek (de groepen 5 en 6 twee keer gym en
één keer zwemmen). De gymlessen zijn op maandag, dinsdag en vrijdag. De kleuters krijgen
ook drie keer per week gymnastiek, maar op andere dagen. Welke dagen dat dit zijn voor
uw kind kunt u terugvinden in de informatiefolder van groep 1-2.
Tijdens de gymlessen is gymnastiekkleding verplicht! Er mag dus niet worden gegymd in de
kleding die de leerlingen in de klas aan hebben. Dus: Gympak, korte broek, T-shirt e.d. zijn
prima. Wij raden ook aan om gymschoenen te dragen.
NB: In verband met snel omkleden, graag gemakkelijke kleding aantrekken.

Eerste halfjaar groep 6 zwemmen op vrijdag
Maandag
Dinsdag
Haerestraat
Haerestraat
08.30-09.10 gr 6
08.30-09.10 gr 8
09.10-09.50 gr 5A
09.10-09.50 gr 7B
09.50-10.30 gr 5B
09.50-10.30 gr 7A
10.30-11.10 gr 4B
11.10-11.50 gr 4A

10.30-11.10 gr 6
11.10-11.50 gr 5B

Haerestraat
13.15-13.55 gr 7B
13.55-14.35 gr 7A

Gronsvelderf
13.15-13.55 gr 5A
13.55-14.35 gr 4B

Tweede halfjaar groep 5 zwemmen op vrijdag
Maandag
Dinsdag
Haerestraat
Haerestraat
08.30-09.10 gr 6
08.30-09.10 gr 8
09.10-09.50 gr 5A
09.10-09.50 gr 7B
09.50-10.30 gr 5B
09.50-10.30 gr 7A
10.30-11.10 gr 4A
11.10-11.50 gr 4B

10.30-11.10 gr 6
11.10-11.50 gr 5B

Woensdag
Gronsvelderf
08.30-09.10 gr 4A
09.10-09.50 gr 3
09.5010.30 Schakelklas
10.30-11.10 gr 1/2 A/C
11.10-11.50 gr 1/2 B/D

Vrijdag
Gronsvelderf
08.30-09.10 gr 5A
09.10-09.50 gr 5B
09.50-10.30 gr 4A
10.30-11.10 gr 4B
11.10-11.50 gr 3
Gronsvelderf
13.15-13.55 gr 8
13.55-14.35 gr 7B

Woensdag
Gonsvelderf
08.30-09.10 gr 4A
09.10-09.50 gr 3
09.5010.30 Schakelklas
10.30-11.10 gr 1/2 A/C
11.10-11.50 gr 1/2 B/D
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Vrijdag
Gronsvelderf
08.30-09.10 gr 7B
09.10-09.50 gr 6
09.50-10.30 gr 4A
10.30-11.10 gr 4B
11.10-11.50 gr 3
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Haerestraat
13.15-13.55 gr 7A
13.55-14.35 gr 7B
14.35-15.15 gr 8

Gronsvelderf
13.15-13.55 gr 5A
13.55-14.35 gr 4B
14.35-15.15 gr 3

Gronsvelderf
13.15-14.15 gr 8
14.15-15.15 gr 7A

Groep 1/2 in een wissel Rooster.
Even weeknummers 1/2 A & B.
Oneven weeknummers 1/2 C & D
09.50-10.30 gr 1/2 A
09.50-10.30 gr 1/2 C
10.30-11.10 gr 1/2 B
10.30-11.10 gr 1/2 D
Groep 6 zwemt eerste helft van het schooljaar op vrijdag van 11.00 – 12.00 in zwembad
IJsselmonde.
Groep 5 zwemt tweede helft van het schooljaar op vrijdag van 11.00 – 12.00 in zwembad
IJsselmonde.
9.2 Wat als uw kind niet op school kan komen?
Wanneer uw kind niet naar school kan komen, dan dient u dit vooraf te melden. Dit kan bij de
leerkracht, via de school-app of door naar school te bellen. Indien er geen verzuimreden is
doorgegeven wordt afwezigheid geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Bij frequent
ongeoorloofd verzuim dient de school de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op
de hoogte te brengen. Ook bij frequent te laat komen bestaat de mogelijkheid dat leerplicht
ingeschakeld wordt.
9.3 Vakantie en vrije dagen
Datum:
18 oktober – 22 oktober
27 december – 7 januari
28 februari – 4 maart
15 april
18 april
25 april – 6 mei
26 mei - 27 mei
6 juni
8 juli – 17 augustus
Overige vrije dagen:
28 september
22 november
24 december
27 januari
4 april
20 mei
7 juni
Overige belangrijke data:
30 augustus
21 september
27 september – 1 oktober
5 oktober
11 oktober
15 oktober

Vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedag 1
Studiedag 2
Leerlingen vrij, leerkrachten zijn aanwezig op school
Studiedag 3
Studiedag 4
PCBO studie- / jubileumdag 5
Studiedag 6

Eerste schooldag (en “Nieuwjaarsreceptie”)
Startgesprekken groep 3-8
Week tegen pesten
Start project /(Christelijke) Kinderboekenweek
Drempeltoets groep 8
Afsluiting project Kinderboekenweek
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1 – 5 november
12 november
18 november
3 december
7 december
23 december
24 december
20 januari
18 februari
21 - 25 februari
22 maart
22 maart
21 - 25 maart
14 april
19-20 april
22 april
12 en 13 mei
3 juni
14 juni
15 juni
20– 24 juni
21 juni
30 juni
01 juli
04 juli
7 juli

Kamp groep 7 en 8
Engelse middag
Rapportgesprekken 1e rapport (groep 3-8)
Sinterklaasviering (middag vrij)
V.O. info avond
Kerstviering + Kerstdiner
Leerlingen zijn vrij
KIJK!-rapportgesprekken groep 1-2
Adviesgesprekken groep 8
Kom in de Klas –week
Rapportgesprekken 2e rapport (groep 3-4)
Groep 5-6-7 rapportpresentaties 2e rapport
Week van de lentekriebels
Paasviering, leerlingen zijn in de middag vrij
eindtoets groep 8
Koningsspelen
Schoolfotograaf
Schoolreis groep 1 t/m 6
Zomerfeest PSZ
Zomerfeest groepen 1 en 2
Rapportgesprekken 3 (groep 3 t/m 7) optioneel
KIJK!-Rapportgesprekken groep 1 -2
Grote wissel
Rapport 3 mee (groep 3 t/m 7)
Afscheid groep 8
Talentenshow + start zomervakantie 15.15 uur

9.4 Extra verlof
Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is geworden mag het naar school. Deze kinderen zijn echter
nog niet leerplichtig. Kinderen vanaf vijf jaar zijn wettelijk verplicht op school aanwezig te zijn.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen zodat van deze wettelijke verplichting moet worden
afgeweken. De directeur en/of de leerplichtambtenaar beslissen in alle gevallen over
aanvragen voor extra verlof.
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden moet vooraf door
middel van een formulier worden aangevraagd.
9.5 De schoolverzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook
zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de
eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen.
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die
voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk
dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
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Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of hun ouders, als de leerling jonger is dan 14 jaar) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus
van belang dat ouders / verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten.
Omdat de verzekering geen materiële schade dekt, adviseren wij ouders om kinderen geen
kostbare merkkleding, gymschoenen, sieraden of andere waardevolle spullen mee naar
school te geven.
9.6 Verjaardagen
Als kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. De verjaardag wordt in de klas gevierd en
het kind mag de klassen rond op de verdieping waar hun lokaal is. Gezonde traktaties hebben
duidelijk onze voorkeur.
9.7 Overblijven
De school biedt tussen de middag een mogelijkheid tot overblijven. Het overblijven wordt
begeleid door ouders. Overblijven is bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of
studeren en voor wie geen andere opvang geregeld kan worden. Op school is een
overblijfcoördinator mevr. Rita Jamal. U kunt uw kind aanmelden via
www.overblijvenmetedith.nl.
Na het aanvragen van een inlognaam en wachtwoord ontvangt u een bevestigingslink.
Met deze link kunt u inloggen en daarna uw kinderen toevoegen in het systeem en aangeven
op welke dagen zij overblijven.
Overblijf kost €1,50 per dag.
9.8 Kledingvoorschriften
Voor wat betreft het onderwerp kleding op scholen en kledingvoorschriften houdt PCB De
Parel zich aan de uitspraken gedaan in de ‘Leidraad Kleding op Scholen’ (02-06-2003),
uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Onder
hoofddeksels valt bij ons ook een hoofddoek. Iedereen is bij ons op school welkom, zolang wij
onze christelijke identiteit kunnen waarborgen.
De kledingvoorschriften worden met u besproken tijdens de inschrijving van uw kind.
9.9 Sponsoring
De school voert een passief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring. ‘Passief’ houdt
in dit verband in dat de school niet eigener beweging contacten wenst aan te gaan met het
bedrijfsleven en overige relevante maatschappelijke organisaties, maar dat aanbiedingen
voor sponsoring door de school getoetst worden aan de hand van de daartoe opgestelde
criteria.
De school conformeert zich aan het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs
en sponsoring 2002’.
9.10 Communicatieprotocol
De school gebruikt het communicatieprotocol dat door de Stichting PCBO is opgesteld.
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