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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt je praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat je van ons mag verwachten. In de 
schoolgids lees je ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.

Voorwoord
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Contactgegevens

IKC De Klimboom
Breezandpad 5
6843JM Arnhem

 0263831995
 http://www.ikcdeklimboom.nl
 mette.spruit@debasisfluvius.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Mette Spruit mette.spruit@debasisfluvius.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

229

2018-2019

Schoolbestuur

De Basis, Stg. v. o.p. onderwijs Arnhem
Aantal scholen: 21
Aantal leerlingen: 5.330
 http://www.debasisfluvius.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Vernieuwend onderwijsconcept

Samen leren en werkenKunst, Cultuur en Burgerschap

Ontwikkelingsgericht Leergemeenschap

Missie en visie

Missie

IKC De Klimboom is een dynamische, vooruitstrevende school. Leren en ontwikkelen staat iedere dag 
voor zowel leerlingen als medewerkers centraal; we hebben een constante focus op ontwikkelen en 
verbeteren. Iedere dag werken we hard aan het behalen van onze ambities. We willen een school zijn 
waar door leerlingen, medewerkers en ouders samen gewerkt wordt ten behoeve van de 
ontwikkeling van de kinderen. Binnen de kaders van nu werken we aan kennis, vaardigheden en 
(leer)houding die kinderen nodig hebben voor nu en later. 

Onderwijsvisie

Het onderwijsaanbod op IKC De Klimboom gaat uit van kansengelijkheid en mogelijkheden voor ieder 
kind. Dit vertalen wij naar expliciete instructies voor alle leerlingen, waardoor we zorgen voor een gelijk 
aanbod aan kennis voor ieder kind. Wij werken dus specifiek niet met niveaugroepen. Wij geloven dat 
ieder kind alles kan leren. IKC De Klimboom profileert zich met een kunst- en cultuurprofiel. Wij 
integreren kunst&cultuur met wereldoriëntatie vanuit onze visie op burgerschapsvorming. We 
begeleiden kinderen in het zich bewust te worden van hun eigen talenten, interesses en 
ontwikkelpunten. Op IKC De Klimboom leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel 
en daarin een eigen bijdrage hebben. Leerlingen leren verantwoordelijkheid en initiatief te nemen 
voor/in hun leerproces, en voor zichzelf en naar anderen. 

Het onderwijsconcept van IKC De Klimboom biedt ruimte aan kinderen om eigen initiatieven te nemen 
en doet een beroep op zelfstandig en actief leren van kinderen. Wij vinden het van belang dat binnen 
ons onderwijs de natuurlijke nieuwsgierigheid en het creërend vermogen van kinderen blijvend wordt 
gestimuleerd en kinderen werkelijk betrokken zijn bij het leren. Het onderwijs wordt in een veilige, 
inspirerende en gestructureerde leeromgeving aangeboden. De basis voor het hebben van een veilig 
schoolklimaat ligt volgens ons in de wijze waarop iedereen binnen onze gemeenschap met elkaar 
omgaat. Hiervoor hebben wij een gedeeld uitgangspunt geformuleerd op het gebied van sociale 
veiligheid: sociale veiligheid creëren we door te werken vanuit vertrouwen aan vertrouwen. Op De 
Klimboom geloven wij in kinderen en dat kinderen alles kunnen leren. Wij geven ruimte en vertrouwen: we 
geloven dat je het kunt. We geloven ook dat je nog niet alles kunt. We geloven dat het soms niet lukt, dat 
het soms mis gaat en mis moet gaan. Bovenal geloven we dat je daar hier, in onze gemeenschap, vooral 
van leert en bieden we ook de ruimte dat hier te kunnen leren. Voor nu, maar ook voor later. Wij hebben 
daar vertrouwen in en werken met jou aan het vertrouwen in jezelf en in anderen. En aan het vertrouwen 
dat je in situaties terecht kunt komen waar je uit kunt komen door wederzijds respect en verbinding aan te 
gaan.       

4



Onze onderwijsvisie baseren wij op onze kernwaarden:

Samen: iedereen doet er toe en we leren en werken samen 

Ontwikkelen: groeien staat centraal. Alles is leren en van alles kan worden geleerd

Mogelijkheden: alle leerlingen krijgen gelijke kansen, worden uitgedaagd, en krijgen ruimte om te 
ontdekken

Betrokkenheid: alle leerlingen worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om initiatieven te nemen, 
vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. 

Veiligheid: iedereen kan en mag zichzelf zijn, iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, we 
bieden een duidelijke structuur waarin verwachtingen voor iedereen duidelijk zijn

Prioriteiten

De ontwikkelgebieden waar De Klimboom zich van 2018 tot en met 2021 op richt zijn:

1. Kwalitatief sterke en effectieve lessen; Effectieve Directe Instructie, Woordenschat, de 
organisatie van het leren, leerfundament in Vloer 1 en 2, Methodes versus leerlijnbewustzijn

2. Schoolklimaat; veilige, gestructureerde leeromgeving voor iedereen binnen de 
leergemeenschap, levensbeschouwing, burgerschap

3. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; kindgesprekken, portfolio, groep-doorbroken 
projecten, leerlijn kunst-cultuur- wereldorientatie

4. Professionalisering en professionele schoolcultuur; teamprofessionalisering en individuele 
scholing in relatie tot organisatiedoelen, wederzijdse aanspreekbaarheid en reflectie op 
individueel en collectief leren, structuur en cultuur binnen de organisatie van samen werken en 
leren
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In de ontwikkeling van de kinderen staat de leerkracht centraal. Wij geloven dat ieder kind alles kan 
leren, wanneer de basis goed wordt aangeleerd. Daarna kunnen kinderen leren zelfstandig te 
verwerken. Binnen IKC De Klimboom wordt gewerkt met ‘Vloeren’. Elke vloer kent 70 tot 90 leerlingen, 
begeleid door drie tot vijf leerkrachten, een onderwijsassistent, academische studenten en 
pedagogisch medewerkers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de groep kinderen. Iedere leerkracht is 
mentor van een groep kinderen en heeft een eigen expertise, op rekenen, taal of lezen. De leerkracht 
geeft instructie binnen dit vakgebied aan alle leerlingen (die dan zijn verdeeld in verschillende 
instructiegroepen) van de Vloer. De leerkrachten zien dus alle leerlingen van de Vloer en dragen zo bij 
aan de ontwikkeling van ieder kind op hun vakgebied. De gedeelde verantwoordelijkheid van de groep 
professionals maakt dat er meerdere ogen gericht zijn op de kinderen en we hen zo beter volgen in hun 
ontwikkeling en hun leerbehoeften kunnen zien.

Iedere Vloer heeft een eigen onderwijsruimte. Op iedere Vloer is 1 standaard lokaal aanwezig. De rest 
van de Vloer is open en door meubilair voorzien van verschillende hoeken waarin verschillende 
onderwijsactiviteiten plaatsvinden.Doordat instructies van vakken door alle Vloeren tenminste 2 x 
gelijktijdig zijn geroosterd is meer groeps-doorbroken werken mogelijk. Kinderen die meer aankunnen 
kunnen een instructie bij een hogere groep volgen en hoeven hierdoor niet 'te wachten'. Ook kinderen 
die op een vakgebied nog meer nodig hebben kunnen extra instructie halen op een Vloer meer passend 
bij hun niveau op dat vakgebied. Kinderen werken met eigen planningen en verwerken na de instructies 
zelfstandig. Zij kiezen daarbij hun eigen werkplek en of zij alleen of willen samen werken en met wie. 
Dit zelfstandig werken leren wij aan. Vanaf Vloer 1 en 2 (groep 1t/m4) zijn we hier al mee bezig. Dit 
wordt begeleid uitgebouwd richting Vloer 3 en 4 (groepen 5 t/m 8). 

In de middagen werken kinderen vooral binnen onze zelf ontwikkelde leerlijn 
kunst/cultuur/wereldorientatie aan projecten. Zij doen onderzoek, verdiepen zich in thema's en 
verwerken dit middels een van de kunstdiciplines (2D/3D, fotografie, bouwkunde, dans, theater, muziek 
etc.) Wij zien dat door deze manier van werken kinderen heel betrokken zijn bij hun eigen leren en bij 
hun school. Zij storten zich op wat ze willen en moeten doen die dag en hebben ook goed zelf in beeld 
wat er van hen wordt verwacht. Kinderen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces. De 
ouders van de vloer van groep 7 en 8 geven terug dat de manier van werken ook een hele mooie 
voorbereiding is op de middelbare school.

Op school hebben we een vakleerkracht gym. Maar ook werken wij op zeer regelmatige basis samen 
met andere professionals van 'buiten', met name met vakdocenten kunst, fotografie, theater en dans.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

De Klimboom is onderdeel van Stichting De BasisFluvius.

Binnen DeBasisFluvius zijn leerkrachten werkzaam in een eigen vervangingspool. Wanneer een 
leerkracht ziek is of verlof heeft doet De Klimboom een vervangingsverzoek en wordt de afwezige 
leerkracht vervangen door een collega uit de vervangingspool.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

kleine en grote kringen 
en andere 
anderwijsactiviteiten

24 u 30 min 24 u 30 min

Hier een beschrijving van deze vraag ipv getallen in de tabel

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 6 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
6 uur 6 uur 8 uur 8 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 8 uur 8 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gymlokaal
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• Ateliers/ activiteitenruimtes

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

IKC De Klimboom biedt een plek voor kinderen van 2 tot 12 jaar om zich te ontwikkelen. We werken 
samen met een Voorschoolse Opvang en Buitenschoolse Opvang (SKAR), een Peuterspeelzaal (De 
Wildebras).

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij zijn een school voor regulier onderwijs. Wij bieden onderwijs aan een zo breed mogelijke groep 
kinderen, we geloven dat ieder kind alles kan leren. We kijken vanuit het kind naar wat het kind nodig 
heeft in zijn/haar ontwikkeling en bieden continu kansen en mogelijkheden. Binnen de school is er 
expertise op alle vakgebieden: taal, rekenen, Wereldorientatie, lezen, Onderwijs Jonge Kind, 
bewegingsonderwijs, Kunst&Cultuur. Los daarvan werken wij ook samen met een fysiotherapeut en 
een logopedist en andere externe partijen die waar nodig betrokken worden bij de ontwikkeling van 
een kind.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Klassenassistent 5

Onderwijsassistent 5

Rekenspecialist 6

Taalspecialist 8

Fysiotherapeut 2

logopedie 2

leesspecialist 8
Interne Cultuur Coordinator/ WO 
specialist
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De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op De Klimboom ligt de basis van een veilig schoolklimaat in de wijze waarop iedereen binnen onze 
gemeenschap met elkaar omgaat. Op De Klimboom staat leren voorop. Dat betekent dat kinderen 
geconcentreerd, gefocust en met plezier moeten kunnen werken en leren. Hiervoor hebben wij een 
gedeeld uitgangspunt geformuleerd op het gebied van sociale veiligheid. Deze luidt: sociale veiligheid 
creëren we door te werken vanuit vertrouwen aan vertrouwen.Op De Klimboom geloven wij in kinderen 
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en dat kinderen alles kunnen leren. Wij geven ruimte en vertrouwen: we geloven dat je het kunt. We 
geloven ook dat je nog niet alles kunt. We geloven dat het soms niet lukt, dat het soms mis gaat en mis 
moet gaan. Bovenal geloven we dat je daar hier, in onze gemeenschap, vooral van leert en bieden we 
ook de ruimte dat hier te kunnen leren. Voor nu, maar ook voor later. Wij hebben daar vertrouwen in en 
werken met jou aan het vertrouwen in jezelf en in anderen. En aan het vertrouwen dat je in situaties 
terecht kunt komen waar je uit kunt komen door wederzijds respect en verbinding aan te gaan. 

Binnen onze school werken we vanuit vertrouwen. Wij geloven dat kinderen het kunnen. En we geloven 
ook dat het soms mis gaat. En dat dit hele goede leermomenten zijn. Wanneer het mis gaat, is bij ons 
op school de eerste handeling altijd een gesprek. Dit gesprek is altijd gericht op leren. Het ‘misgaan’ 
mag alleen nooit gaan over gedrag van een kind waardoor een ander kind zich niet meer veilig voelt. In 
dat geval is het van belang dat kinderen ook leren dat aan echt ongewenst gedrag consequenties 
verbonden kunnen worden. En dat kinderen leren een consequentie te voelen en te dragen.

Wij werken niet met een vast anti-pestprogramma, maar maken wel gebruik van de methode Kleur, 
waarin het leren van normen en waarden voorop staat. Dialoog staat bij ons centraal, zowel tussen 
leerkracht en leerlingen, als tussen leerlingen onderling. De inhoud van de methode Kleur geeft richting 
aan deze dialogen. Deze gesprekken zijn er gedurende een hele dag, of hele week. En dienen ter 
voorkoming van zoiets ongewenst als pesten. Wij staan voor een pro-actieve manier van werken, 
waarbinnen samenwerking tussen kind, leerkracht en ouders van belang is. We hebben korte lijnen 
zodat op het moment van signalering we er voldoende snel bij zijn en samen kunnen werken aan de 
oplossing.  Uiteraard realiseren wij ons dat ook op onze school soms wordt gepest. Dit gedrag toleren 
wij niet. Wanneer we niet voldoende in staat zijn via gesprek en dialoog de oplossing te vinden met 
elkaar, volgen andere maatregelen. Deze maatregelen hebben we vastgelegd in een kwaliteitskaart 
'Aanpak bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag'.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 2-
jarig tevredenheidsonderzoek en VISEON.

Naast de tevredenheidsonderzoeken maakt IKC De Klimboom gebruik van Viseon. Viseon helpt ons om 
een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van iedere leerling 
en van de sfeer in de groep.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Dit wordt schoolbreed ingevuld. Wij werken pro-actief in plaats van curatief. De interne 
vertrouwenspersoon monitort dit proces.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr./mevr. Verhoeven. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via Saskia.verhoeven@debasisfluvius.nl.
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Klachtenregeling

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen in te zien op onze website in 
het Veiligheidsplan.

Wij zien een klacht als een gratis advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen 
ons de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs continu te verbeteren. Veruit de meeste zaken over 
de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 
schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Zonodig kan de interne 
vertrouwenspersoon worden benaderd om het gesprek te helpen voeren. De interne 
vertrouwenspersoon help verder in de lijn van onze klachtenprocedure. Hij onderzoekt ook of 
bemiddeling kan helpen om een oplossing te vinden, maar zal, als het nodig is, doorverwijzen naar onze 
externe vertrouwenspersonen.

Een externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die niets met de school te maken heeft, 
maar wel verstand heeft van zaken die zich op school kunnen afspelen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief vanuit school, waarin niet enkel een verslaglegging is 
opgenomen van de activiteiten, maar ook van de ontwikkelingen per Vloer. Via Social Schools (een 
digitaal communicatieplatform) worden daarnaast vanuit leerkrachten en directie berichten gestuurd 
over belangrijke zaken waar ouders rekening mee moeten houden. Of over zaken die spelen in de 
school. Daarnaast maakt Vloer 1 gebruik van het digitale systeem Klasbord. Hierop plaatsen 
leerkrachten dagelijkse berichten over de voortgang in de klas.

Los van deze digitale media vinden wij met name dat wij veel in gesprek moeten zijn met ouders. Wij 
houden niet vast aan 10-minuten gesprekken twee keer in het jaar, wij vinden dat wij, als we werkelijke 
samenwerking hebben in de ontwikkeling van al onze leerlingen, vaker met ouders omtrent de 
ontwikkeling van hun kind in gesprek zouden moeten. De lijnen tussen leerkracht en ouders zijn dan 
ook kort. Op IKC De Klimboom praten we niet over de leerlingen maar met de leerlingen. Uitgangspunt 
is dan ook dat bij gesprekken over de ontwikkeling van het kind, het kind zelf ook aanwezig is.

IKC De Klimboom is een gemeenschap. Wij zijn transparant en open en benaderen alles wat wij doen 
vanuit onze visie op leren. Wij weten dat kinderen niet enkel op school leren, maar ook daarbuiten. 
Samen met ouders en andere betrokkenen in de wijk zijn wij de community om de kinderen heen. Wij 
zien onze ouders als (educatieve) partners. Iedere dag weer zoeken we naar de best mogelijke 
samenwerking met ouders ten behoeve van het best mogelijke onderwijs voor de kinderen. Wij 
waarderen de betrokkenheid en actieve bijdrage van ouders aan ons onderwijs en nodigen ouders op 
meerdere momenten uit bij te dragen

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Klankbord-avonden
• persoonlijke gesprekken
• Kind-ouder-school gesprekken

Ouders worden zowel gevraagd zich in te zetten bij educatieve activiteiten zoals kunst- en 
cultuurmiddagen of kick-offs van nieuwe schoolbrede projectthema's. Ouders worden bevraagd op hun 
achtergrond/ affiniteit of expertise en gevraagd deze te delen binnen de school. Daarnaast zijn veel 
ouders betrokken bij activiteiten van feestelijke aard. 

De school kent een actieve activiteitencommissie. Deze commissie is een zelfsturend orgaan binnen de 
gemeenschap en bedenkt in samenspraak met school verrijkende activiteiten voor de kinderen.

Ook hebben we een actieve Medezeggenschapsraad, bestaande uit drie ouders en 2 personeelsleden 
van de school. De Medezeggenschapsraad heeft begin schooljaar 2018-2019 gedefinieerd op welke 
wijze zijn de MR inhoud en vorm willen geven in de nieuwe school.

De reden waarom IKC De Klimboom hecht aan het hebben van een actieve Medezeggenschapsraad is, 
naast het feit dat het een verplichting is vanuit de Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS), omdat 
wij als school en ouders dat willen. Wij willen ouders en leerkrachten een platform bieden om tezamen 
bij te dragen aan een goed gedragen beleid voor de school. De MR geeft instemming of advies ten 
aanzien van beleid en heeft een controlerende functie. De MR toetst beleid aan de hand van wet- en 
regelgeving, kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. De MR werkt met diverse 
betrokkenen respectvol samen door middel van heldere regels en open communicatie. De MR is 
proactief, constructief en kritisch. Doet voorstellen en adviseert, eventueel ongevraagd. De MR is eigen 
en handelt pragmatisch binnen de formele kaders van de WMS.

Tenminste 6 keer per jaar vergadert de MR. Deze vergadering is openbaar, tenzij er vertrouwelijke 
onderwerpen worden behandeld. Voorafgaand aan elke vergadering heeft de voorzitter van de MR 
overleg met de directie (formeel) en verder indien nodig (op meerdere momenten informeel).

Bij ons op school is de interne vertrouwenspersoon Saskia Verhoeven: 
saskia.verhoeven@debasisfluvius.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• speciale sport en spel activiteiten

• uitbreiding bibliotheek

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Bijdrage continuerooster

De activiteiten commissie organiseert sportieve, leerzame, culturele en gezellige activiteiten voor de 
kinderen. Aan deze activiteiten zitten kosten verbonden die de school helaas niet vergoed krijgt door 
het Ministerie. Daarom vragen we, net als voorgaande jaren, een ouderbijdrage aan de ouder(s)/ 
verzorger(s).

De kosten voor de verschillende activiteiten proberen we te beperken, met als doel de jaarlijkse 
ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. (Een overzicht van de uitgaven van vorig jaar is terug te 
vinden in het jaarverslag van de activiteiten commissie).

1 kind -> € 35

2 kinderen -> € 60

3 kinderen -> € 82,50

4 kinderen -> € 102,50

De activiteiten commissie regelt ook de inning van de bijdrage voor het continu rooster. Deze bijdrage 
zal apart ingeboekt worden, zodat dit ten gunste komt voor de vrijwillige pleinwacht. De bijdrage voor 
het continu rooster is €12,50 per kind.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

IKC De Klimboom is onderdeel van Stichting DeBasisFluvius. De stichting heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Wanneer je kind te ziek is om naar school te gaan, verwachten wij dat je tussen 08.00u en 08.30u je kind 
telefonisch afmeldt.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Om verlof te vragen is het de bedoeling dat je het verlofformulier op de website download en ingevuld 
inlevert bij de directeur van de school.

Het formulier is ook op school verkrijgbaar.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op IKC De Klimboom volgen wij kinderen dagelijks in hun ontwikkeling. Hiervoor gebruiken wij het 
Effectieve Directe Instructiemodel. Dit houdt in dat wij tijdens instructies door controle van begrip-
vragen zicht hebben op in hoeverre kinderen doelen begrijpen. En hierop vervolgens de instructie 
lengte of vorm kunnen aanpassen. Met als uiteindelijk doel dat alle kinderen het lesdoel beheersen. Wij 
werken dus weloverwogen niet met instructiegroepen op niveau. 

Met methodegebonden toetsen kunnen we  na een bepaalde periode inschatten of de aangeboden 
kennis en vaardigheden wordt beheerst. De combinatie van CITO-toetsen en de methodetoetsen 
geven, naast eigen observaties van leerkrachten een compleet beeld van de vorderingen van de 
leerlingen. 

Gedurende de basisschoolperiode worden alle leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Binnen IKC de 
Klimboom hebben we het over de grote zorgcyclus en de kleine zorgcyclus. De grote zorgcyclus gaat 
over het tweemaal per jaar afnemen en analyseren van de Cito toetsen. CITO-toetsen zijn landelijk 
genormeerd en geven een beeld van het vaardigheidsniveau van de leerlingen ten opzichte van andere 
leerlingen en ten opzichte van zichzelf. De kleine zorgcyclus gaat over de methodegebonden toetsen, 
observaties van de leerkracht en IB-er, KIJK etc. De leerkrachten hebben wekelijks vloerbesprekingen. 
Deze besprekingen gebruiken zij o.a. om met elkaar te spreken over hoe zij preventief kunnen werken 
aan de tussendoelen van de kernvakken. Op IKC De Klimboom vinden wij dat een resultaat op een  
methodegebonden toets ons niet ach achteraf mag verrassen. Met andere woorden: wij toetsen 
wanneer we weten dat tenminste 80% van de leerlingen de leerstof beheerst. Op basis van ingebrachte 
data (meetbaar/ merkbaar) worden tijdens het vloeroverleg continu vier vragen behandeld:

Wat willen we dat leerlingen leren? Welke kennis, vaardigheden en bekwaamheden verwachten we van 
hen als resultaat van dit vak, dit niveau en dit lesblok?

Hoe weten we of de leerlingen dat hebben geleerd?

Hoe reageren we als de leerlingen niet(s) leren?

Hoe reageren we als de leerlingen wel iets hebben geleerd? Hoe kunnen we de lessen uitbreiden/ 
verrijken voor de leerlingen die de kennis en de vaardigheden al verworven hebben? 

5.2 Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Resultaten CITO-eindtoets

De eerste drie scores van de grafiek (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) zijn scores die niet behoren bij 
IKC De Klimboom. 

IKC De Klimboom nam in schooljaar 2018-2019 voor het tweede jaar de Centrale Eindtoets af.  In 
schooljaar 2017-2018 (het eerste 'bestaansjaar' van IKC De Klimboom) lag de score met 533,2 net onder 
het landelijk gemiddelde. In schooljaar 2018-2019 was de schoolscore met 536,2 boven het landelijk 
gemiddelde. We laten dus groei zien t.o.v. vorig schooljaar. En dat verbaast ons niet. Wij zijn volop in 
ontwikkeling en voelen met elkaar de urgentie en de verantwoordelijkheid om iedere leerling uit te 
laten stromen op het niveau dat passend is voor de leerling. De ontwikkelingen binnen IKC De 
Klimboom leiden tot veel onderzoek en dus ook tot antwoorden over wat werkt in het leren van onze 
leerlingen en het organiseren van het leren voor onze leerlingen.

Op stichting-niveau is afgesproken dat op 1F niveau voor lezen, taalverzorging en rekenen een 
streefscore van 95% wordt behaald. En dat de streefscores voor 2F en 1S niveau gekoppeld worden aan 
de percentages van HAVO en VWO uitstroom (advies) van ten minste de laatste drie jaar. Op IKC De 
Klimboom zijn de streefscores (1F) voor Lezen en Taalverzorging gehaald. Rekenen zit 2% onder het 
streefniveau.48% van de leerlingen van IKC De Klimboom gaat naar HAVO, HAVO/VWO of VWO. Voor 
lezen heeft 76% 2F gehaald. Dit is 3% onder het landelijk gemiddelde. Als het gaat om Taalverzorging 
heeft 76% 2F gehaald. Dit is 12% boven het landelijk gemiddelde. Voor rekenen heeft 48% 1S gehaald. 
Dit is 2% boven het landelijk gemiddelde. 

 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Uitstroomniveau leerlingen van IKC De Klimboom

Gemiddeld 51% van onze leerlingen stroomt na het verlaten van onze school door naar het havo of 
vwo. 45% van onze leerlingen stroomt na het verlaten van onze school door naar een van de 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 2,8%

vmbo-b / vmbo-k 8,3%

vmbo-k 13,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 2,8%

vmbo-(g)t 11,1%

vmbo-(g)t / havo 5,6%

havo 27,8%

havo / vwo 8,3%

vwo 13,9%

onbekend 5,6%

opleidingen binnen het vmbo.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Mogelijkheden

SamenVertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Klimboom is een creatieve school waar we geloven dat kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte nodig 
hebben om te leren. Naast de kernvakken als rekenen, taal en lezen en de basisvaardigheden geloven 
wij dat kinderen moeten leren dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel. Binnen ons curriculum 
besteden we veel aandacht aan uiteraard de fundamentele vakken (taal en rekenen). Maar daarnaast 
ook aan het leren over jezelf (persoonsvorming). En over jezelf, anderen en de wereld om je heen 
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(burgerschapsvorming). Op IKC De Klimboom is ruimte voor eigen initiatief voor kinderen en wordt 
door kinderen en leraren veel samengewerkt. In de ontwikkeling van de kinderen staat de leerkracht 
centraal. Wij geloven dat ieder kind alles kan leren, wanneer de basis goed wordt aangeleerd.

Het onderwijsconcept van De Klimboom biedt ruimte aan kinderen om eigen initiatieven te nemen en 
doet een beroep op zelfstandig en actief leren van kinderen. Wij vinden het van belang dat binnen ons 
onderwijs de natuurlijke nieuwsgierigheid en het creërend vermogen van kinderen blijvend wordt 
gestimuleerd en kinderen werkelijk betrokken zijn bij het leren. Het onderwijs wordt in een veilige, 
inspirerende en gestructureerde leeromgeving aangeboden. Bij ons doet iedereen er toe en leren we en 
werken we samen. Wij vinden dat alles leren is en van alles kan worden geleerd. Iedereen krijgt gelijke 
kansen, wordt uitgedaagd, en krijgt ruimte. Iedereen wordt gestimuleerd eigen initiatieven te nemen. 
Iedereen kan en mag zichzelf zijn, iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, we bieden een 
duidelijke structuur waarin verwachtingen voor iedereen duidelijk zijn. En dit alles doen we door te 
werken vanuit vertrouwen.

Om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen verdienen ze onze zorg. Hier 
hebben ze recht op. Om de juiste zorg te kunnen bieden is samenwerking tussen ouders en school van 
groot belang. De zorg op De Klimboom wordt gecoördineerd door de Intern begeleider (IB-er). We 
maken gebruik van een vaste structuur. Deze structuur heet de cyclus van handelingsgericht werken en 
opbrengstgericht werken. Om optimale zorg te kunnen bieden volgen we de ontwikkeling van alle 
leerlingen nauwgezet. Methodegebonden toetsen en de CITO-LVS (leerlingvolgsysteem) toetsen geven 
ons inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
gevolgd aan de hand van twee meetinstrumenten, KIJK (Vloer 1) en Viseon (Vloer 2,3 en 4). De 
leerkracht (en eventueel de IB-er) observeert leerlingen in de groep. We analyseren de opbrengsten en 
stellen een plan van aanpak op. De overzichten van VISEON en de onderdelen van KIJK die betrekking 
hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling worden twee keer per jaar in een gesprek met de IB-er 
besproken en geanalyseerd. In dit gesprek worden ook vervolgacties besproken. Uit intern onderzoek is 
gebleken dat medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de Klimboom het 
schoolklimaat veilig vinden. Wel stellen wij ons ten doel, in onze nieuwe school, nog meer te werken 
aan het versterken van onze identiteit op dit gebied, gekoppeld aan onze schoolvisie. Dit houdt in dat 
wij nog meer en beter willen uitdragen waar wij voor staan, wat wij verwachten en wat er toe doet 
binnen De Klimboom om onze leerlingen iedere dag optimaal te kunnen laten leren en ontwikkelen 
binnen onze veilige leergemeenschap. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

IKC De Klimboom maakt jaarlijks een plan met doelen op die verbonden zijn met het schoolplan dat 
opgesteld is over vier jaar. Na ieder schooljaar worden doelen geëvalueerd en de evaluatie vastgelegd 
in het jaarverslag. Van hieruit worden doelen aangescherpt of opnieuw geformuleerd. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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In de bijlage staat zowel het jaarverslag 2018-2019 als het jaarplan 2019-2020.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:45  - 14:45 14:45 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:45  - 14:45 14:45 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:45  - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30 12:30 - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag: Vloer 1,2 (groepen 1 t/m 4) uit 12.30u

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Vloer 1 (groep 1/2) dinsdag en donderdag

Gym Vloer 2, 3, 4 (groep 3 t/m 8) dinsdag en donderdag

Zwemmen (recreatief) Vloer 4 (groep 7) 6x nog nader te bepalen

Sportdagen Vloer 1, 2, 3, 4 3x in het jaar
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

pinksteren 01 juni 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Schoolarts, Fysio, Logopedie op afspraak op afspraak

Binnen IKC De Klimboom is een logopediepraktijk, een praktijk voor kinderfysiotherapie en zijn 
verschillende ambulante ondersteuners aanwezig. Ook worden kinderen vanuit de GGD opgeroepen bij 
de schoolarts.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO het Ruimteschip, SKAR, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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