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Een Spectrum aan mogelijkheden
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“Een Spectrum aan mogelijkheden”

Het Spectrum is een plek waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelschool, zorg, muziek,

sport en creativiteit samenkomen. We passen elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs

toe in het dagelijks werken met de kinderen. Wij bieden een veilige en bruisende omgeving

waarin het kind en zijn ontwikkeling de hele dag centraal staat. We leren samen van en met

elkaar waarbij het zelfvertrouwen groeit door de ervaringen die we meemaken.

De schoolgids is een wettelijk verplicht document.

U kunt in deze gids lezen wat de “spelregels” bij ons op school zijn. Daarnaast wordt u

geïnformeerd over allerlei praktische zaken. Actuele informatie vindt u in de digitale

nieuwsbrief; de Caleidoscoop en op de website van de school: www.hetspectrumhoorn.nl

Naast deze gids ontvangt u jaarlijks een bijlage. Daarin staat informatie over het nieuwe

schooljaar zoals vakanties en groepsverdeling.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids.

Met vriendelijke groet,

Het team van Het Spectrum
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Het verhaal achter onze naam

De school bestaat sinds 2002 en heeft de naam

Het Spectrum gekregen. Het woordenboek

verklaart het woord “spectrum” als een

kleurenreeks, die ontstaat bij ontleden van licht,

bijvoorbeeld een prisma. Als tweede uitleg wordt

genoemd ”een gevarieerde reeks”.

Elk kind brengt kleur in het leven. Elk kind heeft

zijn eigen kleur (karakter, geloof, uiterlijk). Samen

vormen kinderen een kleurrijke

school-gemeenschap.

Kleuren staan op zichzelf en kleuren beïnvloeden

en versterken elkaar. Op deze manier zullen

kinderen van Het Spectrum van elkaar leren en

elkaar versterken.

De bedoeling – visie en missie

“Opbrengstgericht boeiend onderwijs"

Het Spectrum biedt een veilige uitdagende

leeromgeving waarbinnen kinderen kwalitatief

hoogstaand onderwijs dat aansluit aan de eisen

van deze tijd. Wij bieden kinderen de kans zich

breed te ontwikkelen met zelfvertrouwen als

basishouding.De kernwaarden die nodig zijn om

de missie mogelijk te maken

De kernwaarden zijn:

● Nieuwsgierig zijn

● Zelfvertrouwen

● Zelfkennis

● Eigenaarschap

● Verbinding

Oecumenische basisschool Het

Spectrum behoort tot Stichting Penta

Het Spectrum wordt bestuurd door stichting Penta.

De twaalf scholen behorend tot deze stichting

hebben een eigen levensbeschouwelijke en

onderwijskundige identiteit. Iedereen binnen de

stichting werkt vanuit dezelfde missie en visie.

Ons doel is helder, al onze scholen willen het

beste uit “Emma” halen, waarbij we haar leren dit

waardevol in te zetten in de samenleving. Emma is

4,7 of 11 jaar oud. Emma is Maarten, Lucy,

Youssef of Manon. Emma is ieder kind op iedere

Penta-school.

De wereld om ons heen verandert snel. Wij leren

Emma haar toekomst vorm te geven in een gezond

en gelukkig leven, als onderdeel van de

maatschappij. Dit vereist dat onze professionals

vooruit moeten kijken, risico’s moeten durven

nemen en dat vraagt lef. Kortom een proactieve

houding om maatschappelijke ontwikkelingen te

vertalen in concreet handelen.
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Onze oecumenische kernwaarden

● Iedereen is welkom, we respecteren elkaar

en staan open voor verschillende religies

en culturen. 

● We vieren samen de christelijke feesten,

we zijn samen 1 school. 

● We leven normen en waarden na en zijn

verantwoordelijk voor onze keuzes. 

Onze oecumenische uitgangspunten

De Penta-scholen zijn bijzonder omdat zij op

basis van hun christelijke achtergrond graag

willen dat leerlingen, leerkrachten, ouders en

de school: 

● … zich kunnen ontwikkelen (er is ruimte

voor ontwikkeling). 

● … zich blijven verwonderen (het unieke

van de ander of het andere respecteren). 

● … elkaar steeds ontmoeten (om samen te

leren, te spelen, te werken, als school

verbonden te zijn). 

● … elkaar inspireren (leven en leren vanuit

een bron). 

 

Identiteit is een belangrijk thema op Het

Spectrum. Deze maakt ons tot wie we zijn.

We zijn een kleurrijke school omdat elk kind,

elke ouder en elke leerkracht zijn of haar eigen

kleur meebrengt en zo Het Spectrum tot een

veelkleurig geheel maakt.

Hierbij vinden we elkaar in de waarden:

vrijheid, verbondenheid, betrokkenheid,

verscheidenheid en aandacht voor groei en

bloei van elk kind. 

Wij maken de leerlingen bekend met de

christelijke traditie. Dit doen wij door de

verhalen, symbolen en feesten uit de

christelijke traditie in ons onderwijs een plek te

geven. Daarnaast willen wij kinderen bekend

maken met andere religieuze en

levensbeschouwelijke tradities die deel uit

maken van de wereld waarin wij leven. 

We gebruiken voor de levenslessen en

burgerschapsvorming de methode De

Vreedzame School. 

  

Belangrijke kernbegrippen hierbij

zijn

● Respect: We horen bij elkaar, respect voor

elkaar, verschillen en overeenkomsten

ervaren en accepteren, oog, oor en hart

hebben voor elkaar, gelijkwaardigheid,

conflicten kunnen oplossen en open zijn

naar een ander.  

● Duidelijkheid: Duidelijkheid door de hele

school, bij de BSO en ouders, waarden en

normen zichtbaar, hanteren van dezelfde

regels/uitspraken zoals "Stop hou op".

Leren omgaan met (ongewenst) gedrag,

oplossen van conflicten met dezelfde

stappen, leren omgaan met de afspraken. 

● Samen en voor jezelf verantwoording

nemen: Anderen kunnen op je rekenen, je

doet dingen met volledige inzet, je geeft

anderen niet de schuld, je belooft niks wat

je niet kunt doen.

  

Kindcentrum Het Spectrum

Het Spectrum is samen met

kinderopvangorganisatie 't Herdertje een

Kindcentrum geworden.

Een Kindcentrum is een organisatievorm waarin

school, kinderopvang en eventuele andere

partners met elkaar samenwerken om kinderen

een sluitend aanbod per dag te bieden. Dit met

‘’een missie en visie op leren en ontwikkeling

van kinderen”, dus één pedagogische aanpak.
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Basisontwikkeling

Basisontwikkeling streeft ernaar dat lezen,

schrijven en rekenen niet van

spelactiviteiten worden afgezonderd en in

aparte programma's worden ondergebracht.

Alles is erop gericht om de vier-, vijf- en

zesjarigen thematisch bezig te laten zijn met

spel- en leeractiviteiten in elkaars verlengde.

Als je zorgt voor betekenisvolle activiteiten,

dan kun je erop rekenen dat de kinderen

betrokken, gemotiveerd en geïnteresseerd zijn.

Dat zijn precies de voorwaarden om te leren

van activiteiten. De ontwikkeling is het best te

stimuleren in de context van een spel. 

 

De spelontwikkeling verloopt van manipulerend

spel via rollenspel en constructiespel naar de

bewuste leeractiviteit. Tijdens dit spel kun je de

vaardigheden ontwikkelen die het kind nodig

heeft om tot de bewuste leeractiviteit te

komen. 

 

Ontwikkeling is een sociaal proces. Het komt

tot stand door interactie tussen kinderen en de

omgeving. Hierbij is de rol van de leerkracht

erg belangrijk.

Bemiddelende leerkrachten doen

ertoe

Leerkrachten hebben verschillende taken en

rollen. Om er een paar te noemen:

● Het opbouwen van een rijke

speelleeromgeving

● Deelname aan het spel

● Weloverwogen en geplande begeleiding en

instructie

● Observeren

De leerkracht bemiddelt tussen de inbreng van

de kinderen en de doelen waaraan zij werkt.

Door het spel te begeleiden verbindt zij de

twee bedoelingen: het spel wint voor de

kinderen aan betekenis en de leerkracht brengt

leermomenten in die de

handelingsmogelijkheden van het kind

uitbreiden.

Brede ontwikkeling als doel

Bij een brede persoonsontwikkeling gaat het

om lange-termijn doelen, waar mensen hun

leven lang aan werken. Ze zorgen ervoor dat je

op een zinvolle manier aan de samenleving

kunt bijdragen.

Welke kwaliteiten horen bij een brede

persoonsontwikkeling?

● Actief zijn en initiatieven tonen

● Communiceren en taal

● Samen spelen en samen werken

● Verkennen van de wereld

● Uiten en vormgeven

● Voorstellingsvermogen en creativiteit

● Omgaan met symbolen, tekens en

betekenissen

● Zelfsturing en reflectie

● Onderzoeken, redeneren en problemen

oplossen
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De bouwstenen voor ons onderwijsaanbod, met

ontwikkelingsgerichte kenmerken, zijn

kernactiviteiten en thema’s. Kernactiviteiten

zijn gezamenlijke activiteiten die ervoor zorgen

dat het kind ontwikkelt van de spelactiviteit

naar de bewuste leeractiviteit. 

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten zijn bouwstenen voor de

leerkracht. Aan de hand van deze bouwstenen

kan de leerkracht zelf een passend aanbod

voor de leerlingen samenstellen, waarin ook de

inbreng van de kinderen verwerkt is.

Welke lesmethodes gebruiken wij?

Een leeromgeving die uitnodigend en veilig is

en zorgen dat ieder kind de kans krijgt om zich

als zelfstandig individu te ontwikkelen. Dit zien

wij als onze taak op Het Spectrum. Zo willen wij

een stevige basis creëren van waaruit uw kind

zelf op weg kan naar volwassenheid. Dit

uitgangspunt bepaalt voor ons de keuze van

onderwijsmethoden, accenten in de leerstof en

organisatievormen.

Nu volgt een overzicht van de lessen en de

lesmethoden die we dit schooljaar gebruiken.

Door de leerstof aan te bieden middels het

gebruik van deze leermiddelen, de wijze

waarop deze leermiddelen worden ingezet en

de leertijd die wordt gereserveerd voor deze

inhouden, voldoet Het Spectrum aan de

kerndoelen en de wettelijke eisen zoals

verwoord in artikel 9 van de Wet Primair

Onderwijs.

Het rekenonderwijs

Vanaf groep 1 komt uw kind op een speelse

manier in aanraking met getallen herkennen en

tellen. Alle rekenonderdelen lopen in de

praktijk door elkaar in de verschillende

thema’s. In de groepen 1/2 wordt vanuit het

spel en met ontwikkelingsmateriaal aan de

basis van het reken-wiskundeonderwijs

gewerkt. Wij gebruiken de materialen van de

methode “Met Sprongen Vooruit”.

We maken ook gebruik van de leerdoelen

gecijferdheid van het CPS. Begrippen als veel,

weinig, eerste, laatste, meer en minder worden

ervaren en aangeleerd.

Wegen, tellen, passen en meten worden als

activiteiten in de thema’s verwerkt. In de

bouwhoek zijn de kinderen aan het passen en

meten, wat van belang is voor het ruimtelijk

inzicht.

Vanaf groep 3 werken wij met de methode

Wereld in getallen. Het inzichtelijk maken van

allerlei bewerkingen is een belangrijke plaats in

het aanleren van rekenstrategieën. Er wordt

veel aandacht besteed aan hoofdrekenen,

schattend rekenen en de getallenlijn. In de

hoogste groepen komt ook het rekenen met de

zakrekenmachine aan bod om eigen

schattingen en oplossingen te controleren

en/of te vergelijken. Naast de methode werken

de kinderen ook met ander remediërend of

juist verrijkend materiaal. Zoals Maatwerk,

Rekentijgers, Rekenen XL en Met Sprongen

Vooruit.

Nederlandse Taal

In groep 1-2 wordt binnen de thema’s veel

aandacht besteed aan het vergroten van de

woordenschat. Dit doen we via diverse
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gespreksactiviteiten. Deze gespreksactiviteiten

hebben als doel de verstaanbaarheid, het

luisteren en het vertellen te versterken.

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de

leerdoelen, geletterdheid, woordenschat en

begrijpend luisteren van het CPS. De methode

Schatkist, voorloper van Veilig Leren Lezen,

wordt ingezet om ons taalaanbod te verbreden.

Het taalonderwijs is te verdelen in 3

vaardigheden, namelijk de mondelinge

taalvaardigheid, de leesvaardigheid en de

schrijfvaardigheid. De leesvaardigheid

bespreken we nader bij het vak lezen.

We werken vanaf groep 4 met de methode Taal

op Maat. De methode heeft een aparte leergang

voor spelling: de methode Spelling op Maat. De

kinderen leren hiermee zelfstandig spellen met

behulp van de spellingsregels.

Het leesonderwijs

We werken dagelijks met Veel Lezen, Niveau

omhoog, Leesplezier (VNL). Deze methode

vergroot de leesmotivatie van kinderen

waardoor de resultaten verbeteren. De boeken

in de schoolbibliotheek worden regelmatig

vernieuwd met de nieuwste boeken.

In groep 1-2 vinden allerlei voorbereidende

activiteiten plaats om de belangstelling voor

het lezen te stimuleren. Wanneer een kind

belangstelling heeft voor letters en lezen zal de

leerkracht hier aandacht aan besteden. Hierbij

maken wij gebruik van de leerdoelen van

gecijferdheid, geletterdheid, woordenschat en

begrijpend luisteren van het CPS.

De schoolbibliotheek

In samenwerking met de openbare bibliotheek

lenen wij boekjes uit in de groepen 1t/m 3.

Dit om de taalontwikkeling en woordenschat

thuis te stimuleren.

In groep 3 wordt de methode Veilig Leren

Lezen gebruikt en leren de kinderen om op een

gestructureerde manier te lezen. Losse klanken

en letters worden met elkaar verbonden en

later geautomatiseerd. De kinderen leren al

snel nieuwe woorden lezen met letters die ze

hebben geleerd. Veilig Leren Lezen sluit aan bij

wat wij belangrijk vinden bij ons op school;

concrete mogelijkheden en materialen om in te

spelen op de verschillen tussen de leerlingen.

Er is bijvoorbeeld een maangroep voor

kinderen die net beginnen met het

leesonderwijs en een zongroep voor kinderen

die al vlot kunnen lezen. Zo sluiten wij aan bij

de behoeften van ieder kind.

Wereldoriëntatie

Het gaat hier om het onderwijs dat uw kind

inleidt in de kennis over de omringende wereld

in de breedste zin van het woord. Aspecten

daarvan zijn; geestelijke stromingen,

gezondheidseducatie, burgerschap, oriëntatie

in de tijd, in de ruimte en in de natuur. Op heel

veel momenten wordt gesproken over de

wereld om ons heen en brengen wij de

kinderen kennis bij over het heden en verleden

van de aarde. Algemene ontwikkeling vindt

plaats d.m.v. thema's die cyclisch elke 4 jaar

aan bod komen, middels de thema's van

“Alles-in-1". Maar ook aan de hand van

projecten, kringgesprekken, spreekbeurten,

inspelen op actualiteiten en interesse van het

moment.

9



Bewegingsonderwijs

Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van

de methode Basislessen Bewegingsonderwijs

van Wim van Gelder. De kleuters spelen en

sporten dagelijks buiten of in de speelzaal. De

groepen 1-2 krijgen 1 keer per week les van

onze vakdocent bewegingsonderwijs en 1 keer

van de eigen leerkracht.

De groepen 3 tot en met groep 8 krijgen

wekelijks twee keer 45 minuten les van onze

vakdocent bewegingsonderwijs.

De gymlessen vinden plaats in de speelzaal aan

de Volkerakweg (groep 1-2), in sporthal de Bres

en buiten rondom de school voor de groepen 3

t/m 8.

Voor de gymles heeft uw kind gymkleding en

schone gymschoenen nodig.

ICT

De chromebooks en tablets zijn onderdeel van

onze samenleving en dus niet weg te denken

uit het onderwijs. In de groepen 1-2 gebruikt

uw kind een chromebook of Ipad voor

educatieve spelletjes over kleuren, vormen,

klanken en tellen. Zit uw kind in groep 3 t/m 8

dan gebruikt het een chromebook voor het

oefenen van spelling, rekenen, opzoeken van

informatie en het maken van presentaties. De

oefeningen zijn afgestemd op de methodes die

worden gebruikt. In alle lokalen hangt een

touchscreen als digibord.

Sociale emotionele ontwikkeling

Leren omgaan met jezelf en de ander is een

belangrijk onderdeel van de methode De

Vreedzame School. Door uw kind vaardig te

maken in het samen oplossen van een ruzie,

het leren inzien dat een ander een andere

mening mag hebben, leert uw kind zichzelf te

plaatsen in de maatschappij.

We betrekken u als ouder ook bij deze

ontwikkeling, omdat deze niet los is te zien van

situaties die uw kind thuis meemaakt.

De Vreedzame School is een compleet

programma voor basisscholen voor sociale

competentie en democratisch burgerschap. Het

beschouwt de klas en de school als een

leefgemeenschap, waarin kinderen zich

gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en

waarin kinderen leren om samen beslissingen

te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen

voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en

voor de gemeenschap, en staan open voor de

verschillen tussen mensen.
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Jaarcyclus - volgen van uw kind

● September: een kennismakingsgesprek

met de leerkracht over uw kind

● November: voortgangsgesprek op basis

van resultaten methodegebonden toetsen

● Februari: voortgangsgesprekken op basis

van resultaten, o.a. de Citotoetsen

● Juni: optionele voortgangsgesprekken op

basis van resultaten, o.a. de Citotoetsen

We willen een goed beeld van uw kind en alle

andere kinderen op school krijgen. Hier zorgen

we voor door middel van observaties,

groepsbesprekingen, leerling besprekingen,

toetsen en oudergesprekken. Deze

systematische routine noemen we het

leerlingvolgsysteem. Alle relevante gegevens

over uw kind worden hierin bijgehouden.

Uiteraard met inachtneming van de wettelijke

regels voor recht op privacy.

Zo wordt uw kind getoetst

Groep 1-2

De Parnassys leerlijnen worden ingezet voor

het volgen van de ontwikkeling van de

kinderen.

Groep 3

De leesmethode is verdeeld in kernen, na

iedere kern worden bepaalde vaardigheden

getoetst en gecommuniceerd met ouders.

De eerste zes kernen gaan vooral over de

letters die uw kind moet gaan beheersen.

Daarna worden andere dingen belangrijk,

zoals, hoofdletters, begrijpend lezen, zelf

verhaaltjes schrijven, hardop lezen en in

zichzelf lezen.

De rekenmethode is verdeeld in blokken, na

een blok is er een toets. De eerste blokken

gaan vooral om het bekend raken met getallen

die een bepaalde hoeveelheid aanduiden. In de

volgende blokken gaat het om het splitsen van

getallen, het bedenken en oplossen van erbij

en eraf sommen, automatiseren van de

sommen onder de tien, waarmee wordt

bedoeld dat een kind het antwoord van een

som onder de tien snel kan geven.

Groep 3 tot en met 8

Er zijn methode gebonden toetsen net als in

groep 3.

Halverwege januari t/m februari en in juni

worden de volgende Cito-toetsen afgenomen:

● De drie-minuten toets, waarbij de

ontwikkeling van u kind op het gebied van

het technisch lezen wordt getoetst.

● De Spellingtoets, een dictee waarmee het

niveau van spelling wordt bepaald.

● De rekentoets, waarmee de ontwikkeling

op het gebied van rekenen wordt getoetst.

● De toets begrijpend lezen. Deze toets

wordt afgenomen vanaf groep 5.

Groep 8

Tijdens een speciale ouderavond wordt u

geïnformeerd over het schoolkeuzetraject en

de mogelijkheden van het vervolgonderwijs.

In oktober/november krijgt u het voorlopig

advies voor uw kind m.b.t. het voortgezet

onderwijs.



Dit is gebaseerd op de bevindingen van de

school zoals de vorderingen, de indruk van de

betrokken leerkrachten en diverse toets

uitslagen. Dit advies wordt met u en uw kind

besproken.

In februari/maart volgt het definitieve

schooladvies. Hierbij is rekening gehouden met

de capaciteiten, met sociaal-emotionele

factoren zoals motivatie, zelfstandigheid en

doorzettingsvermogen. U en uw kind worden

door Het Spectrum geïnformeerd over de open

dagen van de verschillende

scholengemeenschappen.

Als het bekend is welke school u en uw kind

hebben gekozen, geeft u dit door aan de

school. Wij verzorgen vervolgens de

administratieve afwikkeling met de school die

is gekozen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap heeft de afname van een Eindtoets

voor leerlingen van groep 8 verplicht gesteld.

Wij maken gebruik van de IEP-toets en deze zal

halverwege april worden afgenomen. Als een

leerling de eindtoets beter maakt dan de school

gezien het schooladvies verwachtte, dan dient

de basisschool het schooladvies te

heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot

een wijziging in het schooladvies, maar er kan

ook beslist worden dat het schooladvies niet

wordt aangepast. Soms is het resultaat van de

eindtoets minder dan verwacht. In dat geval

past de school het schooladvies niet aan.

Uw kind ontwikkelt zich op eigen

wijze

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen

wijze. Het onderwijs is zo georganiseerd dat

het zoveel mogelijk aansluit bij wat het kind

aankan of nodig heeft. Dit doen we in

samenwerking met ouders en specialisten.

Als de lesstof te makkelijk is

Kinderen met een extra begaafdheid hebben

ook onze aandacht. Wanneer uw kind te weinig

wordt uitgedaagd is de kans groot dat het zich

gaat vervelen. Is uw kind hoog- of meerbegaafd

dan wordt het onderwijsaanbod aangepast aan

zijn of haar niveau. Dit kan bijvoorbeeld door

het compacten en verrijken van de leerstof.

Is er sprake van een hoog- of meerbegaafde

leerling, zowel op intellectueel als op

sociaal-emotioneel en creatief gebied, dan

doen wij een beroep op onze

hoogbegaafdheidsspecialist die bij ons op

school werkzaam is.

Wat houdt compacten en verrijken

nu eigenlijk in?

Compacten en verrijken is het zodanig

verzorgen van aanpassingen in de reguliere

lesstof uit de methode dat de leerstappen

worden vergroot. Onnodige oefening en

herhaling wordt achterwege gelaten zodat de

leerling in minder lestijd dan gebruikelijk is

toch de einddoelen van het leerjaar halen. Bij

verrijking gaat het er niet om dat de leerling

meer werk krijgt, maar dat hij/zij werk krijgt

met meerwaarde. Verrijking is onder te

verdelen in verdieping en verbreding.

Verdieping sluit aan op de basisstof en de

reguliere stof. Verbreding is een uitbreiding

van de reguliere stof.



Als het even niet lukt in de klas

Het gebeurt soms dat een leerkracht opmerkt

dat een kind moeite heeft om bij te blijven in

de lessen of langere tijd niet lekker in zijn of

haar vel zit. Als de leerkracht dit bij uw kind

opmerkt zal deze dit met u bespreken. Waar

nodig maakt de leerkracht gebruik van het

advies van de intern begeleider en andere

specialisten binnen de school. Mocht dit niet

voldoende zijn dan wordt dit voorgelegd in een

leerlingbespreking. Meerdere leerkrachten

overleggen dan wat de school kan doen om de

situatie van uw kind te verbeteren. Suggesties

en afspraken die hier zijn gemaakt worden

vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. In

overleg met de intern begeleider kan besloten

worden om een handelingsplan op te stellen

waarmee de leerkracht kan werken aan een

structurele oplossing voor uw kind.

Soms is meer expertise nodig van

een ondersteuningsteam

Als de situatie van uw kind complex is kan dit

ook worden besproken in het

ondersteuningsteam. Naar aanleiding van het

advies kan het handelingsplan worden

bijgesteld, een observatie gedaan worden in de

klas of onderzoek aangevraagd worden. In

samenwerking met de intern begeleider geeft

het ondersteuningsteam advies over de inhoud

van het handelingsplan. Het bespreken van uw

kind kan alleen als u, als ouder, de school

toestemming geeft om uw kind aan te melden.

U wordt dan uitgenodigd om bij de bespreking

aanwezig te zijn, juist om op transparante

wijze met u samen te werken. Het

ondersteuningsteam bestaat, naast de intern

begeleider, de leidinggevende en de betrokken

leerkracht(en) uit deskundigen zoals

jeugdhulpverlener, een orthopedagoog of een

ambulant begeleider.



Voor ieder kind passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend

Onderwijs ingegaan om ervoor te zorgen dat

ieder kind onderwijs krijgt dat hem of haar zo

goed mogelijk helpt ontwikkelen, zo dicht

mogelijk bij huis. Sinds de invoering van de wet

hebben alle scholen zorgplicht: een school

moet haar leerlingen een passend

onderwijsaanbod bieden. Dit betekent dat als u

uw kind aanmeldt op Het Spectrum, wij

verantwoordelijk worden voor de best

passende plek. Als wij die zelf niet kunnen

bieden dan kijken wij waar dit wel geboden kan

worden. Dit kan een andere basisschool zijn,

maar ook speciaal basisonderwijs of speciaal

onderwijs. Als ouder wordt u bij elke stap in de

keuze voor passend onderwijs betrokken. In

het belang van uw kind wordt uiteraard uw

medewerking verwacht en bent u verplicht om

relevante informatie met de school te delen.

Met de invoering van passend onderwijs in

2014 is het een wettelijke verplichting voor

scholen om een schoolondersteuningsprofiel

op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die

de onderwijsinspectie stelt. Dit

schoolondersteunings-profiel wordt jaarlijks

herzien. Het geeft inzicht in de ondersteuning

die onze school kan bieden. Voor ouders is er

een beknopte ouderrapportage beschikbaar.

Deze kunt u bij de directie van de school

opvragen.

Passend Onderwijs West Friesland

Om passend onderwijs in de omgeving

mogelijk te maken hebben de basisscholen

(ook speciaal onderwijs) in West- Friesland zich

verenigd in het samenwerkingsverband

passend onderwijs West Friesland.

Het samenwerkingsverband ondersteunt

scholen bij het aanbieden van passend en nabij

onderwijs.

Hulp van trajectbegeleider

Als uw kind meer of andere ondersteuning

nodig heeft dan Het Spectrum kan bieden,

wordt een trajectbegeleider ingeschakeld om

het best passend aanbod te vinden binnen

Passend Onderwijs West Friesland. De

trajectbegeleider coördineert een nieuwe

plaatsing, ook als die eventueel binnen het

speciaal (basis)onderwijs is.

Verwijsindex

De verwijsindex Noord-Holland(VIN) is een

internettoepassing waar professionals, zoals

leerkrachten, kinderen (0 tot 23 jaar ) kunnen

aanmelden, als zij constateren dat er zich in de

ontwikkeling mogelijk problemen voordoen.

Wanneer twee professionals melding maken

over hetzelfde kind dan ontstaat een “match”

en ontvangen de professionals hierover een

bericht. Zij kunnen vervolgens afstemmen wie

de zorg coördinerende taak rondom het kind

op zich neemt. Die samenwerking leidt tot een

eenduidige aanpak. Voor de aanmelding wordt

u als ouders altijd eerst om toestemming

gevraagd. De aanmelding wordt na uiterlijk 24

maanden automatisch uit het systeem

verwijderd.



U als ouder bent de belangrijkste persoon voor

uw kind, maar ook voor school bent u een

belangrijke partner. Want als u betrokken bent

bij wat uw kind op school doet dan heeft dat

een positieve invloed op uw kind en zijn of

haar prestaties.

De vaste contactmomenten

gedurende het schooljaar, waar u

wordt verwacht

Het kennismakingsgesprek

Als uw kind overgaat naar een volgende groep

dan zorgen de leerkrachten voor een goede

overdracht. U wordt in september of oktober

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met

de nieuwe leerkracht.

De informatieavond

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar

wordt u uitgenodigd voor een informatieavond.

U krijgt van de leerkrachten uitleg over het

lesprogramma en de reeds geplande

activiteiten van het schooljaar.

Voortgangsgesprekken

In november en februari wordt u uitgenodigd

voor een persoonlijk 10-minutengesprek. Dan

kunt u met de leerkracht de schoolvorderingen

van uw kind bespreken. Vanaf groep 5 zijn de

kinderen bij dit gesprek aanwezig.

Voor de laatste Citoresultaten (in juni) vindt

geen gesprek plaats, tenzij de leerkracht denkt

dat dit noodzakelijk is, of wanneer u nog een

gesprek met de leerkracht wilt.

Als u gescheiden bent

Voor de leerkracht is het belangrijk om in het

geval van een scheiding met beide ouders

contact te hebben over het welzijn en de

leerprestaties van een kind.

Als u gescheiden bent hanteert Het Spectrum

de volgende richtlijnen:

● Een oudergesprek houdt de leerkracht in

principe met beide ouders tegelijkertijd.

● Bij zwaarwegende redenen kan de

school/leerkracht besluiten met de ouders

apart het oudergesprek te voeren.

● De ouder die het ouderlijk toezicht heeft is

wettelijk verplicht om de andere ouder op

de hoogte te houden van de

ontwikkelingen die het kind op school

doormaakt. Wij gaan er in ieders belang

van uit dat die verplichting wordt

nageleefd.

● In het geval dat er geen contact is tussen

de ouders dan kan de school hier alleen

rekening mee houden als de school op de

hoogte is.

● De leerkracht verschaft beide ouders

dezelfde informatie.

● De leerkracht heeft en houdt te allen tijde

een onpartijdige rol.

● De leerkracht mag nieuwe partners van

ouders niet afzonderlijk informatie

verstrekken. Een nieuwe partner mag een

ouder vergezellen tijdens een ouderavond.

● Een nieuwe partner mag tijdens de

tien-minutengesprekken alleen aanwezig

zijn als de andere gezaghebbende ouder

hier schriftelijk toestemming voor heeft

gegeven.



U ontvangt actuele informatie

Met enige regelmaat ontvangt u de nieuwsbrief,

de Caleidoscoop via onze Kwieb ouderapp.

Verder vindt u alle actuele informatie op onze

website en brengen de

leerkrachten u regelmatig op de hoogte van de

ontwikkelingen in de groep van uw kind.

Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten op school

(denk aan lees- en luizenouder, knutsel- en

techniekouders) dan spreken we van

ouderparticipatie. Een meer formele vorm van

ouderparticipatie is wanneer ouders zitting

hebben in een medezeggenschapsraad of

oudervereniging. Ouderparticipatie gebeurt

vooral op school en wordt door leerlingen en

Oudervereniging

De school vaart er wel bij als de ouders de

helpende hand bieden. Door betrokkenheid

ontstaat er meer begrip en komt de

gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders

en school goed tot zijn recht. Het Spectrum

kent een oudervereniging. Deze functioneert

zelfstandig naast de directie en de MR. 

De taken van de oudervereniging bestaan uit

adviseren, meewerken en zelfstandig

optreden: 

● De oudervereniging kan adviezen geven

aan de MR en aan de directie, als het gaat

om zaken die vooral ouders aangaan. 

● De oudervereniging werkt mee aan binnen-

en buitenschoolse activiteiten. 

● Aan de hand van wat de ouderraadsleden

horen van andere ouders, kunnen zij zelf

het initiatief nemen om zaken aan de orde

te stellen. 

De activiteiten die de oudervereniging

ontplooien, kosten geld. Dat geld wordt

verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage en

eventuele inzamelingsacties. Per schooljaar

wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het

schooljaar 2022-2023 bedraagt de vrijwillige

ouderbijdrage € 32,50 per kind.

De ouders van kinderen die in de loop van het

jaar instromen, krijgen een aangepaste

ouderbijdrage.  

De oudervereniging vergadert één keer per

maand. Er is altijd een lid van het

managementteam aanwezig tijdens de

vergaderingen. 

Medezeggenschapsraad

Via de MR kunt u als ouder samen met het

team meedenken en meebeslissen over beleid

en andere belangrijke onderwerpen binnen Het

Spectrum. De directie kan samen met de MR

het draagvlak toetsen voor voorgenomen beleid

en bepaalde plannen. De MR kan ook op eigen

initiatief onderwerpen aan de orde stellen

namens zichzelf of namens u als ouder of

leerkrachten. De MR houdt zich bezig met

onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn

zoals de vakantieplanning, de formatie, de

schoolbegroting en het beleid ten aanzien van

schoolontwikkeling.

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk

geregeld in de Wet Medezeggenschap op

Scholen (WMS). De directie is verplicht, wat

betreft een scala aan onderwerpen, om

instemming of advies te vragen aan de MR

alvorens een besluit formeel te nemen. De MR

werkt met een formeel reglement waarin de

werkwijze conform de wet is uitgewerkt. De MR

is voor iedereen toegankelijk.



De MR bestaat uit 6 personen, 3 ouders en 3

leerkrachten. Zij zijn respectievelijk gekozen

door ouders. De MR vergadert ongeveer 6x per

jaar.

De notulen van de vergadering zijn beschikbaar

op: www.hetspectrumhoorn.nl

Gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad (GMR)

De twaalf scholen die behoren tot Stichting

Penta hebben allen een eigen

medezeggenschapsraad (MR), bestaand uit een

ouder- en personeelsvertegenwoordiging. In de

medezeggenschapsraad wordt gesproken over

zaken betreffende de eigen school. In de GMR

worden onderwerpen besproken die voor alle

scholen van belang zijn.

Het bestuur van Stichting Penta dient m.b.t.

een aantal zaken, bijvoorbeeld betreffende

personeel en schoolorganisatie, instemming en

goedkeuring te vragen aan de GMR.

De GMR bestaat uit 10 personen; 5 ouders en 5

leerkrachten. Zittingsduur is op dit moment

drie jaar. Elk jaar zijn er wel verkiezingen,

opdat er minder kans bestaat dat een

substantieel deel van de raad ineens vervangen

wordt.

Er wordt geprobeerd expertise te verdelen over

een aantal beleidsterreinen zoals die ook voor

de Raad van Toezicht gelden namelijk:

● Financiën

● Human Resource Management (HRM)

● Bestuurlijke verhoudingen

● Onderwijs en Jeugdzorg

● Filosofie, antropologie en theologie

Hierover vindt u informatie op de website van

Stichting Penta www.stichtingpenta.nl

De GMR is bereikbaar via het volgende

mailadres; GMR@stichtingpenta.nl

De bestuurder en raad van toezicht

Stichting Penta

Binnen Stichting Penta is er een scheiding

tussen bestuur en toezicht.

De bestuurder, mevrouw Gea Koops, is

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van

Stichting Penta en haar medewerkers en legt

hierover verantwoording af aan de Raad van

Toezicht en stakeholders.

De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie

van de doelstelling van Stichting Penta, de

strategie, risico’s en de financiële

verslaglegging (vaststelling begroting en

jaarrekening). Ook ziet zij toe op de kwaliteit

en de naleving van wet- en regelgeving.

Richting de Bestuurder vervult de Raad van

Toezicht de werkgeversrol.

De raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Dhr. J-W. (Jan Willem) Bloem, voorzitter RvT 

Mevr. A.D.J.(Sandra) van Rijnbach, lid

RvT, onderwijscommissie  

Dhr. P.T.E. (Peter) Reenalda, lid RvT, voorzitter

Auditcommissie 

Dhr. K.F. (Fred) Meertens, lid RvT 

Dhr. R.R. (Rob) Klinkers, lid RvT, lid

Auditcommissie 

http://www.hetspectrumhoorn.nl
http://www.stichtingpenta.nl
mailto:GMR@stichtingpenta.nl




Kinderopvang 0 tot 4 jaar 

Het Kinderdagverblijf en de Spelenderwijsgroep

van 't Herdertje zijn gesitueerd in de school op

de benedenverdieping aan de Volkerakweg. Het

zijn lichte, ruime groepen waar kinderen

worden uitgedaagd tot spel en spelend leren.

Tevens zijn er ook meerdere faciliteiten voor de

allerkleinsten en is er voor de kinderen een zee

van ruimte om te spelen, te eten, te drinken, te

slapen en te ontdekken. Zo creëren we een

uitdagende speel- leerplek waar kinderen zich

optimaal kunnen ontwikkelen. 

Op het KDV en SPW  van 't Herdertje werken we

met de VVE methode ‘Startblokken’. De

pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om

activiteiten en spel aan te bieden die passen bij

de wereld van het kind. Want als kinderen

enthousiast worden over een thema gaan ze

echt leren! Spelen staat centraal, we bieden

nadrukkelijk geen schoolse activiteiten. 

BSO 4 tot 12 jaar 

School is voor de meeste kinderen intensief,

daarom vindt 'Herdertje het belangrijk dat de

tijd op de BSO wordt ervaren als vrije tijd, net

zoals kinderen vrije tijd hebben als zij

thuiskomen uit school.

Zij zorgen er dan ook voor dat op de BSO van

alles te doen en te beleven is. Zo is er een ruim

aanbod aan materialen en wordt er met

regelmaat activiteiten ondernomen en

uitstapjes georganiseerd. De BSO begint vanaf

het moment dat kinderen uit hun klas komen

tot uiterlijk 18:30 uur.

De VSO (Voorschoolse opvang) is geopend van

6.45 uur tot 8.30 uur. De BSO groepen zijn

gevestigd aan de Volkerakweg.

 Contactgegevens

't Herdertje : 0229-263563

Spelenderwijs

Twee- en driejarigen willen zelf de wereld

ontdekken en nieuwe dingen leren. Op onze

Spelenderwijsgroep nodigen we kinderen uit

om vrij te spelen, maar ook gezamenlijke

activiteiten te doen

Beste start voor basisschool

Wij bieden peuters activiteiten aan die hun

fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren

en hen op een speelse manier helpt bij het

krijgen van grip op de wereld. Een betere start

kunnen wij ze niet geven.

Samenwerking met de basisschool

De ontwikkeling van kinderen staat bij de

Spelenderwijsgroep centraal. De

Spelenderwijsgroepen gaan steeds intensiever

samenwerken met basisscholen, om een

doorgaande ontwikkellijn van kinderen te

waarborgen.

http://www.kinderopvanghoorn.nl/startblokken/
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