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Schoolgids 2017/2018 
 
Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers1, 
 
Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2017-
2018. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind op onze school hebben, maar ook 
voor nieuwe ouders die overwegen om hun kind op onze school te plaatsen. 
 
In deze schoolgids vindt u informatie over de manier waarop onze school onderwijs verzorgt, 
welke doelen we nastreven en op welke wijze wij de resultaten van ons onderwijs bijhouden en 
met u bespreken. 
 
Ook kunt u in deze schoolgids lezen over hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u 
informatie over de schoolorganisatie. 
 
Nieuwe ouders kunnen zich op onze website informeren. Voor ouders van leerlingen van onze 
school is het ouderportaal beschikbaar. 
Zo hopen wij u als ouders zo optimaal mogelijk te informeren over het wel en wee op onze 
school. 
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, schroom niet en stap even 
binnen. Wij wensen u en uw kind(eren) een plezierig schooljaar toe. 
 
Namens het team, 
 
Carlie de Bakker, 
Directeur De Tweeklank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Wanneer in de schoolgids ‘ouders’ genoemd staat, leest u dit als ouders/verzorgers 
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1. Algemene informatie over de school 
 
De Tweeklank is in 1994 ontstaan na fusie van basisschool Groene Stee en OLV van Banneux.  
Een tweeklank is het harmonieus klinken van twee tegelijk gespeelde klanken. Het harmonieus 
samengaan streven wij ook na in onze school.  
 
Het schoolgebouw ligt centraal in de wijk Rhynenburch. De leerlingen komen niet alleen uit 
Hazerswoude-Rijndijk, maar ook uit andere woonkernen en de landelijke omgeving. Sinds 2013 
zijn we gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw met ruime, lichte lokalen. Deze lokalen 
zijn voorzien van digiborden en aparte stilwerkruimtes. We hebben een ruim speelplein, 
waarvan een deel speciaal is ingericht voor de jongste leerlingen.  
 
Voor de gymnastieklessen kunnen de kleuterklassen terecht in het gymlokaal in de school. 
Vanaf groep 3 maken we hiervoor gebruik van sporthal De Cirkel.  
 
Ons team bestaat uit een directeur, adjunct-directeur, 2 bouwcoördinatoren, 2 intern 
begeleiders, 17 leerkrachten, een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een 
conciërge.  
De Tweeklank biedt stagiaires van diverse opleidingen de gelegenheid om praktijkervaring op te 
doen.  
De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de groepsleerkracht, ook als een stagiair(e) soms voor 
een langere periode zelfstandig voor de groep staat. Dit is het geval bij een leraar in opleiding 
(lio). 
 
De Tweeklank telt jaarlijks ongeveer 275 leerlingen.  
 
 
2. Waar staat de school voor? 
 
Identiteit 
De katholieke identiteit wordt op De Tweeklank vooral vormgegeven door de verwondering 
over wat mooi is op de wereld; het is een positieve levensinstelling. De school staat open voor 
iedereen die de katholieke grondslag respecteert. 
 
Onze school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in 
de toekomst. We willen een eerlijke een veilige plek bieden aan de kinderen, hun ouders en 
onszelf. Een plek waar we elkaar respecteren en accepteren, waardoor we ons nog beter met 
elkaar verbinden voor een steviger basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. We willen 
een plek zijn waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt wordt. 
 
We vormen een lerende, toegankelijk en sociale omgeving met een open houding waarin we 
onszelf kunnen zijn. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen 
kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun 
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eigen leerproces. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke 
onderdelen van het leerproces. 
Als basisschool willen we vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen 
we aanleren. Hiervoor gebruiken we verschillende methoden en werkwijzen als leidraad: 
 
Catechese 
Om ons katholieke geloof uit te dragen, maken we gebruik van de methode ‘Hemel en aarde’. 
Deze methode ondersteunt de wijze waarop we met elkaar omgaan op school en brengt de 
belevingswereld van de kinderen en het geloof bij elkaar. Er wordt aan de hand van thema’s 
gebruik gemaakt van Bijbelverhalen en andere verhalen om de kinderen hun eigen kijk op de 
wereld en alles daaromheen te laten ontwikkelen. Er is meer tussen hemel en aarde... 
 
Sociale vaardigheden 
We maken gebruik van de methode ‘Leefstijl’ om de kinderen te leren hoe je handig en 
respectvol met elkaar omgaat.  
Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Hoe vraag je handig of je iets mag lenen? Hoe 
vraag je of je mee mag spelen? Hoe los je zelf een ruzie op? Sociaal-emotionele vorming heeft 
dus een vaste plek in het weekrooster.  
 
Samenwerken 
We willen de kinderen leren dat één en één soms meer is dan twee. Samen leren, samen spelen 
en zelfs het samen oneens zijn, kunnen nieuwe verrijkende inzichten opleveren.  
 
Waarden en normen 
De Tweeklank is een school waar kinderen zich veilig voelen en die kinderen uitdaagt tot leren. 
We gaan in de eerste plaats altijd uit van wat een kind wel kan en stimuleren en motiveren het 
kind daarnaast in waar hij/zij minder goed in is. 
 
Onze leefregels zijn: 
 
 Iedereen hoort erbij; 
 We luisteren naar elkaar; 
 We zorgen voor elkaar en onze omgeving; 
 We lachen niemand uit; 
 We helpen elkaar; 
 We gaan met anderen om zoals we willen dat er met ons wordt omgegaan. 
 
Kledingcode voor leerlingen en leerkrachten: 
 

 Geen discriminerende uitingen op kleding 

 Geen aanstootgevende kleding 

 De veiligheid en hygiëne mag niet in gevaar komen 

 Het oogcontact mag niet belemmerd worden 
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Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen 
Onze school maakt deel uit van  SPO WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is 1 januari 2017 
ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. Onze organisatie 
geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.  
De zestien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie 
gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.  
Onderstaande scholen maken deel uit van SPO WIJ de Venen: 
In de gemeente Nieuwkoop: 
Aeresteijn in Langeraar 
St. Antonius in Noorden 
Maranatha in Nieuwkoop 
De Rietkraag in  Nieuwkoop 
De Vosseschans in Ter Aar 
De Fontein in Ter Aar 
De Diamant in Zevenhoven 
St. Nicolaasschool in Nieuwveen 
In de gemeente Kaag en Braassem: 
Ter Does in Hoogmade 
De Kinderarcke in Rijnsaterwoude 
De Kleine Wereld in Leimuiden 
De Schakel in Leimuiden 
De Kinderkring in Woubrugge 
In de gemeente Alphen aan den Rijn: 
De Johannes Postschool in Hazerswoude Dorp 
De Tweeklank te Hazerswoude Rijndijk 
De Rank in Koudekerk aan de Rijn 
 
Alle  scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de 
dorpsgemeenschappen.  
 
Het bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede gang van zaken in 
de organisatie, de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een juiste wijze wordt uitgevoerd.  
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Het College van Bestuur werkt vanuit de bestuursfilosofie van de 5 R-en. Dit houdt, beknopt 
samengevat, het volgende in: 
Relatie:  een goede, professionele relatie met alle scholen en hun medewerkers wordt 
beschouwd als de basis voor alles 
Richting:  het bestuur geeft de richting aan van de beleidsontwikkelingen op de scholen 
Ruimte:  de scholen maken binnen de beleidskaders zelf keuzes over de inrichting van hun  
onderwijs 
Resultaten:  er worden concrete afspraken gemaakt over resultaten die verwacht worden 
Rekenschap:  elke geleding binnen de organisatie legt verantwoording af, zowel in- als extern 
 
In het schooljaar 2017/2018 wordt het College van Bestuur ingevuld door één bestuurder, 
mevr. Drs. T. (Thea) Janson. 
 
In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting: 
Mevr. mr. G. van der Weijden - Schuitert, voorzitter 
Dhr. Dr. J. Engelfriet (Joeri), vice – voorzitter/secretaris 
Mevr. Drs. H. van Lith (Herma)  
Mevr. Mr. F.R. Schouten- Korwa (Fadjar) 
Mevr. ds. E. Mandemaker (Esmeralda) 
Mevr. A. Baan (Anja) 
Eén vacature wordt z.s.m. ingevuld.  
 
Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een termijn van drie jaar, zij kunnen 
éénmaal voor drie jaar herbenoemd worden.  
 
Visie van SPO WIJ de Venen 
De visie van onze gefuseerde organisatie is nog in ontwikkeling. Beleidsontwikkelingen worden 
zorgvuldig uitgezet en besproken binnen alle geledingen waarbij geldt: kwaliteit gaat voor 
kwantiteit. Voor de beleidsontwikkelingen is een transitieperiode afgesproken van twee jaar. 
De voornaamste speerpunten zijn: 
- Samen beter  
- Identiteit: over hoofd, hart en handen  
- Eenheid in verscheidenheid 
- Samenwerking met maatschappelijke partners rondom het kind 
- Naar gepersonaliseerd leren 
 
Bedrijfsbureau SPO WIJ de Venen 
SPO Wij de Venen heeft een bedrijfsbureau dat alle bestuurstaken uitvoert en de 
bovenschoolse werkzaamheden coördineert voor alle zestien scholen en haar medewerkers. 
Het bureau ondersteunt de scholen en ontwikkelt samen met het directieteam (de vijftien 
directeuren van de aangesloten basisscholen) beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, 
identiteit,  personeel, organisatie, financiën en huisvesting.  
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Op het bedrijfsbureau zijn, naast de bestuurder, werkzaam:  
Mevr. E. Doelman (Erica), stafmedewerker Personeel en Organisatie 
Mevr. C. Leliveld (Carola), stafmedewerker Personeel en Organisatie 
Mevr. G. de Jong (Gonneke), stafmedewerker Facilitair 
Mevr. R. Pasterkamp (Ria), administratief medewerkster 
Mevr. C. van der Loo (Corina), administratief medewerkster 
Dhr. M. Ripken (Mart), financial controller 
 
Een deel van de administratieve werkzaamheden van het bedrijfsbureau wordt uitgevoerd door 
administratiekantoor Groenendijk te Schiedam. 
 
Het adres van ons bedrijfsbureau is: 
Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn 
Tel: 0172-726112 
www.WIJ de Venen.nl                                       
email: info@WIJ de Venen.nl 
 
Het organogram van SPO Wij de Venen 
Het organogram van SPO WIJ de Venen ziet er als volgt uit:  
 

 
 
 
In totaal bezoeken 3047 leerlingen (stand 1 oktober 2016) de diverse scholen van WIJ de 
Venen  en zijn er ongeveer 300 personeelsleden (hoofdzakelijk leerkrachten maar ook 
onderwijsondersteunend personeel en management) werkzaam.   
 

College van Bestuur 

Zestien schoolteams 

Zestien 
MR-en 

GMR 

Directieteam (vijftien 
schooldirecteuren) 

Ondersteunende staf: 
-Financial controller 
-Stafmedewerkers Personeel en    
 Organisatie 
-Stafmedewerker Facilitair 
-Administratief medewerksters 

 

Raad van Toezicht Raad van Toezicht 

http://www.wijdevenen.nl/
mailto:info@wijdevenen.nl
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Overige belangrijke adressen: 
Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 
GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidzorg. 
Telefoon: 088 - 308 33 42 
Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
Website: www.ggdhm.nl  
 
Landelijke klachtencommissie GCBO 
Secretariaat landelijke klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Telefoon: 070 – 386 16 97  (bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)  
Email: info@gcbo.nl  
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  
 
De Vertrouwensinspecteur: 
Telefoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 0900 -111 3 111 (werkdagen van 8.00 tot 
17.00 uur) 
Website: www.onderwijsinspectie.nl    
 
3. Het onderwijs 
 
Op De Tweeklank wordt onderwijs geboden aan kinderen van groep 1 t/m 8.  
Nieuwe stof wordt klassikaal aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale bord 
dat in alle groepen te vinden is. Dit bord geeft de kinderen beelden bij de aangeboden stof. De 
kinderen zijn in onze maatschappij visueel ingesteld door gebruik van televisie en computer. Dit 
middel sluit daar mooi op aan. 
Na de klassikale instructie gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. In alle klassen zitten de 
kinderen in groepjes bij elkaar. Gedurende het schooljaar worden deze groepjes gewisseld om 
onderlinge verhoudingen te bevorderen en van elkaar te leren.  
Kinderen kunnen, om zich extra te concentreren, gebruik maken van de stilwerkruimtes naast 
ieder lokaal. De kinderen krijgen week- en dagtaken, die ze zelfstandig tijdig moeten afmaken. 
Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen en te plannen. 
 
Op basis van leerlingenaantallen of samenstelling van een groep kan er gekozen worden voor 
een combinatiegroep.  
Tijdens de pauze en schoolactiviteiten zoals carnaval etc. spelen en begeleiden de kinderen ook 
kinderen van andere leeftijden. 
 
Met behulp van moderne onderwijsmethoden geven we ons onderwijs inhoudelijk vorm. De 
methoden voldoen aan de kerndoelen zoals het Ministerie van Onderwijs die geformuleerd 
heeft. 
De methoden worden via een vastgesteld tijdspad regelmatig  vernieuwd. Dit schooljaar 
implementeren we het digitale programma Snappet in groep 5 tot en met 8 om het (adaptief) 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
http://www.ggdhm.nl/
mailto:info@gcbo.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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reken- en spellingonderwijs verder vorm te geven . Verder gaan we vanuit de verschillende 
werkgroepen aan de slag met het verder ontwikkelen van ons onderwijs.  
 
Beleidsplanning 
Jaarlijks stellen wij als school doelen voor het aankomende schooljaar, die aan het einde van 
het jaar geëvalueerd worden. Hieronder vindt u een evaluatie van het afgelopen schooljaar 
2016-2017. 
 
Bereikte doelen rondom handelingsgericht werken o.a.: 
 Leerlingvolgsysteem KIJK invoeren in de onderbouw 
 Realisatie gezamenlijke plusklas met de Steijaert 
 Realisatie opstarten zorggroep 
 
Bereikte doelen rondom vakken o.a.: 
 Implementatie nieuwe methode Staal (taal en spelling) 
 Aanschaf leesinterventie BOUW! 
 Aanschaf digitaal bewegingsprogramma fit en vaardig 
 
Bereikte doelen op schoolniveau: 
  Vergroten van kennis betreffende onderwijsbehoeften begaafde kinderen 
 Oriëntatie en besluit aanschaf ouderportaal 

 
 
De vakken en methoden (en tijdsverdeling) 
 

Vak Groep Naam methode 

Taal 1 en 2 Map fonemisch bewustzijn 

 3 Veilig leren lezen 

 4 t/m 8  Staal 

Lezen 1 en 2 Map fonemisch bewustzijn 

Technisch lezen  3 Veilig leren lezen 

 4 t/m 8  Estafette  

Begrijpend lezen  5 t/m 8  Lezen in beeld 

Rekenen 1 en 2 Gecijferd bewustzijn 

 3 t/m 8  Wereld in getallen 

Schrijven 1 en 2 Schrijfdans 

 2 t/m 8  Pennenstreken 

Wereldoriëntatie  

Geschiedenis 4 t/m 8  Argus Clou 

Aardrijkskunde 4 t/m 8  Argus Clou 

Natuur en 
Techniek 
 

4 t/m 8  Argus Clou 
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Verkeer 1 t/m 4 Verkeerskalender 

 5 en 6 Op voeten en fietsen 

 7 en 8  Jeugdverkeerskrant 

 1 t/m 8  School op Seef 

Schooltv 1 t/m 8  Koekeloere, huisje boompje beestje, 
nieuws uit de natuur, tv weekjournaal, 
Jeugdjournaal 

Techniek 1 t/m 8  Techniektoren 

Engels 5 t/m 8  Groove me 

Creatieve vakken 1 t/m 8  Moet je doen 

Bewegen 1 en 2 Bewegingsonderwijs in het speellokaal 

 3 t/m 8  Basislessen bewegen 

Sociale 
redzaamheid 

1 t/m 8  Leefstijl en Kriebels in je buik 

Catechese 1 t/m 8  Hemel en aarde 

Kunst en cultuur 1 t/m 8  Kunstmenu, Moet je doen 

 
Leertijd per vak per week: 
 

Groep: 1/2 3 4 5 6 7 8 

Beweging 7 2 2 2 2 2 2 

Nederlandse taal 5 9,7
5 

8,7
5 

8,75 8,75 8,25 8 

Engels      0,5 0,75 

Rekenen en 
wiskunde 

1 4 5 5 5 5 5 

Kennisgebieden 3,2
5 

1,5 2 4,25 4,25 4,25 4,25 

Sociale redzaamheid 1,7
5 

1,2
5 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Expressie 3,7
5 

3,2
5 

2,5 3 3 3 3 

Pauze  1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,25 1,25 1,25 1,25 

Totaal 23 23 23 25,7
5 

25,7
5 

25,7
5 

25,75 
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Taal 
In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op het creëren van taalsituaties, waarin kinderen op een 
ongedwongen wijze hun taal ontwikkelen. Ter vergroting van de mondelinge spreekvaardigheid 
nemen de kinderen in alle groepen deel aan kringgesprekken en houden ze presentaties.  De 
nieuwe methode Staal is vorig schooljaar geïmplementeerd.  We gebruiken deze voor spelling 
en taal. 
Vanaf groep 5 gebruiken we Snappet voor de (adaptieve) verwerking van de lesstof. 
 
Lezen 
Vanaf groep 3 wordt naast technisch lezen geleidelijk het begrijpend en studerend lezen steeds 
belangrijker. De basis wordt gelegd voor het leren van belangrijke studievaardigheden zoals het 
samenvatten en schematiseren van teksten. 
Om de belangstelling voor boeken te vergroten, lezen we regelmatig voor en kiezen kinderen 
ook zelf een boek om voor te lezen. In de bovenbouw maken de kinderen opdrachten uit het 
leesdossier; een map met gevarieerde opdrachten om het leesplezier te vergroten. We 
besteden jaarlijks veel aandacht aan de Kinderboekenweek. 
 
Rekenen 
In groep 1 en 2 maken we gebruik van o.a. de map gecijferd bewustzijn die aansluit bij onze 
doelen rond beginnende gecijferdheid. De rekenmethode Wereld in Getallen, die we gebruiken 
vanaf groep 3, is een methode met veel aandacht voor automatiseren.  
Vanaf groep 5 gebruiken we Snappet voor de (adaptieve) verwerking van de lesstof. 
Voor kinderen die veel moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, maken we 
gebruik van Rekenplein. Voor kinderen die meer aankunnen gebruiken we o.a. de Rekentijgers.  
 
Schrijven 
In groep 1 en 2 vinden veel motorische en voorbereidende schrijfoefeningen plaats zoals 
tekenen, verven en kleuren. Bij de start in groep 3 besteden we veel aandacht aan de 
ontwikkeling van de fijne motoriek. De kinderen gaan pas na de kerstvakantie echt de 
schrijfletters schrijven. In de groepen 4 t/m 8 oefenen de kinderen het aan-elkaar-schrijven. 
Aanvankelijk schrijven de kinderen met potlood, in groep 4 krijgen ze een vulpen. In de hoogste 
groepen ontwikkelen de kinderen hun eigen handschrift en oefenen ze ook het blokschrift. In 
het gewone werk verlangen we dat de kinderen aan elkaar blijven schrijven. 
 
Wereldoriëntatie 
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn binnen onze school belangrijke vakken 
voor kinderen om hun omgeving beter te leren kennen. Naast de methode Argus Clou zijn er 
activiteiten zoals schooltelevisie, spreekbeurten en het maken van werkstukken.  
 
Kinderen maken kennis met de inrichting van Nederland, Europa en de werelddelen en leren 
hoe mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. Het sociale aspect 
staat centraal: hoe leven mensen elders en hoe leefden ze vroeger en wat kunnen wij daarvan 
leren. Bij het natuuronderwijs staat vooral de directe leefomgeving centraal.  
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De kinderen uit groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch en het plaatselijk georgani-
seerde praktisch verkeersexamen.  
 
Techniek 
We werken met de methode voor Natuur en Techniek van Argus Clou. Ook zijn wij in het bezit 
van de Techniektorens. Dit zijn drie kasten voor de onder-, midden- en bovenbouw. In deze 
kasten zitten dozen waar per opdracht alle benodigdheden in zitten.  
Engels 
Vanaf groep 5 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Groove me waarin, vanuit 
een lied uit de Top 40, een bepaald thema centraal staat. Aan de hand van dit thema wordt 
voornamelijk gewerkt aan de spreekvaardigheid, het durven spreken van de Engelse taal. 
Daarnaast besteden we uiteraard ook aandacht aan de schrijfvaardigheid. 
 
Creatieve vakken 
Bij handvaardigheid en tekenen gaat het vooral om het ontwikkelen van het beeldend 
vermogen. Mede door het bespreken van de resultaten ontdekken de kinderen geleidelijk hun 
creativiteit en fantasie.  
Muzieklessen bestaan naast zingen en bewegen ook uit het luisteren naar muziek en kennis van 
muziekinstrumenten. Bij drama komen verschillende vormen van toneel aan bod. 
In groep 3 t/m 8 hebben we groepsdoorbrekend crea op vaste momenten in het schooljaar.  
 
Bewegen (gym) 
In groep 1/2 staat bewegen dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas, op het schoolplein en 
in de speelzaal gespeeld. Gymschoenen worden in de klas bewaard. Verder hebben de kleuters 
geen aparte gymkleding nodig. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2x per week les in gymzaal De Cirkel. Het dragen van 
gymkleding en zaalschoenen zijn verplicht. In verband met de veiligheid van uw eigen kind en 
dat van anderen moeten haren vastgebonden zijn en sieraden worden afgedaan. 
Om structureel meer te bewegen in de klas is er een licentie voor het programma ‘fit en 
vaardig’ aangeschaft. 
 
Sociale redzaamheid, gezond gedrag en burgerschap 
We werken met de methode Leefstijl, die wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot 
zelfstandige, sociaalvaardige en betrokken mensen. Daarnaast geven we structureel lessen uit 
de methode Kriebels in je buik. 
 
Catechese 
Voor de catecheselessen werken we met een methode waarin, naast actuele verhalen, ook 
Bijbelverhalen worden aangegeven. 
De Tweeklank heeft contact met de plaatselijke parochie. Jaarlijks is er een schoolviering in de 
kerk. Kinderen van groep 4 kunnen vanuit de parochie de Eerste Heilige Communie doen. 
Ouders die hun kind willen laten meedoen met de Eerste Communie, melden dat via de school 
aan de parochie. De parochie en ouders werken samen aan de voorbereiding hiervan.  
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Kunst en cultuur 
De basisscholen in Rijnwoude doen allemaal mee aan het project ‘Kunstmenu’. Het centrale 
onderwerp is kijken naar kunst met kinderen. Het menu bestaat uit 4 onderdelen: theater, 
dans, muziek en film. Ieder schooljaar komt er een andere voorstelling aan de orde, afgestemd 
op 2 groepen. Dit wordt in de klassen voorbereid. Daarnaast proberen we elk jaar op 
verschillende manieren aandacht te besteden aan cultuureducatie. 
 
Computers in ons onderwijs 
Computers zijn van groot belang in onze maatschappij. En ook aan het onderwijs op onze 
school voegen ze veel toe. Alle lokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De leerkracht 
kan op het bord schrijven, maar ook de bladzijden van de leerlingenboeken, presentaties 
(PowerPoint, Prezi), filmpjes van internet en de schooltelevisie-uitzendingen via het bord aan 
de kinderen laten zien. Ook de kinderen gebruiken het bord bij bijvoorbeeld spreekbeurten en 
presentaties. 
 
Verder hebben we in de school per groep minimaal 4 computers beschikbaar. De computers 
worden gebruikt door groep 1 t/m 8. Deze worden gebruikt voor het extra oefenen van de 
leerstof. We maken hiervoor gebruik van softwarepakketten die bij onze methoden aansluiten, 
maar ook van aanvullende software, afgestemd bijv. op kinderen die minder of meer begaafd 
zijn.  
We hechten ook bij het gebruik van computers aan een veilige omgeving en besteden daarom 
ook aandacht aan veilig werken met internet. 
 
In groep 5 tot en met 8 werken we met Snappet: elk kind heeft een tablet met het programma 
Snappet. Dit schooljaar wordt daar de lesstof van rekenen en spelling op verwerkt.  
In groep 8 hebben de kinderen een luxe uitvoering van de Snappet: een grotere tablet met 
toetsenbord.  
 
Huiswerk 
Om de stap naar het voortgezet onderwijs niet al te groot te maken, wordt er in de 
middenbouwgroepen van onze school begonnen met huiswerk. Het huiswerk heeft als doel om 
de kinderen hierin zelfstandig te maken. Binnen de school zijn duidelijke afspraken gemaakt 
over de hoeveelheid huiswerk. Wanneer huiswerk frustratie teweegbrengt in de thuissituatie 
dan kan dit worden besproken en wordt er altijd gekeken naar een oplossing. 
 
In groep 4 wordt er van de kinderen verwacht thuis een boekbespreking voor te bereiden. 
Vanaf groep 5 wordt het huiswerk geleidelijk steeds meer. 
Vanaf groep 7 gebruiken we een agenda. De leerlingen worden op die manier voorbereid op 
het voortgezet onderwijs, waar het maken en leren van huiswerk de normaalste zaak van de 
wereld is. 
 
Individueel kunnen kinderen ook al op jongere leeftijd extra taken mee naar huis krijgen als ze 
moeite hebben met een vak. 
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Als ouders kunt u in het ouderportaal per groep terugvinden wat de huiswerktaken zijn. Tevens 
vindt u in de bibliotheek van het ouderportaal een handreiking over hoe ouders huiswerk 
kunnen begeleiden. 
 
4. De zorg voor de kinderen 
Het begin: de toelating van uw kind 
De gezamenlijke zorg voor uw kind begint al op het moment dat u uw kind aanmeldt. In het 
kennismakingsgesprek leggen we uit hoe wij werken en laten we de school zien. U bepaalt 
vervolgens of u denkt dat dit past bij uw kind en bij uzelf. Het onderwijssysteem speelt daarbij 
een rol, maar ook ‘sfeer’ en ‘gevoel’. Als u uw kind aanmeldt op onze school, zal het gesprek 
gevoerd worden met de directeur en zal zij u vragen naar uw ervaringen met uw eigen kind in 
de afgelopen jaren. Wat heeft uw kind nodig om goed tot zijn of haar recht te komen? In 
gezamenlijk overleg zullen we dan zoeken naar wat uw kind nodig heeft en bepalen of de 
school dit ook kan bieden. Als de informatie vooraf zo helder mogelijk is, kunnen vanaf dag één 
de leerkrachten de begeleiding van uw kind zo goed mogelijk vormgeven. 
 
Onderwijs op maat 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen de zorg 
die ze nodig hebben. Voor het ene kind, dat moeite heeft met een bepaald onderdeel van de 
stof, zal dit extra hulp en extra oefenstof zijn. Wie de stof gemakkelijk oppakt, zal behoefte 
hebben aan minder herhaling en extra uitdagende opdrachten.  
Op De Tweeklank kiezen we ervoor om de extra’s die kinderen nodig hebben zoveel mogelijk 
binnen de groep aan te bieden. We halen dus in principe de zorg in de klas en niet het kind uit 
de klas.  
Specifieke zorg wordt geclusterd; bijvoorbeeld extra uitdaging, kinderen met een eigen leerlijn 
en gelijk uitstroomniveau. 
Door alle kinderen al jong zelfstandig te leren werken, creëert de groepsleerkracht ruimte om 
met kleine groepjes of individuele kinderen even een moment met een specifiek deel van de 
stof bezig te zijn. 
Voor kinderen die toe zijn aan een extra uitdaging is er een aanpak waarin de doorgaande lijn 
wordt gerealiseerd. Afspraken rondom compacten en verrijkingsstof staan hierin beschreven.  
Deze kinderen ontmoeten elkaar tijdens speciale begeleidingsuren. 
 
Voor kinderen met dyslexie zijn er speciale voorzieningen ter compensatie zoals het gebruik van 
ICT-middelen, andere normering etc. Extra tijd bij toetsen is bij ons op school niet aan de orde, 
omdat er geen tijdslimiet is bij de toetsen die worden afgenomen.  
Niet alle kinderen met dyslexie hebben dezelfde behoeften, daarom wordt per kind afgestemd 
wat hij/zij nodig heeft.  
 
Volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Op De Tweeklank volgen we de kinderen in hun ontwikkeling. We maken gebruik van 
observaties door de groepsleerkracht, van toetsen gerelateerd aan de lesmethoden (om de 
twee tot vier weken) en van het leerlingvolgsysteem van het CITO. Vanaf de onderbouw 
worden er ongeveer om het half jaar Cito-toetsen afgenomen. Al deze middelen om het kind te 
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volgen in zijn/haar ontwikkeling zorgen ervoor dat de leerkracht zoveel mogelijk onderwijs op 
maat aan uw kind kan bieden. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we door observaties van de leerkracht en het 
programma SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). De vragenlijsten van dit programma 
worden door de leerkracht ingevuld. Vanaf groep 6 vullen de kinderen ook zelf een vragenlijst 
in.  
De eerste verantwoordelijkheid voor de zorg van uw kind ligt bij de groepsleerkracht. Hij/zij 
wordt daarin ondersteund door de Intern Begeleider (IB). Op De Tweeklank hebben we twee 
IB’s, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Dit zijn gespecialiseerde leerkrachten 
die vrij geroosterd zijn voor enkele dagen.  
 
Doubleren en versnellen 
Soms kan het wenselijk zijn dat een kind doubleert. De beslissing tot doubleren wordt genomen 
door de groepsleerkracht, in samenspraak met de interne begeleider en de directie, en wordt 
met de ouders besproken. Dit gebeurt in de meeste gevallen ruim voor het einde van het 
schooljaar. Hetzelfde geldt als het gaat om het overslaan van een groep, het zogenaamde 
versnellen. Voor beide situaties, zowel doubleren als versnellen, heeft de school een protocol 
vastgesteld.  
 
Externe ondersteuning 
Mochten de groepsleerkracht en de IB-er tot de conclusie komen dat er meer specifieke 
ondersteuning nodig is, dan kan een beroep gedaan worden op diverse externe instanties, 
bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor meer informatie over het CJG kunt u 
terecht op de website www.cjgalphenaandenrijn.nl  
De school kan externe hulp zelf organiseren. Hierbij zal altijd gekeken worden naar de 
specifieke hulpvraag die geformuleerd is. Wij zorgen ervoor dat organisaties pedagogische en 
psychologische ondersteuning bieden bij de zoektocht naar wat een kind nodig heeft op onze 
school. 
We maken ook gebruik van het diverse aanbod dat het samenwerkingsverband biedt. Voor 
meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u terecht op de website 
www.swvrijnstreek.nl  
Voor deze vormen van extra onderzoek wordt altijd uw schriftelijke toestemming gevraagd. 
Na het onderzoek door deze instanties worden de resultaten met u als ouders besproken en 
wordt een plan opgesteld om uw kind zo gericht mogelijk te gaan ondersteunen. 
In een enkel geval kunnen we ook met elkaar tot de conclusie komen dat de 
begeleidingsmogelijkheden van de school onvoldoende tegemoetkomen aan de 
begeleidingsbehoefte van uw kind. In dat geval zullen we samen op zoek gaan naar een meer 
passende onderwijsomgeving. Ouders nemen daartoe altijd zelf de beslissing. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/
http://www.swvrijnstreek.nl/
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Werken volgens een plan 
Bij de specifieke zorg voor een kind werken we samen met ouders volgens een stappenplan: 
 

1. Dit begint met signaleren. Dit geldt voor alle kinderen. We maken hierbij gebruik van 
observaties en toetsen. 

2. Opvallende resultaten van kinderen worden nader onderzocht, diagnosticeren. We 
proberen erachter te komen wat er nu precies aan de hand is.  

3. Vervolgens maken we een plan. Dit wordt gemaakt door de groepsleerkracht, eventueel 
samen met de IB. Zo’n plan van aanpak wordt gedurende 1 groepsplanperiode 
gerealiseerd. 

4. Daarna gaan we evalueren, zowel intern als met de ouders, heeft het plan ook effect 
gehad? 

5. Mocht de doelstelling van het plan niet zijn behaald, dan gaan we bekijken hoe we het 
kind verder kunnen helpen. 

 
Leerlingdossier en rapportages 
Verslagen van observaties, toetsen, gesprekken, maar ook verslagen van derden als 
fysiotherapie of logopedie, worden bewaard in het leerlingdossier van het kind. Ouders hebben 
recht op inzage in het dossier van hun kind. 
 
5. Ouders en school werken samen 
Ouderparticipatie 
Een goed contact tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Heel veel ouders zetten 
zich samen met het team in voor onze school. Dit doen ze door te helpen met het organiseren 
van schoolactiviteiten als sportdagen, goede doelen acties, het begeleiden bij schoolreisjes, 
excursies enz. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van ons een brief, de 
ouderhulplijst, waarin ouderhulp gevraagd wordt voor diverse activiteiten. Gelukkig krijgen we 
daar ieder jaar weer veel reacties op.  
Medezeggenschapsraad (MR) 
Om de rechtspositie van zowel ouders als leerkrachten veilig te stellen, heeft de wetgever 
bepaald dat iedere school een MR moet hebben. Die MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen 
als personeel. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders/verzorgers invloed uitoefenen op de 
gang van zaken op school. De MR vergadert zes keer per jaar en bestaat uit een afvaardiging 
van ouders en leerkrachten.  
We vergaderen waar nodig gedeeltelijk samen met de OR, zodat informatie of ideeën van 
ouders ook via dit kanaal aan de MR doorgespeeld kunnen worden. 
 
De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR 
vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, 
klachtenregeling en vakantierooster. Over sommige onderwerpen heeft de MR-adviesrecht, 
over andere instemmingsrecht. 
Wilt u meer weten over de MR, kijk dan op de website van De Tweeklank. U vindt daar de 
namen en foto’s van de MR-leden en u kunt het jaarverslag en de jaarplanning lezen. 
U kunt contact opnemen met de MR via mr@tweeklank.nl. 

mailto:mr@tweeklank.nl
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is samengesteld uit leden van de MR van alle scholen die zijn aangesloten bij Stichting 
WIJ de Venen. Binnen de GMR worden zaken besproken die school overstijgend zijn. Ook de 
GMR heeft t.a.v. het te voeren beleid advies- en/of instemmingsrecht. 
 
Ouderraad (OR) 
Om het contact tussen ouders, team en schoolleiding te bevorderen heeft de school een 
actieve ouderraad (OR). De OR helpt bij het organiseren van verschillende activiteiten. Voor al 
deze activiteiten worden werkgroepen gevormd, waarbij ouders zich kunnen aansluiten. Aan 
het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven voor deze werkgroepen: 
 
 Festiviteiten (decoratie) 
 Sport en spel (o.a. sportdag) 
 Documentatie (o.a. bibliotheek) 
 Onderhoud (school, computers) 
 Verkeer 

 
Wilt u meer weten over de OR, kijk dan op de website van De Tweeklank. Voor contact met de 
ouderraad kunt u mailen naar or@tweeklank.nl. 

 
Ouderbijdrage 
De ouderraad verkrijgt haar inkomsten door aan de ouders/verzorgers een vrijwillige financiële 
bijdrage te vragen van (minimaal) €35,- per kind per schooljaar, te voldoen via het 
Ouderportaal van de OR.  
 
6. Communicatie 
Informatie en communicatie 
Op De Tweeklank vinden we het belangrijk dat school en ouders elkaar op de hoogte houden 
over de ontwikkelingen van de kinderen. Het kan hierbij van belang zijn dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt over zowel de begeleiding op school als thuis. Aan het begin van het 
jaar nodigen wij u daarom direct al uit voor een ouder-vertelgesprek, waarin u aan de 
leerkracht kunt vertellen over uw kind. 
Daarnaast is er een ouderavond, waarin u informatie ontvangt over de leerstof en andere 
belangrijke zaken die bij het leerjaar horen. Deze informatie wordt door de leerkracht gegeven. 
 
Gedurende het schooljaar houden we per groep een koffie- en theeochtend, voor de 
bovenbouw zelfs twee keer per jaar. Hierbij zal de directie en de IB (intern begeleider) aanwezig 
zijn en indien mogelijk ook de groepsleerkracht. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het 
met elkaar over de groep en de school. Op deze manier willen we met elkaar in gesprek komen 
– en blijven – om samen zaken te bespreken en te realiseren. 
 
Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gebracht van alle informatie: nieuwsberichten over 
schoolzaken, specifiek van de groep, agenda met alle activiteiten, fotoalbums etc.  

mailto:or@tweeklank.nl
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Een eigentijdse manier van communiceren (er is ook een app beschikbaar), overzichtelijk en up 
to date.  
 
10-minuten gesprekken / Voortgezet Onderwijsgesprekken 
De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een schoolverslag mee naar huis. In 
groep 1 krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar hun eerste schoolverslag. De 
momenten vindt u in de agenda in het ouderportaal. Nadat de schoolverslagen zijn uitgereikt, 
kunt u naar aanleiding hiervan met de betreffende groepsleerkracht(en) over de vorderingen 
van uw kind praten tijdens de zogeheten 10-minuten gesprekken. De data voor deze avonden 
staan ook in het ouderportaal en ook het inschrijven voor deze gesprekken gebeurt digitaal via 
dit systeem. 
 
Ouders 
Een goed contact tussen school en thuis vinden we dus heel belangrijk. We informeren u niet 
alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw 
kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte houdt. 
Wanneer u met bepaalde vragen of problemen zit over de school of het onderwijs aan uw kind, 
komt u hiermee dan alstublieft naar de groepsleerkracht, de IB of de schoolleiding. Dit kan 
mogelijk misverstanden voorkomen en in de meeste gevallen kunnen problemen in goed 
overleg tussen ouders en school worden opgelost. Immers, een goede samenwerking tussen 
school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.  
 
Informatie aan gescheiden ouders 
Er zijn kinderen waarvan de ouders niet meer bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om 
beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind.  
Wanneer er sprake is van een echtscheiding, organiseert school een gezamenlijk gesprek 
waarin de praktische zaken met beide ouders worden doorgenomen en afgesproken. 
Het originele schoolverslag wordt altijd meegegeven aan het kind. Voor een ouderavond, 10-
minuten gesprek en/of voortgezet onderwijsgesprek worden beide ouders uitgenodigd voor 
een gezamenlijk gesprek. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 
 
Klassenouder weggehaald 
 
Website 
Op onze website kunt u informatie vinden over onze school. De website is een middel voor 
nieuwe ouders om zich te oriënteren op onze school.  
Het ouderportaal gebruiken we voor ouders van onze school. Een token (inlogcode) ontvangt u 
tijdens de procedure van inschrijving van uw kind.  
Op de website en het ouderportaal vindt u de door ons gebruikte protocollen. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze website of ouderportaal dan kunt u gerust 
contact opnemen met onze webmaster. Kijk voor contactgegevens op de website. 
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7. Schooltijden, ziekmeldingen en verlof 
Schooltijden 
Maandag 8.45-12.00 uur en 13.15-15.30 uur 
Dinsdag 8.45-12.00 uur en 13.15-15.30 uur 
Woensdag 8.45-12.00 uur (groep 1-4) 
  8.45-12.30 uur (groep 5-8) 
Donderdag 8.45-12.00 uur en 13.15-15.30 uur 
Vrijdag  8.45-12.00 uur en 13.15-15.30 uur 
  (groep 1-4 is ’s middags vrij) 
 
Openingstijden 
Om 8.30 en om 12.00 gaan de deuren open. De kinderen van groep 1/2 kunnen dan naar hun 
klaslokaal gebracht worden, waar de leerkracht ze opvangt. 
Voor de overige groepen is er een inloop. Kinderen hebben de vrije keuze om naar binnen te 
gaan of om buiten te spelen.  
De leerkracht is in de klas aanwezig. Op het schoolplein is er beperkt toezicht.  
5 minuten voor de lessen beginnen, gaat de bel. De kinderen van groep 3 t/m 8 die op het plein 
spelen moeten dan zelfstandig naar binnen.  
De leerkracht start om 8.45 en 13.15 de les. 
Aan het eind van de lestijd vragen we de ouders buiten te wachten. De kinderen komen vanzelf 
(de kleutergroepen samen met hun leerkracht) naar buiten. 
Voor schooltijd hebben de leerkrachten niet veel tijd om u als ouder te woord te staan. Heeft u 
iets te vertellen, maak dan even een afspraak voor na schooltijd. De leerkrachten hebben soms 
een vergadering, maar in het algemeen zal het best lukken om op korte termijn een afspraak te 
maken. 
 
Afwezigheid van leerlingen melden 
Mocht uw kind door ziekte, bezoek aan de dokter of om andere redenen niet, of niet op tijd, op 
school kunnen komen, dan kunt u dit voor 8.00 uur doorgeven via het ouderportaal. U ontvangt 
een leesbevestiging. 
 
Verlof 
Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar lessen verzuimen. Er is 
een leerplichtwet die verlof regelt. Het is mogelijk om vrijstelling van onderwijs te vragen voor 
uw kind. U kunt dit doen via het ouderportaal. De verlofaanvraag wordt door de directeur 
behandeld.   
Wanneer u onder schooltijd op vakantie wilt gaan, is dit alleen mogelijk als u door de specifieke 
aard van uw beroep niet tijdens een schoolvakantie op vakantie kunt gaan. In dat geval mag de 
directeur uw kind één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen vrij geven, zodat er 
toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie 
tijdens dat schooljaar. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 
Verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan.  
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8. De tussen- en buitenschoolse opvang 
Tussenschoolse opvang (TSO) / overblijven 
De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Junis Kinderopvang. Tussen 12.00 en 13.00 
kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO. Zij nuttigen dan hun meegebrachte lunch in de 
TSO-ruimtes van Junis in de school. Voor informatie verwijzen wij naar de gids van Junis 
Kinderopvang, die verkrijgbaar is op school. Ook op de website van de school kunt u informatie 
vinden over o.a. aanmelden/afmelden en contactgegevens. 
 
Mocht u vragen of klachten hebben gerelateerd aan de tussenschoolse opvang dan kunt u 
contact opnemen met de TSO-coördinator van De Tweeklank, pedagogisch medewerker 
Monique Linstra (tel. 06-15559760 en of 06-15827771) 
 
Voor- en naschoolse opvang (BSO) 
De voor- en naschoolse opvang is uitbesteed aan twee verschillende organisaties Junis 
Kinderopvang en Small Steps Kinderopvang. 
BSO Ziezo is gehuisvest in onze school. Zij hebben in het gebouw van De Tweeklank twee 
ruimtes om de kinderen op te vangen. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen 
met Junis, tel. 0172-424824. Ook op de website van Junis kunt u meer informatie vinden: 
www.junis.nl  
BSO Blitz Sport is gevestigd in voetbalvereniging Bernardus, gelegen op het Sportpark in 
Hazerswoude-Rijndijk. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht op www.smallsteps.nl  en 
www.bso-blitzsport.nl Telefoonnummer 0800-7707707 /  06-16827771 
 
 
9. Regelingen, protocollen en stappenplannen 
Ziektevervanging 
De vervanging van (zieke) leerkrachten in het basisonderwijs is in toenemende mate een 
probleem. Wij proberen de vervanging voor de kinderen zo gunstig mogelijk te regelen. 
We werken met een invalpoule.  
Op De Tweeklank zullen in eerste instantie de (vaste) invallers worden gebeld. Indien er geen 
invaller beschikbaar is en er een lio-student (leraar in opleiding) is die de groep kan overnemen, 
dan valt de groepsleerkracht in in een andere groep. Ook de onderwijsassistent mag, onder 
verantwoordelijkheid van een andere groepsleerkracht, de groep overnemen. In dat geval geeft 
de groepsleerkracht instructies. Daarnaast kunnen we een andere, vrij geroosterde leerkracht 
inzetten. 
Als er geen invaller beschikbaar is dan worden, per vervanging voor maximaal 2 dagen, groepen 
samengevoegd of opgedeeld. Er wordt steeds een groep voor één dag naar huis gestuurd. 
Hierover ontvangen de ouders uiterlijk de dag ervoor bericht. 
Kinderen waarvoor ouders geen opvang kunnen regelen, vangen we op in de school. 
 
Klachtenregeling 
Wanneer u een klacht hebt of ontevreden bent bespreekt u dit in eerste instantie met de 
leerkracht van uw kind. Bent u niet tevreden dan gaat u naar de directeur van de school. Als u 
met de directeur niet tot een oplossing komt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de 

http://www.junis.nl/
http://www.smallsteps.nl/
http://www.bso-blitzsport.nl/
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school. Op onze school zijn Vera Kolkena (leerkracht) en Chantal Wils (ouder) de 
contactpersonen. Zij bespreken met u UW klacht en wijst u op mogelijke vervolgstappen.  
Meer over de klachtenregeling vindt u op de website van SPO WIJ de Venen.  
 
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: 
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.  
 
U kunt met uw klacht terecht bij: 
Klachtencommissie KBO 
Secretariaat klachtencommissie voor het katholieke basisonderwijs 
Postbus 82324 2508 ED Den Haag 
 
Respectprotocol 
Elk kind moet zich op school veilig en gewaardeerd kunnen voelen. Leerlingen, ouders en 
leerkrachten willen daarom samenwerken aan een prettige sfeer op school. Goede 
communicatie is daarbij erg belangrijk. Ondanks het feit dat wij op onze school preventief 
willen werken op het gebied van pesten, komt pesten voor. Pestgedrag gebeurt meestal niet in 
het zicht van de leerkracht, wij hebben daarom absoluut de hulp van ouders nodig! Wanneer 
uw kind thuiskomt met verhalen over pesten, of het kind nu zelf gepest wordt of getuige is 
geweest van pestgedrag, neem dan alstublieft direct contact op met de school of meld dit bij de 
leerkracht.  
Bij het signaleren van pestgedrag, ook digitaal, willen we ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk 
stopt. Hierbij kan de methode No Blame worden ingezet. Leerlingen kunnen het probleem 
eventueel schriftelijk kenbaar maken bij de contactpersoon door een briefje in ‘het hart’ te 
stoppen.  
 
In samenwerking met de GGD werken we aan het vervangen van het pestprotocol; het 
opstellen van het respectprotocol. In dit protocol wordt beschreven hoe de school werkt aan 
een integrale en preventieve aanpak betreft welbevinden en sociale veiligheid. 
 
Bij pesten hanteren wij het volgende stappenplan. 
 In eerste instantie proberen de leerlingen er samen uit te laten komen. 
 Lukt dit niet dan wordt de leerkracht ingeschakeld. De leerkracht probeert met beide 

partijen naar oplossingen te zoeken / afspraken te maken. Er worden afspraken gemaakt 
met de pester over gedragsverandering en de naleving ervan komt in de daaropvolgende 
periode geregeld aan de orde. 

 Bij herhaaldelijk pestgedrag worden de ouders geïnformeerd. Leveren bovenstaande 
stappen geen positief resultaat op dan proberen we in overleg met de ouders tot een 
oplossing te komen. Hierbij worden de volgende stappen ondernomen: 

 Er volgt een gesprek met ouders over de maatregelen die genomen worden. Dat kan bijv. 
zijn nablijven of pauzes binnen blijven. Er worden afspraken gemaakt over 
gedragsverandering en dit wordt regelmatig geëvalueerd. 
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 Is dit niet afdoende gebleken dan worden de ouders voor een nieuw gesprek uitgenodigd. 
Hierbij zal ook de intern contactpersoon aanwezig zijn. Samen wordt er een contract 
opgesteld. 

 Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld, bijvoorbeeld iemand 
vanuit het JGT. De intern begeleider en de directie bewaken het vervolgproces. 

 
Schorsing en verwijdering 
In extreme gevallen kan een leerling worden geschorst. De ouders worden in dat geval 
uitgenodigd voor een gesprek op school met de directeur en de leerkracht. Van dit gesprek 
wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door ouders en school. Het bevoegd gezag, 
de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld van de 
schorsing. 
Wanneer een kind meerdere malen een ernstig incident veroorzaakt, waarbij de veiligheid 
en/of de onderwijskundige voortgang in het geding komen, dan wordt het kind verwijderd. De 
verwijdering is een beslissing van het bevoegd gezag en wordt schriftelijk aan de ouders 
kenbaar gemaakt. Ouders kunnen binnen zes weken bezwaar aantekenen. De school heeft de 
inspanningsverplichting om een andere school te zoeken voor het kind. 
 
Veiligheid op de elektronische snelweg 
Internet, e-mail, digitale camera’s en mobiele telefoons kunnen tegenwoordig gebruikt worden 
om te pesten of anderen lastig te vallen. In het protocol zijn tips voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten opgenomen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden is het voor 
leerlingen verboden om het mobieltje aan te hebben op school, ook op het schoolplein.  
Als eventuele problemen met deze middelen toch voorkomen dan wordt hierover contact 
opgenomen met de ouders. Wij vinden het heel belangrijk dat school en ouders op elkaar 
kunnen rekenen en elkaar kunnen vertrouwen. Zo kunnen de kinderen zien dat zowel ouders 
als school de problemen heel serieus nemen en gezamenlijk en in goed overleg hulp bieden. 
 
10. Praktische informatie 
Verjaardagen 
Ook op school vieren we feest als uw kind jarig is. Kinderen worden toegezongen en mogen hun 
klasgenootjes trakteren. Het is handig als ouders even aan de leerkracht vragen of er kinderen 
zijn met een allergie waardoor ze bepaalde traktaties niet mogen hebben. De school is 
voorstander voor gezonde traktaties. 
Op of rond hun verjaardag organiseren de groepsleerkrachten een feest voor de eigen groep. 
 
Kaarten 
Het is heel leuk als kinderen elkaar een kerstkaart, valentijnskaart of een uitnodiging voor een 
partijtje geven. Deze kaarten worden vaak in de klas aan elkaar gegeven. Via ouders horen wij 
dat kinderen soms heel verdrietig zijn als zij nooit een kaart of uitnodiging ontvangen. Om 
verdriet te voorkomen is het beter om deze kinderpost buiten de school te regelen. 
 
Roken op school 
Wettelijk is het verboden om in school te roken. Ook op het schoolplein geldt een rookverbod. 
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Hoofdluis 
Hoofdluis komt op bijna alle basisscholen weleens voor. Indien u hoofdluis constateert bij uw 
kind, meldt u dit dan op school. Besmetting heeft niets te maken met hygiëne. Hoofdluis is 
lastig, maar absoluut onschadelijk. Jeuk is het eerste wat je merkt. Hoofdluis kun je makkelijk 
herkennen aan de kleine eitjes die dichtbij de hoofdhuid vastzitten op de haren. Door mutsen, 
jassen, sjaals enz. vindt de besmetting plaats. De kinderen krijgen een briefje mee als er luizen 
in de groep zijn geconstateerd en er hangt een melding hiervan bij de lokalen. Het is zaak om 
alert te reageren, anders blijft het probleem bestaan. Na iedere vakantie is er een extra 
controle in elke groep, bij voldoende hulpouders die hierbij willen helpen. 
De contactpersoon hoofdluis kunt u vinden in het ouderportaal. U kunt bij haar terecht voor het 
bestellen van een luizencape of om u op te geven als hulpouder bij de hoofdluiscontrole. 
 
Schrijven 
In groep 3 wordt met potlood geschreven. Vanaf halverwege groep 4 maken de kinderen 
tijdens het schrijven gebruik van een vulpen, die ze eenmalig krijgen van de school. Er mag ook 
met Stabilo geschreven worden. 
 
Vervoer met auto’s 
Het gebeurt regelmatig dat ouders tijdens schooluitstapjes of schoolreisjes kinderen in hun 
auto meenemen. Daar zijn wat wettelijke maatregelen aan verbonden. Uw eigen kind, die nog 
geen 1,35 meter lang en tussen de 3 en 12 jaar oud is, moet zowel voorin als achterin de auto 
op een zittingverhoger zitten en uiteraard in de gordels. Kinderen van een ander hoeven, in 
incidentele gevallen en bij geringe afstand, niet op een zittingverhoger indien deze niet 
aanwezig is. Het aantal kinderen mag niet groter zijn dan het aantal gordels dat aanwezig is. Het 
is verboden het diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te leiden. 
 
Ontruimingsoefening 
Elk schooljaar wordt er op De Tweeklank met de kinderen en leerkrachten de ontruiming van de 
school geoefend. De kinderen zijn uiteraard niet op de hoogte van de datum. Wel wordt er in 
de klas over gesproken en wordt gewezen op de vluchtroutes, die op diverse plaatsen in de 
school hangen. Jaarlijks wordt het schoolteam (bij)geschoold als bedrijfshulpverlener.  
 
School en sport 
Jaarlijks organiseren we vanuit de school een sportdag voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 
Deze dag ziet er voor iedere groep anders uit. We maken daarbij gebruik van 
sportvoorzieningen in de omgeving.  
Verder kunnen de kinderen via school meedoen met verschillende toernooien.  
 
Schoolreisjes en kamp 
Leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan om het jaar op schoolreis aan het begin van het 
schoolseizoen. Wanneer er geen schoolreisje is, verzorgen we een sport- en speldag of een 
schoolfeest. 
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Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp. Daar zijn kosten voor ouders aan 
verbonden (rond € 75,-), omdat de school hiervoor geen vergoeding krijgt. 
 
Groep 8 verzorgt aan het einde van het schooljaar ook een musical die voor al hun ouders 
wordt opgevoerd. 
 
Naar en in school 
Voor veel kinderen is het nog leuk en wellicht ook nodig dat ze gehaald en gebracht worden 
naar school. Lopen is het meest veilig, maar sommige kinderen moeten met de fiets komen of 
worden met de auto gebracht. We vragen ouders om – als het kan – de auto thuis te laten. Dit 
bevordert de veiligheid rondom de school. De Zoen en Zoef strook (voorheen Kiss and Ride) 
naast de school kan gebruikt worden om de kinderen uit te laten stappen.  
 
De fietsen van de kinderen kunnen op het plein in de fietsenrekken worden geplaatst. Voor de 
deuren mogen i.v.m. de brandveiligheid geen fietsen geplaatst worden. Zorgt u voor een goed 
slot en laat uw kind zijn fietssleutel aan de leerkracht afgeven. Fietsen op het schoolplein is niet 
toegestaan. 
Ook rolschaatsen, heelys en skeeleren zijn in de school niet toegestaan. Deze moeten bij de 
ingang van de school worden uitgedaan, meegebrachte schoenen kunnen dan worden 
aangedaan. 
 
De leerlingenraad 
De leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar onder schooltijd en onder begeleiding van 
een leerkracht. De leerlingen vergaderen over zaken als regels, kledingcode, pesten en 
schoolkrant. De leerlingen van de leerlingenraad zijn ook het aanspreekpunt voor andere 
leerlingen van de school. 
De leerlingenraad is een adviesorgaan binnen onze school waar veel waarde aan wordt 
gehecht. 
 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de conciërge. Hier kunnen ze ook weer 
worden afgehaald. 
 
11. Resultaten van ons onderwijs 
Kwaliteit 
Alle betrokkenen bij De Tweeklank willen kwalitatief goed onderwijs geven dat uiteindelijk leidt 
tot goede leerresultaten en gelukkige kinderen bij het verlaten van de school. Om de kwaliteit 
hoog te houden, hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 
1. De school heeft goed personeel. 
Het allerbelangrijkste voor kwalitatief goed onderwijs zijn de leerkrachten voor de klas. Zij 
zorgen voor de begeleiding van uw kind en zorgen dat de materialen zinvol gebruikt worden. De 
leerkrachten krijgen de ruimte om zich bij te scholen. We besteden veel tijd aan overleg en 
ondersteuning van elkaar.  
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2. De school gebruikt goede methoden. 
We maken gebruik van moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen die het Ministerie 
van Onderwijs heeft vastgelegd. Bij het selecteren van de methoden houden we er ook 
rekening mee dat kinderen met verschillende leermogelijkheden ermee moeten kunnen 
werken, dus zowel de kinderen die makkelijk leren als de kinderen die moeilijk leren. Verder 
moeten de methoden er voor de kinderen aantrekkelijk uitzien.  
 
3. De school hanteert een goed leerlingvolg- en registratiesysteem.  
Om onze kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van 
verschillende methoden. We observeren de kinderen in hun gedrag en werkhouding. Deze 
observaties legt de leerkracht vast. In de groepen 1/2 wordt dit geregistreerd met behulp van 
het volgsysteem ‘Kijk’.  
Vanaf groep 3 gebruiken we daarnaast ook lesmethoden (boeken) die om de twee of drie 
weken de kinderen toetsen om te bekijken of ze de stof voldoende hebben opgepakt. 
De resultaten worden door de leerkrachten bijgehouden. Daarnaast gebruiken we ook nog 
methodeonafhankelijke toetsen: de Cito-toetsen. Deze worden afgenomen vanaf groep 1. De 
resultaten van deze toetsen worden opgeslagen in het computerprogramma van het Cito-
leerlingvolgsysteem, welke automatisch worden overgezet in het registratiesysteem ParnasSys. 
De leerkracht en de Intern Begeleider gebruiken de overzichten uit dit systeem bij hun 
besprekingen over de kinderen. De toetsen worden daarnaast ook door ons gebruikt om de 
schoolresultaten te vergelijken met andere scholen in Nederland en zo dus de opbrengsten van 
ons onderwijs te analyseren en de kwaliteit te bewaken. 
 
4. De school onderhoudt een goed kwaliteitssysteem. 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, hebben het bestuur van Stichting Katholiek 
Basisonderwijs WIJ de Venen en de schoolleiding van De Tweeklank ervoor gekozen om te 
zorgen voor frequente uitwisseling van toetsresultaten tussen de scholen binnen WIJ de Venen. 
Ook worden de interne resultaten vergeleken met landelijke scores. De afname van een 
enquête onder het onderwijspersoneel (Pagoo) en de ouderenquête maken onderdeel uit van 
de kwaliteitszorg. 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Aan het eind van de basisschoolperiode vertrekken de kinderen naar het voorgezet onderwijs 
(VO). Voor het zover is, hebben we een aantal contactmomenten met ouders om samen met 
hen de juiste plek te vinden voor hun kind. Tijdens de informatieavond aan het begin van het 
schooljaar in groep 8 leggen we uit hoe het hedendaagse VO is vormgegeven en waar u als 
ouders en kind naar kunt kijken als u een open dag bezoekt. In de maanden januari, februari en 
maart zijn de opendagen van de VO-scholen. De kinderen van zowel groep 7 als 8 krijgen een 
overzicht met daarop alle informatiedagen. We raden de kinderen en ouders van groep 7 ook 
aan alvast een rond te kijken op een paar scholen. 
Al vanaf groep 6 bespreken we met ouders en kinderen de resultaten met een vertaling naar 
een uitstroomniveau.  
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In groep 7 informeren we de ouders van kinderen of wellicht Leerweg Ondersteunend 
Onderwijs voor hun kind een toegevoegde waarde kan zijn. Dit doen we, omdat begin groep 8 
de kinderen dan starten met de procedure.  In oktober/november is er een zogenaamde 
‘scholenmarkt’, een informatieavond in één van de basisscholen van de gemeente Rijnwoude 
met medewerking van brugklascoördinatoren van enkele VO-scholen. Zij informeren u dan in 
algemene zin over de verschillen tussen vmbo, havo en vwo, maar ook over de 
toelatingsprocedure e.d. Tijdens het eerste oudergesprek, waarbij de kinderen uiteraard ook 
van harte welkom zijn, wordt een schooladvies gegeven. Dit advies wordt in sommige gevallen 
nog bijgesteld. Na de open dagen zult u uw kind half maart op één van de scholen moeten 
inschrijven.  
De kinderen van groep 8 maken in april hun Cito-eindtoets. De uitslag hiervan bevestigt 
hoogstwaarschijnlijk de uitslag het advies van ons als basisschool. Mocht dit niet zo zijn dan 
gaan we samen met u bekijken hoe we hiermee omgaan.  
 
Het volgende overzicht geeft aan naar welke vorm van VO de groep 8 leerlingen in de afgelopen 
5 jaar zijn uitgestroomd: 
 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal leerlingen 35 22 42 36 40 29 

vwo 22% 4% 17% 14% 22,5% 24% 

havo-vwo 6% 15% 10% 8% 25% 10% 

havo 3% 24% 20% 14% 7,5% 10% 

vmbo-havo 25% 4%  6% 7,5% 15% 

vmbo theoretische leerweg 33% 27% 21% 39% 12,5% 10% 

vmbo gemengde leerweg  4% 6%  5% 7% 

kaderberoepsgerichte 
leerweg 

11% 14% 20% 19% 7,5% 17% 

beroepsgerichte leerweg  4% 6%  10% 7% 

praktijk onderwijs     2,5%  

lwoo (leerweg 
ondersteunend onderwijs) 

 1x 3x  7x 2x 

VSO   4%    

 

Gemiddelde score op de 
CITO eindtoets 
basisonderwijs 

2013 2014 2015 2016 2017 

Landelijk gemiddelde 534,7 534,4 534,8 534,5 535,1 

De Tweeklank 533,6 536,0 533,8 536,7 534,1 
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12. Aanmelden van nieuwe leerlingen 
Als u meer over onze school wilt weten dan vragen wij u, naast het bekijken van onze website 
www.tweeklank.nl en het lezen van deze schoolgids, een afspraak te maken voor een 
rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directeur, Carlie de Bakker (tel. 071-
3413162). U kunt dan de sfeer in de school proeven en ziet en hoort hoe wij ons onderwijs 
vormgeven. 
 
Het is belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (dit is anders dan inschrijven), in ieder geval 10 
weken voordat uw kind 4 jaar wordt. In het aanmeldingsformulier geeft u aan of uw kind 
speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur van onze school kijkt dan, 
eventueel samen met u, of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd 
het geval, maar soms is dat niet zo. In dat geval gaat de directeur samen met u op zoek naar 
een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit is de ‘zorgplicht’ van de school. 
 
Mocht u besluiten om uw kind bij onze school aan te melden dan kan dit vanaf de leeftijd van 
drie jaar. U kunt het aanmeldingsformulier inleveren op school. Dit formulier is te vinden op 
onze website.  U krijgt hiervan een bevestiging thuisgestuurd. Indien u op het 
aanmeldingsformulier heeft aangegeven dat uw kind mogelijk extra zorg en/of ondersteuning 
nodig heeft dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de intern begeleider en de 
directeur.  
Ongeveer een half jaar voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een inschrijf- en 
intakeformulier. Deze ontvangen wij graag binnen een week retour. Met behulp van de 
gegevens wordt uw kind in een van de groepen geplaatst. De leerkracht van de groep neemt 
tijdig contact op voor een intakegesprek, waarbij het formulier kan worden toegelicht. Tevens is 
dit de eerste kennismaking met de leerkracht en kunnen praktische zaken rondom instromen 
worden besproken. Het is op onze school gebruikelijk dat uw kind, vanaf 5 weken voordat hij/zij 
vier jaar wordt, een aantal keer komt wennen in de groep. Voor die tijd ontvangt uw kind een 
kaartje van ons met de uitnodiging hiervoor.  
 
Aanname kinderen van andere scholen 
Mocht uw kind al onderwijs genoten hebben op een andere school dan gaan we gezamenlijk 
kijken of we uw kind de begeleiding kunnen geven waar het recht op heeft, binnen de groepen 
die dan al zijn ontstaan. Naast een gesprek met u als ouder(s) leggen we ook contact met de 
school waar uw kind nu onderwijs volgt. 

http://www.tweeklank.nl/

