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VOORWOORD 

 

Geachte ouders/verzorgers/belangstellenden, 

 

DE BASISSCHOOL ……… 

EEN STUKJE VAN JE LEVEN ……… 

Voor de kinderen en voor u! Jarenlang       

diezelfde weg van huis naar school en terug. In         

de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n          

8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten         

van onze school. Dat is een belangrijk deel van         

een kinderleven. Het team van De Vlucht       

realiseert zich dat terdege. Wij willen uw kind        

de zorg geven waar het recht op heeft. 

Op De Vlucht is de zorg voor uw kind 

één van de voornaamste prioriteiten. 

 

Wij realiseren ons dat we als school een 

belangrijk onderdeel vormen van uw 

opvoeding. 

 

De Vlucht staat voor onderwijs en opvoeding 

vanuit een christelijke identiteit. 

De Vlucht wil uw kinderen kwalitatief 

goed onderwijs geven. 

Een warm nest geeft kinderen vleugels! 

 

Deze gids is bedoeld voor alle ouders! Wij        

leggen in deze gids verantwoording af over       

onze manier van werken en wat men mag        

verwachten als kinderen leerling zijn van      

onze school. En u leest allerhande praktische       

regels en afspraken.  

Vooral de nieuwe ouders van kinderen op       

onze school: VAN HARTE WELKOM! 

U heeft gekozen voor het Chr.      

Basisonderwijs.  

 

Aanvullende gegevens, wijzigingen en nadere     

mededelingen ontvangt u via ons     

informatie-bulletin ‘De Vluchtpost’ die + eens      

per maand verschijnt (wordt per mail      

verstuurd) of via onze website. 

 

We hopen van onze kant op een goede        

verstandhouding en samenwerking met u     

allen, want zonder dat is het niet mogelijk om         

als school goed te kunnen functioneren. 

Heeft u vragen? U kunt altijd bij ons terecht! 

Wilt u deze schoolgids a.u.b. goed lezen! 

 

 

NAAMGEVING VAN ONZE SCHOOL 

 

In 1990 is er een wedstrijd uitgeschreven,       

met de opdracht: “Bedenk een naam die       

verband houdt met de straatnaamgeving van      

de wijk waarin de school komt te staan en de          

naam moet een betekenis hebben, passend bij       

de grondslag van de school”. Het werd: 

Christelijke Basisschool ‘De Vlucht’. 

 

 

 

“DE VLUCHT” 

 

Bij “vlucht” denken we dan aan de volgende        

betekenis: de afstand tussen de toppen van de        

uitgespreide vleugels van een vogel. De Bijbel       

spreekt op een aantal plaatsen over deze       

uitgespreide vleugels. 

In Exodus 19 vers 4 en in Deuteronomium 32         

vers 11 en 12a wordt verteld over de        

bevrijdende God die de Israëlieten naar het       

beloofde land brengt en die voor Zijn volk        

zorgt. 

“…Hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb       

en je hier bij mij heb gebracht…” en “…Zoals         

een arend over zijn jongen waakt en       

voortdurend erboven blijft zweven, zijn     

vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop      

draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid…” 

Een aantal indieners van namen komt op dit        

gegeven: 

“…Als het vogeltje wanhopig rond fladdert,      

schiet de vader toe en vliegt onder het kleintje         

door. Hij vangt het op met zijn brede vleugels         

en zet hem weer veilig in het nest. Zo gaat het           

door, totdat de jonge vogel zelf kan vliegen.        

God laat je ook nooit vallen…”  

En “…De basisschool is nog het nest, waaruit        

de kinderen verder moeten leren vliegen, het       

komen tot verdere ontplooiing van hun leven.       

Dit alles in de wetenschap dat God Zijn        

kinderen wil dragen…”  

Een naam dus met een mooie betekenis.  

 

ONS LOGO 

 

Sinds de opening van ons nieuwe gebouw       

(28-06-07) hebben we ook een kleurrijke logo. 

Toelichting: als symbool is gekozen voor de       

duif die in het christelijk geloof een belangrijke        

rol speelt. Het chr. karakter wordt versterkt       

door de hoofdletter ‘U’ als uitgangspunt in het        

beeld te gebruiken. Immers, God,     

aangesproken met U, is de basis van ons        

geloof. Vanuit deze bron worden de leerlingen       

langs verschillende wegen, groeiend van klein      

naar groot, voorbereid op hun verdere      

schoolloopbaan. Dit wordt weergegeven door     

de 3 lijnen die vanuit de ‘U’ vertrekken en         

‘overgaan’ in het eigenlijke beeldmerk: de duif.       

Hiermee wordt eveneens een zekere mate van       

beweging aangegeven: De Vlucht staat midden      

in de samenleving, is dynamisch en volgt       

nauwlettend de nieuwste ontwikkelingen. 

 

We hopen op een fijn schooljaar met elkaar! 

 

Met vriendelijke groet,  

Dick Lanenga (directeur). 
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SCHOOLSPECIFIEK GEDEELTE 

PC Basisschool “De Vlucht” 

 

 

ADRES en DIRECTEUR 

 

Basisschool “De Vlucht” 

Bezoekadres: Huismus 1, 3752 MA  

                    Bunschoten 

Postadres:     Postbus 201, 3750 GE  

                    Bunschoten 

☎ 033-2982204  

e-mail: post@pcbdevlucht.nl 

website : www.pcbdevlucht.nl 

 

Directeur:  

Dick Lanenga 

Kostverloren 44 

3863 BH Nijkerk      ☎ 2451663 

post@pcbdevlucht.nl 

werkzaam: maandag t/m vrijdag 

 

Managementteam (MT) 

 

Op De Vlucht werken we  met een 

managementteam. Dit team bestaat uit de 

directeur, de IB’er en de coördinatoren van 

de onder- en de bovenbouw.  

Het MT vergadert regelmatig. Ze houdt zich 

bezig met inhoudelijke zaken en 

onderwijskundige ontwikkelingen. Het MT 

neemt ook de nodige beslissingen. 

 

De directie: 

 

De directeur is in principe elke dag op school.  

U hoeft geen aparte afspraak met hem te 

maken, hij is meestal beschikbaar voor 

vragen en opmerkingen. 

TEAMLEDEN + E-MAIL 

 

Fettina van Amerongen, Hooglanderveen, 

fettina@pcbdevlucht.nl 

Tiny de Boer, Harderwijk, 

tiny@pcbdevlucht.nl 

Lianne Bol, Bunschoten, 

lianne@pcbdevlucht.nl 

Jannie v. Halteren, Bunschoten, 

jannie@pcbdevlucht.nl 

Gea Koelewijn, Bunschoten,  

gea@pcbdevlucht.nl 

Inge Koelewijn, Bunschoten, 

inge@pcbdevlucht.nl 

Annelies Seijkens, Bunschoten 

annelies@pcbdevlucht 

Mireille Deux, Amersfoort 

mireille@pcbdevlucht.nl 

Jan vd Burg, Nijkerk 

jan@pcbdevlucht.nl 

Wim Jan Heida, Nijkerk 

wimjan@pcbdevlucht.nl 

Maralie de Graaf, Bunschoten 

maralie@pcbdevlucht.nl 

Leonie vd Vuurst 

leonie@pcbdevlucht.nl 

Samantha Huijgen 

samantha@pcbdevlucht.nl 

Annelies Kralendonk 

AnneliesK@pcbdevlucht.nl 

Sylvia Dijs 

sylvia@pcbdevlucht.nl 

Daan Simon 

daan@pcbdevlucht.nl 

Jan Willem van Lissem 

janwillem@pcbdevlucht.nl 

Sanne de Graaf 

sanne@pcbdevlucht.nl 

Annelie vd Mheen 

annelie@pcbdevlucht.nl 

SCHOOLCOMMISSIE 

 

De directie vormt met een vaste 

bestuursvertegenwoordiger de 

schoolcommissie. 

Zij bespreken periodiek de dagelijkse gang 

van zaken m.b.t. de school. De gegevens 

vindt u in de bovenschoolse schoolgids, zie 

website. 

 

LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Oudergeleding: 

Mw. M. Oskam (voorzitter), Zwaluw 37, 

 ☎ 2587731 

Mw. H. Ritsema, Scholekster 78  

 ☎06-15332120 

Dhr. V. de Jonghe, Bergeend 14 

☎06-22572300 
Personeelsgeleding: 

Mw. I. Koelewijn 

Mw. A. vd Mheen 

Adviserende lid: 

Dhr. D. Lanenga  (directeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie (AC) 

 

De activiteitencommissie is onmisbaar op De      

Vlucht. Zij regelen diverse praktische zaken.      

Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de      
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schoolreis en het eindejaarsfeest. In de AC       

zitten verschillende ouders. 

 

Voorzitter: 

Hester de Graaf (033-2586785) 

 

Vertegenwoordiger vanuit het team: 

Mw. A. Seijkens en Mw. M. Deux 

 

INNING OUDERBIJDRAGE 

 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar      

€43,- per leerling 

Een bedrag van €16,- is bestemd voor       

diverse activiteiten die gedurende het     

schooljaar voor de kinderen worden     

georganiseerd, zoals sinterklaasviering,   

speciale ontbijtmomenten, vieringen,  enz. 

 

Er gaat ook een gedeelte naar de schoolreis. 

Met betrekking tot het overmaken van de       

ouderbijdrage krijgt u aan het begin van het        

schooljaar nadere informatie.  

Als uw kind gedurende het schooljaar      

instroomt, vragen wij u in de maand van        

instroming de ouderbijdrage over te maken.      

Dit geldt t/m de maand december. 

Het bankrekeningnummer is: 1413.52.957    

(Rabobank) t.n.v. Activiteitencommissie De    

Vlucht te Bunschoten. 

 

GROEPSINDELING 2020-2021 

 

Zie de flyer (verkrijgbaar bij de directie) 

 

 

 

 

EXTRA ZORG 

We willen op De Vlucht handelingsgericht      

werken en letten daarbij op de      

onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Om     

passend onderwijs te geven, vinden we het       

belangrijk om de voortgang van leerlingen      

goed te volgen. 

Op schoolniveau wordt in januari en juni de        

CITO afgenomen. Na de afname van de CITO        

wordt door de leerkracht een     

kwaliteitsrapportage/analyse geschreven.  

Deze rapportage/analyse wordt daarna    

schoolbreed besproken. Vanuit deze    

bespreking wordt een plan van aanpak      

gemaakt. 

Op groepsniveau volgen we de leerlingen      

onder andere door vier keer per jaar een        

groepsplan en groepsoverzicht te maken. In      

de groepen 1 en 2 wordt dit gedaan met het          

observatiesysteem KIJK. 

Na ieder gemaakt groepsplan volgt een      

groepsbespreking, waar samen met de intern      

begeleider de ontwikkeling van een leerling      

wordt besproken. 

Soms komt uit de groepsbespreking een      

leerling naar voren die specifieke aandacht      

nodig heeft. Deze leerling kan, na      

toestemming van de ouders, worden     

aangemeld bij het zorgteam. Het zorgteam      

bestaat uit de intern begeleider en      

onderwijspsycholoog Petra Harpe. Zij gaan     

samen met de ouders en de leerkracht op        

zoek naar de beste aanpak. In enkele       

situaties kan er een onderzoek nodig zijn om        

meer duidelijkheid te verschaffen. Petra     

Harpe kan dit in veel gevallen voor ons doen.         

Zij is als onderzoeker NIP geregistreerd.      

Mocht er multidisciplinaire expertise nodig     

zijn, of moet er een arrangement worden       

aangevraagd, dan kan de intern begeleider      

een beroep doen op het     

samenwerkingsverband De Eem.   

Contactpersoon/zorgondersteuner voor De   

Vlucht vanuit het samenwerkingsverband is     

Hilda Visser. 

We hebben op onze school een aantal       

leerlingen die gebruik maken van een      

leerlinggebonden financiering. Vanaf   

augustus 2014 wordt bij deze leerlingen niet       

meer gesproken over een rugzak maar over       

een zorgarrangement. Het bedrag dat zij van       

de overheid ontvangen, wordt besteed aan      

materiaal, ambulante begeleiding vanuit het     

speciaal onderwijs en extra begeleiding van      

onze kant. 

  

INTERNE BEGELEIDER / 

BOUWCOÖRDINATOREN 

 

Fettina van Amerongen is onze interne      

begeleider; dit houdt in dat zij de       

leerlingenzorg binnen onze school    

coördineert.  

Een aantal zaken waar de IB-er zich mee        

bezighoudt zijn: de coördinatie van het      

afnemen van de toetsen, dossiervorming     

bewaken, oudergesprekken, bijhouden van    

het leerlingvolgsysteem, bijhouden van de     

orthotheek, het onderhouden van contacten     

met externen, zoals met Petra Harpe, onze       

onderwijspsycholoog. 

Fettina werkt op dinsdag, woensdag en      

donderdag.  

Tevens is Fettina lid van het      

management-team. 

Voor de taak van interne begeleiding heeft       

Fettina de eindverantwoording voor de     
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groepen 1 t/m 8 en is aldus hiervoor het         

eerste aanspreekpunt.  

Annelie vd Mheen is onze     

onderbouwcoördinatoren. Zij is op dinsdag     

ambulant voor onderbouwzaken. 

Gea Koelewijn is onze    

bovenbouwcoördinator (groep 4 t/m 8),     

waarvoor zij op dinsdag beschikbaar is. 

 

Deze taak houdt in dat zij allerlei zaken op         

onderwijsinhoudelijk gebied  coördineren. 

De coördinatoren maken deel uit van het       

managementteam. 

 

ICO-ER 

 

Jannie van Halteren is onze ICO-er      

(Interne Coördinator Opleidingen). Dit houdt     

in dat zij studenten van de PABO en overige         

stagiaires coacht en begeleidt, evenals de      

leerkrachten die deze stagiaires in de groep       

hebben. 

ICT-ERS 

 

Inge Koelewijn is onze ICT-er. Dit betekent       

dat zij het gehele computergebeuren     

coördineert. Op vrijdagmiddag is Inge     

vrij-geroosterd van lesgevende taken en     

verricht zij haar ICT-werkzaamheden. 

Wim Jan Heida en Jan Willem van Lissem        

zijn onze webmasters; Zij houden onze      

website actueel. Tevens biedt Wim Jan extra       

ondersteuning op ICT-gebied.  

EXTERNE BEGELEIDER 

Voor de begeleiding van ons onderwijs      

hebben we een contract afgesloten met      

onderwijspsycholoog Petra Harpe uit    

Amersfoort. Zij ondersteunt ons bij de      

begeleiding van kinderen. Denkt mee bij de       

hulpvragen van leerkrachten en adviseert     

over de mogelijke begeleiding in of buiten de        

groep. Ook een observatie in de klas of een         

intelligentieonderzoek behoort tot haar    

expertise. Zij geeft ook advies bij      

onderwijsvernieuwing 

 

 

 

PC BASISSCHOOL DE VLUCHT: WAT 

LEREN DE KINDEREN DAAR? 

 

Deze schoolgids leent zich er niet voor om        

uitgebreid aan te geven, wat er allemaal       

geleerd wordt bij ons op school. U kunt dat         

uitgebreid lezen in ons schoolplan. Dit ligt op        

school ter inzage voor alle ouders /       

verzorgers.  

Toch willen we heel beknopt een paar zaken        

aangeven en eveneens de gehanteerde     

methoden noemen. 

De uitgangspunten met betrekking tot onze      

identiteit staan in het algemene deel van       

deze schoolgids. 

Vanuit deze uitgangspunten zijn onze     

algemene doelstellingen geformuleerd met    

betrekking tot: 

 

● de sociaal-emotionele ontwikkeling 

● de verstandelijke ontwikkeling 

● de creatieve ontwikkeling 

● het verwerven van noodzakelijke kennis 

● het verwerven van lichamelijke    

vaardigheden 

● de motorische ontwikkeling 

 

De leerstof ligt voor een groot deel vast in         

onze moderne methodes. Daarnaast spelen     

we in op de actualiteit. 

 

CIRCUIT-ONDERWIJS, zie website 

www.pcbdevlucht.nl 

 

Godsdienstonderwijs 

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd      

met gebed. Daarbij worden ook psalmen of       

gezangen / liederen gezongen. 

Driemaal per week wordt een verhaal uit de        

bijbel verteld, waarbij we voor de keuze van        

de verhalen in groep 1 t/m 8 gebruik maken         

van het rooster van de Samenleesbijbel. In       

alle onderbouw- c.q. bovenbouwgroepen    

worden elke week dezelfde verhalen verteld.      

In een periode van 2 jaar komt een groot         

aantal verhalen uit de bijbel zo aan de beurt:         

aangeboden / verteld op het leeftijdsniveau      

van het kind. Na 2 jaar begint de cyclus         

opnieuw. Naast de drie vertellingen blijven er       

dan nog lessen over voor     

verwerkingsopdrachten, het aanleren van de     

psalmen / gezangen / liederen. Voor het       

aanleren van een stuk Bijbelkennis zijn      

duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd     

in de beleidsnotitie ‘Identiteit’. Verder vindt      

elk jaar een christelijke viering plaats voor       

alle groepen. (Pasen of Kerst) Daarnaast      

vieren we gezamenlijk dankdag en biddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerstof/aanpak in groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 is de aanpak duidelijk 

anders dan in de hogere groepen. De 

schooldag begint met een spelinloop. De 

kinderen kiezen een spelletje en starten met 
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die activiteit aan een tafel. Zo heeft de 

leerkracht de mogelijkheid om de kinderen 

wat individuele aandacht te geven en ouders 

hebben de gelegenheid om kort even iets met 

de leerkracht te bespreken. 

Rond 8.45 uur beginnen we in de kring. Er 

wordt samen gebeden, gezongen en 3 x per 

week geluisterd naar een Bijbelverhaal. In de 

kring wordt ook de dagplanning 

doorgenomen met behulp van de 

dagritmekaarten. Iedere dag bekijken we 

samen welke dag het is, wat de datum is en 

wat voor weer het is. Op de dag(en) dat er 

geen Bijbelverhaal wordt verteld is er 

aandacht voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling. We maken hierbij gebruik van 

de methode Leefstijl.  

Vier ochtenden per week werken we in 

groepen. Er worden verschillende activiteiten 

aangeboden op het gebied van rekenen of 

taal. Op allerlei speelse en creatieve 

manieren werken we aan de lesdoelen 

afgestemd op de leeftijd van het kind.  

Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van 

de grove en fijne motoriek. Iedere week 

bieden de leerkrachten twee gymlessen aan 

in het speellokaal. Naast de gymlessen 

krijgen de kinderen ook nog een echte 

schrijfles. Voor groep 1 zijn dit 

grof-motorische oefeningen op een groot vel 

papier, terwijl de groep 2 kinderen in een 

schrijfschriftje werken. We maken hierbij 

gebruik van de methode Pennenstreken.  

De kinderen mogen buitenspelen op de 

ochtenden dat er niet gegymd wordt en op de 

middagen.  

 

Iedere middag werken we met het kiesbord. 

We bieden dan activiteiten aan op het gebied 

van de motorische ontwikkeling, creatieve 

ontwikkeling en spelontwikkeling. Per twee 

weken moeten er 3 verplichte werkjes 

worden uitgevoerd, de andere momenten 

mogen ze ‘vrij’ kiezen. 

De vak- en vormingsgebieden komen in 

groep 1 en 2 meestal in samenhang aan de 

orde aan de hand van een bepaald thema 

waaraan een bepaalde periode wordt 

gewerkt. Bij de voorbereiding van de thema’s 

maken de leerkrachten gebruik van de 

methode: ‘Schatkist’.  Dagelijks besteden we 

aandacht aan woordenschat. We kiezen 

iedere week 10 woordjes uit – passend bij 

het thema van Schatkist – die we op de deur 

van het lokaal hangen en waar we iedere dag 

verschillende activiteiten mee doen. Door 

middel van een informatiebrief worden 

ouders op de hoogte gesteld van het thema 

en de activiteiten die de volgende weken aan 

bod zullen komen.  

 

In groep 2 wordt er nadrukkelijk aandacht 

besteed aan de voorbereiding op groep 3. De 

kinderen worden spelenderwijs voorbereid op 

het leren rekenen, lezen en schrijven in groep 

3. 

 

KIJK! 

KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het 

observeren en registreren van de 

ontwikkeling van kleuters. We brengen met 

behulp van KIJK! de totale ontwikkeling van 

de kleuters in kaart. Op basis hiervan weten 

we op welke wijze we de ontwikkeling van de 

kinderen kunnen stimuleren en kunnen we 

inspelen op de onderwijsbehoeften van de 

kinderen en onze activiteiten afstemmen op 

de individuele mogelijkheden. We brengen in 

kaart wat een kind al kan en weet en welke 

volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. 

In allerlei dagelijkse situaties zullen we de 

kinderen observeren. In januari en juni 

registreren we onze bevindingen digitaal. De 

kinderen krijgen dan ook een rapport, 

gebaseerd op onze observaties vanuit KIJK. 

Met behulp van het groepsrapport plant de 

leerkracht nieuwe activiteiten voor de 

komende periode, die aansluiten op de 

ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de 

rapportbespreking zullen we het individuele 

KIJK rapport laten zien, en kunnen we de 

ontwikkeling van het kind bespreken.  

 

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) 

De gemeente heeft criteria opgesteld 

wanneer een kind gebruik kan maken van 

VVE. Het doel van VVE is: kinderen op jonge 

leeftijd activiteiten aan te bieden waardoor 

hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dit 

gebeurt op peuterspeelzalen of 

kinderdagverblijven en zal worden voortgezet 

in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook de 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

werken met KIJK, dit bevordert de soepele 

overgang naar de basisschool. Daarnaast 

vindt er voor doelgroepleerlingen een 

uitgebreide overdracht plaats naar de school. 

Op school is er, naast de extra tijd die de 

leerkracht vrijmaakt voor ondersteuning, een 

VVE ondersteuner die wekelijks met de 

doelgroepleerlingen uit groep 1 en 2 

(individueel of in een klein groepje) aan het 

werk gaat. Op basisscholen in de gemeente 

Bunschoten is het gebruikelijk dat een kind in 

de leeftijdsgroep 4.9 – 5.9 door een 

logopedist gescreend wordt. Hiermee 

ontstaat een goede vroegsignalering op het 

gebied van taal. Daarnaast werkt onze school 

ook met verteltassen. De kinderen krijgen 

een aantal keer per jaar een tas mee naar 

huis. De materialen in de tas ondersteunen 

de taal- en woordenschatontwikkeling.  

 

 

 

 

Groep 3 t/m 8: overige vakken 
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Nederlandse taal 

We werken sinds 2014-2015 met de methode       

‘STAAL’. Staal is een moderne     

taal/spelling-methode die uitgaat van de      

nieuwste inzichten. Zo krijgen kinderen elke      

dag een half uur spelling en wordt de        

woordenschat op een duidelijke en creatieve      

manier geoefend. Elk thema wordt afgesloten      

met een talige toepassing. We denken dat we        

met deze nieuwe methode de komende jaren       

uitstekend taal- en spellingonderwijs geven. 

Lezen  

Na de voorbereidingen in groep 1 en 2  wordt 

in groep 3 de start gemaakt met het leren 

lezen aan de hand van de methode: “Veilig 

leren lezen”. (Versie 2015: KIM-versie) 

Dit aanvankelijk lezen wordt in de hogere       

groepen voortgezet met het technisch lezen.      

We gaan zo nodig individueel door met de        

kinderen, totdat zij een aanvaardbaar niveau      

hebben bereikt. Het moment waarop dit      

wordt bereikt, verschilt van kind tot kind.  

 

Technisch leesniveau 

De vorderingen van het technisch lezen      

worden getest met CITO-leestoetsen. Met de      

toets AVI/DMT en het dyslexieprotocol meten      

we de technische leesvaardigheid in groep 3       

door na te gaan hoe nauwkeurig de leerlingen        

woorden kunnen lezen. Met de toetsen      

AVI/DMT voor groep 4 t/m 8 meten we niet         

alleen de nauwkeurigheid, maar ook de      

vlotheid van het technisch lezen. 

In groep 3 vindt het oefenen op leestechniek        

plaats binnen de groep. 

In groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode         

‘Estafette’, een methode voor voortgezet     

technisch lezen die dit schooljaar voor het       

vierde jaar wordt gebruikt en geschikt is voor        

gebruik in de hele groep, maar ook ingezet        

kan worden tijdens zelfstandig werken en bij       

het werken in kleine groepjes (extra      

ondersteuning en uitdaging). Ook is er veel       

aandacht voor leespromotie.  

 

Natuurlijk wordt vanaf het begin al veel       

aandacht besteed aan leesbeleving en het      

leesbegrip. 

Vanaf groep 4 t/m 8 maken we gebruik van         

de methode “Nieuwsbegrip”: actuele teksten,     

aangepast aan het niveau van de kinderen.       

Ons digitale schoolbord speelt hierbij een      

belangrijke rol!  

 

We proberen de kinderen ook enthousiast te       

maken voor het lezen van boeken >>       

‘leespromotie’. Dit gebeurt door bijv. het      

voorlezen, het lezen van boeken uit de       

klassenbibliotheek of de openbare    

bibliotheek, het houden van een     

boekbespreking. Klassenbezoeken aan de    

bibliotheek, het stimuleren van het lenen van       

boeken uit de bibliotheek en het gebruik       

maken van leskisten die door de bibliotheek       

beschikbaar zijn gesteld, wordt in sommige      

groepen gedaan. 

We besteden aandacht aan de     

Kinderboekenweek. Eén keer per jaar     

nodigen we de opa’s en oma’s van de        

onderbouw uit om te komen voorlezen. 

 

Schrijven  

De groepen 1 t/m 8 werken met de methode         

Pennenstreken. De kinderen leren op De      

Vlucht de blokletters en een los handschrift.       

Zo sluiten we beter aan bij maatschappelijke       

ontwikkelingen (90% van de bevolking     

schrijft los). Het doel is een leesbaar, eigen        

en vlot geschreven handschrift. 

 

Engels 

Engels is een wereldtaal en kinderen komen       

er in deze tijd al op jonge leeftijd mee in          

aanraking. Kinderen leren op jonge leeftijd      

spelenderwijs en hebben een groot vermogen      

een vreemde taal eenvoudig op te pikken. 

Door het vroeg aanbieden van een vreemde       

taal wordt ook de uitspraak beter. 

Uit onderzoek is gebleken dat met name       

taalzwakke kinderen baat hebben bij het zo       

vroeg mogelijk aanbieden van een vreemde      

taal.  

Omdat we met het oog op de toekomst van         

onze leerlingen ervan overtuigd zijn dat      

Engels steeds belangrijker wordt en om onze       

leerlingen het beste op dit gebied mee te        

geven, gaan we Engels aanbieden vanaf      

groep   1.  

In de groepen 1 t/m 3 werken we met de          

methode I-pockets; in de groepen 4 t/m 8        

met de methode GROOVE.ME. 

In de groepen 1 t/m 3 is de aanpak vooral          

speels: liedjes, filmpjes, communicatie,    

uitspraak e.d. In de groepen 4, 5 en 6 komt          

ook het lezen en schrijven aan de orde terwijl         

het in de groepen 7 en 8 vooral om een          

goede voorbereiding voor het voortgezet     

onderwijs gaat. Ook hier vinden we motivatie       

en spreekvaardigheid erg belangrijk.    

Groove.me neemt moderne popsongs als     

uitgangspunt. 
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Rekenen/wiskunde 

Momenteel zijn we bezig met de borging van        

onze nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte.      

Deze methode heeft een hoog     

uitstroomniveau. 

In schooljaar 2020-2021 worden de nieuwe      

beleidsplannen geschreven. In de loop van dit       

schooljaar zal daarom de schoolgids worden      

aangepast m.b.t. rekenen. Voor actuele     

ontwikkelingen kunt terecht bij de     

groepsleerkracht of de directie.  

 

Wereldoriëntatie 

Het leren over de wereld om ons heen,        

dichtbij en steeds verder weg, wordt in groep        

3 en 4 op een vertrouwde manier opgepakt:        

zoals de kleuters van groep 1 en 2 aan de          

hand van thema’s leren, gebeurt dit in groep        

3 en 4 m.b.v. de methode “Faqta”. Ook        

programma’s uit het aanbod van de      

school-televisie worden hierbij gebruikt.  

 

In groep 5 t/m 8 staan er aparte vakken op          

het rooster voor wereldoriëntatie:  

➢ aardrijkskunde 

➢ geschiedenis 

➢ natuur en techniek 

Deze vakken worden in groep 5 t/m 8        

meestal apart gegeven, soms ook     

geïntegreerd aan de hand van een thema.       

Twee keer per jaar is er een projectweek in         

alle groepen. 

 

Wij gebruiken hiervoor de volgende     

methodes: 

 

➢ “wereldzaken - aardrijkskunde; 

➢ ‘tijdzaken’  - geschiedenis; 

➢ ‘natuurzaken’–natuur en techniek. 

 

Deze drie methodes worden in schooljaar      

2017-2018 voor het eerst gebruikt volgens      

de modernste inzichten. Hoewel de     

methodes op zichzelf staan, hebben ze wel       

veel overeenkomsten: dezelfde opbouw,    

structuur, didactiek en materiaalopbouw. 

In de genoemde methoden voor groep 5 t/m        

8 zijn ook opgenomen: maatschappelijke     

verhoudingen en staatsinrichting, gezond    

gedrag en geestelijke stromingen (dit laatste      

komt overigens ook voor bij     

kerkgeschiedenis in de groepen 7 en 8). 

Bij alle genoemde methoden worden     

regelmatig toetsen afgenomen. 

Bij wereldoriëntatie worden verschillende    

werkvormen gehanteerd, zoals   

klassengesprekken, structuren Coöperatief   

Leren, spreekbeurten en het maken van      

werkstuk-ken / verslagen.  

De schooltelevisie (via ons digibord) wordt      

soms gebruikt en er is ook een aantal        

computerprogramma’s, waarmee de kinderen    

alleen of in groepjes kunnen werken. 

In het kader van wereldoriëntatie worden er       

elk jaar excursies gemaakt De kosten van       

deze excursies worden betaald uit een deel       

van onze oud papier opbrengsten. 

 

 

Bevordering sociale redzaamheid / 

Anti-Pestprotocol 

Op onze school wordt op veel terreinen       

gewerkt aan het ontwikkelen van sociaal      

gedrag en aan het bijbrengen van inzicht en        

vaardigheden met betrekking tot sociaal     

gedrag. 

We hanteren op school regels in de groep        

(deze regels zijn op elkaar afgestemd), in de        

school, op het plein en in de sportruimten.  

Er is aandacht voor zaken als het voorkomen        

van pestgedrag. Kinderen mogen niet het      

mikpunt zijn of dreigen te worden van de        

groep. We werken op De Vlucht met een        

zogenaamd “sociaal veiligheidsplan   

(SVP)”. In dit protocol staat precies      

beschreven hoe te handelen bij voorkomend      

pestgedrag. Een aantal jaren geleden hebben      

we ook het systeem van de gele en rode         

kaarten geïntroduceerd. Dit werkt goed. Het      

gehele protocol, incl. het systeem van de gele        

en rode kaarten, is in 2016 geactualiseerd en        

staat ook op onze site onder het kopje        

‘Sociale Veiligheid’. Krijgt u te maken met       

pestproblematiek rondom uw kind, neem     

dan alstublieft contact op met de      

leerkracht. Hij of zij zal dan het       

pestprotocol met u doornemen en     

eventueel vervolgafspraken met u    

maken.  

Binnen de school als leefgemeenschap wordt      

er in allerlei situaties een beroep gedaan op        

sociale vaardigheden of wordt gewerkt aan de       

verdere ontwikkeling daarvan. 

Met ingang van 2016-2017 zijn we in alle        

groepen met een nieuwe methode voor      

sociaal-emotionele ontwikkeling gestart:   

‘KWINK’. Dit zijn wekelijkse lessen m.b.v. het       

digibord. De kinderen leren een scala aan       

vaardigheden: kennismaken, luisteren,   

communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens   

uiten, assertiviteit en weerbaarheid,    

conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk,     

omgaan met elkaar, houding naar     

volwassenen, e.d.  

Centraal staat het aanleren van positief      

gedrag.  

U begrijpt dat ‘KWINK’ daarom volop      

ingrediënten bevat met betrekking tot het      

voorkomen van pestgedrag; aldus spreken     

we van preventief pestbeleid. 
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Ook zit er een stuk ‘actief burgerschap’ in        

KWINK, een onderwerp waaraan wij, vanuit      

de overheid, verplicht zijn aandacht te      

besteden. KWINk sluit aan bij de kerndoelen       

en onze werkwijze. 

De gehele schoolloopbaan door worden door      

de leerkrachten regelmatig   

signaleringslijsten ingevuld m.b.t. de    

sociaal-emotionele ontwikkeling. En waar    

nodig worden aandachtspunten geformuleerd    

in een handelingsplan voor het kind. In       

2020-2021 wordt het SVP bijgewerkt in      

samenwerking met de ouderregiegroep en de      

leerlingenraad. 

 

Leefregels 

We hanteren op school de zogenaamde      

leefregels: regels voor onder- en bovenbouw.      

We hebben aan de hand van het project        

“Geef me de vijf” een top 5 van regels         

gemaakt die voor ons allemaal gelden.      

Vervolgens is een top 10 samengesteld      

waarin behalve de genoemde top 5, ook naar        

de reeds bestaande regels van De Vlucht is        

gekeken. Regelmatig wordt een regel     

centraal gesteld. Dat noemen we de Kwink       

van de Week. 

 

 

  

 

Verkeer 

Een bijzonder onderdeel van sociale     

redzaamheid is het vak verkeer. 

Wij werken in groep 3 met de methode        

“Wijzer door het verkeer”. 

In groep 4 wordt gewerkt met de       

verkeerskrant “Stap Vooruit” van Veilig     

Verkeer Nederland. 

In groep 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van         

de verkeerskrant “Op voeten en fietsen” van       

Veilig Verkeer Nederland. 

In groep 7 en 8 wordt gewerkt met de “Jeugd          

verkeerskrant” van Veilig Verkeer Nederland. 

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het         

theoretische en praktische verkeersexamen    

van Veilig Verkeer Nederland. 

In mei 2011 hebben wij het Utrechts       

Verkeersveiligheids-Label behaald; dit houdt    

in dat wij gecertificeerd zijn als een       

verkeersveilige school. 

 

Bewegingsonderwijs 

Bewegingsonderwijs komt tegemoet aan de     

bewegingsdrang van kinderen. Daarnaast is     

het belangrijk voor de ontwikkeling van de       

motoriek en de soc.em. ontwikkeling. 

 

 

In de flyer vindt u de exacte gymtijden. 

 

De lessen gymnastiek zijn methodisch     

opgebouwd. De twee vakdocenten gebruiken     

hiervoor het bewegingsdocument van de     

NBBS. Alle facetten van beweging komen aan       

bod. De vakdocenten maken gebruik van      

leerlijnen.  

Deze leerlijnen zijn o.a.: balanceren,     

klimmen, zwaaien, over de kop gaan,      

springen, hardlopen, mikken, jongleren,    

doelspelen, tikspelen, stoeispelen en    

bewegen op muziek.  

Op het programma staan veel uitdagende      

lessen, welke variëren van rollen tot een salto        

op een verhoogd vlak, van schommelen tot       

ring- of trapezezwaaien, van handstand     

achterwaarts tegen de muur tot handstand      

zonder hulp, van spelen met zachte ballen tot        

echte balsporten zoals basketbal, enz. Ook      

wordt er aandacht besteed aan verschillende      

sportactiviteiten, zoals voetbal, handbal,    

basketbal. 

Alle groepen hebben gymles van een      

vakdocent. Deze leerkracht geeft op     

maandagmiddag en donderdagmiddag   

gymles. Ook wordt er aandacht besteed aan       

sportpromotie. 

 

Ook in de groepen 1 en 2 wordt structureel         

aandacht besteed aan bewegingsonderwijs en     

hebben de kinderen minimaal 2 x per week        

een les in het speellokaal. 

Het zwemonderwijs gebeurt één keer per      

twee weken in groep 5 en 6. De kinderen         

krijgen hierbij planmatig te maken met de       

volgende onderdelen: 

kunstzwemmen en figuur drijven, redding-     

zwemmen, waterspelen, brevet zwemmen,    

waterpolo en zwemtechniek, estafettespelen    

en hindernisbaanwedstrijd. Zie het rooster. 

 

Expressie activiteiten 

Tot de expressie activiteiten behoren: 

● tekenen 

● handvaardigheid 

● muzikale vorming 

● kunstzinnige vorming 

 

Hoewel er bij veel leer- en vormingsgebieden       

al sprake is van expressie-activiteiten,     

worden de bovengenoemde activiteiten ook     

nog in aparte lessen aangeboden. Daarnaast      

zijn er twee creatieve uren: in de onderbouw        

en in de bovenbouw. We werken dan met        

heterogene groepen. 

 

We gebruiken hiervoor ee methode die      

uitgaat van leerlijnen. 

De methode gaat uit van de beeldaspecten:       

vorm, ruimte, kleur, licht, textuur en      

compositie. Per leerjaar komen verschillende     

leerdoelen voorbij (per domein) zodat een      

doorgaande lijn gegarandeerd is. De methode      

gaat uit van het 5-stappenplan: beschouwen,      

bedoeling, bedenken, beleven en beoordelen. 

Tijdens de muzieklessen (1-2-3 ZING) in de       

groepen 1 t/m 8 besteden we aandacht aan: 
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● muziek maken 

● muziek en beweging 

● het beluisteren van muziek 

● omgaan met instrumenten 

● spreken over muziek 

● noteren van muziek 

 

M.n. het lied staat centraal in de muziekles        

met daaromheen de verwerkingsopdrachten. 

We gebruiken de muziekmethode 1-2-3     

ZING 

 

Voor kunstzinnige vorming maakt onze school      

gebruik van de dienstverlening van het      

steunpunt “Kunst Centraal”. 

In het door onze school gekozen basispakket       

en kunstmenu komen de volgende     

onderdelen aan bod: 

1. audiovisuele vorming 

2. beeldende vorming 

3. dansante vorming 

4. literaire vorming 

5. muzikale vorming 

6. dramatische vorming 

 

Alle vakgebieden komen gedurende de gehele      

basisschoolperiode (van groep 1 t/m groep 8)       

tenminste twee keer aan de beurt. 

Het aanbod bestaat uit ondersteuning voor      

projecten in de klas die worden uitgevoerd       

door de groepsleerkracht en uit     

voorstellingen. 

 

In het kader van cultuureducatie wordt      

aandacht besteed aan cultuur in de directe       

omgeving van de kinderen, d.w.z. op lokaal       

niveau.  

Jaarlijks wordt door de school in overleg met        

het steunpunt een keuze gemaakt uit het       

aanbod.  

Informatie- en communicatietechnologie 

Onze school heeft een groot aantal      

chromebooks.  

Het kind leert om te gaan met de        

chromebooks. Het kind leert te werken met       

de voor zijn / haar doelgroep bestemde       

computerprogramma's (vanaf groep 1 t/m     

groep 8). Vanaf groep 6 leren de kinderen        

o.a. om werkstukken op de computer te       

maken en presentaties te geven met o.a. het        

programma ‘Powerpoint’. Ook gebruiken we     

Google Drive. 

De school beschikt verder over diverse      

software op het gebied van wereldoriëntatie,      

rekenen/wiskunde, lezen, taal, enz.  

Deze computerprogramma’s kunnen vanuit    

de groep worden ingezet en ook door de        

remedial teacher worden gebruikt bij extra      

hulp. 

Er is een beleidsplan opgesteld m.b.t. de       

verdere invoering van ICT onderwijs op onze       

school. In 2017 is dit plan vernieuwd. 

We werken met een ICT-protocol (‘hoe om te        

gaan met computers’). De kinderen van de       

midden- en bovenbouw hebben deze     

gedragsregels met betrekking tot hun     

computergebruik ook ondertekend. 

Voor de leerkrachten is op verenigingsniveau      

het vorige schooljaar de beleidsnotitie ‘Social      

Media’ verschenen: hoe ga ik met de ons ter         

beschikking staande middelen verantwoord    

om richting kinderen, ouders en collega’s. 

 

 

 

 

 

 

Al onze chromebooks zijn aangesloten op een       

netwerk. Ons netwerk wordt onderhouden     

door QLICT, een bedrijf dat gespecialiseerd is       

in het basisonderwijs. De kinderen kunnen      

onder hun eigen naam inloggen en hebben       

vervolgens toegang tot een eigen ‘map’,      

waarin ze hun werk kunnen openen en       

opslaan. De kinderen kunnen ook op het       

internet, echter m.b.v. een zoekmachine die      

alleen sites geeft die door onderwijsmensen      

uitvoerig zijn gecontroleerd. 

De leerkrachten beschikken over eigen een      

computer in de klas. Bijna alle gegevens       

worden op de computer bijgehouden: de      

rapportcijfers, het CITO-LOVS (Leer en     

Onderwijs Volg Systeem), geïntegreerd in ons      

leerlingadministratieprogramma “ParnasSys”,  

de toetsen met de daarbij behorende actie,       

enz. U krijgt als ouder een inlogcode voor        

Parnassys. 

 

In alle groepen is een moderne touchscreen       

beschikbaar als klassenbord.  

 

 

 

HUISWERK 

 

Onze school kent een opbouw als het gaat        

om huiswerk. Eind groep 5 maken de       

kinderen op speelse wijze kennis met ‘leren’       

en ‘een repetitie’. In groep 6 gebeurt dit        

regelmatiger en wordt de kinderen geleerd      

hoe ze een repetitie moeten leren.  

In groep 7 wordt dit uitgebouwd en komt bij         

een overhoring voorzichtig wat inzicht om de       

hoek kijken. In groep 8 neemt het huiswerk        

vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. In      

groep 8 leert men ook met een agenda te         

werken! 

Al met al zien we deze opbouw als een goede          

voorbereiding op het voortgezet onderwijs,     

alwaar bijvoorbeeld drie vakken huiswerk per      

dag heel gewoon zijn. Vanuit een gestuurde       
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werkwijze moeten de kinderen    

langzamerhand zelfstandig leren om te gaan      

met huiswerk.  

 

 

ONDERWIJS OP MAAT 

 

Er is een ontwikkeling in gang gezet, waarbij        

wij als school nog meer onderwijs op maat        

willen geven. Dat betekent kortweg onderwijs      

aangepast aan het kind (wat kan het kind        

aan, wat is de beste leerweg voor het kind,         

etc.). 

In de door ons gebruikte moderne methoden       

worden meestal basisleerstof-programma’s   

gegeven met daarnaast mogelijkheden voor     

kinderen die moeite met de leerstof hebben,       

maar ook extra stof voor kinderen die meer        

aankunnen. 

Kinderen kunnen individueel worden    

geholpen door de leerkracht, of door een       

leerkracht die de ruimte heeft om      

ondersteuning te bieden op bepaalde     

dagdelen. De extra hulp hoeft niet altijd       

buiten de groep plaats te vinden. Het kan ook         

binnen de groep gestalte krijgen. Het kan       

voorkomen, dat een kind de lessen van een        

vak volgt in een andere groep.  

 

Het rekenrooster is zo ingepland dat kinderen       

eventueel bij een andere groep kunnen      

rekenen. Onze voorkeur is dat het binnen de        

groep gebeurt. 

 

Reeds jaren geleden hebben we als team       

leren werken met groepsoverzichten en     

groepsplannen. In het groepsoverzicht    

vermelden we zoveel mogelijk gegevens van      

de kinderen: Cito, toets- en     

observatiegegevens. Van belang is de vraag:      

‘wat zijn de onderwijsbehoeften van de      

kinderen?’. Welke stimulerende en    

belemmerende factoren spelen hierbij een     

rol? N.a.v. al deze gegevens wordt een       

groepsplan op maat opgesteld. In de praktijk       

houdt dit in dat er op verschillende niveaus        

gewerkt wordt: basisniveau (aanpak 2),     

minimumniveau (aanpak 1),   

uitbreidings-niveau (aanpak 3). Dit kan per      

vakgebied verschillen. Een aantal keren per      

jaar wordt dit groepsplan, n.a.v. weer nieuwe       

gegevens, bijgesteld en besproken met de      

interne begeleider. Aan het eind van het       

cursusjaar wordt een nieuw groepsoverzicht     

en groepsplan gemaakt. Dit wordt besproken      

met de volgende leerkracht van de      

betreffende groep. 

Het bovenstaande geldt voor alle groepen:      

groep 1 t/m 8, zodat ook op deze manier de          

doorgaande lijn gewaarborgd is. 

De verworvenheden van het zelfstandig     

werken, opgedaan in voorgaande jaren,     

blijven van belang. Kinderen leren hun werk       

te plannen en, indien nodig, zelfstandig,      

zonder hulp van de leerkracht, te werken.  

Hierbij worden ook dag- en weektaken      

ingezet. 

 

Met betrekking tot de onderbouwgroepen     

buigen we ons steeds kritisch over de       

doorgaande lijn met betrekking tot het      

onderwijs aan de kinderen en de visie m.b.t.        

onderwijs aan het jonge kind.  

 

Reeds jaren geleden hebben we met het hele        

team kennis gemaakt met een aantal      

didactische structuren van Coöperatief Leren.     

We hebben ons werkvormen eigen gemaakt      

waarbij het doel bij toepassing hiervan in de        

groep het volgende is:  

De kinderen echt leren samenwerken en de       

kinderen met een grotere betrokkenheid aan      

hun taak te laten werken. Het gaat erom alle         

kinderen mee te laten doen en iedereen ook        

aan te spreken. De kinderen ervaren dat ze        

elkaar nodig hebben. Zo besteden we o.a.       

veel tijd aan de team- en klassenbouwers:       

structuren op het gebied van Coöperatief      

Leren, maar dan speciaal bedoeld om de       

sfeer binnen een groepje en/of in de klas te         

verbeteren. We blijven ons hierin verdiepen.  

 

 

EVALUATIE EN KWALITEIT 

 

Zoals hiervoor al duidelijk is geworden,      

werken we als school aan     

kwaliteitsverbete-ring door voortdurende   

scholing van het team en van individuele       

teamleden en de directie. 

Jaarlijks wordt een scholingsplan voor het      

team vastgesteld, met een aantal     

persoonlijke nascholingen op het gebied van      

het onderwijs aan alle groepen, de      

leerlingenzorg, e.d. 

Jaarlijks worden ook de resultaten van het       

onderwijs geëvalueerd aan de hand van de       

toetsuitslagen.  

 

Naar aanleiding van de uitkomsten, worden      

bijv. het scholingsplan en het     

begeleidingsplan met een   

onderwijsbegeleidingsdienst samengesteld.  

Een inspectiebezoek en verschillende    

tevredenheidsonderzoeken bevorderen ook   

onze kwaliteitsverbetering! 

Vier keer per jaar verschijnt er een       

kwaliteitsbrief met verschillende   

onderwerpen. 

 

Inspectie van het Onderwijs 

In juni 2015 heeft De Vlucht een bezoek        

gehad van de inspecteur van één dag. De        

bevindingen hiervan zijn opgemaakt in een      

rapport. De inspectie geeft ons groen licht,       
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een zgn. basisarrangement. Ons eindrapport     

vindt u op de site van de inspectie. 

 

 

Enquêtes/tevredenheidsonderzoeken 

 

In februari 2017 hebben we de vierjaarlijkse       

ouder-enquête gehouden. In dat jaar is ook       

de leerling-enquête afgenomen. De uitslagen     

waren zeer positief.  

In november 2018 is er opnieuw een       

leerling-enquête gehouden. De leerlingen    

gaven De Vlucht een 8,4. N.a.v. deze       

enquête zijn er speerpunten geformuleerd.     

Deze punten worden in de loop van de        

komende jaren aangepast en uitgevoerd.  

 

 

VOORTGEZET ONDERWIJS  

UITSTROOM 

 

Naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs      

gingen onze leerlingen de laatste jaren? Deze       

informatie vindt u in onze flyer. De flyer vindt         

u ook op onze website of heeft u reeds         

ontvangen. In de directiekamer liggen er een       

aantal exemplaren extra. Ook op de website       

van de inspectie of de ‘scholen op de kaart’         

geven een goed beeld van de uitstroom en        

het schoolniveau.  

 

Cito-opbrengsten 

In 2017 is De Vlucht als eerste school van 

Bunschoten overgestapt op een nieuwe 

eindtoets: De Iep. Deze toets benadert op 

een andere, adaptieve manier de uitslag. De 

uitslag geeft geen cijfer, maar een 

schooladvies. De schoolgegevens vindt u op 

de site van ‘scholen op de kaart’. 

 

 

 

We werken met het vijf-gelijke-dagen-model.     

Dat betekent dat alle leerlingen dagelijks van       

08.25 uur tot 14.00 uur naar school gaan. 

Dit geldt ook voor de instroomgroep. 

 

STUDIEDAGEN 

 

U begrijpt dat al het genoemde in vorige        

hoofdstukken ook de nodige studiemomenten     

met zich meebrengt. Dat kan op verschillende       

momenten (zie flyer). 

 

 

Maar naast ons lesprogramma met alle      

daarbij behorende taken en het     

vakantierooster hebben wij ook nog de      

beschikking over uren in de marge. Dit zijn        

uren die buiten ons verplicht aantal wettelijk       

te draaien lesuren vallen. Deze mogen wij       

inzetten voor studie-uren en studiedagen     

voor ons als team.  

Welnu, in het licht van het bovenstaande       

maken wij hiervan zeker weer gebruik en dat        

betekent dat de leerlingen naast het      

vakantierooster en de reeds ingeroosterde     

vrije dagen ook weer een aantal dagen vrij        

van school zullen zijn; we plannen dit zo        

mogelijk op de woensdag en/of aansluitend      

aan een vakantie.  

Zie hiervoor onze jaar- en     

activiteiten-kalender 2020-2021 in de    

flyer. 

 

 

 

 

 

 

ROOSTER GYMNASTIEK EN 

ZWEMMEN 

 

● Kleutergymnastiek: 

 

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben         

twee keer per week een gymles in het        

speellokaal; daarnaast wordt er elke dag ook       

buiten gespeeld. 

Het is voor de kinderen verplicht om       

gymschoenen te dragen. 

Wanneer u deze gymschoentjes voor uw      

kleuter wilt aanschaffen, dan graag zonder      

veters. Liefst met elastiek of klittenband.  

Zet u de naam van uw kind even in deze          

schoenen. Dat voorkomt misverstanden en/of     

kwijtraken. (Het is overigens ook verstandig      

om in de jassen en laarzen van de kinderen         

hun naam te vermelden). 

 

● Schoolzwemmen: 

De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben         

schoolzwemmen in het zwembad ‘De Duker’. 

De zwemlessen worden één keer per twee       

schoolweken gegeven. 

De zwemlessen zijn voor onze kinderen op       

dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

De groepen vertrekken om 12.30 uur fietsend       

onder begeleiding van de leerkracht naar het       

zwembad. Op de terugweg worden de      

kinderen begeleid t/m het oversteken van de       

Vaartweg. 

 

 

● Gymnastiek groep 3 t/m 8: 
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SCHOOLTIJDEN 



 
 

Zie flyer 2019-2020 

SPORTEVENEMENTEN 

 

In oktober vindt het    

jaarlijkse schaak- of   

damtoernooi plaats, in   

januari het  

handbaltoernooi en onze   

zwemmers komen in de    

maand april bij het    

waterpolotoernooi aan  

bod. 

 

De teams worden door de betreffende      

leerkrachten samengesteld eventueel in    

overleg met of door een begeleidende /       

coachende ouder. 

In mei vindt de grootste sportieve happening       

plaats: de SPORTDAG. Deze wordt gehouden      

voor alle basisscholieren uit ons dorp die in        

groep 3 t/m 8 zitten. Groep 1 en 2 gaan deze           

dag wel naar school. 

 

De avondvierdaagse is een happening die      

door ouders georganiseerd wordt: de ouders      

verzorgen de inschrijving, de verdeling in      

groepjes en de informatie. Ouders zijn      

verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens     

de avondvierdaagse. Leerkrachten lopen op     

vrijwillige basis mee.  

 

Voor alle sportactiviteiten geldt: als er te       

weinig begeleidende ouders zijn, dan gaat de       

activiteit niet door. 

 

 

SCHOOLREISJES/SCHOOLKAMP 

 

Voor de kinderen van groep 3 t/m 7 is er          

jaarlijks een schoolreisje. (Voor komend     

cursusjaar: zie jaarkalender). Voor de kosten      

hiervan vragen wij een aparte bijdrage aan u. 

De kinderen van groep 8 gaan ter afsluiting        

van hun periode op de basisschool een paar        

dagen op schoolkamp (zie de jaarkalender).      

Hiervoor wordt eveneens een bijdrage aan de       

ouders gevraagd. 

 

 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

 

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school       

om geheel vrijblijvend foto’s te maken van de        

groepen (elk jaar) en van individuele      

kinderen (één keer per twee jaar). In dit        

cursusjaar worden er alleen groepsfoto’s     

gemaakt. De datum staat in de flyer. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEBULLETIN 

 

Eén keer per maand geven wij een       

informatiebulletin uit, genaamd “DE    

VLUCHTPOST”, om u precies op de hoogte       

te houden van het schoolgebeuren. 

Ook dit cursusjaar wordt De Vluchtpost per       

mail verspreid. Wilt u deze liever op papier        

ontvangen, geeft u dit dan even door aan de         

groepsleerkracht. 

De ouders/verzorgers van de instroom-     

kinderen ontvangen van de leerkracht een      

speciaal ‘instroom-informatieboekje’.  

Daarnaast ontvangt u een aantal kwaliteits      

brieven. Vier keer per jaar krijgt u een        

groepsgebonden nieuwsbrief. 

 

INZAMELING OUD PAPIER 

 

Eén keer per maand staat er een container 2         

dagen op de parkeerplaats bij de Huismus. U        

kunt hier uw oud papier in deponeren op        

maandag en dinsdag. De container staat er       

dinsdag tot ongeveer 16.00 uur. De      

opbrengst van het oud papier wordt in       

overleg met ouderraad, MR en team o.a.       

besteed aan het organiseren van excursies      

voor de kinderen en aan extra leermiddelen.  

SPAART U OOK WEER MEE?! 
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ZENDING/COLLECTE/ACTIES 

 

Zending 

Elke week wordt er op maandagmorgen      

zendingsgeld opgehaald. Op deze manier     

willen we de kinderen bekend maken met een        

praktische kant van ons Christen zijn. In       

overleg met onze raden en het team zoeken        

we jaarlijks één of meer doelen uit om voor         

te sparen. De kinderen krijgen hierover      

informatie in de groep. De opbrengst van het        

zendingsgeld wordt in het schooljaar     

2020-2021 besteed aan verschillende    

projecten. 

Allereerst sparen we voor onze 

twee adoptiekinderen: Gabriela uit    

Guatemala en Relwendé uit Zambia. Gabriela      

hebben we via “Woord en Daad      

“geadopteerd” en Relwendé via “World     

Vision”.  

Hiernaast hebben we nog een ander project       

uitgekozen:  

Dit project is van Edukans (t.b.v. Christelijk       

Onderwijs in het buitenland): een     

school-sponsorplan, genaamd Scools.   

Onderwijs is de basis voor ontwikkeling. Een       

kind dat naar school gaat, krijgt de kans om         

werk te maken van zijn toekomst. Wij willen        

één school ondersteunen, zodat er     

daadwerkelijk meer kinderen naar school     

kunnen. Het gaat om onderwijs in Peru. Als        

schoolsponsor zullen we 4x per jaar een       

nieuwsbrief van de desbetreffende school     

krijgen, daarnaast ontvangen wij foto’s van      

de school en van de leerlingen om wie het         

gaat. 

Naast de vaste maandelijkse bedragen voor      

onze adoptiekinderen en het    

schoolsponsor-plan bekijken we regelmatig of     

er voldoende geld is voor eventuele andere       

doelen. Hiervan ontvangt u ook altijd bericht. 

 

Ook dit schooljaar ontvangt u een      

speciaal zendingsbrief met de nodige     

informatie en foto’s over onze     

adoptiekinderen, het schoolsponsorplan,   

e.d.  

 

 

 

VEILIGHEID /  ARBOBELEID 

 

Voor ons schoolgebouw hebben we een      

ontruimingsplan samengesteld. Dit treedt    

bijvoorbeeld in werking als er brand mocht       

uitbreken. Het plan wordt jaarlijks geoefend. 

Volgens de arboregels moeten er op school       

bedrijfshulpverleners zijn. Zes collega’s wordt     

hiervoor jaarlijks geschoold.  

 

 

 

Eenmaal in de 4 à 5 jaar wordt er een          

risico-inventarisatie gehouden. Deze   

algemene schoolverkenning wordt uitgevoerd    

door de arbodienst, waarbij wij zijn      

aangesloten. Aan de hand van de      

bevindingen volgt een plan van aanpak. Met       

behulp van standaardlijsten wordt een ronde      

door het schoolgebouw gemaakt om te zien       

of alles volgens de regels is. Er wordt        

bijvoorbeeld gelet op veiligheids-glas,    

stopcontacten, de snijmachine,   

toegankelijkheid chemische stoffen en andere     

situaties die voor kinderen gevaar op kunnen       

leveren.  

Een treffend voorbeeld dat de arboregels      

worden nagevolgd was te zien bij de       

realisatie van onze nieuwbouw, zowel binnen      

als buiten het gebouw: rubberen tegels onder       

de speeltoestellen, bordjes nooduitgang,    

brandwerende deuren die vanzelf sluiten,     

enz. 

Bij een schoolverkenning wordt ook de      

schoolorganisatie doorgelicht op zaken als     

ziekteverzuim van leerkrachten en    

personeelsbeleid. Hier werkt een MR-lid uit      

het team aan mee. 

De laatste inventarisatieronde vond begin     

2020 plaats. 

De blusmiddelen die zijn aangebracht, de      

speeltoestellen op het schoolplein en in het       

speellokaal worden jaarlijks gecontroleerd    

door deskundigen. 

Op school werken wij met een      

preventiemedewerker, nl. Inge Koelewijn    

(leerkracht). Zij zijn tevens het     

aanspreekpunt binnen school. Dit alles in het       

kader van de in het voorjaar 2015 op        

verenigingsniveau vastgestelde beleidsnotitie   

‘Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie’. 
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Wij vinden het eveneens van groot belang dat        

u de school voor aanvang (vóór 8.30 uur)        

informeert over de afwezigheid van uw      

kind(eren) door bijvoorbeeld ziekte.    

Andersom hebben wij op school de afspraak       

altijd even te informeren als uw kind niet        

aanwezig is en ook niet afgemeld is (rond        

9.00 uur). Als uw kind na afloop van de         

schooltijd niet tijdig thuis is gekomen,      

informeert u dan zo nodig bij de school. 

Geef bijzonderheden altijd aan ons door. 

 

 

 

 

 

LOPEND NAAR SCHOOL 

 

De kinderen moeten lopend naar school      

komen; we maken een uitzondering voor      

kinderen die ten zuiden van de Oeverloper       

wonen, dus voorbij de Immanuelkerk. Dit      

alles geldt voor groep 1 t/m 8. 

Alleen als er door de groepsleerkracht      

toestemming is gegeven, mogen de kinderen      

met de fiets naar school komen. En iedere        

groep heeft een vaste plaats in onze       

fietsenstalling. 

DE SCHOOL DRAAGT GEEN    

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FIETSEN   

DIE GESTALD WORDEN OP HET     

SCHOOLPLEIN. OOK NIET VOOR SPELENDE     

KINDEREN EN WEERSOMSTANDIGHEDEN. 

 

 

ETEN EN DRINKEN 

 

Rond de ochtendpauze is er tijd om wat te         

eten en te drinken. Bij de groepen gebeurt dit         

gezamenlijk; het is een sociale gebeurtenis. 

De kinderen mogen dus elke ochtend wat       

fruit/brood en drinken meenemen. 

 

 

Verjaardagen 

Wanneer papa, mama, opa of oma jarig zijn,        

of er is iets anders te vieren, dan mag uw          

kind in groep 1 en 2 iets leuks op school          

maken. Dit geldt ook voor bijzondere      

gebeurtenissen. 

We vinden het prettig als u van tevoren even         

meldt dat er iets gemaakt moet worden, dan        

kunnen we er in ons programma rekening       

mee houden.  

 

 

 

Fruitdagen 

In 2011 verscheen in onze gemeente een       

rapport over de gebitsstatus van     

basisschoolleerlingen. Dit bleek de laatste 10      

jaar duidelijk slechter te zijn geworden. Ook       

blijkt 65% van de kinderen in de bovenbouw        

in regio Eemland niet dagelijks fruit te eten.        

Te vaak worden calorierijke en ongezonde      

tussendoortjes mee naar school genomen.     

Een aantal jaren geleden is in overleg met de         

ouders een vaste fruitdag ingevoerd, Dit      

betekent dat we ook in 2020-2021 voor in de         

ochtend-pauze iedere dag in plaats van      

andere versnaperingen FRUIT/brood mee    

naar school nemen. Bovendien dringen we      

hiermee de grote hoeveelheid afval terug die       

je hebt van alle voorverpakte tussendoortjes.  

We rekenen weer op uw medewerking! 

Uw kind is jarig? De traktatie mag dan een         

uitzondering zijn, hoewel er ook gezonde      

traktaties met fruit bestaan. 

 

HOOFDLUIS + HOOFDLUISCAPE 

 

Hoofdluis komt meer voor dan menigeen      

denkt. Op scholen kan hoofdluis soms veel       

voorkomen.  

Hoofdluis veroorzaakt veel jeuk en kan soms       

nare infecties veroorzaken. Ze verspreiden     

zich via contact met haren of kleding.  

 

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het zijn      

kleine diertjes die met evenveel plezier op       

een schoon hoofd als op een ongewassen       

hoofd zitten. Je hoeft je er dus niet voor         

te schamen. U kunt er wel aan meewerken        

de verspreiding tegen te gaan.  

We vragen u daarom of u regelmatig het        

hoofd van uw kind wilt controleren. U kunt        

dat het beste doen met een stofkam.  

Waarschuwt u ook zo snel mogelijk de school,        

zodat we andere ouders (zonder de bron te        

noemen) ook kunnen waarschuwen om zo      

verdere verspreiding tegen kunnen gaan.  

 

Mocht u hoofdluis of neten (de eitjes) bij uw         

kind ontdekken, dan kunt u deze het best        

bestrijden met een lotion, die bij de drogist        

en de apotheek verkrijgbaar is. Ook is het        

verstandig om beddengoed en kleding direct      

te wassen. Daarbij is het raadzaam om       

knuffels, jassen en kussens 48 uur in een        

afgesloten zak of 24 uur in de diepvriezer te         

bewaren.  

Op alle scholen zijn groepjes van ouders die        

na iedere vakantie controles uitvoeren bij alle       

kinderen. 
 

Als 

preventieve 

maatregel 

hebben wij  

besloten dat  

het 
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dringend verplicht is dat iedereen dagelijks      

een luizencape voor zijn of haar jas gebruikt.        

Onze ‘nieuwe’ ouders krijgen het verzoek      

deze cape via school aan te schaffen. De        

kosten bedragen € 5,00. 

 

Ook wij hebben als school een groepje ouders        

die op maandag na iedere vakantie bij alle        

kinderen een controle uitvoert. Zo nodig volgt       

er een hercontrole. Wilt u specifieke      

informatie over hoofdluis, dan kunt u altijd       

contact opnemen met een van de ouders van        

de werkgroep. Hun namen en     

telefoonnummers zijn op school te verkrijgen.      

Alles wordt zeer vertrouwelijk behandeld! 

 

Als er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u       

gebeld en moet u uw kind meteen       

behandelen. Dit om verspreiding te     

voorkomen. Daarna mag uw zoon/dochter     

weer naar school. 

 

 

SPULLEN KWIJT? 

 

Gevonden voorwerpen gaan soms door de      

klassen. Ook hebben we in onze hal een        

krat-je staan met gevonden voorwerpen die      

langere tijd in school zijn blijven liggen. 

Mocht u iets missen, neem dan even zo        

spoedig mogelijk contact op met de      

desbetreffende groepsleerkracht. We kunnen    

dan even kijken of de verloren voorwerpen       

terug te vinden zijn in de school, in de         

“gevonden-voorwerpenkrat” of in de sporthal     

of in het zwembad. 

Voor gevonden sleuteltjes staat er op de bar        

bij de keuken een apart potje 

 

 

OVERBLIJVEN 

 

Door de komst van het continurooster is het        

overblijven komen te vervallen. 

 

HEKWERKEN SCHOOLPLEIN 

 

De schoolpleinen van alle basisscholen te      

Bunschoten-Spakenburg zijn afgezet met    

hekwerken. Dit ter voorkoming van     

vandalisme buiten schooltijd. Slechts    

kinderen t/m 12 jaar mogen buiten schooltijd       

op de schoolpleinen spelen. 

Na schooltijd worden de hekken op slot       

gedraaid en is toegang alleen mogelijk via       

een sluisje. 

 

STAGE 

 

Ook het komende jaar biedt De Vlucht de        

mogelijkheid aan meesters-en-juffen-in-spé   

om stage te lopen. We zijn van mening dat         

het goed is om jonge mensen aan het        

onderwijs te laten ruiken, zodat we ze       

misschien later in het onderwijs als collega       

terug mogen zien.  

Zoals u reeds elders heeft kunnen lezen, zijn        

wij een samenwerkingsovereenkomst   

aangegaan met de Marnix Academie (PABO)      

te Utrecht. 

 

Ook geven we ruimte aan LIO-studenten om       

op school hun eindstage te lopen. LIO staat        

voor Leraar In Opleiding. Het gaat om       

studenten die in hun laatste opleidingsjaar      

van de PABO zitten. In het examenjaar       

moeten ze gedurende een periode van 10       

maanden voor het grootste deel zelfstandig      

een groep run-nen. Dat gebeurt op maandag       

en dinsdag. De LIO-stage wordt betaald. Een       

LIO-student kan niet zomaar aan het werk. Er        

moet eerst een sollicitatieprocedure worden     

gevolgd, met gesprekken en een proefles. 

Ook LIO-ers van andere Hogescholen (Ede /       

Zwolle / e.d.) kunnen hiervoor in aanmerking       

komen. 

 

 

SAMENWERKINGSVERBAND 

 

We werken samen met het     

samenwerkingsverband De Eem. Zij    

ondersteunen ons bij specifieke hulpvragen     

en onderwijsarrangemeenten.U kunt ook bij     

ze terecht. Hun website is: swvdeeem.nl  

 

Het bijbehorende Ondersteuningsprofiel van    

de Vlucht vindt u op de site. 
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Cyclus rapportbesprekingen / 

spreekavonden groep 1 t/m 7 

 

September: Luistergesprek (verplicht) 

In het begin van het schooljaar vindt er een         

‘nieuwjaarsreceptie’ plaats voor ouders,    

leerkrachten en kinderen. In de weken      

daarna volgt er een gesprek. Dit gesprek       

noemen we een luistergesprek. Samen met      

de leerkracht bespreekt u de stand van zaken        

en het verloop van het schooljaar. 

 

 

November: 1e spreekavond. Deze is     

vrijwillig of op uitnodiging van de      

leerkracht. 

      Deze is bestemd voor: 

● Ouders van leerlingen waar de     

leerkracht mee wil spreken, u     

ontvangt een uitnodiging.  
● Voor ouders die de leerkracht op dit       

moment willen spreken. 

● Vanaf groep 5 mogen de kinderen      

mee. 

Het kan zijn dat u net een huisbezoek heeft         

gehad of dat er een huisbezoek gepland       

staat, dan is deze avond niet nodig.  

 

Februari: Rapportbesprekingen (wij   

verwachten alle ouders) 

 

Alle CITO toetsen zijn afgenomen en uw kind        

ontvangt een rapport. We bevinden ons      

halverwege het schooljaar en vinden het      

belangrijk om u te spreken over de       

vorderingen en ontwikkelingen van uw     

kind(eren). Ook als uw kind 2 leerkrachten       

heeft, zijn beiden bij dit gesprek aanwezig.       

De kinderen vanaf groep 5 zijn ook welkom. 

 

April: 2e spreekavond. Deze is vrijwillig      

of op uitnodiging van de leerkracht. 

 

Zie opmerkingen bij november. 
 

Juli: 3e spreekavond. Deze is vrijwillig of       

op uitnodiging van de leerkracht. 

 

Zie opmerkingen bij november. 
 

Cyclus rapportgesprekken / 

spreekavonden groep 8 

 

  

September: luistergesprek (verplicht)   

Zie boven. 

Voor de herfstvakantie: 1e spreekavond.     

Deze is vrijwillig. Ouders van     

LWOO-leerlingen worden ingepland. 

 

Deze avond is bedoeld voor ouders die de        

leerkracht willen spreken over de     

ontwikkelingen van hun kind. Als er geen       

vragen zijn hoeft u dus niet te komen. Voor         

LWOO-leerlingen vindt er nadere uitleg en      

vervolginformatie plaats. 

 

November: 2e spreekavond. Alle ouders     

worden verwacht met uw zoon of      

dochter. 

 

In deze gesprekken staat het advies voor het        

voortgezet onderwijs centraal. Als uw zoon of       

dochter 2 leerkrachten heeft, zijn beiden      

aanwezig bij dit gesprek. 

 

Februari: 3e spreekavond. Alle ouders     

worden verwacht met uw zoon of      

dochter. 

Tijdens dit gesprek, die ongeveer 20 minuten  

duurt, wordt een definitief advies uitgebracht,  

de schoolkeuze wordt bepaald en de  

aanmelding voor het VO wordt besproken.  

Contact over leerlingen met extra zorg 

Naast de eventuele huisbezoeken en de  

rapportbesprekingen is het regel, dat     

tussentijds over leerlingen die extra zorg      

behoeven, contact met u wordt opgenomen.  

In heel bijzondere gevallen zal de leerkracht       

tussendoor een keer op huisbezoek komen      

om het één en ander met u door te spreken. 

Bij ons op school heeft Fettina van       

Amerongen de verantwoordelijkheid voor de     

leerlingenzorg.  
 

Spreekuur intern begeleider 

Er is geen speciaal spreekuur voor de intern        

begeleider. Als u met Fettina een afspraak       

wilt maken, kunt u haar op school bereiken.        

Het liefst aan het begin van de schooldag (op         

dinsdag en donderdag). U kunt ook aan de        

leerkracht doorgeven dat u Fettina bij      

het gesprek wilt.  

 

Tenslotte…. 

Zijn er bij u thuis of in de familie bijzondere          

omstandigheden, die van belang zijn voor de       

school om te weten: geeft u dit alstublieft        

aan ons door! 

Wij kunnen dan op een juiste manier hierop        

reageren naar uw kind en wellicht kunnen we        

uw kind ook helpen om ‘t één en ander te          

verwerken en goed op te vangen. 
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