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dit is een plek waar je welkom bent
waar je gevoelens mag uiten
dit is een basis voor een later
dan en nu een poort naar buiten

als je stevig in je schoenen staat,
durf je van de grond te komen,
kan je worden wie je echt wilt zijn
door te spelen, leren, dromen

door te kijken, lezen, luisteren
krijg je zicht op de horizon
wordt het leven een mooiere reis,
spring je hoger dan je al kon

wij reizen samen in deze school
want leven doe je niet alleen
wij zijn ieder onszelf en toch een geheel 
met de wereld om ons heen

dit is een huis voor veel scholieren
een plaats voor vriendschap en plezier
en wie vrolijk op kan groeien
wordt later vast avonturier

Klara Smeets, 2011
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 Voorwoord
. . . .    . . . . .  .  . . .  . . . . . . . .  . .

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bij een nieuwschooljaar hoort een nieuwe schoolgids. 

Alle belangrijke informatie over de school, de stamgroepleiders, de feestdagen 
en vieringen, de ondersteuning van de leerlingen, de overblijf en nog veel meer 
informatie kunt u hierin vinden. De informatie uit dit boekje is ook na te lezen op 
onze website: www.carrousel.nl. 

Mocht u in dit boekje bepaalde informatie missen of heeft u er vragen over, dan 
kunt u altijd bij mij of bij een ander teamlid terecht.

In het jenaplanonderwijs is het begrip ‘samen’ heel belangrijk. Door samen te 
leren, samen te werken, samen te spelen en samen een viering te beleven, geven 
we de kinderen de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot zelfstandige kritische 
individuen. 

Voor een goede en veilige leeromgeving is ook het samenwerken binnen het 
team, binnen de stamgroepen en met de ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. 
Op deze manier kunnen we met elkaar een betrokken school vorm geven waar 
onze kinderen tot bloei komen. 
 
Ik wens iedereen een heel mooi en leerzaam schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Petra den Hollander
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1. Alledaagse zaken
. . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . .   . . . . .   . . . .  . . . .   . . . . .

Vereniging	Jenaplanschool	Gouda
De vereniging Jenaplanschool Gouda vormt het bevoegd gezag van onze school. 
Alle ouders en verzorgers van leerlingen van de Carrousel zijn automatisch lid 
van de vereniging. Als lid van de vereniging betaalt u een (vrijwillige) ouderbij-
drage. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders van kinderen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) legt het bestuur verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid aan de leden. Ook worden in de ALV de nieuwe 
bestuursleden gekozen.

Aanmelden
Voor het aanmelden van kinderen die al elders op school zitten, kunt u terecht 
bij de directeur. Nieuwe kleuters kunnen aangemeld worden na kennismaking.
Per jaargroep schrijven we niet meer dan 43 kinderen in. Dit betekent per klas 
ongeveer 26/27 kinderen. Wanneer er meer kinderen worden aangemeld, han-
teren we een wachtlijst. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de directeur. 
Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang. Wilt u hen 
wel tijdig aanmelden?

Medewerkers
Het schoolteam

naam	 taak	 wanneer	aanwezig
Petra den Hollander directeur maandag, dinsdag,  
   woensdag, vrijdag
Lizet Rijnsdorp kleuterbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag 
Annemieke van Veenendaal  donderdag, vrijdag
Lya den Haan kleuterbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag, donderdag,  
   vrijdag 
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Marion Verbruggen kleuterbouw dinsdag 
Tosca van Nieuwpoort  maandag, woensdag,  
   donderdag, vrijdag
Tina van Keeken kleuterbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag 
Corry Korteweg  donderdag, vrijdag
Femke Goossens onderbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag 
Marie-Louise Hazen  donderdag, vrijdag
Susanne Plug onderbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag 
Marion Verbruggen  donderdag, vrijdag
Aurelie van Lieshout onderbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag, donderdag, 
   vrijdag
Marleen van Dijk middenbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag, vrijdag 
Sandra Marée  donderdag
Marijke Zeeman middenbouw (woensdag) 
   donderdag, vrijdag 
Krista Kooren  maandag, dinsdag,  
   (woensdag)
Myrthe Koudenburg middenbouw maandag, dinsdag, 
   woensdag, donderdag, 
Wendy Slappendel  vrijdag
Sandra Marée bovenbouw maandag 
Stella Kraan  dinsdag, woensdag,  
   donderdag, vrijdag
Esther Zweere bovenbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag, donderdag, 
   vrijdag
Thijs Schipper  bovenbouw maandag, dinsdag,  
   woensdag, vrijdag 
Wendy Slappendel  donderdag
Astrid Bultink intern begeleider  maandag, dinsdag,  
  woensdag, donderdag
Petar Karabatkoviç conciërge  alle dagen
Bea Snel administratief maandag, dinsdag, 
  medewerkster donderdag
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U kunt in de school studenten van de PABO aantreffen. Zo werken we mee aan 
de opleiding van nieuwe stamgroepleiders. Bovendien vinden wij het fijn om op 
deze manier geïnteresseerde studenten kennis te laten maken met het Jenaplan 
onderwijs. Daarnaast bieden we stageplaatsen aan voor opleidingen onderwijs-
assistent.

Aanspreekpunten	
Enkele teamleden hebben aanvullende taken naast hun taak als stamgroep-
leider. Zij zijn het aanspreekpunt voor verschillende zaken. Het kan zijn dat de 
directeur u doorverwijst naar één van deze teamleden. U kunt ook altijd direct 
contact met hen opnemen. Hieronder vindt u een overzicht.

naam	 taak	 wanneer	aanwezig
Astrid Bultink Management team ma, di, woe, do 
  Intern begeleider 
Sandra Marée Management team, ma, do, vrij 
  Bouwcoördinator midden- en  
  bovenbouw
Marion Verbruggen Management team, ma, di, do, vrij 
  Bouwcoördinator kleuter- en  
  onderbouw
Lya den Haan  Specialist Jenaplanonderwijs alle dagen
Marleen van Dijk Coördinator Taal di, wo, do, vrij
Wendy Slappendel Coördinator ICT do, vrij
Esther de Boer Vakleerkracht Engels (b.b.) do ocht 
  & Talent coach

Invallers
Als een stamgroepleider ziek wordt, proberen wij zoveel mogelijk een bevoegde 
invaller aan te stellen. Dat kan ook een parttime stamgroepleider of een ouder 
met een onderwijsbevoegdheid zijn. Wanneer dat niet lukt, worden de kinderen 
verdeeld over de andere klassen. In de kleuterbouw worden de kinderen verdeeld 
over de andere groepen in de bouw, de groepen 3 t/m 8 worden verdeeld over 
alle bouwen. In de periode tot kerst, als de kleutergroepen nog klein zijn, kiezen 
wij voor het samenvoegen van de kleutergroepen indien er in een van de groe-
pen in school geen invaller is.In het uiterste geval krijgen ouders te horen dat er 
voor de betreffende groep geen school is. Het is nooit langer dan 1 dag per keer. 
Vaak zal in geval van ziekte van een stamgroepleider een combinatie van deze 
mogelijkheden toegepast worden. 
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Wanneer u een bevoegd stamgroepleider bent, of u kent iemand, en u wilt af en 
toe invallen, laat dit ons dan weten (Voor zover u dat niet al gedaan hebt).

Schooltijden
1e, 2e en 3e jaars: 
maandag, dinsdag, vrijdag  08.30 - 14.45 uur
woensdag, donderdag  08.30 - 12.00 uur
4e t/m 8e jaars:
maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag  08.30 - 14.45 uur
woensdag    08.30 - 12.00 uur

Pauzes
Rond 10.15 uur wordt er een korte pauze gehouden, waarin de kinderen melk 
drinken, een boterham eten en buiten spelen. Om 12.00 uur is er een pauze van 
drie kwartier, waarin de kinderen eten en drinken in de eigen groep. Verderop in 
de gids staat een uitleg over het continurooster op de Carrousel.

Rookvrije	school
In de school mag niet gerookt worden. We willen hiermee voorkomen dat kinde-
ren last hebben van tabaksrook en dat ze (ooit) gaan roken.
Voor rokende stamgroepleiders is een plek aangewezen waar gerookt mag 
worden. Omdat de kinderen in principe door de andere ingangen binnenkomen, 
is de rookplek buiten bij de gymzaal.

Brengen	en	halen
Vanaf 08.00 uur is de deur van de school open. De kinderen kunnen tussen 
08.00 en 08.25 uur worden gebracht. U kunt voor de aanvang van de schooltijd 
vertrekken als de stamgroepleider in het klaslokaal aanwezig is. Voor 8.25 uur 
heeft u tijd om afscheid te nemen van uw kind en eventueel iets door te geven 
aan de stamgroepleider. We verzoeken u om uw kind op tijd te brengen zodat de 
groepen dan precies om 08.30 uur in alle rust kunnen beginnen met het kring-
gesprek. Als u uw kind komt halen, kunt u in de gang wachten.

Schoolmelk	
Uw kind kan op school melk drinken. Dat wordt verzorgd door Campina. Er kan 
in de ochtendpauze worden gedronken en/of in de middagpauze. Er kan geko-
zen worden voor halfvolle melk of Optimel drink framboos. Aanmelden kan door 
middel van de website van Campina: www.campinaopschool.nl. Ook wijzigingen 
(stoppen met drinken of verandering van product) kunt u aan Campina door-
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geven via de website. Campina geeft wijzigingen aan de school door en gaan 
meestal na ongeveer drie weken in. 

Vakanties	schooljaar	2017/2018
Herfstvakantie 16 oktober - 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 - 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari - 2 maart 2018
Goede Vrijdag 30 maart 2018
2e Paasdag 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 30 april - 11 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli - 24 augustus 2018

Studiedagen
Om gezamenlijk te werken aan de verbetering van de kwaliteit van de Carrousel 
zijn er dit schooljaar vijf studiedagen gepland: woensdag	13	september,	maandag	
8	januari,	vrijdag	23	februari	en	woensdag	11	april,	dinsdag	22	mei. Die dagen zijn 
de kinderen vrij.

Agenda
De kinderen van groep 7 en 8 willen we laten werken met een agenda. We ver-
wachten dat de kinderen van groep 8 een eigen schoolagenda aanschaffen om 
hun huiswerk in te noteren. 

Gymnastiek
De kleuters krijgen elke dag een bewegingsles. Dit kan op verschillende manie-
ren. Er wordt spel of gymnastiekles gegeven in het gymlokaal of buiten. 
Binnen in het kleuter speellokaal wordt er op blote voeten en gewoon in hemdje 
en onderbroek gegymd. Op blote voeten, omdat kleuters het bewegen dan goed 
ervaren. Ze voelen de verschillen in de ondergrond goed tijdens de gym. De 
afwikkeling van de voet wordt meer gestimuleerd en ze hebben gewoon meer 
“grip”, vooral bij het klimmen en klauteren.
Het speellokaal wordt goed schoongemaakt. Mocht een kind voetwratten heb-
ben, dan is het wel raadzaam om in die periode gymschoenen te laten dragen.
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De onder-,	midden-	en	bovenbouwgroepen gymmen volgens het volgende rooster:

  maandag	 					donderdag		 								vrijdag

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kleding: iets wat prettig draagt om in te bewegen en gymschoenen die niet 
buiten gebruikt worden. Nb. Omdat de gymzaal ook door andere scholen en 
verenigingen wordt gebruikt, kunnen wij niet garanderen dat de zaal altijd goed 
schoon is. Vanwege hygiëne en veiligheid kunnen wij het dan ook niet goedvin-
den als kinderen zonder gymschoenen meedoen. Daarom een dringend verzoek 
om zorg te dragen voor de gymkleding.

Rubberlaarzen
Als uw kind rubberlaarzen aan heeft, wilt u dan sloffen of schoenen meegeven. 
Dat draagt veel prettiger in de klas en is hygiënischer.

8.30-
9.10 

Bb Happy Hyena’s 
(vak lk) 

8.30-
9.10 

Ob Moedige Panters 
(vak lk) 

8.40-
9.15 

Viering 

9.10-
9.50 

Bb Macho Monkeys
(vak lk) 

9.10-
9.50 

Ob Koele Kikkers 
(vak lk) 

9.15-
10.00 

Bb Happy Hyena’s
(eigen lk)

9.50-
10.30 

Mb 
Kakelende Kuikens
(eigen lk) 

9.50-
10.30  

Ob Lezende Leeuwen 
(vak lk) 

10.00-
10.40 

Bb Chille Chihua-
hua’s (eigen lk)

10.40-
11.20 

Mb Pittige Pinguïns 
(eigen lk) 

10.40-
11.20 

Mb Vlugge Vossen 
(vak lk) 

10.40-
11.20 

11.20-
12.00 

Mb Vlugge Vossen 
(eigen lk) 

11.20-
12.00 

Mb Pittige Pinguins 
(vak lk)

11.20-
12.00 

12.45-
13.25 

Ob Koele Kikkers 
(eigen lk) 

12.45-
13.25 

Mb Kakelende 
Kuikens (vak lk) 

13.00-
13.45 

13.25-
14.05 

Ob Moedige Panters 
(eigen lk) 

13.25-
14.05 

Bb Chille Chihua-
hua’s (vak lk)

13.45-
14.30 

14.05-
14.45 

Ob Lezende Leeuwen 
(eigen lk) 

14.05-
14.45 

Bb Macho Monkeys
(vak lk) 

14.05-
14.45 
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Verjaardagen
Als uw kind jarig is en wil trakteren in de groep, dan kan dat, maar liefst geen 
snoep! Aparte traktatie voor de stamgroepleiders is niet nodig! Kinderen die 
bepaalde voedingsstoffen niet mogen, hebben de mogelijkheid om een eigen 
trommeltje in de groep te zetten. Maar het is leuker wanneer u zelf aan deze 
kinderen denkt. De verjaardag van de stamgroepleiders wordt ook in de groep 
gevierd. Wilt uw kind een cadeautje geven, dan stellen wij zelfgemaakte cadeau-
tjes zeer op prijs.

Schoolverzuim
Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd doorgeven 
(tussen 08.00 en 08.30 uur) Tel. 0182-546744.

In de leerplichtwet, opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), staat 
dat u verplicht bent uw gezinsvakanties te plannen binnen de schoolvakanties 
van de kinderen. Indien er noodzaak is tot afwijking, kunt u hierover contact 
opnemen met de directeur. In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen:

• Extra verlof moet worden aangevraagd via een formulier (te verkrijgen bij de 
directeur), 4 weken voor de aanvang van het gewenste verlof.

• Er mogen maximaal 10 extra vakantiedagen gegeven worden als de reden 
van de aanvraag valt onder de norm “gewichtige omstandigheden”. Deze 
dagen mogen niet aansluiten aan de vastgestelde schoolvakanties. 

• Geen gewichtige omstandigheden zijn: vakantie buiten de reguliere vakan-
ties om, een lang-weekend weg, sportevenementen, een paar dagen eerder 
met vakantie gaan of later terug komen. 

Indien u uw kind onrechtmatig thuis houdt (de leerplichtambtenaar is extra 
streng op dagen aansluitende aan een vakantie), riskeert u een boete.

Ontruimingsplan
In de school is een ontruimingsinstallatie. Ook is er een ontruimingsplan. Het is 
de bedoeling dat elk schooljaar het plan met de kinderen geoefend wordt. 

Buitenschoolse	opvang
De Carrousel heeft met zowel Partou als met Quadrant een convenant onderte-
kend waarin ze aangeven zich in te spannen om de opvang buiten de schooltij-
den voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Dit betekent dat de Carrousel 
zowel met Quadrant als met Partou samenwerkt om de opvangcapaciteit zo 
goed mogelijk af te stemmen op de vraag. 
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Partou
buitenschoolse opvang in de Carrousel
Een vertrouwde plek vol avontuur

Sinds 1 november 2011 heeft Partou, voorheen SKON 
kinderopvang De blauwe yakoet, zich gevestigd in 
de Carrousel. De samenwerking met Partou is voor de Carrousel een bewuste 
keuze. De visies van beide organisaties vloeien naadloos in elkaar over. Er is aan-
dacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en kinderen krijgen de kans om 
zich maatschappelijke normen en waarden eigen te maken in een vertrouwde 
omgeving. Dit geeft de Carrousel het vertrouwen dat, ook na schooltijd, de kin-
deren in goede handen zijn. 

Het bijzondere aan deze samenwerking is dat de leerlingen van de Carrousel ook 
na schooltijd gebruik kunnen maken van de hele school. Hierdoor lopen de Car-
rousel en Partou voorop in de brede ontwikkeling in onderwijs en kinderopvang.

Partou werkt met een activiteiten programma dat nauw aansluit bij de thema’s 
van de school. Samen met de kinderen worden de activiteiten bepaald. Zo 
worden er uitstapjes gemaakt naar de repetitie van een symfonieorkest of gaan 
de kinderen samen met een boswachter de bossen in. Uiteraard kunnen de 
kinderen er ook voor kiezen even heerlijk te ontspannen of vrij te spelen op de 
geweldig ruime speelplaats van de Carrousel. 

Meer	informatie
Partou kinderopvang biedt naast buitenschoolse opvang (van 12.00 /14:45 uur 
tot 18.30 uur) ook vakantieopvang (van 7.30 tot 18.30 uur). Heeft u interesse in 
een rondleiding of een kennismakingsgesprek? Loop dan gerust even bij ons bin-
nen of bel ons op telefoonnummer: 0182-570603 en vraag naar Hilde Vos.

Quadrant	
Quadrant en de Carrousel hebben een convenant gesloten. Hierdoor kan Qua-
drant kinderen van de Carrousel opvangen in kindercentrum de Kwikstaart, een 
locatie vol met speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor een 
rondleiding of vragen kunt u de Kwikstaart bereiken via telefoonnummer 0182-
530930. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te 
beantwoorden en streven wij er naar om een passend aanbod te kunnen doen.

Waarom	buitenschoolse	opvang?
De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen spelen, samen niets doen, 
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knutselen, samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet 
op school bent, word je groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je 
nog meer. Met onze activiteiten begeleiden we kinderen zo goed mogelijk bij 
het spelen en ontdekken. Quadrant biedt naast naschoolse opvang (uit school 
- 18.30 uur) ook voorschoolse opvang (van 7.00 uur tot aanvang school), vroege 
middag opvang (uit school - 15.00 uur) én vakantieopvang (van 7.30 - 18.30 uur).
Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderop-
vang in Gouda biedt met het motto: ´samen voor het kind´. Samen met ouders 
en verzorgers willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 
Als maatschappelijke onderneming werkt Quadrant veelvuldig samen met an-
dere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. Hierdoor is onder andere het 
activiteitenaanbod divers en uitdagend. 

Heeft	u	behoefte	aan	buitenschoolse	opvang?	
Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: 
www.quadrantkindercentra.nl
 
of neem contact op met afdeling Planning & Plaatsing 
via 0182 -689 896 voor meer informatie. 
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2. Bijzondere gebeurtenissen 
. .  . . .  . . . . . .    .  . .   . . . . . .  . . . . . .   .  . . . . . . . . .

Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar, in de tweede week, zijn er kennismakingsge-
sprekken met de ouders die nieuw zijn in de bouw. Ouders krijgen de gelegen-
heid om over hun kind te vertellen en stamgroepleiders hebben de mogelijkheid 
om informatie over de bouw te vertellen. 

De datum voor deze gesprekken is: 
Maandag	18	september voor groep 3, 5 en 7

Informatieavonden	
Informatieavonden zijn vooral bedoeld voor ouders van een zoon of dochter die 
dit schooljaar start op de Carrousel. Op deze avond geven wij veel informatie 
over wat er allemaal staat te gebeuren en hebben de ouders gelegenheid om 
vragen te stellen.

Data voor informatieavonden nieuwe kleuters:
• 31 augustus 2017 voor de ouders van kinderen die starten op de Carrousel van 

september tot januari
• 21 februari 2018 voor de ouders van kinderen die starten op de Carrousel van 

februari tot juli

Open-huis
Twee keer per jaar houden we een open-huis voor ouders die op zoek zijn naar 
een basisschool voor hun kind(eren). Tijdens deze twee middagen worden er 
rondleidingen gehouden door onze school. Ook wordt er verteld wat Jenaplan-
onderwijs inhoudt en hoe dit op de Carrousel vorm krijgt. 

De open-huismiddagen zullen dit schooljaar op vrijdag	18	november	2017 en 
vrijdag	12	mei	2018	van	13.00	-	14.30	uur gehouden worden.

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is spannend, maar het moet ook leuk en veilig zijn voor 
onze kinderen. Ze leven zich volledig in en dan kan het ze soms te veel worden. 
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Daarom wordt er veel aandacht aan besteed om het een veilig en gezellig feest 
te maken. De kinderen mogen verkleed op school komen als hulpsint of -piet. Op 
school gaan ze elkaar schminken. Daarna wordt het feest gevierd met peperno-
ten, chocolademelk en cadeautjes. Of de Goed Heiligman nu wel of niet bestaat, 
wordt in het midden gelaten. De kinderen begrijpen heel goed dat Sinterklaas 
niet overal tegelijk kan zijn; hulp-Sinterklazen zijn gewoon nodig!

De	kleuterbouw.
Voor de ouders van de kleuters zijn er de knutselavonden. Er worden kleine 
cadeautjes gemaakt op school of u kunt het materiaal ophalen om het presentje 
thuis te maken. De data zijn: 16	en	28	november	2016	om	20.00	uur.

De	onder-,	midden-	en	bovenbouw.
De kinderen uit de onder-, midden- en bovenbouw vieren ook Sinterklaasfeest. 
Zij helpen de Pieten bij het maken van de cadeautjes. In de groepen worden loot-
jes getrokken. Thuis maken de kinderen, met hulp van de ouders, een surprise en 
een gedichtje. In de surprise zit een kleinigheidje verstopt van € 2,00. Dat lijkt 
heel weinig, maar de ervaring heeft geleerd dat het heel goed mogelijk is om 
voor dit bedrag originele dingen te kopen. De Sint komt in elke groep langs en er 
zijn pepernoten, speculaasjes en chocolademelk.

Kerstfeest
Kerstfeest is naast een christelijk feest ook een feest vol symbolen en sfeer, voor 
veel gezinnen het feest van al of niet een kerststal met de kerstboom die volgens 
eeuwen oud gebruik wordt versierd. De wintervruchten, besjes, walnoten en 
appeltjes die vroeger de boom sierden, zijn de kerstballen van nu en de kaarsjes 
zijn vervangen door lampjes. Dit zijn allemaal symbolen van vruchtbaarheid en 
licht. De langste nacht wordt het feest van verlangen naar de lente en langere 
dagen: het kerstfeest. Het licht staat ook voor “wees een licht voor elkaar” en 
voor de wens van “vrede op aarde”.
In de periode voor kerstmis besteden we op school aandacht aan een thema. 
In deze sfeer vieren wij op donderdagavond 22 december 2016 voor de kerstva-
kantie ons kerstfeest; in het donker, met kaarsjes aan en een krentenbol (of een 
andere kleine traktatie), liedjes zingen met elkaar en samen luisteren naar een 
mooi verhaal.

Schoolreisjes	en	schoolkamp
De schoolreisjes en het schoolkamp staan in het teken van een project, waarbij 
we naast het educatieve ook op het recreatieve aspect letten. De kleuter-, en 
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middenbouw gaan op 6	september	2017 op schoolreis en de onderbouw op 9	
september	2017. De bovenbouw gaat 5	-	7	oktober op kamp.

Afscheidsfeest	8e	jaars
Dit feest wordt gevierd aan het eind van het schooljaar, te weten op woensdag		
5	juli	2018. Op 5	juli starten we om 16.30	uur met de afscheidsmusical voor ouders 
van groep 8 en daarna is er een maaltijd in de vorm van een buffet. De 7e jaars 
helpen hierbij mee: zij zijn de “Pinguïns”. Zij serveren de drankjes en verzorgen 
samen met de 8e jaars het buffet. De 7e jaars ruimen op. Na het buffet worden 
in de groepen de getuigschriften uitgereikt; naast ouders en andere familiele-
den mogen hierbij ook jongere broertjes en zusjes aanwezig zijn. Samen met 
de groep 7e jaars worden de 8e jaars ten slotte uit de Carrousel gegooid. Deze 
avond biedt u tevens de gelegenheid om alle stamgroepleiders van de school 
nog eens bij elkaar te zien. T.z.t. worden de ouders van de 7 e en 8e jaars geïnfor-
meerd over het programma. 

Stamgroep	wisseldag
Op woensdag	11	juli	2018 wordt de stamgroepwisseldag gehouden. Op deze dag 
komen de kinderen bij elkaar die in het daaropvolgende schooljaar één stam-
groep vormen. De kinderen kunnen dan met elkaar en de stamgroepleider ken-
nismaken. Groep 8 is dan vrij (zie jaarplanning of onze kalender op de website 
carrousel.nl).
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3. Informatie naar ouders 
. . . .  .  .   . . . .  . .  . .  . . . . .    . . .  .  . . . . . .   . . . . .

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school, dat u 
weet hoe het met uw kind gaat, maar ook dat u weet wat er op school gebeurt. 
Op verschillende manieren houden wij u op de hoogte.
Informatie over de school krijgt u via:
• De schoolkalender (met daarop een beknopte schoolgids).
• Rondje Carrousel: deze nieuwsbrief krijgt u één keer per twee weken via uw 

e-mail adres en hierin staan alle nieuwtjes van school en de te verwachten 
activiteiten. De kopij kunt u naar school mailen. Het Rondje verschijnt op 
dinsdag. Aanmelden kan via onze website www.carrousel.nl 

• Prikbord: Daarop vindt u ook de notulen en mededelingen van het bestuur, 
de MR en informatie over de algemene ledenvergadering. Dit prikbord hangt 
naast de kamer van de directeur. 

• ALV: via het Rondje wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor de ALV 
(Algemene Leden Vergadering) waar bestuur en MR u informeren over al-
lerlei lopende en komende beleidszaken. De ALV’s van dit jaar zijn gepland op 
woensdag	21	februari	2018	en	woensdag	27	juni	2018. Zie de bijlage jaarplan-
ning/ kalender website.

• Website: u kunt onze website bezoeken www.carrousel.nl 
• Incidenteel worden avonden gehouden om u te informeren over belangrijke 

zaken.

Rapportage	over	uw	kind
Wij kennen op school verschillende manieren van rapportage en reflectie, onder 
andere: de schriftelijke rapportages, de 10-minutengesprekken, de kindgesprek-
ken (van stamgroepleider en de kinderen), de wekelijkse vieringen (waarin groe-
pen laten zien waar ze aan werken) en de tentoonstelling of voorstelling van het 
grote schoolproject.

10-minutenavonden
Drie maal per jaar worden er zogenaamde “10- minutengesprekken” gehouden. 
U kunt dan 10 minuten praten met de stamgroepleider over (de voortgang van) 
uw kind. Deze gesprekken worden bij voorkeur in de middag of vroege avond 
ingepland.
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De 10-minutenavonden in het schooljaar 2017-2018 zijn op:
2	en	7	november	2017	 	
8	maart	en	13	maart	2018	 	 	
28	juni	en	3	juli	2018	facultatief
  
Ten minste een week van te voren hangen intekenlijsten op het prikbord bij de 
onderbouwhal en kunt u zelf een tijdstip kiezen waarop u het gesprek wilt laten 
plaatsvinden.
U kunt natuurlijk ook buiten de 10-minutenavonden om de stamgroepleider 
spreken. Dit kan na schooltijd, als u vooraf even een afspraak maakt.
Schriftelijke rapportage
Alle 2e t/m 8e jaars krijgen tweemaal (in februari/maart en juni), voorafgaand 
aan het gesprek, het schriftelijke rapport mee naar huis.

Grote	schoolproject
Van woensdag	7	maart tot en met woensdag	28	maart	2018 werken we met alle 
kinderen aan het Groot schoolproject. Alle kinderen werken dan in de groepen 
aan hetzelfde thema. De resultaten van dit project worden gepresenteerd aan 
de ouders en andere belangstellenden tijdens de tentoonstelling op 28	maart	
2018	van	18.00	uur	tot	19.30	uur. 
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4. Ondersteuning 
. . . . .  . . . . . .    . .  . .  . . . . .   .  . . .  . . . . . . .   . . . . .

Het	Leerlingvolgsysteem	
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, maken we ge-
bruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Hiervoor worden toetsen afgenomen:
• methode onafhankelijke/landelijk genormeerde toetsen (Cito, AVI en TTR) 
• methode gebonden toetsen (toetsen behorende bij onze lesmethodes) 

In de groepen	1	en	2 gebruiken we de toetsen van Cito: Taal voor Kleuters en 
Rekenen voor Kleuters. 
Daarnaast werken we met KIJK!. Door middel van observaties worden bij alle 
kleuters de volgende ontwikkelingslijnen gevolgd: zelfbeeld, relatie met vol-
wassenen, relatie met andere kinderen, spelontwikkeling, taakgerichtheid en 
zelfstandigheid, grote motoriek, kleine motoriek, tekenontwikkeling, visuele 
waarneming, auditieve waarneming, mondelinge taalontwikkeling, lichaamsori-
entatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie, beginnende geletterdheid, begin-
nende gecijferdheid, ontwikkeling van het logisch denken. 

De stapjes in de ontwikkelingslijnen worden gebruikt om activiteiten gerichter 
aan te bieden. 

In de groepen	3	t/m	8 gebruiken we de toetsen van Cito voor Technisch Lezen, 
Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en Woordenschat. In groep	8 wordt ook nog 
de toets Studievaardigheden gebruikt. 
Middels een vaststaande toetskalender nemen we de Cito-toetsen af. 

In groep	8 wordt in april de eindtoets van Cito afgenomen. 
Voor het schooladvies worden de bevindingen van de stamgroepleider en de 
resultaten van groep	6	en	7 gebruikt (zie hoofdstuk voortgezet onderwijs). 

Al deze toetsen zijn methode onafhankelijk en landelijk genormeerd, dus de 
resultaten geven voor ons inzicht in hoe de leerlingen scoren t.o.v. het landelijke 
gemiddelde van leeftijdsgenoten. 

Naast deze landelijk genormeerde toetsen/methode onafhankelijke toetsen 
volgen we de leerlingen met de methodegebonden toetsen.
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Alle toetsgegevens van de methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen 
bij elkaar geven, samen met de observaties van de stamgroepleider, informatie 
voor de rapportages en eventuele speciale hulp. 

We zien de toetsen niet als doel maar als hulpmiddel om:
1 de ontwikkeling van het kind te volgen t.o.v landelijke normeringen en t.o.v. 

zijn eigen leerdoelen, ook als een kind zich niet volgens het “landelijke ge-
middelde” ontwikkelt. 

2 om het niveau en de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en zo nodig te 
verbeteren.

Toetskalender
Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters:
Groep 2:   januari en mei/juni

Technisch lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat:
Groep 3 t/m 8: januari, mei/juni.
Daarnaast volgt groep 3 de toetsmomenten die behoren bij Veilig Leren Lezen.

Begrijpend lezen:
Groep 3: mei/juni
Groep 4:  januari en mei/juni.
Groep 5 t/m 7: januari
Groep 8 oktober

Studievaardigheden:
Groep 8 oktober

In het leerlingvolgsysteem ParnasSys worden de behaalde resultaten bijgehouden. 

Protocol	ondersteuning
Op de Carrousel werken wij in alle stamgroepen met groepsplannen volgens de 
HGW cyclus (handelingsgericht werken). 
De plannen worden opgesteld in ParnasSys. In het plan beschrijft de stamgroep-
leider per subgroep de doelen en aanpak voor de periode september-januari en 
februari-juli. Het groepsplan wordt aan het eind van de looptijd door de stam-
groepleider geëvalueerd. De resultaten worden gedeeld met de leerling en met 
de IB-er besproken in de groepsbespreking. Halverwege de looptijd (eind oktober 
en medio april) evalueert de stamgroepleider het groepsplan tussentijds en stelt 
het plan zo nodig bij. De evaluatie van een groepsplan levert de startgegevens 
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op voor het volgende groepsplan. Zo ontstaat een cyclus van doelgericht leren 
en systematisch werken in de stamgroep; de HGW-cyclus. 

Niveaus	van	begeleiding
Leerlingen van de Carrousel krijgen volgens de werkwijze van HGW in hun eigen 
stamgroep hulp en begeleiding van hun stamgroepleider, zowel sociaal-emotio-
neel als cognitief. Bij deze begeleiding onderscheiden we zes niveaus:

Basisondersteuning niveau 1, 2 en 3

Niveau 1
We spreken van niveau 1 als het gaat om de algemene zorg in de vorm van 
adaptief onderwijs. De leerling is in het groepsplan doorgaans ingedeeld in 
cluster B. De stamgroepleider beschrijft de stimulerende en belemmerende 
factoren (SF&BF) en bespreekt deze met ouders en kind. Ze volgt de leerling door 
continu observeren en verzamelen van data (bijv. methodetoetsen). Zo houdt de 
stamgroepleider in de gaten of het allemaal goed blijft lopen. Zo nodig kan de 
stamgroepleider kiezen voor kortdurende interventies. 

Niveau 2
We spreken van ondersteuning op niveau 2 als de leerling binnen de stamgroep 
planmatige ondersteuning krijgt (groepsplan cluster A of C). De ondersteuning 
kan bestaan uit aanpassing van de aanbieding van de leerstof en/of de manier 
van verwerking ervan. Gedacht kan worden aan het geven van verkorte instruc-
tie, begeleide inoefening, gekoppeld worden aan een maatje of herhaling van 
een deel van de leerstof. Soms blijkt een leerling na afname van een methode-
toets tijdelijk behoefte te hebben aan een aanpassing van het onderwijs. Deze 
tijdelijke aanpassingen worden doorgaans niet vastgelegd in het groepsplan. 
Wel worden de ouders en leerling geïnformeerd. Zo nodig wordt een aanteke-
ning gemaakt in de notitie SF&BF in ParnasSys.

Niveau 3
Als bij twee evaluatiemomenten van het groepsplan (tussentijdse - en ein-
devaluatie) blijkt dat de doelen niet worden gehaald, concluderen we dat de 
ondersteuning op niveau 2 niet leidt tot de gewenste ontwikkeling en schakelen 
over naar niveau 3. De stamgroepleider bespreekt de situatie met de leerling 
en met de ouders en informeert ook de IB-er. De stamgroepleider kan bij haar 
terecht voor consultatie, observatie en adviezen. Als er niet voldoende inzicht 
is in het leerproces van een leerling, gaat de stamgroepleider of de IB-er verder 
onderzoeken wat de specifieke onderwijsbehoeften (OWB) van deze leerling zijn 
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en op welke manier hierop binnen de stamgroep kan worden ingespeeld. Zo 
nodig schakelt de school de Onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs in om mee te kijken en te adviseren. De ouders zijn hierbij 
gesprekspartner. De stamgroepleider stelt het groepsplan bij en formuleert zo 
een gericht plan van aanpak voor de leerling. 

Het kind, zijn of haar ouders, de stamgroep en de stamgroepleider staan cen-
traal bij deze niveaus van ondersteuning. Hoe pakken we dit SAMEN aan? Het 
kind is mede-eigenaar van zijn of haar ontwikkeling, medebepaler van de doelen 
en het proces naar het bereiken van deze doelen. Het ontwikkelingsperspectief 
van het kind is hierbij richtinggevend. 
Het gebruik maken van de kracht van de stamgroep is uitgangspunt; we leren 
met en van elkaar. Daarbij horen erkennen, herkennen en benutten van elkaars 
sterke kanten en de mogelijkheden benutten die de stamgroep biedt. 

Breedteondersteuning niveau 4 en 5

Niveau 4
Als ondersteuning op niveau 3 niet leidt tot het gewenste resultaat, vraagt 
de Carrousel schriftelijk toestemming aan de ouders voor het inschakelen van 
externe deskundigen. De school kan bijvoorbeeld toestemming vragen voor het 
bespreken van de leerling in het SOT (school ondersteuningsteam) of voor het 
laten uitvoeren van onderzoek door de orthopedagoog van onze schoolbegelei-
dingsdienst OnderwijsAdvies. De vragen waarop wij samen met ouders en onze 
externe partners proberen een antwoord te vinden, kunnen gaan over gedrag, 
de sociaal-emotionele en/of de cognitieve ontwikkeling, zowel over leerlingen 
die beneden- als bovengemiddelde mogelijkheden hebben. Samen met onze ex-
terne partners en de ouders bekijken wij op welke wijze wij de leerling optimaal 
kunnen begeleiden binnen de Carrousel. We spreken van ondersteuningsniveau 
4. Op dit niveau starten we met invullen van het Groeidocument van het Samen-
werkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland (SWV-PO MH). Hiervoor 
gebruiken we de volgende notities in ParnasSys:
• GD A:  Stamkaart (naam, adres, geboortedatum etc.)
• GD B1:  Oriëntatie en analyse
• GD B2:  Onderzoeksgegevens
• GD B3:  Hulpverlening
• GD C1:  Belemmerende en stimulerende factoren en OWB
• GD D1:  Schoolondersteuningsteam
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Arrangementen	
Als een leerling behoefte heeft aan een aanbod of aanpak die niet valt binnen 
de basisondersteuning, kan de leerling in aanmerking komen voor inzetten van 
extra middelen:

Vanuit Passend Onderwijs
Binnen de Carrousel is het mogelijk dat een leerling extra ondersteuning krijgt 
vanuit middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Samenwerkings-
verband Passend onderwijs Midden-Holland (SWV-PO MH). In ons School-
ondersteuningsprofiel (SOP) zijn de mogelijkheden en grenzen van de Carrousel 
beschreven. 
Uitgangspunt van het SWV-PO MH voor het inzetten van extra middelen is, dat 
de gevraagde ondersteuning buiten de basisondersteuning valt, zoals beschre-
ven in het ‘Ondersteuningsplan 2014-2018’ van het SWV. Deze regeling vervangt 
de oude regeling rugzakgelden voor cluster 3 (langdurig zieke leerlingen/zeer 
moeilijk lerende leerlingen) en cluster 4 (gedragsproblematiek) en speelt in op 
de onderwijsbehoeften van moeilijk lerende kinderen. Voor leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte op bovengenoemde gebieden, kan door de school 
een budget voor Extra Ondersteuning (EO) vanuit middelen van het SWV-PO MH 
worden ingezet. Ook kan ambulante begeleiding door een Begeleider Passend 
Onderwijs (BPO-er) vanuit de expertise van de voormalige clusters worden aan-
gevraagd. De Carrousel neemt de beslissing om een budget voor Extra Onder-
steuning in te zetten in samenspraak met het SOT.

Vanuit Cluster 1 en 2
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op visueel gebied kan een 
aanvraag worden gedaan bij cluster 1 en bij een ondersteuningsbehoefte op 
spraak-taal en/of sociaal-emotioneel gebied bij cluster 2. Dit kan alleen als er 
sprake is van ernstige problematiek, die voldoet aan de criteria die het cluster 
stelt. Binnen het toegekende arrangement kan sprake zijn van extra budget voor 
aangepaste leermiddelen, voor extra hulp binnen of buiten de groep en/of voor 
ambulante begeleiding vanuit de expertise van een cluster 1 of 2 school. 
De Carrousel heeft een beperkt budget aan eigen middelen beschikbaar voor 
ondersteuning aan leerlingen die niet in aanmerking komen voor een van 
bovengenoemde arrangementen. Een leerling kan voor deze ondersteuning 
in aanmerking komen als het onmogelijk is om binnen de stamgroep in vol-
doende mate tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leer-
ling, terwijl dit wel noodzakelijk is, bijvoorbeeld doordat er sprake is van forse 
leerachterstanden. De beslissing ten aanzien van de inzet van deze middelen 
wordt door de IB-er genomen in samenspraak met de directeur en op basis van 
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informatie vanuit de groepsbesprekingen, observatie en/of onderzoek. 
De aanvraag van extra middelen voor ondersteuning, doet de stamgroepleider 
bij de IB-er. De stamgroepleider stelt samen met de extra ondersteuner een plan 
van aanpak op. De stamgroepleider blijft aanspreekpunt voor ouders voor de 
extra ondersteuning en voor alles wat speelt in de stamgroep en daarbuiten. 
De IB-er bewaakt en coördineert de inzet van de middelen. Zij wordt op de 
hoogte gehouden van de activiteiten en ondersteunt de stamgroepleider en de 
extra ondersteuner indien dit nodig is. 

Voor alle leerlingen met een budget voor extra ondersteuning en/of ambulante 
begeleiding, vanuit SWV-PO MH, vanuit Cluster 1 of 2 of vanuit eigen middelen, 
draagt de stamgroepleider zorg voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
het Groeidocument, het OPP en indien nodig het individuele handelingsplan. De 
IB-er ondersteunt de stamgroepleider hierbij. 
De IB-er en stamgroepleider organiseren voor leerlingen met een extern budget 
het noodzakelijke overleg met de extra ondersteuner en de ouders. Zo nodig 
kiezen wij voor: 
• maximaal drie maal per jaar een groot overleg (GO) met ouders en alle  

betrokkenen 
• maximaal drie maal per jaar een klein overleg (KO) met stamgroepleider, 

individueel begeleider en IB-er.
Leerlingen met extra ondersteuning vanuit eigen middelen worden maximaal 
drie maal per jaar besproken in klein overleg. 

Niveau 5
Indien het voor een leerling niet (meer) mogelijk is om de reguliere leerstof te 
verwerken en niet haalbaar is om voor een of meerdere vakken de einddoelen 
van het basisonderwijs te behalen, dan kan de school er samen met de ouders 
voor kiezen om de reguliere leerlijn los te laten. Doorgaans wordt deze beslis-
sing genomen in samenspraak met de externe partners, bijvoorbeeld in het SOT. 
Als gekozen wordt om voor een of meer vakgebieden de reguliere leerlijn los te 
laten, formuleert de school voor de leerling voor betreffende vakgebieden een 
uitstroomprofiel met eigen tussen- en einddoelen. Deze eigen leerlijn wordt bin-
nen het groeidocument vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
Dit plan wordt twee maal per jaar geëvalueerd, tegelijk met de groepsplannen. 
Een maal per jaar wordt daarbij vastgesteld of de eigen doelen moeten worden 
bijgesteld. De ouders worden hierover door de stamgroepleider geïnformeerd. 
We spreken dan van niveau 5. 
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Diepteondersteuning niveau 6

Niveau 6
Soms is het niet haalbaar voor een leerling om de schoolloopbaan in het regulier 
basisonderwijs te volgen. Voor deze leerlingen zijn er onderwijsvoorzieningen 
zoals scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en voor speciaal onderwijs 
(SO). Leerlingen komen voor dit type onderwijs in aanmerking als zij in het bezit 
zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een verwijzing naar het SBO of 
SO kan in gang worden gezet als de Carrousel handelingsverlegen is; de school 
heeft alles gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerling Passend 
Onderwijs te bieden en ook andere reguliere basisscholen kunnen onvoldoende 
inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Voorwaarde voor het aanvragen van een TLV is een gedegen traject van onder-
steuning op de Carrousel, vastgelegd in een groeidocument. De beslissing of 
een TLV wordt afgegeven, ligt bij de Commissie TLV van het Samenwerkingsver-
band Passend onderwijs Midden-Holland. Voor een dossier van een leerling aan 
deze commissie kan worden voorgelegd, doorloopt het een vaste route:
• de leerling is besproken in het SOT en de adviezen zijn door de stamgroeplei-

der planmatig toegepast in de stamgroep
• het SOT spreekt uit dat zij de aanvraag van een TLV unaniem steunt
• twee deskundigen geven gezamenlijk een deskundigenverklaring af, waarin 

zij aangeven dat een TLV noodzakelijk is
De ouders, stamgroepleider en IB-er zijn gedurende dit hele traject betrokken 
en werken nauw samen. Iedere volgende stap op deze weg kan pas worden 
gezet nadat beide ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. De 
ouders zijn daarmee ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het dossier 
dat naar de verschillende betrokkenen wordt verzonden.

Protocol	bij	lees-	en	spellingproblemen
Als de lees- en/ of de spellingontwikkeling ver beneden onze verwachting blijft 
en de problemen zeer ernstig en hardnekkig zijn, kan er sprake zijn van dyslexie. 
Op het moment dat we dit vermoeden werken we volgens het protocol lees-
spellingproblemen. Dit protocol is goed gekeurd door MR en altijd op te vragen 
bij de stamgroepleider. In de schoolgids leest een u korte samenvatting van dit 
protocol. 
Het protocol sluit aan bij het taalbeleidsplan (2013) en het ondersteuningsplan 
van de school en is hierop een aanvulling speciaal t.b.v. kinderen met lees- en/of 
spellingproblemen en/of dyslexie. 
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Wat is dyslexie?
De adviescommissie van de Gezondheidsraad en de Stichting Dyslexie definiëren 
dyslexie als volgt:
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem 
met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of het lezen 
en spellen op woordniveau.

Dyslexie uit zich bij elk individu anders, maar in het algemeen gesproken geldt 
het volgende:
Er zijn automatiseringsproblemen bij het (leren) lezen en/of spellen
Deze problemen zijn hardnekkig en resistent tegen behandeling
De problemen zijn niet te herleiden tot andere problemen of stoornissen
Dyslexie is meestal erfelijk bepaald: bij dyslectische leerlingen wordt vaak dys-
lexie in de familie aangetroffen.

De door ons na te streven doelen
Voor alle groepen geldt, dat we de leesmotivatie van de leerlingen proberen te 
verhogen door veel (voor) te lezen met gevarieerde leesvormen en keuzemogelijk-
heden. De visie en doelen staan beschreven in het taalbeleidsplan van de school.
Leerlingen waarvan gedacht wordt dat zij deze tussendoelen niet of moeizaam 
zullen behalen noemen we in het vervolg risicoleerlingen.(dyslexie)

Werkwijze
Op onze school gaan we uit van de professionaliteit van de stamgroepleider. Zij 
gaat dagelijks met de leerlingen om, ziet hoe ze werken en leren, weet hoe hun 
vooruitgang is en hoe ze zich emotioneel ontwikkelen. Daarnaast is er het CITO- 
leerlingvolgsysteem, dat een objectieve maat is voor de vorderingen die een 
leerling maakt.
De gegevens die wij gebruiken bij de signalering van mogelijke dyslexie:
• De informatie van de ouders bij aanmelding op school.
• Observaties in de klas met betrekking tot werkhouding, leerbaarheid, 

onthouden,automatiseren, interesse in activiteiten die met taal, geletterd-
heid en lezen te maken hebben

• Analyse van werk en taaluitingen
• Analyse van observatielijsten, signaleringslijsten, methode gebonden toetsen.
• Analyse van toetsen uit het leerlingvolgsysteem 

Als blijkt dat een half jaar hulp op zorgniveau 3 niet het gewenste effect heeft 
gehad /niet het gestelde doel behaald is, wordt doorgegaan naar zorgniveau 4. 
Wij kunnen dan een (ernstig)vermoeden van dyslexie uitspreken. Een school kan 
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zelf geen dyslexieverklaring afgeven, dit is voorbehouden aan geregistreerde 
GZ-psychologen met dyslexie-expertise.
Ouders kunnen in samenwerking met de school dyslexieonderzoek aanvragen 
bij een externe instantie. Een dyslexieverklaring kan nuttig zijn i.v.m. het aan-
schaffen van compensatiemiddelen voor dyslectische leerlingen en voor hulp in 
het voortgezet onderwijs. Ook kan de diagnose dyslexie voor een leerling en / of 
diens ouders een erkenning zijn en de emotionele gevolgen van het probleem 
beperken.

Begeleiding 
Met dyslectische leerlingen en leerlingen bij wie we dyslexie vermoeden werken 
we volgens handelingsprincipes die een brede begeleiding mogelijk maken. 
Dit zijn de A-B-C-D-E-principes: Accepteren, Begrijpen, Compenseren, Dispense-
ren en Extra leer hulp.

Accepteren:
Door te accepteren dat de ontwikkeling van het lezen en spellen anders verloopt 
dan we verwachten en de leertijd langer zal duren en extra inspanning zal ver-
gen, trachten we schadelijke emotionele gevolgen te voorkomen.

Begrijpen:
Naast acceptatie is het noodzakelijk dat zowel de leerling zelf, als zijn omgeving 
de problemen bij lezen en spellen begrijpen. Het gaat dan om de bewustwor-
ding: ik leer anders dan jij, ik heb er hulp bij nodig, ik moet er meer voor doen, 
daar is niets mis mee. Samen zoeken we uit bij welke lessen aanpassingen nodig 
zijn. Wij hopen daarmee te bereiken dat leerlingen zich begrepen en geaccep-
teerd voelen door iedereen.

Compenseren:
Dyslectische leerlingen hebben tekortkomingen in het verwerken van vooral 
schriftelijke informatie, maar ook in het verwerken van talige informatie tijdens 
denkprocessen. Daartegenover hebben deze kinderen ook sterke kanten. Door 
hun sterke kanten te leren inzetten, proberen wij hen informatie goed te laten 
verwerken. Afhankelijk van de leerling zetten we hulpmiddelen in zoals bv. 
computer, gesproken teksten, rekenmachine, tafelkaart. Van aanpassingen die 
worden gedaan wordt een notitie gemaakt in Parnassys. 

Dispenseren:
Dyslectische leerlingen werken langzamer. Zij kunnen hun aandacht bij schrif-
telijke taken moeilijker verdelen over de benodigde taakaspecten, doordat 
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deelprocessen minder goed geautomatiseerd zijn. Daarom is het soms nodig 
het werk te veranderen, de hoeveelheid werk te verminderen, de werktijd te 
verlengen, mondeling te overhoren of om alleen steekwoorden op te schrijven in 
plaats van hele zinnen. Per kind zal gekeken worden voor welke dispenserende 
maatregel gekozen wordt.

Extra leerhulp:
Afhankelijk van de didactische achterstand of zwaarte van de problemen in ken-
nis, toepassing van kennis en werkhouding, wordt de eerder geboden hulp op ni-
veau 1,2,3 voortgezet. De extra hulp wordt minimaal geboden totdat de leerling 
het niveau van functionele geletterdheid (AVI niveau E6) heeft behaald.

Overdracht aan het Voortgezet Onderwijs
Op het moment dat een dyslectische leerling doorstroomt naar het Voortgezet 
Onderwijs draagt het Primair Onderwijs zorg voor overdracht van benodigde 
informatie middels het reguliere onderwijskundig rapport. Daarbij wordt helder 
aangegeven welke specifieke onderwijsbehoeften deze leerling heeft en welke 
hulp tot dan toe is geboden. Ouders zijn verantwoordelijk voor het overdragen 
van de dyslexieverklaring aan het Voortgezet Onderwijs.

Intern	begeleider
Binnen de school hebben een intern begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de 
extra ondersteuning voor leerlingen. Zij begeleidt het handelingsgericht werken 
(HGW), zij voert gesprekken met stamgroepleiders, zij organiseert de groeps-
besprekingen en leerlingenbesprekingen. Dit alles wordt vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys (LVS).

Externe	begeleiders
Mochten er vragen onbeantwoord blijven voor stamgroepleiders en de IB-er dan 
kan er, in samenspraak met ouders, voor gekozen worden om externe hulp aan 
te vragen. We gaan dan een PAB-traject (Preventief Ambulante Begeleiding) in. 

Het PAB-traject houdt in dat we gebruik maken van de expertise van de On-
derwijs Specialist van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Midden 
Holland. Ook kunnen we de expertise inroepen van de schoolbegeleider/ortho-
pedagoog van onze schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies (OA).
 
Externe	bureaus
De hulp kan ook elders gezocht worden, op initiatief van ouders en/of op advies 
van de school. Als ouders hulp zoeken buiten school in samenspraak met of op 
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advies van school, dan adviseert de school bevoegde instanties of bureaus die 
kinderen onderzoeken en behandelen voor onderwijskundige, opvoedkundige 
en/of andere ontwikkelingsproblemen. De school ontvangt graag een kopie van 
het verslag t.b.v. het leerlingdossier. De bevindingen vanuit dit onderzoek kun-
nen op school worden besproken met de stamgroepleider en IB-er. Onderzoek en 
behandeling bij deze bureaus komt doorgaans niet voor rekening van de school, 
maar is mogelijk wel te declareren bij de eigen ziektekostenverzekering.

Als de school geen hulpvragen heeft die alleen vanuit een onderzoek kunnen 
worden beantwoord en ouders op eigen initiatief en zonder overleg met school 
een onderzoek laten uitvoeren, dan is het niet vanzelfsprekend dat het onder-
zoeksverslag wordt opgenomen in het leerlingdossier, de bevindingen op school 
worden nabesproken en/of invloed hebben op beslissingen t.a.v. het leerstofaan-
bod, de gang van zaken in de stamgroep, het schooladvies etc.

Behandeling	buiten	schooltijd
Als een leerling extern in behandeling gaat, gebeurt dit in principe buiten 
schooltijd, zodat er geen schoolactiviteiten gemist worden. Het is in belang van 
de leerling (zowel emotioneel, sociaal als cognitief) dat hij/zij volledig kan parti-
ciperen in alle schoolactiviteiten. 

Behandeling	tijdens	schooltijd
Mocht de behandeling niet na schooltijd kunnen plaatsvinden, dan dient er 
verlof aangevraagd te worden bij de directeur (volgens de leerplichtwet vallen 
deze uren niet onder buitengewoon verlof). Wij geven onze leerlingen de moge-
lijkheid om per schooljaar 25 behandelingen te volgen onder schooltijd. Ouders 
kunnen hiervoor verlof aanvragen via het aanvraagformulier. Deze behandelin-
gen vinden niet plaats op school. Als leerlingen zelfstandig onder schooltijd naar 
een behandelaar toegaan, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 
Indien een leerling les/leerstof mist omdat hij/zij naar een externe hulpverle-
ner gaat, kan de leerkracht niet verplicht gesteld worden om deze leerling de 
gemiste stof alsnog te laten inhalen. 

Voortgang	naar	het	voortgezet	onderwijs
Na 8 jaar bij ons op school meedraaien, komt er een eind aan de basisschooltijd. 
Dan kiezen ouders en kinderen een school voor voortgezet onderwijs. 

De procedure die wordt gehanteerd om de kinderen naar het voortgezet onder-
wijs te verwijzen is sinds het schooljaar 2014-2015 veranderd. Het Voortgezet 
onderwijs kijkt niet langer naar de behaalde score op de CITO-eindtoets. Het 
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Voortgezet onderwijs is wettelijk verplicht om te kijken naar het advies van de 
basisschool. In onze regio is afgesproken dat wij als basisschool het advies on-
derbouwen met de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem van de groepen 
6, 7 en 8. Deze resultaten worden ingevuld in de plaatsingswijzer. Op basis hier-
van wordt een niveauprofiel van het kind gevormd. Wanneer het niveauprofiel 
en het advies van school overeenkomen is er sprake van een basisprofiel. Indien 
dit niet het geval is spreken we van een bespreekprofiel. Het Voortgezet onder-
wijs neemt de uiteindelijke beslissing waar een kind geplaatst wordt.

In november bepalen de stamgroepleiders van de bovenbouw samen met direc-
teur en intern begeleider een schooladvies. Dit advies wordt tijdens de ouderge-
sprekken in november meegedeeld. Ouders en kinderen kunnen zich dan gaan 
oriënteren tijdens de open dagen in november en februari.
Tijdens het tweede oudergesprek wordt het digitaal overdrachtsdossier (DOD) 
besproken. In het DOD geeft de school onderwijskundige informatie aan het 
Voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek worden ook de aanmeldingsformu-
lieren voor de vervolgscholen uitgereikt. De aanmeldingsformulieren moeten 
uiterlijk 9 maart terug op school zijn zodat wij alle aanmeldingen met de DOD’s 
voor 15 maart kunnen opsturen. Leerlingen die in aanmerking komen voor 
leerweg ondersteuning (LWOO) of Praktijkonderwijs (PRO) moeten al eerder zijn 
aangemeld bij de VO-school van hun keuze.

De meeste kinderen gaan naar scholen in de regio Gouda. Er zijn ook kinderen 
die kiezen voor scholen buiten de regio. Voor deze scholen kan de aanmeldings-
procedure afwijkend zijn. Alle kinderen van groep 8 ontvangen medio oktober 
de VO-gids. Hierin staat informatie over alle scholen voor Voortgezet Onderwijs 
in de regio Gouda. Daarnaast vindt u ook informatie op de site www.kiesje-
schoolgouda.nl. 
De nieuwe eindtoets basisonderwijs voor de groep 8 leerlingen wordt afgeno-
men op 18, 19 en 20 april 2017. De uitslag van deze toets is doorgaans niet meer 
van invloed op het advies en de schoolkeuze.
 
Het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	en	uw	kind
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar kinderen, jongeren tot 
23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van op-
groeien en opvoeden. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden, bellen met 
de CJG advies lijn of de website bezoeken.

CJG advieslijn: 088	-	254	23	84
Website: www.cjgmiddenholland.nl
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Jeugdarts
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar.
Jaarlijks worden de kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs uitgenodigd
voor een onderzoek of screening. 
Naast onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, gezichtsvermogen, 
groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over 
bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, enz. Los van 
deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met het team van de 
jeugdgezondheidszorg voor advies of extra onderzoek.
Daarnaast kan het ook zijn dat de stamgroepleiders vragen of zorgen hebben 
over uw kind; in overleg met u kan dan ook altijd de jeugdarts of een jeugdver-
pleegkundige worden ingeschakeld om mee te denken. De jeugdarts neemt ook 
deel aan overleg op school waarin naast de intern begeleider, o.a. Bureau Jeugd-
zorg en de schoolbegeleidingsdienst participeren.

Aan onze school zijn in 2017-2018 vanuit het CJG verbonden:
Jeugdarts: Mevr.	J.	Kuipers  
Assistente: Mevr.	M.	Hoekstra

Logopedie
De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscho-
len. Alle kinderen komen rond de 5e verjaardag in aanmerking voor een korte 
spraak-taalscreening. De ouders worden vooraf geïnformeerd en om toestem-
ming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling toegelicht, 
worden vragen beantwoord, advies gegeven en indien nodig wordt gezamenlijk 
een vervolg bepaald (bijvoorbeeld: aanvullend-onderzoek of verwijzing naar een 
logopediepraktijk).
Naast de screening met 5 jaar kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op 
verzoek van de stamgroepleider en/of ouder bij vragen op het gebied van taal, 
spraak, stem, vloeiend spreken, mondmotoriek en gehoor. Leerlingen van groep 1 
t/m groep 8 kunnen aangemeld worden via de stamgroepleider of intern begeleider.

Contact
De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, assistente en logopedist van de jeugdgezondheidszorg. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD 
Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 308 31 00 of een e-mail te sturen 
naar: infojgzgouda@ggdhm.nl



32  Ondersteuning

Schoolmaatschappelijk	werk
Opvoeden is niet makkelijk. Somt loopt u met uw kind tegen problemen aan 
waar u geen oplossing voor weet. Dit kan veel vragen oproepen:
- Waarom luistert mijn kind niet naar mij?
- Mijn kind wil niet naar school gaan, wat kan ik daar aan doen?
- Ik denk dat mijn kind gepest wordt op school, wat nu?
- Mijn kind lijkt ongelukkig, hoe kan ik helpen?
- Hoe stel ik op een goede manier grenzen aan het gedrag van mijn kind?
- Hoe kan ik mijn kind helpen de echtscheiding een plekje te geven?
- Mijn kind is snel boos of juist erg stil, hoe kan ik mijn kind helpen?
- Er is iemand uit onze naaste omgeving overleden, hoe gaan we hiermee om?

De schoolmaatschappelijk werker van maatschappelijke dienstverlening 
Kwadraad kan u helpen met het vinden van een antwoord op uw vragen, door 
gesprekken met u en/of uw kind te voeren, advies en informatie te geven. Zij kan 
desgewenst korte trainingen geven aan leerlingen. Het voordeel van school-
maatschappelijk werk is dat het op school plaatsvindt, de school direct betrok-
ken is en de maatschappelijk werkster efficiënt ingezet wordt. Maatschappelijk 
werkster Martine de Ruiter is aan de Carrousel verbonden. U kunt haar berei-
ken door op school te informeren bij Astrid Bultink, intern begeleider of door 
contact op te nemen met Kwadraad. Postadres: Postbus 440, 2800 AK Gouda. 
Bezoekadres: Limaweg 55d, Waddinxveen. Telefoonnummer: 088-9004000, 
website:www.kwadraad.nl

Hoofdluis
Hoofdluis is een lastig, maar een veel voorkomend probleem. Helaas komt 
hoofdluis op alle scholen (dus ook op die van ons) voor. De ‘kriebelbrigade’ (een 
werkgroep van ouders) controleert alle kinderen na iedere vakantie. U krijgt 
bericht wanneer er hoofdluis of neten gesignaleerd zijn bij uw kind. Op school 
liggen folders waarin staat wat u moet doen om uw kind te behandelen.
Wanneer u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, waarschuw dan gelijk de 
stamgroepleider van uw kind (ook als u uw kind al heeft behandeld). Op de 
prikborden bij de groepen komt dan een melding dat er hoofdluis heerst, zodat 
andere ouders thuis ook kunnen controleren. Zo kunnen we verspreiding zoveel 
mogelijk voorkomen.

Onderwijs	aan	zieke	kinderen
Ieder kind kan vanwege ziekte een paar dagen van school moeten verzuimen. 
Soms gebeurt het dat een kind langdurig ziek is en daardoor ook langere tijd 
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afwezig is. In het eerste geval zal het kind de gemiste leerstof snel kunnen inha-
len, maar in het tweede geval zal dit veel lastiger worden. Om onze leerlingen 
in een dergelijke periode op een goede manier betrokken te laten blijven en de 
voortgang van het onderwijs te waarborgen, gaan wij als volgt te werk:
• De stamgroepleider gaat op huisbezoek en houdt contact gedurende de 

ziekteperiode;
• De stamgroepleider stelt een lessenpakket samen en geeft ouders en leerling 

instructie thuis of in het ziekenhuis; 
• De stamgroepleider bespreekt e.e.a. met de groep en zorgt ervoor dat de 

mede-leerlingen hun zieke klasgenootje blijven betrekken bij schoolse zaken.
• Als het nodig mocht blijken zal de school een beroep doen op de consulent 

van de onderwijsbegeleidingsdienst, die ondersteunende diensten kan leve-
ren voor de “thuisschool” (zie ook www.ziezon.nl). 

Non	-	discriminatie	-	code
Voor ons als Jenaplanschool geldt dat alle kinderen en volwassenen gelijk zijn en 
dat iedereen evenveel rechten en plichten heeft. Dat heeft geresulteerd in het 
onderschrijven van de non-discriminatie-code.
Wat is het doel van deze code?
Het doel is voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in het basis-
onderwijs en het bevorderen dat iedereen, ongeacht huidskleur, sexe enz. op een 
volwaardige en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen.
Wat is discriminatie?
Elke handeling die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld op grond 
van etnische afkomst, geloof, sociaal- economisch milieu, huidskleur, levensover-
tuiging, culturele achtergrond, sexe, sexuele voorkeur of fysieke verschijning.
Wat is racisme?
Elke theorie, houding of daad die fysieke en/of etnische verschillen als aangrij-
pingspunt neemt om mensen te beknotten in hun recht op gelijkwaardigheid.

Pestprotocol
Op iedere school, dus ook op de Carrousel, kan het voorkomen dat een kind of 
meer kinderen gepest worden. Door in een open sfeer met elkaar om te gaan, 
proberen we te voorkomen dat kinderen het slachtoffer of de dader worden van 
pesten. Als blijkt dat dit toch gebeurt, werken we eraan om het pesten zo snel 
mogelijk te laten stoppen. 
Wij hebben een Pestprotocol waarin beschreven staat hoe wij via samenwerking 
het probleem van pestgedrag bij kinderen aanpakken en daarmee bijdragen 
aan het geluk en het welzijn van onze kinderen. In het kort komt onze werkwijze 
hierop neer:
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• We beschouwen pesten als een wezenlijk en groot probleem en nemen sig-
nalen heel serieus.

• We streven naar een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen: leer-
lingen, stamgroepleiders en ouders.

• We pakken het pestprobleem aan door te werken via de “vijf sporenaanpak”:
 1 hulp aan het gepeste kind
 2 hulp aan de pester
 3 hulp aan de zwijgende middengroep
 4 hulp aan de stamgroepleider
 5 hulp aan de ouders
• We evalueren met alle betrokkenen, zowel tussentijds als aan het eind.

Inspectie	van	het	onderwijs	
De Carrousel valt onder de inspectie van het basisonderwijs. Ieder jaar kijkt de 
inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. 
Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald 
hoeveel toezicht een school nodig heeft.

De Carrousel heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt 
in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie 
heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit 
van het onderwijs. Het rapport is te lezen op de website van onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl
Contact: info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 
of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radica-
lisering, extremisme e.d.:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
NJPV Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Onze school is lid van de NJPV. Deze vereniging heeft als doel:
• De uitgangspunten van het Jenaplan-concept te verbreiden, te actualiseren 

en in de praktijk te optimaliseren; 
• de belangen van de Jenaplanscholen en van allen die daaraan meewerken te 

behartigen; 
• het onderwijsbeleid van de overheid en van het onderwijs in het algemeen te 

beïnvloeden in een richting waarin de basisprincipes van het Jenaplanonder-
wijs in toenemende mate in scholen herkenbaar worden.
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Meer informatie over de NJPV vindt u op www.jenanplan.nl

Sport.Gouda
SPORT.GOUDA verzorgt in Gouda diverse activiteiten op het gebied van sportsti-
mulering. Onderdelen hiervan zijn de wijksport en verenigingsondersteuning. 
Daarnaast verzorgt SPORT.GOUDA in samenwerking met de Brede School de 
sport kennismakingslessen. Op verschillende scholen, waaronder de Carrousel, 
verzorgt SPORT.GOUDA de vaklessen bewegingsonderwijs.
 
Op deze wijze wordt de gymleraar de spil in het bewegen van de kinderen: van 
het geven van vaklessen tot het doorleiden naar verenigingen en het begeleiden 
van schoolsporttoernooien. Ook kan de vakleerkracht een rol hebben in de orga-
nisatie van de schoolsportdagen en bij het signaleren van beweegachterstanden 
bij kinderen.
contactgegevens:
SPORT.GOUDA
Tobbepad	4
2803	WH	Gouda
0182-590910
www.sportpuntgouda.nl
info@sportpuntgouda.nl

ICT	
In de school gebruiken we computers bij het onderwijs. In alle lokalen zijn com-
puterhoeken ingericht. In de groepen werken we met digiborden De kinderen in 
de midden- en bovenbouw maken regelmatig gebruik van het internet in hun 
speurtocht naar informatie. Helaas bevinden zich op het internet ook websites 
waaraan wij de kinderen liever niet blootstellen. Om deze sites buiten de deur te 
houden, maken we gebruik van een webfilter. 
We realiseren ons dat geen enkel filter ooit alle ongeschikte sites kan blokkeren. 
Het kan altijd gebeuren dat kinderen per ongeluk op zo’n site terechtkomen. We 
bespreken vooraf met de kinderen wat ze moeten doen als dit toch gebeurt. 

We proberen door met de kinderen mee te kijken en met ze te praten over het in-
ternet, verkeerd computergebruik zoveel mogelijk te voorkomen. We adviseren 
ouders hetzelfde te doen.

Klachtenregeling	
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op school. Als 
school voelen we ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school 
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met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen 
toch zaken anders gaan dan u verwacht, dan kunt u met ons in gesprek gaan. 
Sinds 1 augustus 1998 zijn scholen verplicht gesteld een klachtenregeling te 
hebben. In onze klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten 
over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan we 
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klach-
ten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van 
strafmaatregelen, beoordeling van kinderen, de schoolorganisatie.
Interne contactpersonen
Met de klachten kunt u terecht bij:
• Marie	Louise	Hazen,	stamgroepleider	onderbouw
•	 Coen	Helderman,	ouder,	0182-529622

Externe	vertrouwenspersoon
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik 
ten opzichte van een leerling, dan kunt u die bespreken met de door het bestuur 
aangestelde externe vertrouwenspersoon mw. Pernille Kruse van de GGD  
(0182-545650).
Zij zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen 
zouden kunnen worden. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder 
over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De 
externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon 
zijn strikt vertrouwelijk.
 
Klachtencommissie
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencom-
missie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur 
van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze 
met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhanke-
lijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De 
LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. 
De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbe-
velingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht 
en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen,	Postbus	85191,	3508	AD	UTRECHT,		
telefoon	030-2809590,	fax	030-2809591. U kunt ook de website raadplegen 
www.onderwijsgeschillen.nl  
of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl
We gaan er van uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene 



 Ondersteuning 37

gaat, bijvoorbeeld de stamgroepleider. Komt u er samen niet uit, dan kunt u 
bij de bouwcoördinator terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt in 
gesprek gaan met de directeur. Mocht u dan niet tevreden zijn dan kunt u het 
schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
De procedure hiervoor is beschreven in de “Klachtenregeling Jenaplanschool De 
Carrousel”. Deze is op te vragen bij de interne contactpersonen. 

Kindertelefoon
Kinderen kunnen natuurlijk ook altijd de kindertelefoonbellen: 0800-0432.

Protocol	groepsindeling
De Jenaplangedachte komt tot uitdrukking in de stamgroepen. Elke keer is het 
weer een uitdaging om tot een goede indeling te komen en elk jaar zijn wij 
tevreden als alle puzzelstukjes weer op hun plek vallen. De juiste werking van de 
stamgroepen is afhankelijk van deze indeling. 
Stamgroepen zijn geen vaststaand gegeven. Een natuurlijk moment voor een 
nieuwe stamgroepindeling is de overgang naar een nieuwe bouw. 
Het doel van de indeling is het creëren van evenwichtige en sociaal rijke stam-
groepen waarbij het belang van ieder individueel kind ons voor ogen staat. 
Voorkomen van broertjes/zusjes in een stamgroep, mogelijke vriendschappen, 
pedagogisch klimaat en de belasting van stamgroepleiders spelen daarbij een 
rol. Ook is het gewenst dat de stamgroepen een vergelijkbare grootte hebben.

Ouders spelen bij dit proces van welbevinden van hun kind een essentiële rol. 
Daarom is het zo belangrijk dat juist ouders hun kinderen de positieve steun 
bieden die de kinderen nodig hebben. In het begin van ieder nieuw schooljaar 
voert de stamgroepleider kennismakingsgesprekken met de nieuwe ouders in de 
stamgroep. Hierin krijgen de ouders de gelegenheid om zelf aan de stamgroep-
leider te vertellen wat hij of zij echt moet weten over hun kind.

Procedure	groepsindeling:
Mei
 Het team stelt tenminste 8 weken voor het einde van het schooljaar de 

groepsindeling voor het volgende schooljaar op.
Eind mei
 Vaststelling groepsindeling in het Management team
4 weken voor het einde van het schooljaar
 4 weken voor het einde van het schooljaar verspreiding groepsindeling 

nieuw schooljaar naar ouders. 
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binnen 10 dagen na bekendmaking
 Bezwaren tegen de groepsindeling kunnen ouders binnen 10 dagen schrifte-

lijk kenbaar maken aan de schoolleiding. 
 Indienen van een bezwaar kan als er nieuwe kindgerichte argumenten zijn 

tegen de voorgestelde groepsindeling die nog niet door het team overwo-
gen waren. Hierin kan geen voorkeur voor stamgroepleiders aangegeven 
worden. 

Binnen 14 dagen na verspreiding indeling
 Naar aanleiding van een schriftelijk bezwaar zal er een gesprek plaats vinden 

tussen ouders, de betrokken stamgroepleider(s) en een teamlid. Het doel 
hiervan is het uitwisselen en verhelderen van de standpunten van de school 
en de ouders. 

 De directeur neemt samen met het MT na de gesprekken met de ouders het 
uiteindelijke weloverwogen besluit voor de definitieve groepsindeling. 

2 weken voor het einde van het schooljaar
 De definitieve indeling wordt uiterlijk 2 weken voor het einde van het school-

jaar bekendgemaakt. 
Laatste woensdag van het schooljaar
 Stamgroepwisseldag: alle kinderen maken kennis in de nieuwe stamgroep

Schoolveiligheid
De Carrousel wil voor de kinderen een veilig schoolklimaat creëren. Dat is een 
van de pijlers van onze school. Uiteraard hoort iedere school veilig te zijn voor 
leerlingen en medewerkers. 
Om een veilige school te realiseren onderneemt de Carrousel allerlei acties:
• In de visie van de school is een veilig pedagogisch klimaat als belangrijkste 

doel geformuleerd. 
• In de stamgroepen is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen. 
• Kinderen worden o.a. d.m.v. de leerlingenraad betrokken bij schoolzaken, 

zoals het inrichten van het schoolplein. 
• Er is goede ondersteuning, waaronder een pestprotocol.
• Er is Arbo-beleid geformuleerd.
• Er wordt elke 4 jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie gehouden.

Schorsen	of	verwijderen	van	een	leerling
Er zijn helaas situaties denkbaar waarin verwijdering van een leerling van de 
school een reële optie is. We denken aan situaties als gevolg van gedragspro-
blemen, bij eventuele bedreigingen van de andere leerlingen, stamgroepleiders 
of ander personeel. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat schorsen 
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en/of verwijderen van leerlingen een punt is dat niet of nauwelijks aan de orde 
komt. Toch is het goed om na te denken over vormen van schorsen en verwijde-
ren, zodat we weten hoe we handelen moeten als zich ernstige incidenten op 
onze school voordoen. Met dit protocol, zoals dat nu is goedgekeurd, willen wij 
bewerkstelligen dat tijdens en na (emotionele) incidenten helder gecommuni-
ceerd en zorgvuldig gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in werking treden als 
de mogelijkheden in het voortraject (interactie, straffen en belonen) volledig 
benut zijn.

Daarnaast zal er altijd rekening worden gehouden met de omstandigheden 
waarin het kind verkeert en de context waarin het incident plaats vond.

Een school kan in alle gevallen besluiten tot een time out plek buiten de groep 
of een tijdelijke schorsing. Een leerling kan een dag of een beperkt aantal dagen 
worden geschorst. Tijdens de schorsing krijgt de leerling huiswerk. Het kind 
blijft immers leerplichtig. Het kan helaas ook voorkomen dat een ouder in school 
ten opzichte van stamgroepleiders of andere leerlingen wangedrag vertoont. In 
een dergelijk geval kan de school eveneens besluiten tot een (tijdelijke) schor-
sing van een leerling.

Als schorsing wordt overwogen, is er overleg tussen de directeur en het bevoegd 
gezag. Bij schorsing wordt op de eerste dag door de directeur contact opgeno-
men met de leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda. 
Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is door het bevoegd gezag 
en de medezeggenschapsraad van Vereniging Jenaplanschool Gouda goedge-
keurd in juni 2011. Dit protocol ligt op de school ter inzage.
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5. Betrokkenheid van ouders
. . . .   .  . . . . . .   . . .   . . . .  . . . . . . .   .  . .  . . . . .  . .

Ouderparticipatie
Op een Jenaplanschool zijn ouders mede verantwoordelijk voor het draaien van 
de school. Ouderparticipatie is op onze school dan ook een veelomvattend begrip. 
Van hulp in de groepen bij knutselen, excursies en feesten tot mede verantwoor-
delijk zijn voor bestuurlijke taken als huisvesting, secretariaat en personeelszaken. 
Om als nieuwe ouder van deze veelheid aan activiteiten een overzicht te krijgen 
zal niet meevallen. Neem vooral rustig de tijd om de schoolcultuur te leren kennen 
voor u beslist welke vorm van ouderparticipatie het beste bij u past.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden. Regelmatig is er binnen het bestuur een vaca-
ture. Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering in het bestuur 
gekozen voor 3 jaar. Deze periode kan verlengd worden met nog eens 3 jaar. 
Contactpersoon: Secretaris, bereikbaar via bestuur@carrousel.nl.

MR
De Carrousel kent ook een Medezeggenschapsraad. Dit is een orgaan dat 
namens de ouders en het team meedenkt en meebeslist over belangrijke zaken 
betreffende de school. 

Lid namens de ouders: Vacature (voorzitter), Vacature (ouderlid), Rosa Schouten
Lid namens het team: vacature (teamlid), Marie Louise Hazen, Esther Zweere 
(secretaris)

Overblijven	en	continu	rooster
De Carrousel heeft een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen overblijven. 
De middagpauze kan daardoor ingekort worden. Het eten en drinken in de groe-
pen wordt verzorgd door ouders, maar de stamgroepleiders blijven in deze tijd 
verantwoordelijk. Na een kwartiertje eten gaan de kinderen naar buiten, waar 
zowel een stamgroepleider als ouders buiten zijn. Voor het gehele schooljaar 
wordt een rooster opgesteld, waarop voor iedere groep alle overblijfdagen staan 
vermeld. Aan het einde van het schooljaar kunt u alvast intekenen op het over-
blijfrooster voor het volgende schooljaar. Handig om daar even aan te denken, 
anders wordt u misschien ingedeeld op voor u lastige dagen.
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De regels algemeen:
1 Bij elke bouw is tijdens het overblijven een stamgroepleider verantwoordelijk 

voor de overblijf. U eet met de kinderen uit de groep en gaat na het eten met 
de kinderen naar buiten. Daar zijn ook stamgroepleiders die hier de verant-
woordelijkheid over hebben. Als ouder blijft u tot 12.45 uur aanwezig op het 
plein. 

2 Als u de niet kunt komen overblijven op de dag waarop u volgens het schema 
aan de beurt bent, dan kunt u:

 a  Proberen te ruilen met iemand die een andere dag heeft (U moet dit dan 
wel duidelijk op het schema aangeven).

 b  Zelf voor vervanging zorgen (bijvoorbeeld de oppas, oma e.d.).
 c  Tijdig bellen met een invaller(ster), die voor een prijs van € 10,00 voor u 

waarneemt. Een lijst van invallers vindt u hieronder.
3 U kunt, naar eigen inzicht, kleine kinderen meebrengen bij het overblijven.
4 Inwerken kan, op eigen initiatief, door mee te draaien met een ander.
5 Indien u verstek laat gaan, dupeert u de stamgroepleider van uw kind. Ter 

compensatie wordt € 10,00 in rekening gebracht conform het invallers tarief.

Invallers overblijven
Naam	 telefoon	 groepen	 dagen
Annique Merkx 06 52036107 Alle groepen Di + Do
Suzanne van Huut 786370 Alle groepen Alle dagen
  06-19369951 
Karen Dekkers 06-49720252 Alle groepen Alle dagen
Anuschka Linssen 06-41258890 Kleuterbouw t/m  Alle dagen
   middenbouw 
Annelies Muwaswes  06-14143474 Alle groepen Do

Overblijfregels binnen:
• Om twaalf uur zorgt de stamgroepleider ervoor dat de kinderen met hun 

eten klaar zitten in de kring en dat de melk voor de betreffende kinderen is 
gehaald.

• Pas na “eet smakelijk” van de ouder gaan de kinderen eten en is er tijd om 
voor te gaan lezen of een filmpje te kijken.

• Tijdens het eten blijven de kinderen zitten. Ze kunnen bij het naar buiten 
gaan hun afval weggooien.

• Tussen 12.00 en 12.15 is er één stamgroepleider per bouw verantwoordelijk. 
• De kinderen gaan om 12.15 uur naar buiten. (Bij de kleuters kan dit tijdstip 

iets later liggen)
• Rustig lopen en praten in de gang.
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• Alle kinderen gaan mee naar buiten, tenzij de stamgroepleider daarover 
afspraken met de ouder gemaakt heeft.

• Van 12.15 tot 12.45 uur is er een stamgroepleider aanwezig op het schoolplein.
• Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De stamgroepleiders die deze dag 

buiten lopen, bepalen of er binnen gebleven wordt.
• In dat geval blijven in principe alle groepen in hun eigen lokaal spelen. Over-

leg met de stamgroepleider wat wel of niet mag.

Overblijfregels buiten (kleuterbouw):
• De kleuters hebben hun eigen plein.
• Aan het einde van de pauze blijven de kleuters buiten onder leiding van de 

stamgroepleider.

Overblijfregels buiten (onder-, midden en bovenbouw):
• De kinderen maken gebruik van 5 speelterreinen.
• Spreek met de andere ouders af waar je op het plein gaat staan of rondloopt. 

Voor de kinderen is het overzichtelijk als zij weten waar u bent.
• Kinderen spelen ook aan de waterkant. Het is gewenst dat daar ook ouders 

aanwezig zijn; niet alle kinderen hebben een zwemdiploma.
• Wanneer de vlagt uithangt, kunnen de kinderen op het hele gebied langs de 

waterkant niet spelen.
• Voor het schaakspel geen fietsen plaatsen.
• Wanneer er niet wordt geschaakt mag daar wel met een bal gespeeld wor-

den.
• Het voetbalveld is er natuurlijk alleen voor het voetballen en andere balspor-

ten. Per groep is er een afspraak gemaakt wanneer zij het voetbalveld mogen 
gebruiken. Andere kinderen komen niet op het veld. Als er een bal over het 
hek gaat, mogen vier kinderen de bal uit het water halen, twee aan een kant 
en twee aan de overkant. Het is vanzelfsprekend dat er niet over het hek 
geklommen wordt.

• Om schade aan fietsen te voorkomen, laten we de kinderen niet spelen bij de 
geparkeerde fietsen.

• Kinderen moeten op het plein blijven.
• Het pad langs het klimtoestel mag niet gebruikt worden.
• Bij het klimtoestel mogen de kinderen niet verder dan de stapel boomstam-

men die daar liggen.
• Op donderdag is het kleuterterrein open en kan er daar ook gevoetbald wor-

den.

De	regels	vindt	u	terug	op	de	borden	in	de	hal.
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Schoolschoonmaak
Drie maal per jaar zijn er schoonmaakacties. Alle ouders komen één keer in het 
jaar helpen om bijvoorbeeld de ramen en de kasten een goede beurt te geven of 
op zaterdag kleine klusjes in de school te doen. 

Dit jaar zijn de data:
Donderdag	 12	oktober	2017	 van	20.00	-	22.00	uur
Zaterdag	 10	februari	2018	 van	10.00	-	12.00	uur
Maandag	 18	juni	2018		 van	20.00	-	22.00	uur.

In september ontvangen alle ouders een brief met een antwoordstrook, waarop 
ze kunnen aangeven wanneer ze in het nieuwe schooljaar komen schoonmaken. 
Ook bestaat de mogelijkheid om het schoonmaken af te kopen. U betaalt dan  
€ 30,00.
Als je kiest voor afkoop, willen we je vragen om het verschuldigde bedrag  
(€ 30,00) over te maken op gironummer 5511330 t.n.v. Vereniging Jenaplanschool 
Gouda De Carrousel onder vermelding van “schoolschoon” en de voor- en ach-
ternaam van het oudste Carrouselkind.

Werkgroepen
Veel activiteiten zijn ondergebracht in werkgroepen. Elke werkgroep heeft een 
contactpersoon. Bent u geïnteresseerd in een bepaalde werkgroep, dan kunt u 
zich laten informeren door deze contactpersoon. Ook in het Rondje Carrousel en 
op de prikborden staat vaak informatie over actuele werkgroepen.
Wanneer u voor een werkgroep heeft gekozen is het prettig als u wordt inge-
werkt; dat is ook belangrijk voor de continuïteit van de werkzaamheden. 
Wij vragen dan ook aan ouders die willen stoppen om dit pas te doen wanneer, 
zo mogelijk, voor opvolging is gezorgd. 
De werkgroepen die hierna worden toegelicht, worden door ouders draaiende 
gehouden in overleg met de directeur.

Werk
werkgroep	 omschrijving	 contact-persoon
Rondje  De redactie bestaat uit 2 personen die de kopij  Yvonn Krijnberg 
Carrousel verzamelen, rangschikken en typen;  Marjorie van der Gaag 
  de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. rondje@carrousel.nl
Sint knutselavonden De ouders van de kleuterbouw maken met elkaar  Lya de Haan 
  sintcadeautjes, zo helpen ze de Sint. Deze  Tosca van Nieuwpoort 
  cadeautjes zijn voor de kinderen van groep 1 en 2.  
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Kerstviering Tijdens de kerstviering van de kinderen op  Ouders 
  donderdagavond, is er de gelegenheid voor de  
  ouders om iets te drinken op het oude, bijna  
  voorbije jaar en alvast op het nieuwe jaar.  
Avond-4-daagse Organisatie van de avond-4-daagse. Beryl Leunissen
Website Computer en systeembeheer Zie prikbord naast  
   kantoor directeur
Sportdag De sportdag is een jaarlijks terugkerend  Stella Kraan 
  evenement voor de onder-, midden- en bovenbouw. sportdag@carrousel.nl 
  Ook dit jaar zijn er weer veel ouders nodig om een  
  geslaagde sportdag te organiseren.      
Schoolvoetbal Organisatie schoolvoetbal. schoolvoetbal@ 
   carrousel.nl
Schoolwas Het wekelijks wassen van sopdoekjes en  Zie prikbord naast 
  theedoeken gedurende een bepaalde periode.  kantoor directeur 
  Ook klein verstelwerk (zoals lusjes aanzetten)  
  behoort tot de werkzaamheden.  
Schoolfotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf om groepsfoto’s  Willemijn van den 
  te maken. Om het jaar worden er portretfoto’s  Heuvel 
  gemaakt van de kinderen. Annique Merkx
Hoofdluisouders Regelmatig controleren van de kinderen op  Marieke Hamersma 
kriebelbrigade hoofdluis. 
Overblijfrooster Elk jaar wordt een overblijfrooster gemaakt. Sylvia van Winkel 
   overblijfrooster@ 
   carrousel.nl
Schoolschoonmaak Organisatie schoolschoonmaak. Leontine Oostenbrug  
   Tessa Schwering 
Kaftwerkgroep Allerlei leermiddelen repareren en verzorgen.  Zie prikbord naast 
  Deze werkgroep komt regelmatig op dinsdag- kantoor directeur 
  avonden bijeen, maar donderdagmiddag is ook  
  mogelijk. 
Klussen werkgroep Onderhoud van het gebouw, zoals lampen  Zie prikbord naast 
  vernieuwen en kleine reparaties, opknappen van  kantoor directeur 
  hallen en gangen. Vraag Petra, er zijn  
   altijd wel klusjes
Onderhoud Onderhouden van het schoolplein Suzan Regelmeijer 
schoolplein  nldoet@carrousel.nl
Tuinwerkgroep Onderhouden van de patio Suzan Regelmeijer
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Ouderbijdrage	en	verzekering
Zonder de inzet van u, ouders, zou onze school niet zijn zoals hij is. Gaandeweg 
het schooljaar en de schoolloopbaan van uw kind(eren) zet u zich op vele ver-
schillende manieren in voor de school. Of het nu gaat om overblijven, klussen of 
activiteitenbegeleiding, uw betrokkenheid doet er toe, sterker nog: die is onmis-
baar. Dat geldt ook voor uw financiële bijdrage. We vragen van u een bijdrage 
van € 150,- per kind. Dit kan overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer 
NL02 INGB 0005 5113 30 t.n.v. Vereniging Jenaplanschool Gouda - De Carrousel. 
Deze bijdrage is vrijwillig maar we doen een beroep op u om deze bijdrage te 
betalen, om zo de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en extra activi-
teiten te kunnen ondernemen. 

Ouderbijdrage 2017/2018 Wat Bedrag
Bijdrage voor activiteiten Bijvoorbeeld schoolreisjes,  ca. € 50,- 
  kerstviering, sinterklaasfeest,  
  afscheidsmusical, afscheid  
  groep 8, project etc.  
Bijdrage voor algemene zaken  Bijvoorbeeld personele kosten ca. € 100,- 
ten behoeve van de kwaliteit (o.a. de inzet vakleerkrachten)  
van het onderwijs. en een prettige leeromgeving voor  
  onze kinderen (o.a. gebouw en ICT). 
Totaal  € 150,-

Wij vragen deze bijdrage omdat de vergoedingen die wij als school van het Rijk 
en de gemeente ontvangen niet hoog genoeg zijn om veel extra’s of nieuws te 
kunnen doen.

Natuurlijk blijft er altijd nog veel te wensen over in het kader van de voortdu-
rende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het onderhoud en de inrichting 
van de school. De plannen en voornemens van het bestuur worden ieder jaar in 
de Algemene Ledenvergadering besproken. 

Omdat het schoolkamp voor de bovenbouw duurder is dan het in de ouderbij-
drage opgenomen bedrag voor de schoolreis, zal daarvoor nog wel een extra 
bedrag worden gevraagd. Kinderen die na 1 oktober op school komen betalen 
een evenredig deel van de ouderbijdrage. Voor het betalen van de ouderbijdrage 
ontvangt u medio oktober een brief met een factuur.

In de ouderbijdrage is een bedrag opgenomen voor de collectieve scholieren-
ongevallenverzekering. De verzekering geldt voor ongevallen: 
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• tijdens de kortste weg van huis naar school en v.v.
• op school
• tijdens de sportbeoefening
• tijdens schoolreisjes e.d. voor zover onder toezicht en in schoolverband.

Verzekerd zijn de onderstaande uitkeringen als een leerling / stamgroepleider / 
begeleidende ouder (bij schoolreisjes bv.) door een ongeval wordt getroffen:
• overlijden € 453,78
• blijvende invaliditeit € 22.689,01
• dokterskosten € 680,67
• tandartskosten € 90,76
De verzekering is secundair en keert pas uit als andere verzekeringen dat niet 
doen. In geval van dokterskosten moet dus éérst de eigen verzekering aange-
sproken worden. Pas als die niet uitkeert (bijv. in geval van eigen risico) kan de 
schoolverzekering aangesproken worden. 

Naast de ongevallenverzekering heeft de school een wettelijke aansprakelijk-
heidsverzekering. Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van het 
bestuur, leerlingen, stamgroepleiders en ouders “in functie” (bijv. overblijfouders).

NB. Wettelijke aansprakelijkheid is een nauw omschreven begrip. Veel dingen 
vallen er niet onder. Bijv. een leerling die tijdens een uitstapje valt met z’n fiets 
als gevolg waarvan zijn bril kapot is: bril is niet verzekerd, want het op deze ma-
nier verliezen van een bril behoort tot de normale risico’s van het brildragen. 
Ook de schade aan de fiets van uw kind die op het schoolplein is ontstaan, wordt 
door de schoolverzekering niet vergoed.
Ook de WA verzekering is secundair, dat wil zeggen dat eerst wordt gekeken of 
de verzekering van de betrokken persoon uitkeert. 

Schoolreisjes, uitstapjes e.d. worden apart verzekerd als er meerdere plaatsen 
worden bezocht. Extra ten opzichte van de ongevallenverzekering is dan, dat 
de bagage is verzekerd tot een bedrag van € 226,89 per persoon. Schoolreisjes, 
uitstapjes e.d. waarbij slechts één plaats wordt bezocht (heen en weer naar 
een museum bijv.) worden niet apart verzekerd. De kans op het kwijtraken van 
spullen wordt dan klein geacht. Het verlies van rugzakken, jassen e.d. is dan voor 
eigen risico. 

Vervoer	door	ouders
Zo nu en dan wordt aan ouders gevraagd om kinderen met de auto te vervoeren 
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naar een schoolreisje of een andere activiteit (maximaal in een cirkel van 10 km 
rond de school). Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang dat hierbij 
de wettelijke regels voor het vervoer van kinderen gevolgd worden. Hiervoor 
bent u als vervoerende ouder zelf verantwoordelijk. 
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 m in een goedgekeurd en passend 
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels 
ECE R44/03 en R44/04. Passend betekent dat het kinderbe¬veiligingssysteem 
aangepast moet zijn aan lengte en het gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35 
meter en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. 

Sponsorbeleid
Begripsbepaling
We spreken van sponsoring indien een sponsor geld, goederen of diensten aan 
de school geeft waarvoor die sponsor een tegenprestatie verlangt.
Schenkingen, giften, donaties vallen niet onder begrip sponsoring.

Sponsorbeleid Carrousel
De Carrousel voert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring maar 
sluit die mogelijke financieringsbron niet uit zolang het gaat om incidentele ex-
tra’s. Sponsoring blijft buiten het primaire proces; verplichtingen naar leerlingen 
zijn niet acceptabel.

Puntsgewijs verdere aspecten en uitwerking:
• Het convenant (gedragsregels) sponsoring primair onderwijs dat onder regie 

van het ministerie van OCW onderhouden wordt, wordt onderschreven en 
gerespecteerd. In voorkomende gevallen handelen we conform de richtlijnen 
in dit convenant en zullen we conform het model OCW een sponsorovereen-
komst afsluiten.

• Reclame-uitingen zijn altijd duidelijk zichtbaar als zodanig herkenbaar.
• Sponsoring is niet acceptabel als financiering van een kernactiviteit. De school 

mag er niet structureel (gedurende meerdere jaren) van afhankelijk zijn.
• In lessen zijn uitingen van bedrijven niet gewenst.
• Bedrijven kunnen getoetst worden op criteria voor maatschappelijk verant-

woord ondernemen. De Carrousel wil niet geassocieerd worden met zaken 
waar we ‘niets mee hebben’. We willen ons comfortabel voelen bij het imago 
van het betrokken bedrijf.

• In geval van spontaan aangereikte mogelijkheden waarbij het bedrag de 
grens van € 2500,- niet overschrijdt, toetst de directeur het sponsorvoorstel 
aan dit beleid. Voor die situaties wordt een lijst ontwikkeld die concrete ac-
ceptabele en onacceptabele tegenprestaties beschrijft. Deze lijst ontstaat en 
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wordt onderhouden in de toekomstige, dagelijkse praktijk en zal periodiek 
met het bestuur afgestemd worden.

• Bij situaties waarbij een groter bedrag dan € 2500,- een rol speelt, zal ook 
sprake zijn van een tegenprestatie met meer impact. 

 - Er is dan altijd sprake van een bestuurlijke afweging. 
 - Het bestuur kan overigens zelf vanuit het schoolplan het zoeken naar een 

sponsor voor een bepaald project initiëren.
 - De MR zal om advies gevraagd worden
• Een sponsorovereenkomst voorziet in een regeling hoe met opmerkingen/

klachten van ouders, leerlingen, stamgroepleiders en sponsors omgegaan 
wordt.
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Bijlage a: adressen
. . . .   .  . . . . . .   . . .   . . . .  . . . . . . .   .  . .  . . . . .  . .
 
Schooladres
Jenaplan basisschool “Carrousel” tel. 0182-546 744
Scholenpad 2-4  email: info@carrousel.nl 
2804 RW  Gouda website: www.carrousel.nl

E-mailadressen	team	
Esther de Boer
esther.de.boer@carrousel.nl 
 

Petra den Hollander
directeur@carrousel.nl

Astrid Bultink (intern begeleider)
ib@carrousel.nl

Susanne Plug
susanne.plug@carrousel.nl

Monique van Cortenberghe 
monique.van.cortenberghe@carrousel.nl

Petar Karabatkovic
petar.karabatkovic@carrousel.nl

Marleen Vervoort
marleen.vervoort@carrousel.nl

Tina van Keeken
tina.van.keeken@carrousel.nl

Femke Goossens
femke.goossens@carrousel.nl

Krista Kooren
krista.kooren@carrousel.nl

Lya den Haan
lya.den.haan@carrousel.nl 

Corry Korteweg
corry.korteweg@carrousel.nl

Marie-Louise Hazen
marie.louise.hazen@carrousel.nl

Myrthe Koudenburg
myrthe.koudenburg@carrousel.nl

Stella Kraan
stella.kraan@carrousel.nl

Bea Snel (administratie)
info@carrousel.nl

Aurélie van Lieshout 
aurelie.van.lieshout@carrousel.nl

Annemieke van Veenendaal
annemieke.van.veenendaal@carrousel.nl 

Sandra Marée
sandra.maree@carrousel.nl

Marion Verbruggen
marion.verbruggen@carrousel.nl
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Tosca van Nieuwpoort
tosca.van.nieuwpoort@carrousel.nl 

Marijke Zeeman
marijke.zeeman@carrousel.nl

Lizet Rijnsdorp
lizet.rijnsdorp@carrousel.nl

Esther Zweere 
esther.zweere@carrousel.nl

Thijs Schipper
hijs.schipper@carrousel.nl 

Wendy Slappendel
wendy.slappendel@carrousel.nl

Adressen	bestuur
Voorzitter,	personeelszaken	
Arjan Goedknegt 
voorzitter@carrousel.nl

Communicatie	&	pr
Anouk Oudkerk Pool
communicatie@carrousel.nl

Secretaris,	ICT	/	Duurzaamheid
Paul Baggen
projecten@carrousel.nl

Penningmeester 
Maarten van der Gaag 
penningmeester@carrousel.nl

Huisvesting 
Erwin de Boer 
huisvesting@carrousel.nl

Onderwijs
Luc Beerens
onderwijs@carrousel.nl
 

Adressen	MR
Lid	namens	de	ouders		

Rosa Schouten
mr@carrousel.nl
 

Lid	namens	het	team

Marie Louise Hazen
marie.louise.hazen@carrousel.nl

Esther Zweere 
esther.zweere@carrousel.nl

Contactpersoon	bij	klachten
Coen Helderman
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Externe	vertrouwenspersoon
Mw. Pernille Kruse 
Tel. 0182-545650
ioey@ggdhm.nl

Diverse	adressen
Samenwerkingsverband	Primair	Onderwijs	Midden-Holland
Postbus 32
2800 BE Gouda
secretariaat@swv-po-mh.nl

Schoolarts
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden
Jeugdarts: Mevr.J. kuipers  
Assistente: Mevr. M. Hoekstra
Thorbeckelaan 5
Postbus 133
2800 AC Gouda
Tel. 088-3083100

Logopedie
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden 
subregio Logopedie Gouda - Bodegraven
Thorbeckelaan 5
Postbus 133
2800 AC  Gouda
Tel. 088-3083100

Inspectie
Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachten
klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
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NJPV
Nederlandse Jenaplan Vereniging
Postbus 4089
7200 BB Zutphen
Tel. 0575-571868
www.jenaplan.nl

Leerplicht
ISMH
Bureau leerlingzaken
Postbus 45
2800 AA Gouda
0182-545550 
Joska van Maarseveen
Leerplichtambtenaar Gouda
(maandag t/m donderdag)

Schoolmaatschappelijk werk
Kwadraad
Postbus 440
2800 AK Gouda
Tel. 088-9004000 
www.kwadraad.nl
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Bijlage b: Data van activiteiten 
. . . . .  . .  . . . .  . . . . .   . .  . . . .  . . .   . . .  .  . . . . .  . .

Onze jaaragenda en belangrijke activiteiten zijn te vinden op onze kalender of 
op onze website: www.carrousel.nl/agenda
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Bijlage c: plattegrond
. . . .   . . . . . . .   . . . . .   . . . . . .  . . .   . . .  . . . .  . .  . .



Carrousel

. . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . .

dit is een plek waar je welkom bent
waar je gevoelens mag uiten
dit is een basis voor een later
dan en nu een poort naar buiten

als je stevig in je schoenen staat,
durf je van de grond te komen,
kan je worden wie je echt wilt zijn
door te spelen, leren, dromen

door te kijken, lezen, luisteren
krijg je zicht op de horizon
wordt het leven een mooiere reis,
spring je hoger dan je al kon

wij reizen samen in deze school
want leven doe je niet alleen
wij zijn ieder onszelf en toch een geheel 
met de wereld om ons heen

dit is een huis voor veel scholieren
een plaats voor vriendschap en plezier
en wie vrolijk op kan groeien
wordt later vast avonturier

Klara Smeets, 2011




