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Welkom bij OBS de Linde! 
 

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school! Of dit nu is omdat uw kind dagelijks naar onze 

school gaat of omdat u zich aan het oriënteren bent voor een fijne educatieve plek voor uw 

kind, in deze gids vindt u alles over ons onderwijs en wat daarbij komt kijken.  

De school is op 4 oktober 1989 officieel geopend na een fusie van twee basisscholen en 

kreeg de naam; Openbare basisschool “De Linde”. Gemiddeld wordt onze school door 135 

leerlingen bezocht.  

Onze basisschool in Nieuw-Loosdrecht onderschrijft de doelstellingen van het openbaar 

basisonderwijs. De basisschool is een ontmoetingsplaats met andere kinderen, 

spelenderwijs en lerenderwijs. Dat kunnen kinderen zijn uit een ander milieu, een andere 

cultuur, of met een andere politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Niet 

apart, maar samen! Deze verschillende kinderen leren elke dag van elkaar en leren elkaar te 

respecteren.  

Vanuit ons pedagogisch handelen leren wij uw kind om te gaan met de wereld om zich heen 

in al haar facetten. Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs, afgestemd op de individuele 

ontwikkeling.   

Sinds 2015 zijn wij gestart met het behalen van de verschillende vignetten voor de 'Gezonde 

School'. Onze leerlingen krijgen nu al dagelijks groente en fruit. Ons nieuwe schoolplein 

wordt gebruikt voor meer beweging en buitenlessen. 

 

Carolina van de Bouwhuijsen – Meerscholen directeur 

Team OBS de Linde 
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Waar staat “De Linde” voor? 
Deze schoolgids toont het fundament waarop wij onze onze (onderwijskundige) beslissingen 

baseren en waarin wij inzicht geven hoe wij, het team, leerlingen en ouders, met elkaar 

werken, leren en leven om samen kwalitatief en leuk onderwijs gestalte te geven. 

Openbare basisschool 
Wij vinden het belangrijk dat we toegankelijk zijn voor elk kind, ongeacht geloof, huidskleur of 

levensovertuiging. Daarnaast ontwikkelt “De Linde” zich continu in adaptief onderwijs en 

blijven we daarin groeien. Een adaptieve school komt tegemoet aan verschillen tussen 

kinderen. Adaptief onderwijs gaat ervan uit dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen als er 

wordt voldaan aan drie basisbehoeften: Het gevoel iemand te zijn die iets kan (competentie), 

de behoefte om goede relaties te hebben met de leerkracht en andere kinderen (relatie) en 

de behoefte om, tot bepaalde grenzen, dingen zelf te mogen doen zonder voortdurende hulp 

of toestemming te hoeven vragen (onafhankelijkheid). 

 

Deze steekwoorden zijn gekozen door ons team, omdat wij deze woorden als ankers 

beschouwen voor goed onderwijs. Hieronder leggen we u uit wat wij hieronder verstaan, en 

waarom wij dat belangrijk vinden. 

Veilig 
Bij het team van “De Linde” staat veiligheid hoog in het vaandel. Wij geloven dat veiligheid 

het fundament is van goed onderwijs. Pas wanneer kinderen, ouders en leerkrachten zich 

veilig voelen, kunnen zij zich ontwikkelen.  We zijn ons ervan bewust dat 100% veiligheid 

onmogelijk is om te garanderen. Toch willen we onze beslissingen, gedrag en onze 

omgeving steeds weer kritisch bekijken om een zo hoog mogelijke veiligheid te 

bewerkstelligen. Waar u op kunt rekenen is dat wij als team pedagogisch professioneel met 

uw kind omgaan. We leren onze kinderen oog te hebben voor elkaars behoeften, elkaars 

eigenheid en elkaars mogelijkheden. Ook een ordelijk, rustig schoolklimaat valt onder 

veiligheid. Als school hebben wij gedragsregels vastgesteld. Deze regels bieden de 

leerlingen richtlijnen en kaders, want door deze regels weten de leerlingen wat wij van hen 

verwachten en wat zij van anderen kunnen verwachten. Op “De Linde” is er veel ruimte voor 

persoonlijke aandacht van en tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. We juichen eigen 

initiatieven van leerlingen, leerkrachten en ouders toe, en ondersteunen daarin waar 

mogelijk. Ouders voelen zich erg betrokken bij onze school en velen zetten zich actief in. 

Talentvol 
Elke leerling heeft het recht op ontwikkeling. Om een goede basisopleiding te bieden, 

houden we de kerndoelen die beschreven zijn door het ministerie van onderwijs aan als 

leidraad. Onze methoden voldoen aan deze kwaliteit. Maar ook door een veilig klimaat te 

scheppen en duidelijke kaders aan te geven willen we de juiste omgeving creëren waarin 

onze kinderen zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren onze kinderen door hen een eigen 

leerverantwoordelijkheid te geven. Hierdoor kunnen zij zelfstandig, onderzoekend en actief 

leren. We geven les aan kinderen met verschillende talenten en geven onze kinderen de 

ruimte bieden om deze talenten te ontdekken en te versterken.  
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We stimuleren kinderen om doorzettingsvermogen te ontwikkelen en creatieve oplossingen 

te zoeken voor verschillende problemen of leervragen. Elk kind is talentvol op zijn eigen 

manier.  

Leergierig 
We leiden kinderen op voor een veranderende maatschappij die zich snel ontwikkelt. Een 

nieuwsgierige, onderzoekende, zelfbewuste houding is nodig om flexibel in te kunnen spelen 

op de mogelijkheden van de toekomst. We stimuleren de kinderen om zich nieuwsgierig in 

de wereld te verdiepen.  We zetten de actualiteiten van onze samenleving in om onze 

kinderen flexibel, zelfbewust en wereldwijs te maken. 

Gezonde school 
De Linde in inmiddels al hard op weg om een aantal vignetten van “de Gezonde” school te 

verdienen. 

Dit doen wij uit ons gevoel voor duurzaamheid. Door het behalen van de deelcertificaten van 

de gezonde school zorgen wij dat wij als school een goed klimaat verzorgen voor kinderen, 

ouders en team. Gezondheid op het gebied van goede leer en werk omstandigheden, een 

keuze voor gezonde voeding, een keuze voor een gezond lichaam en een gezonde geest. 

Wat ziet u hiervan al terug in onze school?  Een paar kleine voorbeelden: 

 Wij hebben een rookvrij plein (en wij danken onze ouders die hier zo fantastisch aan 

meewerken). 

 Wij loten elk jaar mee met de EU schoolfruitsubsidie. Vanuit die subsidie promoten wij 

minimaal dinsdag en donderdag als fruitdag! U doet de gezondheid van uw kind een 

groot plezier als u elke dag een gezond fruit of groenten tussendoortje meegeeft. 

 Wij verzorgen seksuele voorlichting voor groep 8 met de methode “liefdesplein ”. 

 Wij doen mee aan het nationaal schoolontbijt en geven smaaklessen. 

 Onze kleutergroep krijgt dagelijks bewegingsonderwijs, De andere groepen krijgen 1x 

in de week gym van een vakleerkracht en 1x van de eigen leerkracht. 

 Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om HVO lessen te volgen. 

 Met ingang van september 2016 gebruiken wij “De Kanjertraining”. 

 Wij hebben een gezond traktatiebeleid. 

 In onze school hebben leerlingen inspraak door middel van de leerlingenraad. 

 Wij doen aan recycling van batterijen, papier, kleine elektrische apparaten en 

frituurvet. 

Komend jaar zult u hier meer van gaan zien. Mede door de grote inzet van het team zijn wij 

uitgekozen om als voorbeeldschool te gaan dienen en hebben hiervoor een subsidie 

gekregen waarmee een prachtig en gezond schoolplein gebouwd kon worden. Het komende 

schooljaar gaan wij door met een deze vooruitgang. Wij worden hierin ondersteund door de 

GGD, Jantje Beton, De gezonde school en IVN. Daar zijn we erg trots op! 

Respectvol 
Om hun kans een succesvol lid van de maatschappij te zijn te vergroten, leren wij onze 

kinderen respectvol gedrag aan. Respect voor mensen, dieren en milieu. Belangrijk is daarbij 

dat de kinderen ook respect hebben voor zichzelf.  We leren onze kinderen om hun grenzen 

te onderzoeken en te bewaken. Respect is een basisvoorwaarde voor samenwerking. We 

zien het kunnen samenwerken als een zeer belangrijke vaardigheid.   
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Hiervoor gebruiken we middelen als “De Kanjertraining” en de sociale vaardigheid training 

“Rots en water”. Ook een middel als “afspraak = afspraak”, waarin we samen met de 

kinderen de regels formuleren en onderschrijven, zorgt ervoor dat wij respectvol met onze 

omgeving omgaan. Hiervoor hebben we de ondersteuning van ouders nodig. We willen 

graag in openheid communiceren over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze 

kinderen. Alleen in samenwerking met ouders kunnen wij ons onderwijs goed vorm geven. 

Kanjertraining 
In 2016 zijn we begonnen met de Kanjermethode. Directeur Hans Broekhof heeft met zijn 

team van SWS de Catamaran in Oud-Loosdrecht en zijn team van OBS de Tweemaster 

Nigtevecht reeds ervaren dat de Kanjertraining een zeer effectieve methode is, welke het 

gevoel van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect in de school brengen. 

De Kanjertraining helpt zowel leerkrachten als leerlingen en hun ouders om problemen 

bespreekbaar te maken, jezelf te presenteren, pestproblematiek effectief aan te pakken en 

met behulp van sociale vaardigheden tot oplossingen te komen die goed zijn voor alle 

betrokkenen.  

De Kanjertraining start vanaf groep 1/2 met een verhaal waarin vier karakters; ‘petten’, met 

hun eigen karaktereigenschappen voorkomen. In iedere groep wordt dit verder uitgebreid en 

met spelletjes, werkboeken en rollenspelen toegespitst op alledaagse situaties. 

 De tijger is de witte pet: is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk en behulpzaam en op 

een leuke manier grappig en stoer. 

 Het konijn is de gele pet: doet zielig, trekt zich terug en is bang. 

 Het aapje is de rode pet: lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater. 

 De vlerk is de zwarte pet: daagt uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas. 

Door de week heen wordt er op alledaagse situaties de kanjertraining toegepast. Is er sprake 

van een ongezellig moment, dan wordt dit bespreekbaar gemaakt met vragen als 'welke pet 

heb jij nu op?' en 'hoe had jij hier beter op kunnen reageren'. Het bespreekbaar maken van 

situaties leert kinderen hoe ze met conflicten omgaan, hoe ze overkomen op anderen, hoe 

ze elkaar kunnen helpen, hoe om te gaan met emoties. 

Een kanjer-school staat voor;  

Zelfstandig werken / actief leren 
Eén van de doelen die we nastreven, is het opvoeden tot zelfstandigheid. Wij leren onze 

kinderen om initiatieven te ontplooien, zelf handelingen uit te voeren en problemen op te 

lossen. Hiervoor wordt gewerkt met het zelfstandig werken protocol. Deze bestaat uit 

algemene doelen;  

 Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde 

werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan het werk gaan. 

 Ze maken gebruik van een speciaal daarvoor bestemde lijst (dag/weektaak). 

En uit specifieke doelen. Wat leren de kinderen? 

 Taakgericht werken 

 Plannen van werk 

 Samenwerken met anderen; hulp vragen en geven 

 Verantwoordelijk omgaan met de taak, het materiaal en de medeleerling 
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 Dat werken plezier oplevert 

 Elkaar corrigeren en coachen 

 Omgaan met feedback 

 Zich afsluiten van “omgevingsgeluid” 

 Omgaan met uitgestelde aandacht 

Voor het zelfstandig werken wordt gewerkt met een weektaak en een zelfstandigwerken 

blokje. Uitgebreide informatie over het zelfstandigwerken protocol vindt u terug op de 

website. http://www.obsdelinde.nl/school/zelfstandig-werken/  

 

De plusklas 
Leerlingen uit groep 4 tot en met 8, die in de klas laten zien dat zij extra uitdagingen kunnen 

gebruiken mogen deelnemen aan de plusklas. Eens per week komen zij een uur bij elkaar, 

onder begeleiding van een vaste leerkracht. 

In de plusklas zijn de leerlingen nu eens niet de besten van de klas die steeds door andere 

leerlingen om hulp worden gevraagd, maar werken zij met elkaar aan moeilijke onderdelen 

waar ze goed over na moeten denken. Op deze manier leren de kinderen dingen die voor 

andere leerlingen al vanzelfsprekend zijn: doorzetten als iets moeilijk is, en hulp vragen als je 

ergens niet uit komt. 

De kinderen doen bijvoorbeeld een eigen onderzoek, waarbij ze ook een interview met 

iemand moeten houden; werken aan keuzeopdrachten bij projecten over de jungle of de 

gouden eeuw (groep 4/5) en projecten over het oude Griekenland of klimaten (groep 6/7/8). 

De bovenbouw presenteert hun activiteiten altijd aan de andere leerlingen van de plusklas, 

door middel van zelfgemaakte PowerPoint, zelfgemaakte bordspellen of andere creatieve 

uitingen. Ook is er elke week ruimte voor een denkspel of een moeilijk raadsel. 

De plusklas is er uitdrukkelijk niet voor alle kinderen die goede resultaten in de klas halen. 

De kinderen moeten in de klas ook laten zien naast het extra werk in de groep nog meer 

uitdagingen nodig te hebben. Plaatsing in en uit de plusklas gaat altijd in overleg met ouders 

en groepsleerkracht. We blijven de plusklas steeds verder ontwikkelen, zodat het onderwijs 

voor deze leerlingen (het leren leren) uitdagend blijft. 

Mediawijs 

 

Binnen Talent Primair mogen OBS De Tweemaster (Nigtevecht), SWS De Catamaran (Oud-

Loosdrecht) en OBS De Linde het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid voeren. Het Nationale 

Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van 

mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders in het beleid heeft opgenomen. 

Of het nu gaat om chatten, gamen, het gebruik van mobieltjes, het zoeken van betrouwbare 

bronnen op het internet enz.  

http://www.obsdelinde.nl/school/zelfstandig-werken/
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Lessen Mediawijsheid 
Vanaf schooljaar 2016/2017 krijgen alle kinderen les in mediawijsheid. Tijdens deze lessen 

draait het om zeven thema’s, die in alle verschillende groepen worden aangeboden: 

1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in media?) 
2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen 

besteedt) 
5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 
7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig 

hebt?) 
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De basisschool 

Schooltijden 
Het aantal lesuren in een jaar zijn voor het basisonderwijs wettelijk bepaald. Leerlingen 

moeten elk jaar gemiddeld 940 uur lestijd hebben. Wij hebben gekozen om voor alle groepen 

de begin- en eindtijd gelijk te houden: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur– 14.30 uur 

Woensdag en vrijdag: 8.30 uur – 12.30 uur 

Basisonderwijs 
Om als leerling toegelaten te worden tot het basisonderwijs, moet uw kind de leeftijd van 4 

jaar hebben bereikt. In de maand van zijn/haar vierde verjaardag mag uw kind een aantal 

uren komen wennen. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht van groep 1. De 

schoolplichtige leeftijd is 5 jaar, maar de meeste kinderen gaan op 4 jarige leeftijd naar 

school. Wanneer uw kind een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal heeft bezocht, dan krijgt 

onze school een overdracht van uw kind. Bij oudere leerlingen neemt de intern begeleider 

contact op met de vorige basisschool voor een overdracht van uw kind. Wij streven ernaar 

een vloeiende doorgaande lijn van ontwikkeling van uw kind mogelijk te maken. Wij vinden 

het daarom belangrijk dat u wordt betrokken, u kent u kind tenslotte het allerbest.  

Op school wordt zowel de leerontwikkeling als de social emotionele ontwikkeling nauwlettend 

in de gaten gehouden. Dit gebeurt door observaties en methodetoetsen. Vanaf groep 1 wordt 

twee keer per jaar landelijk gerenomeerde toetsen van het Cito afgenomen. Kinderen die 

zich op een of meer gebieden snellere ontwikkelen, bieden wij meer uitdaging in en buiten de 

klas. Kinderen die nog moeite hebben met de leerstof krijgen ook zowel in en buiten de klas 

extra hulp. Zo legt het basisonderwijs de grondslag voor het volgen van aansluitend 

voortgezet onderwijs.  

Ons basisonderwijs onderschrijft de doelstellingen van het openbaar onderwijs. De 

basisschool is een ontmoetingsplaats met andere kinderen, zowel spelenderwijs als lerende 

wijs. Dat kunnen kinderen zijn uit een ander milieu, andere cultuur, of met een andere 

politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. 

Elk kind is een individu dat moet leren met de wereld om zich heen om te gaan. De taak van 

de school is om vanuit ons pedagogisch handelen het kind een ononderbroken 

ontwikkelingsproces te laten doorlopen. Leren is dus niet alleen zoveel mogelijk kennis 

vergaren. De school heeft ook een belangrijke opvoedkundige taak. 

De school wil graag een speel- leef- en leerklimaat creëren, waarin alle kinderen zich                                                                                              

veilig en prettig voelen en met veel plezier naar school gaan. Wij zetten ons volledig in om 

het onderwijs zo leuk en aantrekkelijker mogelijk te maken. Wij geloven dat kinderen 

daardoor beter leren! 
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Het onderwijs op school richt zich op: 

 

  
Leren is ook: 

 Het bevorderen van sociaal gedrag 

 De verstanderlijke ontwikkeling 

 Het leren met gevoelens om te 
gaan en te verwoorden 

 Het verwerven van noodzakelijke 
kennis 

 De creatieve ontwikkeling 

 Lichamelijke vaardigheden 
 

  Met anderen omgaan 

 Je oordeel vormen 

 Zelfstandig werken 

 Je eigen verantwoordelijkheid 
dragen 

 Elkaars mening respecteren 

 Verdraagzaamheid naar elkaar 
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De Schoolorganisatie 
Op onze school zijn de leerlingen verdeeld in: 

Kleuterbouw 
Onderbouw               
Middenbouw             
Bovenbouw               

groep 1 en 2 
groep 3 en 4 
groep 5 en 6 
groep 7 en 8 

            

Het kan zijn dat uw kind in een combinatiegroep zit die twee bouwen in zich heeft, zoals 

bijvoorbeeld de combinatie groep 4 en 5. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op 

de individuele ontwikkeling van kinderen, opdat er een doorlopende ontwikkelingslijn in ons 

onderwijs aan 4- 12 jarigen plaatsvindt. Wij gaan daarbij uit van het kind.  

Op onze school wordt binnen de groepen op verschillende niveaus gewerkt (differentiatie), 

zowel in tempo als op niveau. Er wordt gewerkt met een jaarrooster, waarin alle leer- en 

vormingsgebieden aan bod komen. 

Om de aandacht van de leerkracht goed over alle kinderen te kunnen verdelen is het 

zelfstandig werken van de kinderen heel belangrijk. 

Kleuterbouw  
Activiteiten groep 1/2 

Een paar keer wennen en dan is het op zijn/haar vierde verjaardag zover; uw kind wordt als 

kleuter welkom geheten in groep 1/2! Een heterogene groep, waar zowel de oudste als de 

jongste kleuters bij elkaar zitten, zodat de kinderen spelenderwijs veel van elkaar leren.  

Wanneer u uw kind ‘s ochtends in de klas heeft gebracht, beginnen de activiteiten in de 

kring. Kleuters leren omgaan met elkaar en met de leerkracht en raken bekend met 

begrippen, versjes, verhalen, etc. 

Na de kring gaan kleuters aan de slag in de verschillende speel- en werkhoeken. Al spelend 

wordt kennisgemaakt met de verschillende leer- en vormingsgebieden en met de weektaak. 

In de weektaak staan werkjes die zelfstandig in de week worden uitgevoerd.  

Aan de hand van een jaarrooster werkt de leerkracht iedere dag met de kleuters aan de 

basis van het leren lezen, rekenen en het aannemen van een nieuwsgierige houding. Ook 

wordt er bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal. De kinderen dragen dan 

gymschoentjes zonder veters en elk kind heeft zijn eigen gymtasje van school. Bij mooi weer 

spelen de kinderen buiten op hun eigen kleuterplein. 

Met behulp van de methode Kleuteruniversiteit komen in thema’s of projecten, alle 

ontwikkelingsfases aan bod. Deze leergang sluit naadloos aan bij de Veilig leren lezen 

methode in groep 3. De kleuters in groep 2 worden ook via werkbladen voorbereid op groep 

3. De ontwikkeling van iedere kleuter wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem, welke 

voor ouders ter inzage is (zie elders in deze schoolgids). Kleuters in groep 1 ontvangen nog 

geen rapport. Kleuters in groep 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport en 

een map met daarin hun werkjes en ontwikkeling van hun hele kleuterperiode.  
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De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn: 

 

 Taal ontwikkeling 

 Reken ontwikkeling 

 Sociaal/emotionele ontwikkeling (omgaan met gevoelens, zelfvertrouwen etc.) 

 Muzikale ontwikkeling (stem, gehoor, ritme, etc.) 

 Creatieve ontwikkeling (tekenen, verven, plakken, etc.) 

 Zintuiglijke ontwikkeling (horen, voelen, etc.) 

 Motorische ontwikkeling (zowel de grove als fijne motoriek) 

 Leren omgaan met de computer en mediawijsheid 
 

 

 

Onder-, Midden- en Bovenbouw 
Activiteiten groep 3 t/m 8 

Taal 

Eén van de belangrijkste activiteiten waar leerlingen op school mee te maken krijgen is 

"taal"; zowel het mondelinge als het schriftelijke taalgebruik. Na in de kleuterbouw actief te 

zijn geweest met het mondelinge taalgebruik (spreken en luisteren) komt vanaf groep 3 het 

schriftelijk taalgebruik erbij. 

De leerlingen krijgen te maken met verschillende vormen van het taalonderwijs: uitbreiden 

van de woordenschat, verwoorden van gedachten en ideeën, de spelling, het stellen en het 

ontleden. De methode die hierbij wordt gebruikt is "Taal op Maat". 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zowel mondeling als schriftelijk kunnen 

uitdrukken. Daarom besteden we, naast het gewone taalwerk, ook aandacht aan het houden 

van spreekbeurten en het maken van werkstukken. 

Lezen 

In groep 3 beginnen we met het leren lezen. We gebruiken hierbij de methode "Veilig leren 

lezen".  Deze methode bestaat uit verschillende werkniveaus, zodat elk kind op zijn of haar 

niveau kan werken. Ook in de daarop volgende jaren wordt het technisch lezen geoefend. 

Dat gebeurt zowel klassikaal als in kleine groepjes. 

Tutor lezen 

Tutor is het Griekse woord voor beschermer, voogd. De oudere leerling beschermt de 

jongere leerling, in dit geval met lezen. Leerlingen van groep 7 en 8 nemen vrijwillig de 

begeleiding op zich van een leerling uit een lagere groep, en dat gedurende tweemaal 20 

minuten per week. Voordat daarmee begonnen wordt, krijgen de ‘ouderen’ eerst instructie. 

Zo krijgen leerlingen meer leestijd dan in een groepje.  

Er zijn meer voordelen: er ontstaat meer begrip voor elkaars niveau, het 

verantwoordelijkheidsgevoel wordt meer bevorderd, er is meer interactie tussen jongere en 

oudere kinderen.  
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Begrijpend Lezen 

Naast het technisch lezen wordt ook begrijpend en studerend lezen aangeleerd. In groep 5 

t/m groep 8 wordt de methode “Kidsweek” gebruikt. Tevens maken wij gebruik van 

“Nieuwsbegrip”, een methode die begrijpend lezen aanbiedt naar aanleiding van actualiteiten 

in het nieuws. Bij deze digitale methode vindt er naast begrijpend en studerend lezen ook 

een ontwikkeling van maatschappelijk bewustzijn plaats. 

In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan voorlezen. Ook proberen we het leesplezier 

te bevorderen, door middel van vrij lezen. Elke dag lezen, ook thuis, is belangrijk.  

Schrijven 

In groep 1 en 2 vindt er voorbereiding plaats gericht op de fijne motoriek en wordt een start 

gemaakt met schrijven.  

Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven. De methode die we hierbij gebruiken is 

‘Handschrift’. We gebruiken daarbij een licht hellend schrift. De schrijflessen worden 

gegeven tot en met groep 8. 

Wereldoriëntatie 

Om de leerlingen kennis te laten maken met allerlei facetten van de mens in de wereld en de 

daarbij horende veranderingen, hebben we sinds schooljaar 2013 – 2014 gekozen voor de 

digitale methode ”Zaken”.  Deze methode omvat de volgende kennisgebieden: 

•    aardrijkskunde 

•    geschiedenis 

•    maatschappelijke verhoudingen 

•    de natuur 

•    geestelijke stromingen 

•    bevorderen van gezond gedrag 

Ook komen deze kennisgebieden voor in diverse projecten die we aanbieden. Omdat het 

een digitale methode is, wordt het materiaal rijkelijk ondersteund met filmfragmenten en 

interactieve opdrachten. Wij maken ook gebruik van de bijbehorende werkschriften. 

Rekenen en wiskunde 

Sinds schooljaar 2014 – 2015 werken we met de methode “Wereld In Getallen”. Wij hebben 

voor deze methode gekozen omdat het een eigentijdse methode is.  Het biedt een 

uitstekende rekenbasis. De methode leent zich er goed voor om op verschillende niveaus te 

werken. De methode wordt ondersteund door effectieve software. Vanzelfsprekend omvat 

deze methode ook alle kerndoelen die voor goed rekenonderwijs voorgeschreven wordt. 

Engels 

In 2016 zijn we begonnen met een nieuwe Engelse methode voor de hele school. Voor 

groep 1 t/m 4 heet deze methode I-pockets en deze sluit naadloos aan bij de methode in 

groep 5 t/m 8 Our Discovery Islands. Bij deze methode wordt veelvuldig gebruik gemaakt 

van het digibord en wel of niet met behulp van een handpop wordt er tijdens deze les 
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uitsluitend Engels gepraat door leerkracht en kinderen. Op deze manier verbeteren we in 

snel tempo het niveau van het Engels van de kinderen op onze school. 

ICT op school 

De school beschikt over het leerplatform Cloudwise. Cloudwise biedt een gestructureerde 
schoolomgeving, waarbij het niet uitmaakt of je thuis, onderweg of op school bent. Op een 
laptop, tablet of andere computer: een internetverbinding is voldoende. De website waarop 
we werken heet Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform. (COOL).  

In elke klas zijn voldoende chromebooks aanwezig (1 op 2 kinderen), waar de kinderen op 
kunnen werken. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van IPads met educatieve apps.  

De meeste methoden die wij hanteren, worden ondersteund door computersoftware. De 
kinderen maken hier dagelijks gebruik van en leren daardoor tevens om te gaan met 
devices. Ook is in elke groep een digibord aanwezig. De digitale schoolborden kunnen bij 
alle vakgebieden worden ingezet met verschillende digitale hulpmiddelen. Ook de digiborden 
worden dagelijks gebruikt en zorgen ervoor dat ons onderwijs spannender en interessanter 
wordt voor onze leerlingen. Daarnaast bieden we het hele jaar door ICT-projecten aan zoals 
programmeren, stopmotion-filmpjes maken, enz. De school heeft beleid ontwikkeld met 
betrekking tot internetgebruik en digitaal pesten. 

Lichamelijke opvoeding 

Wij zijn blij dat de kinderen twee keer per week gymles krijgen, één keer van de 

vakleerkracht en één keer van groepsleerkracht, want bewegen is gezond! Geschikte 

sportkleding en gymschoenen zijn verplicht tijdens deze lessen.  

Creatieve vakken 

Tijdens de creatieve vakken kunnen kinderen andere talenten ontdekken en oplossingen 

vinden voor creatieve en technische problemen, door zelf te doen en te ontdekken.  

Dit schooljaar is er een vakleerkracht ‘drama’. Ook is er in elke groep gelegenheid voor 

muzikale expressie.  

Bij tekenen en handvaardigheid maken de kinderen kennis met verschillende materialen, 

gereedschappen en technieken.  

Twee keer per jaar hebben we een creatief circuit met alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 

Ouderhulp is daarbij altijd van harte welkom!  

Burgerschap en Levensbeschouwing 

De school hanteert basiswaarden die tevens gebaseerd zijn op de identiteit van de openbare 
school. De leraren maken daarbij geen onderscheid naar levensbeschouwing, 
geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid, milieu of begaafdheid. De school hanteert de 
basiswaarden die passen bij een democratische rechtstaat en een veilige school: Vrijheid 
van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid en 
autonomie. Discriminatie, pesten, geweld en onverdraagzaamheid worden afgewezen.  
 
De school schenkt aandacht aan de bevordering van de sociale competenties door tijdens de 
lessen aandacht te besteden aan de volgende activiteiten:  
● Reflectie op eigen handelen van de leerling  
● Reflectie en meningsvorming over de manier waarop de leerlingen in het leven staan en 
tegen dingen aankijken  



 

OBS de Linde | Lindelaan 54 | 1231CM | Nieuw-Loosdrecht | 035 - 58 23 005 | info@obsdelinde.nl 

 

17 

● Uitdrukken van gedachten en gevoelens  
● Bespreken van levensvragen  
● Respectvol luisteren en bekritiseren van anderen  
● Ontwikkelen van zelfvertrouwen  
● Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar  
● Opkomen voor de ander  
● Zorg en waardering ontwikkelen voor de leefomgeving  
● Vergroten sociale cohesie van de groep 
 
In groep 1 t/m 8 is de mogelijkheid aanwezig om lessen H.V.O. of G.V.O te volgen. Tijdens 

deze lessen worden de kinderen uitgenodigd om een eigen mening te vormen over 

maatschappelijke en of religieuze onderwerpen en leren zij meer over wat mensen bezig 

houdt in de wereld. Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht.  

Weekopening en weeksluiting 

10 keer per jaar wordt de week begonnen in ‘Het Klokhuis’, onze gemeenschapsruimte. Een 

thema wordt dan door twee leerkrachten geopend door middel van toneel, een gedicht, 

PowerPoint of een andere presentatievorm. Gedurende een week of 2 – 3 besteedt de 

school aandacht aan dit thema. Daarna is de beurt aan de kinderen. 

10 keer per jaar wordt op vrijdagmorgen van 12:00 uur tot 12:30 uur een themasluiting 

gehouden in ‘Het Klokhuis’. Elke groep komt 2 x per jaar aan de beurt om dit te verzorgen. 

Zij doen dit ook door middel van toneel, zang, dans, film of een andere presentatie vorm. 

Ouders of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de themasluiting van de 

kinderen bij te wonen. U kunt de data vinden in de schooljaar kalender.  
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Sociaal- emotionele en maatschappelijke 
ontwikkeling 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 6 
De kleuterbouw, onderbouw en middenbouw maken één keer per jaar een reisje met de bus 

en/of met auto’s. De bedoeling is om de kinderen eens op een andere dan schoolse manier 

met elkaar te laten omgaan. De inhoud van de groepsdag heeft een educatief en speels 

karakter. Vaak wordt de groepsdag met andere groepen beleefd: groep 1 en 2 gaan samen 

op pad, groep 3 t/m 6 ook. Wij betrekken onze leerlingenraad bij de keuze van de 

activiteiten. Groep 7 en 8 hebben geen groepsdag maar gaan op schoolkamp. Wij vragen 

voor deze groepsdag een bijdrage van de ouders. Wij streven er elk jaar naar om deze 

bijdrage zo redelijk mogelijk te houden. 

Schoolkamp Groep 7/8 
Groep 7 en 8 eindigen hun schooljaar met een driedaags schoolkamp. De leerkracht en 

enkele ouders vormen het begeleidend team. Voor de kinderen staat sociale vaardigheden, 

teambuilding, sportiviteit en gezelligheid voorop. Wij vragen voor het schoolkamp een 

bijdrage van de ouders. Wij streven er elk jaar naar om deze bijdrage zo redelijk mogelijk te 

houden. 

De leerlingraad 
Elke leerling op onze school zit in de leerlingraad. Maar omdat het lastig vergaderen is met 

gemiddeld 135 leerlingen, kiest elke groep een of twee vertegenwoordigers. Via de 

leerlingraad kunnen leerlingen situaties aan de orde stellen, zij bepalen mee waar het 

schoolreisje naar toe gaat, de goede doelen die worden gesteund en meer belangrijke 

onderwerpen. 

Verkeersproef 
Groep 7 neemt jaarlijks deel aan de verkeersproef die wordt georganiseerd door Veilig 

Verkeer Nederland. De proef bestaat uit een theoriegedeelte en een praktisch gedeelte 

(fietsen in het dorp). Ouders bemannen de controleposten. 

Fietsenkeuring 
Elk najaar houdt de afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Loosdrecht een 

fietsenkeuring. Politie en VVN werken dan samen. Een goede fiets in het verkeer hoeft geen 

betoog. De leerlingen krijgen vooraf te horen wanneer de fietsen worden gekeurd en de 

eisen die worden gesteld aan de fietsen.  

Afsluiting schooljaar 
Het einde van het schooljaar luiden wij feestelijk uit met een schoolfeest, het eindejaarsfeest. 

Dit feest wordt georganiseerd door onze leerkrachten en de ouderraad. 
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Oud papier/batterijen/ klein elektrisch materiaal 
De jeugd heeft de toekomst en om ervoor te zorgen dat zij een groene toekomst tegemoet 

gaan kiezen wij voor duurzaamheid. U kunt bij ons inleveren: 

 Oud papier, in de blauwe containers op ons recyclepleintje bij de zij-ingang van de 

school. 

 Batterijen, in de container in de schoolhal bij de lerarenkamer 

. 

 

Sport en andere evenementen 
Door het jaar heen wordt door de school meegedaan aan verschillende sportevenementen 

zoals: 

 Sport- en speldag voor de kleuterbouw op het schoolplein 

 De koningsspelen 

 Avondvierdaagse 

 Schoolschaak toernooi 

 Schoolvoetbal voor groep 5 t/m 8 

Afscheidsavond groep 8 
Om het laatste jaar van de basisschool goed af te sluiten, organiseren wij in de laatste 

schoolweek een afscheidsavond voor de schoolverlaters en hun ouders/verzorgers. Op deze 

avond voeren de kinderen een musical op en nemen wij van ieder kind afscheid met een 

persoonlijke noot. 
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De zorg voor de kinderen 

Zorgcoördinator 
De intern begeleider (IB) bij ons op school coördinteert de zorg voor alle leerlingen. Als 

leerlingen een ander leertempo hebben (dat kan sneller of langzamer zijn) bewaakt de IB-er, 

samen met de leerkracht van uw kind, dat uw kind een doorlopende ontwikkeling kan 

doormaken, afgestemd op het tempo en de onderwijsbehoefte van uw kind. 

Voor kinderen met specifiekere behoeften kan de intern begeleider de hulp inroepen van 

specialisten van het speciaal onderwijs of de onderwijsbegeleidingsdienst. Dit gaat altijd in 

overleg met de ouders.  

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (JGGV) 
Bij Jeugd en Gezin kun je terecht voor advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en 

opvoeding van je kind. Dit kan bij het consultatiebureau 0-18 jaar en het CJG. 

In groep 2 en in groep 7 wordt uw kind op school onderzocht. Meer informatie hierover kunt u 

hier vinden; https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/basisschool  

Integrale Vroeghulp ’t Gooi is er tijdig bij voor jonge kinderen met problemen, geeft informatie 

en advies, doet onderzoek en regelt hulp en begeleiding voor ouders die vragen hebben over 

de ontwikkeling van hun kind. Meer informatie: https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-

gezin/mijn-kind/integrale-vroeghulp  

Jeugd en Gezin biedt verschillende mogelijkheden om ouders te ondersteunen bij de 

opvoeding van hun kinderen. Heeft u opvoedkundige vragen: 

https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/opvoeden 

Hoofdkantoor 

Burgemeester De Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum 

Telefoon: (035) 692 63 50 

E-mail: mailto:info@jggv.nl 

MRT motorisch remedial teaching 
De kinderen van groep 1 en 2 worden gescreend op motorische vaardigheden. Dit wordt 

gefaciliteerd door Gemeente Wijdemeren. In het najaar komt een sportfunctionaris de 

kinderen screenen op hun motorische ontwikkeling. Dit gaat in samenspraak met de 

leerkracht en na toestemming van de ouders. Voor de leerlingen die opvallen in hun 

motorische ontwikkeling wordt bekeken of een oefenprogramma op school en/of thuis 

genoeg is om de motorische vaardigheden op het niveau te brengen van de 

leeftijdsgenootjes. Soms is er meer voor nodig en kan een leerling uitgenodigd worden voor 

een begeleiding door de sportfunctionaris of een fysiotherapeut. 

Rapportage 
Tijdens het schooljaar vinden driemaal ouderkindgesprekken plaats. Hierin worden de 

vorderingen van uw kind(eren) besproken. De uitnodiging voor het gesprek ontvangt u via 

Social Schools. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken.  

https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/basisschool
https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/integrale-vroeghulp
https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/integrale-vroeghulp
https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin/mijn-kind/opvoeden
mailto:info@jggv.nl
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Procedure bij lesuitval 
Wanneer er een leerkracht ziek is, is de procedure als volgt: 

 We doen onze uiterste best een vervang(st)er te zoeken 

 Als dat niet lukt verdelen we de kinderen over de andere klassen 

Alleen in uiterste gevallen zullen kinderen vrij krijgen. 

Het leerling-dossier 
Alle toetsen en observaties staan in ons digitaal Leerling Volgsysteem ParnasSys. 

Daarnaast hebben we van elke leerling zit een dossiermap in een afgesloten dossierkast. 

Hierin zitten alle documenten die niet digitaal zijn opgesteld of aangeleverd. De ouders 

mogen het leerling-dossier inzien en op verzoek kunnen ze kopieën krijgen of de intern 

begeleider kan een samenvatting van de gegevens voor hen maken. Voor leerling-gegevens 

geldt een bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Gegevens 

over absentie, in- en uitschrijving moeten 5 jaar bewaard blijven, nadat de leerling is 

uitgeschreven. 

Overgang voortgezet onderwijs 
In groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Behalve de schoolse prestaties speelt 

op onze school vooral de werkhouding een belangrijke rol bij de definitieve advisering in 

groep 8 voor het voortgezet onderwijs. De ouders bepalen de schoolkeuze. 

Hierbij kunnen wellicht behulpzaam zijn: 

 klassikale bezoeken aan verschillende vormen van voortgezet onderwijs 

 voorlichtingsavond door de leerkracht van groep 8 

 gesprekken met de leerkracht van groep 8 

 de gezinsbezoeken bij de open dagen van de diverse vormen van voortgezet 

onderwijs 

 de eindtoets voor het basisonderwijs  

 de leerling volg toetsen van groep 6 t/m 8 

Eindtoets Basisonderwijs / IEP toets / Uitstroom naar het voorgezet 
onderwijs 
Elk jaar maakt groep 8 de eindtoets voor het basisonderwijs. Deze gegevens zijn voor de 

leerlingen en school belangrijk. De leerlingen gebruiken de uitkomst van de toets als “second 

opinion” voor hun schooladvies. De school gebruikt deze gegevens om (mede) te bepalen 

hoe het staat met het onderwijs op onze school. 

Wij hebben gekozen voor de IEP toets. Deze toets geeft dezelfde inzichten voor de kinderen, 

maar is minder belastend en het is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt wat de 

validiteit van de toets verhoogt. 
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Het team 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerscholen directeur en Locatiedirecteur 
Verzorgen het management van de school. Tevens draagt directie de verantwoording voor 

het onderhoud van het gebouw, personeelsbeleid, financieel beleid, het onderhouden van 

contacten met ouders en externe organisaties en het schoolbestuur. De directeur heeft de 

eindverantwoording betreffende alle onderwijszaken. 

Groepsleerkrachten 
Verzorgen het onderwijs aan de leerlingen. Zij zijn tevens contactpersonen voor de ouders. 

Binnen het team vervullen zij een aantal taken betreffende binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Ook hebben zij een of meerdere specialisaties; taalspecialist, gedragspecialist, 

management, enzovoort. 

Onderwijsondersteunend personeel in opleiding 
De onderwijsassistenten in opleiding assisteren de groepsleerkracht.  Zij verrichten, in 

opdracht van de groepsleerkracht een aantal taken ter ondersteuning van het onderwijs. Op 

onze school verzorgen wij stageplaatsen voor onderwijsassistenten in opleiding. 

Vakleerkrachten 
Op onze school hebben wij vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding, drama, 

mediagebruik, HVO en GVO. Elders in deze schoolgids komen deze afzonderlijk aan bod. 

Administratief Medewerker 
De school wordt een aantal uren per week ondersteund door een administratief medewerker. 

Administratieve wijzigingen kunt u doorgeven via administratie@obsdelinde.nl 

Intern Begeleider 
De taak van de intern begeleider is de zorg voor onze leerlingen te coördineren. De school 

heeft samen met de intern begeleider een signaleringskalender opgesteld voor kinderen met 

leer- en of gedragsproblemen. In de leerling-besprekingen zullen aan de hand van 

mailto:administratie@obsdelinde.nl
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observaties en testresultaten leerlingen worden besproken en handelingsplannen worden 

opgesteld. Hierbij worden de ouders altijd nauw betrokken. Tevens maken we gebruik van 

ambulante begeleiding voor leerlingen met een zorgindicatie. Zo garanderen we een 

doorgaande leerlijn voor leerlingen die sneller of een langzamer leertempo hebben.  

Tevens is de IB’er de ondersteuner van de leerkrachten bij onderwijskundige problemen. De 

IB’er onderhoudt de externe contacten met speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband 

Unita en volgt de netwerk bijeenkomsten met IB collega’s van Talent Primair. 

Hoe onze zorg is ingericht kunt u lezen in ons zorgplan. Deze kunt u inzien bij de Intern 

Begeleider. 

Cultuur Coördinator 
De Cultuur Coördinator coördineert het aanbod van Kunst en Cultuur in ons onderwijs. Hij/zij 

speurt naar subsidies en mooie aanbiedingen om onze leerlingen mee te nemen in de 

ontwikkeling van kunst en cultuur. 

ICT-er 
De ICT-er coördineert het computeronderwijs en verzorgt interne ondersteuning aan de 

leerkracht.  

Conciërge / Ondersteuning Beheer Gebouw 
De school wordt een dag per week ondersteund door een conciërge. Hij helpt met het 

onderhoud van het gebouw. 

Remedial Teaching 
In overleg met de leerkracht en de IB’er worden kinderen met een specifieke 

onderwijsbehoefte kortdurend begeleid door de RT ‘er. De RT’er begeleidt ook de plusklas.  
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De Ouders 

Ouderbetrokkenheid 
De rol van ouders en verzorgers is van groot belang voor de basisschooltijd van leerlingen. 

Onze school vergroot de ouderbetrokkenheid door ouders uitgebreid te informeren over het 

onderwijs en over schoolactiviteiten. Een van de middelen die wij hiervoor inzetten is het 

digitale communicatieplatform Social Schools.   

Ouderparticipatie 
Door het schooljaar heen zijn er verschillende activiteiten waarbij de hulp van ouders zeer 

gewenst is. Hiervoor geven wij aan het begin van het jaar een ouderparticipatieformulier uit, 

waar u zich mee kunt opgeven voor de ondersteuning bij activiteiten. Ook wordt u via Social 

Schools uitgenodigd om te participeren. Voorbeelden; begeleiden avondvierdaagse, 

organiseren/begeleiden schooluitjes, rijouder en begeleiding excursies, HAVA activiteiten 

(een aantal keren per jaar), spelletjesmiddag groep 1/2, mediatheek. 

Ouderraad 
Aan de school is een ouderraad verbonden. Uit alle groepen kunnen zich ouders opgeven 

als lid van de ouderraad (Aanmelden kan via info@obsdelinde.nl). De ouderraad verricht 

hand- en spandiensten ter ondersteuning van de schoolorganisatie. Zo organiseert de OR 

samen met het team diverse festiviteiten, sportevenementen en geeft ondersteuning bij 

excursies, schoolreisje en projecten. De OR is een gewaardeerde en onmisbare schakel 

binnen onze school!  

Medezeggenschapsraad 
In de medezeggenschapsraad (M.R.) zijn ouders en leerkrachten in gelijke getallen 

vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van de school. In het regelement van de M.R. 

is vastgelegd voor welke zaken de M.R. advies- danwel instemmingsrechts heeft voordat 

een besluit genomen kan worden door het bestuur of de directie.  

Belangrijke zaken waarover de MR instemming geeft zijn bijvoorbeeld: financiën, wijziging 

schoolbeleid, formatie, schooltijden. De M.R. heeft ook de verantwoording om samen met 

het team ervoor te zorgen dat de school veilig en vertrouwd is voor leerlingen en ouders.  

 

De M.R. vergadert om de 6 weken. Veelal zijn deze vergaderingen openbaar. Een M.R. lid 

wordt voor drie jaar aangesteld, daarna wordt de plek weer verkiesbaar gesteld en worden er 

verkiezingen uitgeschreven. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. 

Een goede samenwerking tussen de M.R., schoolbestuur en directie is in het belang van de 

hele school. De M.R. is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Het reglement van 

de M.R. ligt bij de schoolleiding ter inzage. 

mailto:info@obsdelinde.nl
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Informatievoorziening 

Informatieavond per groep 
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond, waarop uw 

aanwezigheid wordt gewaardeerd. Op deze avond krijgt u algemene informatie over de 

school en over de groep van uw kind in het bijzonder. 

Social Schools 
Bij OBS de Linde maken we gebruik van een intern communicatieplatform om de 

communicatielijnen met ouders kort te houden en ouders meer te betrekken bij het onderwijs 

en wat er dagelijks gebeurt in de klas. Social Schools is een afgeschermde omgeving met 

een facebook-achtige uitstraling, waar iedere ouder op in kan loggen met een persoonlijke 

login. Het communicatieplatform is toegankelijk via de login button op de website of via de 

app die u op uw mobiele telefoon kunt zetten. Meer informatie en een handleiding kunt u 

vinden op de schoolwebsite. 

Kijkuurtje 

 

 

Contactavonden 
Drie keer per jaar houden wij de "10 minutengesprekken" waarin wij de vorderingen van uw 

kind bespreken en waarin u het werk kunt bekijken. 

Intern Contact persoon 
De kinderen en ook u als ouder kunnen de behoefte hebben om met iemand van de school 

in vertrouwen te spreken. Wij hebben daarvoor een contactpersoon binnen onze school: 

Mendel Zaal . Mendel is gespecialiseerd om u de route naar een mogelijke oplossing te 

wijzen. 

 

  

http://www.obsdelinde.nl/school/social-schools/
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Praktisch 

Ouderbijdrage 
Om diverse activiteiten te bekostigen, zoals boeken voor de Kinderboekenweek, bijdrage 

voor excursies en diverse festiviteiten, wordt er van de ouders een vrijwillige bijdrage van 

€40,- per kind per jaar gevraagd. U ontvangt hiervoor een acceptgiro of factuur van de 

penningmeester van de ouderraad.  

 

Verlof aanvragen 
De regels voor vrijstelling van schoolbezoek zijn aangescherpt. Vrijstelling van schoolbezoek 

kan slechts in sommige gevallen op grond van de Leerplichtwet worden verleend. Een 

aanvraag dient 6 weken van tevoren door ouders/verzorgers bij de directie te worden 

aangevraagd. U vindt de brief om verlof aan te vragen, inclusief de regels, in de hal in de 

informatiekast. 

Ziekmelding 
Om ongerustheid en onzekerheid te voorkomen verzoeken wij u om ziekte van uw kind vóór 

schooltijd (telefonisch) door te geven aan de leerkracht. 

Voor- en Naschoolse opvang 
In Loosdrecht werken alle basisscholen samen met Stichting Eigen en Wijzer voor de voor- 

en naschoolse opvang. Zij zorgen voor een professionele opvang van uw kind. Wilt u meer 

informatie, dan kunt u contact opnemen met de stichting via tel. 035 – 5826035 of een e-mail 

sturen naar: info@eigen-en-wijzer.nl 

 

 

 

 

Bestuur 
 
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.  
De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 
basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000 leerlingen. In totaal zijn er 25 
leslocaties in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier 
scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee 
Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum.  
Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken.  
Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl  
Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leidinggeeft aan het 
bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Roel 
Hoogendoorn.  

mailto:info@eigen-en-wijzer.nl
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Toezicht 
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op 
voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht 
van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op 
voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair 
gevestigd zijn.  
 
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor 
advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen 
onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.  
Als inspraakorgaan heeft de GMR-contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire 
gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 
oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een 
Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.  
Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de 
gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van 
het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en 
streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het 
Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van 
de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.  

Missie/Visie  
 
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is 
dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat 
voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We 
realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en 
opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. 
Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van 
Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. Op 
www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en 
kernwaarden van de stichting. Daar kunt u ook ons missiefilmpje bekijken.  
 

Jaarverslagen  
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze 
site (zie onze missie; jaarverslagen).  

Samenwerkingsverbanden  
Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de 
regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee 
stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen.  

1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl   
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl   

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling 
voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning 
onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. 
Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken.  

http://www.talentprimair.nl/
http://www.swvunita.nl/
http://www.passenderwijs.nl/
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Klachten  
Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht 
onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.  
Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema 
op onze site onder contact.  
 
LKC Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590 

Adres 
Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is:  
Amersfoortsestraatweg 180c 1272 RR Huizen  
Telefoonnummer: 035 - 5257578  
Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl   
Voor directe contactgegevens met onze scholen (zie blok “onze scholen” op de website). 

Voor de medewerkers van het bestuursbureau (zie blok “over ons” op de website). 
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