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Inleiding
Voor je ligt de schoolgids van Klein Rotterdam. Klein Rotterdam is de basisschool van Stichting
GROOS. Stichting GROOS is een jong schoolbestuur, dat is opgericht in 2018.
GROOS (Rotterdams voor trots) staat voor Gers Rotterdams Onderwijs en Ontwikkeling op Scholen.
Stichting GROOS is 31 augustus 2020 gestart met de basisschool Klein Rotterdam voor algemeen
bijzonder onderwijs in Rotterdam Zevenkamp. Op grond van onze jarenlange ervaring als
onderwijsprofessionals en ouders zien wij mogelijkheden om het onderwijs zo in te richten, dat alle
kinderen en volwassenen leergeluk ervaren.
Het is onze ambitie een leer- en ontwikkelcommunity voor 0-18 te zijn, waarbij de beperkende
grenzen vervagen, zoals de grens tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de grens tussen
leeftijdsgroepen, de grens tussen school en vrije tijd en de grenzen tussen niveaus.
Het is onze plicht een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen te stimuleren en te faciliteren. Op
deze manier wordt selectie uitgesteld en hebben kinderen langer de tijd om de basisvaardigheden
en executieve functies te ontwikkelen, die nodig zijn voor vervolgonderwijs.
In onze leer- en ontwikkelcommunity levert iedereen een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
en volwassenen. Kwaliteit van onderwijs staat voorop en we hebben hoge verwachtingen van onze
kinderen en volwassenen. Als mini-maatschappij nemen wij samen de pedagogische
verantwoordelijkheid.

Leeswijzer
De schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze kinderen. Als u voor ons kiest, dan kiest
u ervoor om onderdeel van onze community te worden. Samen bouwen we verder aan het best
mogelijke onderwijs voor onze kinderen. Dit is een ontdekkingsreis. Niet alle dingen staan al vast en
soms zullen we zaken aanpassen als we er achter komen dat dit beter werkt.
Tot slot kun je in de schoolgids natuurlijk alle informatie vinden over praktische zaken, bijvoorbeeld
over de schooltijden en vakanties.
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.stichtinggroos.nl en op www.kleinrotterdam.nl.
Veel leesplezier,

Stefanie Langelaar
Directeur-bestuurder
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Visie en waarden
De identiteit van Klein Rotterdam:
Op Klein Rotterdam mag ieder kind en volwassene zichzelf zijn en we accepteren elkaar. We vinden
het belangrijk om met respect en openheid om te gaan met verschillen tussen mensen, zoals
verschillen in geloofsovertuiging, afkomst en geaardheid. Dit verwachten we van iedereen. We
vinden het belangrijk om thema’s op dit gebied te bespreken. Iedereen is anders, maar we zijn
allemaal gelijkwaardig.
We verbinden ons aan het Agoraonderwijs (zie https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/).
‘Met Agora formuleren we een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het
huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren. De bedenkers van Agora
willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen.
Ieder kind leert op zijn of haar manier.’
‘Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende (het kind/de leerling) in de lead.
Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt
wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag
(challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de
leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach (Agoriaanse Meester) aan bod. De
coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.’
We bieden ontwikkelingsgericht onderwijs. We kijken naar wat werkt voor onze kinderen en wat
aansluit op hun ontwikkeling. Dat doen we door te kijken naar hoe kinderen gemotiveerd zijn en
worden en naar wat werkt volgens de wetenschap. Ook kijken we naar succesvolle voorbeelden uit
binnen- en buitenland.
Voorbereiding op de maatschappij:
Wie ben je, wat kan je, wat zijn je mogelijkheden? Door een minimaatschappij met elkaar vorm te
geven, leren kinderen zich te verhouden naar zichzelf en de wereld om hen heen.
Burgerschapsonderwijs krijgt vorm in gesprekken over wat het betekent om samen te leven en hoe
leerlingen op een constructieve manier kunnen meedoen in de maatschappij.
Onze visie is:

Om leergeluk te ervaren hebben mensen vrijheid, autonomie en ruimte nodig,
in een rijke speelleeromgeving en sociale context, om vanuit motivatie en
nieuwsgierigheid te kunnen leren en ontwikkelen.
Onze waarden zijn:
Verbinding
We zijn een community waarin leerlingen, onderwijsprofessionals, ouders en partners, leren van en
met elkaar. We hebben aandacht voor elkaar en onze omgeving en iedereen voelt zich gezien.
Kinderen leren vooral veel van elkaar door samen te werken aan projecten.
Niet alleen kinderen leren, maar leren is voor alle betrokkenen. Iedereen kan optreden als
expertcoach.
Leren gebeurt niet alleen op school, maar in heel Rotterdam en daarbuiten. Kinderen leren de
wereld kennen en zich daarnaar te verhouden.
Verantwoordelijkheid in vrijheid
4
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Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid.
Mensen (kinderen en volwassenen) leren het beste wanneer zij zich vrij voelen van belemmeringen.
Dit betekent dat kinderen de eigen leervragen en leerdoelen stellen, vanuit interesse en motivatie
en daarmee eigenaar zijn van hun leerproces. Dit vraagt van iedere betrokkene om respect te
hebben voor de eigen autonomie en die van de medemens. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en leerprocessen van de kinderen en van elkaar. Dit betekent vorming van de persoon
op basis van ondersteuning om als vrij, verantwoordelijk en volwassen subject in de wereld te willen
staan. (Biesta, 2015). Met andere woorden ieder kind en volwassene kan zichzelf zijn.
Balans
We vinden het heel belangrijk dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn vel zit. De balans tussen wat
moet en wat mag moet in evenwicht zijn. Iedereen moet zich ‘welbevinden’. Dit draagt bij aan een
goede sfeer, aan plezier en willen leren. Je leert omgaan met tegenslag en voorspoed, je leert jezelf
kennen met je sterke kanten, uitdagingen en mogelijkheden.

KLEIN ROTTERDAM & SAMENWERKING
Kinderopvang
We werken samen met Peuter & Co en KindeRdam om kinderopvang te realiseren. In mei 2022 is er
gestart met een peutergroep. In schooljaar 2022-2023 is de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang
afhankelijk van de vraag van ouders. Bij voldoende kinderen per dag kan er die dag buitenschoolse
opvang geboden gaan worden. KindeRdam is hiervoor verantwoordelijk.
De verbinding tussen hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang is
herkenbaar in aanpak en thema’s die centraal staan bij de leeftijdsgebonden activiteiten. Op deze
manier ontstaat de doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar waar we met elkaar inhoud aan
geven.
Wil je je kind vrijblijvend aanmelden voor de peutergroep of BSO? Geef dit dan door aan KindeRdam
via https://www.kinderdam.nl/klein-rotterdam

Voortgezet onderwijs
LMC, een groot bestuur voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, start per 1 augustus 2022 Agora
voortgezet onderwijs. Op deze manier ontstaat er een doorgaande lijn van Agoraonderwijs.
Er zal gestart op de locatie van de Montessori Mavo gestart worden met een groep leerlingen van
leerjaar 1 vmbo-t, havo en vwo.
Voor meer informatie, zie: https://www.montessorimavorotterdam.nl/agora/

Agora-onderwijs
Klein Rotterdam is aangesloten bij de vereniging voor Agora onderwijs. Samen met de vereniging
wordt er opgetrokken om Agora in het po verder te ontwikkelen. We hebben hiervoor regelmatig
contact met de voorzitter Jan Fasen, kwaliteitsgroepen, de scholen die (voor een deel) ook po
bedienen en scholen die willen starten met Agora in po. Daarnaast nemen we als team zoveel
mogelijk deel aan de verenigingsdagen en brengen we bezoeken aan andere Agorascholen. Voor
meer informatie over de vereniging, zie https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/

Rollen en verantwoordelijkheden in school
We werken met de volgende rollen en verantwoordelijkheden in de leer- en
ontwikkelcommunity. Nu de school nog niet zo groot is, worden rollen gecombineerd. Hoe groter de
school groeit, hoe meer de rollen kunnen worden uitgekristalliseerd.
De personele bezetting bij de start van 2022-2023 ziet er als volgt uit:
5
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Ma
Di

Jonge kind
Ien Wolfhagen
Mylène van Opijnen
Henna Tjoe-A-On
Mylène van Opijnen

Oude kind
Edward van Aken

Overig
Stefanie Langelaar

Edward van Aken

Stefanie Langelaar
Hélène de Grood
Alda Bernhard (middag)
Wo
Ien Wolfhagen
Edward van Aken
Stefanie Langelaar
Henna Tjoe-A-On
Hélène de Grood
Fatma Sener (ochtend)
Do
Ien Wolfhagen
Edward van Aken
Stefanie Langelaar
Hélène de Grood
Alda Bernhard (middag)
Henna Tjoe-A-On IB
Vrij
Ien Wolfhagen
Edward van Aken
Stefanie Langelaar om de
Mylène van Opijnen
week
Coaches/onderwijsexperts: Ien Wolfhagen, Mylène van Opijnen, Edward van Aken, Henna TjoeA-On
Administratie: Alda Bernhard
Kunstexpert, sociale veiligheid: Hélène de Grood
IB: Henna Tjoe-A-On
Schoolmaatschappelijk werk: Fatma Sener

Directie: Stefanie Langelaar

Leerling
Ons streven is dat de leerling in regie is over zijn eigen leerdoelen en leerroute. De leerling bepaalt
samen met zijn groepscoach wat hij wil leren, hoe hij dat gaat doen en wat hij daarvoor nodig heeft.
Wat betreft het basisaanbod (taal en rekenen) bekijkt de leerling samen met de groepscoach in
welke niveaugroepen hij deelneemt. De leerling toont zijn ontwikkeling in de gesprekken met de
groepscoach en in een portfolio. De leerling voert minimaal drie keer per jaar een gesprek over zijn
ontwikkeling met ouders en groepscoach, in het begin, midden en eind van het schooljaar. Hierin
worden ook afspraken gemaakt over het onderwijsaanbod.

Ouder
De ouder is voor de leerling belangrijk bij het maken van keuzes en het ondersteunen in de
ontwikkeling. Hierover hebben de ouder en de groepscoach regelmatig contact met elkaar. Ouders
kunnen bijdragen aan de leer- en ontwikkelcommunity op een manier die bij hen past. Ouders
kunnen bijvoorbeeld optreden als vakexpert. Het is onze wens dat de leer- en ontwikkelcommunity
is ook voor de ouders een plek om zich te kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Ouders
zijn welkom om een bijdrage te leveren. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn in de rol van begeleiding
tijdens excursies.

Groepscoach
De verantwoordelijkheid voor een basisgroep ligt bij de groepscoach. De groepscoach is
verantwoordelijk voor de start en afsluiting van de dag. Daarnaast is de groepscoach
verantwoordelijk voor de coaching van zijn leerlingen en monitort hij samen met de leerling en de
ouders de ontwikkeling van de leerling.
De groepscoach is verantwoordelijk voor een thema-aanbod binnen de afdeling/heterogene groep.
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De groepscoach kan hiernaast ook een of meer andere hieronder beschreven rollen
vervullen. Groepscoaches en onderwijsexperts werken vaak samen op een groep en kunnen zo ook
van elkaar leren. De groepscoach kan verschillende expertrollen vervullen.

Onderwijsexpert
Tussen 9:15 en 14:15 zijn er instructiemomenten voor taal en rekenen van onderwijsexperts. De
onderwijsexpert stemt met zijn leerlingen af over instructie en verwerking.

Vakexpert
Binnen en buiten de onderwijstijd spelen vakexperts van zowel binnen als buiten de school een
grote rol. Vakexperts geven workshops en inspiratiesessies vanuit hun eigen expertise, waar
kinderen voor kunnen kiezen. Vakexperts kunnen daarnaast andere experts ondersteunen en
bijdragen aan schoolontwikkeling vanuit hun expertise.

Zorgexpert
Wanneer een kind of het gezin extra zorg nodig heeft op het gebied van leren en ontwikkelen,
worden zorgexperts van zowel binnen als buiten de school ingeschakeld. Partners buiten de school
hierbij zijn bijvoorbeeld CJG, wijkteam, Veilig Thuis, Primair Passend Onderwijs (PPO),
fysiotherapeut, logopedist, enzovoort. Binnen de school heeft Henna Tjoe-A-On de rol van intern
begeleider. Zij coördineert de zorg die nodig is en ondersteunt de groepscoaches.

Overige expert
Overige rollen die in dienst staan van de school zijn conciërge, administratief medewerker,
pedagoog, directie of buurtwerk.

Ouders en vrijwilligers
Iedereen is welkom om vanuit zijn passie en kwaliteiten een bijdrage te leveren aan de leer- en
ontwikkelcommunity.

Stagiaires
Klein Rotterdam werkt graag samen met verschillende mbo-, hbo en wo-opleidingen om startende
professionals op te leiden.

KLEIN ROTTERDAM & PEDAGOGISCH KLIMAAT
Op Klein Rotterdam zorgen we samen voor een fijne sfeer waarin je kind zich thuis voelt. Op onze
school zijn rust, structuur en betrokkenheid belangrijk. Je kind ontwikkelt zelfvertrouwen en ontdekt
zijn of haar talenten. Onze school is een plek om te leren. Fouten maken hoort erbij. Daar leren de
kinderen juist van.
Klein Rotterdam is een community waarin iedereen zichzelf mag zijn. We bouwen aan gezamenlijke
gewoontes en tradities. Deze zijn gericht op groeien en samen gelukkig zijn. We begeleiden de
groepsvorming en doen onderzoek naar het gevoel van veiligheid en geluk op school.
Ieder kind is anders en heeft een eigen leerrecept. Daarvoor hebben wij 12 ingrediënten
opgesteld:
1. Op Klein Rotterdam worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze ondernemen en
ontwikkelen.
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2. De leerdoelen van de kinderen zijn leidend voor het onderwijsaanbod.
3. Ieder kind heeft zijn eigen leerrecept nodig om tot leergeluk te komen.
4. Kinderen worden ingedeeld in basisgroepen, waar leeftijden en leerniveaus gemengd zijn en
waar er van en met elkaar geleerd wordt.
5. De voortgang van kinderen wordt gevolgd en vastgelegd in een portfolio en
leerlingvolgsysteem, naast de minimale wettelijke vereiste toetsen.
6. Kinderen bepalen in overleg met de groepscoach de eigen leerdoelen en zij zijn zelf eigenaar
van hun ontwikkeling.
7. De groepscoach is verantwoordelijk voor maximaal 15 kinderen en begeleidt, steunt, coacht
en waardeert de kinderen in hun leerprocessen.
8. Op Klein Rotterdam is heel de wereld het leslokaal en zijn alle mensen experts.
9. Klein Rotterdam streeft ernaar om een inclusieve school te zijn.
10. Op Klein Rotterdam leer je om te gaan met teleurstellingen, successen en overwinningen.
11. Klein Rotterdam reflecteert continu op leergeluk en stelt de begeleiding bij als het nodig is.
12. Op Klein Rotterdam leer je goed voor jezelf, voor anderen en je omgeving te zorgen.
Om een veilig pedagogisch klimaat te waarborgen werkt Klein Rotterdam met de aanpak van School
Wide Positive Behaviour Support (SWPBS). In het schooljaar 2020-2021 is Klein Rotterdam direct
aangesloten bij het wijknetwerk van Positive Behaviour Support (BPS). In het schooljaar 2021-2022 is
het team van Klein Rotterdam begeleid in het implementatieproces op school. Dit traject loopt door
in 2022-2023. Met PBS zal wordt gewerkt aan een positief en stimulerend pedagogisch klimaat,
waarin iedereen dezelfde taal spreekt en gedragsverwachtingen voor iedereen helder zijn.

KLEIN ROTTERDAM & ONDERWIJS
De inhoud van ons onderwijs baseren we op de kerndoelen en referentieniveaus. Het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt deze. De kerndoelen en referentieniveaus beschrijven
wat kinderen aan het eind van de basisschool moeten kunnen. Het basiscurriculum is gebaseerd op
verplichte kerndoelen.
Elk kind heeft zijn eigen leerroute en het onderwijs wordt op Klein Rotterdam in drie vormen
aangeboden:

Challenges door eigen leervragen
Als eerste vorm werken kinderen aan challenges waarbij zij projectmatig en onderzoeksmatig eigen
leervragen beantwoorden. De coach begeleidt het kind in het plan, de uitvoering en evaluatie van
zijn zoektocht. Experts in en om de school kunnen hierbij worden ingeschakeld. Het antwoord op de
zoektocht wordt gepresenteerd en het proces wordt geëvalueerd. Een kind doorloopt op die manier
een eigen cyclus van leren en ontwikkelen. De onderwerpen die in de challenges aan bod komen,
zijn te koppelen aan de kerndoelen.

Thematisch aanbod
Als tweede vorm is er een thematisch aanbod. Met het thematisch aanbod worden vakken en
disciplines in samenhang aangeboden en worden kinderen geïnspireerd vanuit hun leefwereld bij te
dragen aan het thema én om buiten hun leefwereld kijkjes te nemen. De thema’s en bijbehorende
activiteiten (binnen en buiten school, met de eigen leerkrachten of externe experts) worden
vormgegeven vanuit de kennis en leerbehoeftes van de kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
Jeelo (zie jeelo.nl).
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Jeelo biedt kerndoeldekkende activiteiten rondom thema’s, waarin naast de basisvakken alle vakken
samenkomen, zoals kunst, burgerschap, verkeer en wereldoriëntatie. Bij het invullen van de thema’s
kijken de coaches naar behoeftes en interesses van de kinderen die op dat moment spelen. Jeelo
wordt ingezet in lessen voor de hele groep of groepjes, of bij inspiratiesessies. Een inspiratiesessie is
een groepsactiviteit die als doel heeft te inspireren.
Een thema loopt van vakantie tot vakantie en wordt afgesloten met themapresentaties door de
kinderen. Per thema worden één of twee excursies georganiseerd.

Voorbereidend taal en rekenen voor het jonge kind
Voor kinderen in de kleuterleeftijd vormen de basisvakken geen apart onderdeel. Spelend leren
staat centraal voor het jonge kind, waarbij we de thema’s van Jeelo volgen. In het spel in de hoeken
en groepsactiviteiten komen alle doelen aan bod, ook voorbereidend taal (lezen, woordenschat,
spreken en luisteren) en rekenen. We creëren een taalrijke omgeving door het aanbieden van
voorlezen, liedjes zingen en opzeggen van versjes, meespelen in de hoeken, activiteiten van Jeelo.

Rekenen en taal in niveaugroepen
Als derde vorm bieden we de basisvakken taal en rekenen in niveaugroepen. De intensiviteit die
nodig is, is afhankelijk van de leerbehoeftes van de leerling. Voor iedere leerling kan het verschillend
zijn hoe zij meedoen in de niveaugroepen. De expert stemt daarop af.

Methodes
Fonemisch bewustzijn (CPS)
4-6
Gecijferd bewustzijn (CPS)
4-6
De leeshoek
6-7 jaar
Jeelo (wereldoriëntatie, taal,
4-12 jaar
Rekenen 4-6 jaar
lezen, spelling, kunst,
burgerschap, verkeer, engels)
Gynzy (rekenen, taal, spelling) 6-12 jaar
Getal en Ruimte (rekenen)
6-12 jaar
Klinkers
6-12 jaar
Naast deze methodes gebruiken wij ook allerlei andere bronnen ten goede van de ontwikkeling van
de kinderen.

Verantwoording kerndoelen
Het ministerie van OCW heeft 58 kerndoelen geformuleerd waar scholen aan moeten werken.
Daarvan zijn er zes gericht op de Friese taal, waardoor er 52 overblijven waaraan wij als Klein
Rotterdam moeten werken.
Met de instructies in de basisgroepen en lessen en inspiratiesessies rond het thematisch aanbod
wordt er kerndoeldekkend gewerkt.

Basisgroepen
Op Klein Rotterdam werken we met heterogene basisgroepen. Schooljaar 2022-2023 starten we met
twee basisgroepen. Eén voor 4-7 jaar en één voor 8-12 jaar. Bij groei werken we toe naar drie
basisgroepen voor de volgende leeftijden: 4-6/7 jaar, 7-10 jaar en 10-12 jaar. We vinden het
belangrijk om ook activiteiten met alle leeftijden te doen, zoals gym, buitenonderwijs iedere vrijdag,
buitenspelen, inspiratiesessies en themapresentaties.
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Samenwerkend leren
In een groep met kinderen van meerdere leeftijden leren kinderen heel veel van elkaar. Ze leren hoe
je met elkaar omgaat en hoe je voor elkaar zorgt. Zo komt het samenwerkend leren op een
natuurlijke wijze aan bod. Ook wordt er bij eigen leervragen, thematische activiteiten of taal- en
rekenactiviteiten samengewerkt. Hierdoor verbeteren relaties en daarmee de sfeer in de groep.
Kinderen worden actief betrokken bij de les. de leerlingen helpen elkaar in het leerproces. Een
leerling die de lesstof nog niet beheerst, kan ondersteund worden door een medeleerling. Op zijn
beurt leert dat kind weer hoe iets te verwoorden en uit te leggen.

Betekenisvol leren
Nieuwsgierigheid krijgt vorm binnen betekenisvol leren. Dit betekent dat de dingen die onze
leerlingen leren, aansluiten bij echte situaties. Hierdoor snappen kinderen beter waarom ze iets
leren. We maken daarbij gebruik van echte materialen en gaan de wijk in voor opdrachten. Of we
halen de wijk de school in en nodigen bijvoorbeeld de tandarts uit als het over tandverzorging gaat.
Heb je een beroep, hobby of passie die aansluit bij onze lessen. Dan nodigen wij je graag uit voor een
inspiratiesessie.

Spelend leren
Kinderen en volwassenen zijn nieuwsgierig. Dit merk je doordat kinderen willen spelen en
ontdekken. Kinderen leren de wereld kennen via hun zintuigen en via verschillende materialen, zoals
zand, klei of water. De principes van onderzoekend en ontwerpend leren worden toegepast bij het
thematisch aanbod, de challenges en de basisvakken. Kinderen leren de wereld kennen in de veilige
en leerrijke schoolomgeving, door bijvoorbeeld de supermarkt, de dokter of de werkplaats van de
fietsenmaker op te zoeken of de school in te halen.

Plannen
Vanaf dat kinderen op Klein Rotterdam starten, zijn het plannen en zelfstandig kunnen werken
belangrijke vaardigheden. Dat begint bij kiezen van een activiteit als je 4 bent, naar het met hulp
bepalen van je activiteiten op een dag, tot al je taken indelen in een week. We leren kinderen hoe ze
om moeten gaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig of met hulp keuzes kunnen maken, zodat
de coach momenten heeft waarop hij ongestoord kinderen individueel of in kleine groepjes kan
begeleiden.
Het werk aan de basisvakken wordt elke dag volgens vaste afspraken ingepland, om voldoende tijd
aan de lopende doelen te kunnen besteden. Challenges worden voornamelijk in de middag gepland.
Thema-activiteiten kunnen in de dagstart en dagafsluiting voorkomen of tijdens een inspiratiesessie.

Dagritme
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vast dagritme. Dit geeft voorspelbaarheid en
duidelijkheid, wat onder andere voorwaarden zijn om tot spelen, werken en leren te komen. Voor
beide groepen ziet een dagritme er als volgt uit.
Ma-vrij
8:30-9:00

Inloop

Onderwijstijd

9:00-10:15
10:15-10:30

Opening en werkblok 1
Buiten spelen

1 uur 15 min
15 min

10:30-10:45
10:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30

Eten en drinken
Werkblok 2
Buiten spelen
Eten en drinken

15 min
1 uur 15 min
15 min

Inhoud
Inchecken, plannen, starten
met je werk
Thema’s, basisvakken
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Taal/wereldoriëntatie
Thema’s, basisvakken
Geen lestijd
Taal/wereldoriëntatie
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12:30-12:45

Opladen

15 min

12:45-14:30

Werkblok 3 en afronden

1 uur en 45 min

Sociaal-emotionele
ontwikkeling/lezen/kunst
Challenge, thema’s,
basisvakken

Totaal 5,25 uur
Met het vijfgelijkedagenmodel komen we op een jaartotaal van 997,5 uur waar een minimaal van
940 door het ministerie van OCW is vastgesteld. Eind schooljaar 2021-2022 heeft de school bij de
MR het voorstel neergelegd om de woensdag eerder uit te zijn. Dit is nog in onderzoek bij de
publicatie van de schoolgids op 1 sept.

Buitenonderwijs
We vinden het belangrijk dat kinderen in verbinding staan met de natuur, dat zij kennis en
vaardigheden opdoen in en over de natuur en dat zij profiteren van de voordelen van het buiten zijn.
In de natuur zijn heeft volgens verschillende onderzoeken en positieve invloed op de mens. (Zie ook
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm) Ook weten we dat
kinderen tegenwoordig steeds minder buitenspelen. Iedere vrijdagochtend hebben we daarom
buitenonderwijs. We krijgen les op de Taka Tuka tuin of bij de tuintjes op school. Ook kan het zijn
dat er buiten activiteiten rond het thema worden georganiseerd. We vragen ouders hier rekening te
houden met kleding en schoenen.

Bewegingsonderwijs
Ook voldoende bewegen is goed voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Op dinsdag en
donderdag hebben we bewegingsonderwijs in de gymzaal en in de speelzaal voor de jongste
kinderen. Kinderen gymmen in gymkleding en gymschoenen.

KLEIN ROTTERDAM KWALITEIT & ZORG
Visie op zorg
Op Klein Rotterdam vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat
ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. Sommige kinderen hebben wat meer
ondersteuning of uitdaging nodig. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs en de nodige zorg zoveel
mogelijk binnen de setting van school gebeurt en aansluit op de behoeftes van het kind. Dit doen we
door onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen met eventuele verschillende
partners.

Kwaliteitszorg
We vinden het bieden van kwalitatief goed onderwijs heel belangrijk. Daarom dragen we zorg voor
de kwaliteit. Het team kijkt hoe de kinderen zich ontwikkelen. Onderwijsexperts en coaches
stemmen met de kinderen de doelen af en baseren zich daarbij op de leerlijnen van Stichting
Leerplan Ontwikkeling, de leerlijnen en -doelen uit gebruikte methodes en de leerlijnen uit
Leerlijnen voor het basisonderwijs (Nieuwleren.nl). Hiervoor evalueren we dagelijks de
onderwijsresultaten van de kinderen en elk kind wordt regelmatig besproken. We zijn van mening
dat we het altijd een beetje beter kunnen doen. Door de kwaliteit te volgen blijven we verbeteren.
Ieder kind heeft een coach die regelmatig met het kind evalueert op de leerdoelen op de drie
onderwijsvormen. Zorgbeslissingen worden samen met ouders en het kind genomen; het kind en
ouders hebben waardevolle inbreng en zicht op zijn eigen leerproces/leerkwaliteiten en moeilijkheden. In het kinderrechtenverdrag, artikel 12, wordt dit recht verankerd in
kinderparticipatie.
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Doelen en leerlijnen
Er wordt gewerkt met overzichten van doelen en leerlijnen. Hiervoor worden diverse bronnen
gebruikt: de website van het SLO, Leerlijnen voor het basisonderwijs van NieuwLeren en de
leerlijnen zoals beschreven in de methodes zelf. Kinderen worden hierop geobserveerd en formatief
getoetst. Dit gebeurt tijden instructiemomenten door middel van diagnostische gesprekken. Op die
manier krijgt de onderwijsexpert de niveaus en ontwikkelingen van de kinderen in beeld, zonder
daarvoor methodegebonden toetsen af te hoeven nemen. Mocht een onderwijsexpert het nodig
vinden om methodegebonden toetsen af te nemen, dan is hij/zij daar vrij in. Hierbij is het belangrijk
dat het kind inziet wat hij/zij eraan heeft, namelijk inzicht in wat je al goed kan en waar je nog extra
in kan oefenen. We willen nadrukkelijk voorkomen dat kinderen te veel druk ervaren door toetsen.
Eigen leervragen
Voordat kind aan een challenge begint, moet er toestemming zijn van de coach. Challenges worden
voorbereid, gemonitord en geëvalueerd in het portfiolio STERiK. Het kind start het leerproces en
stelt bij waar nodig. De coach begeleidt en evalueert het resultaat samen met het kind. Zijn de
doelen bereikt, waarom wel of niet en wat dat betekent voor het stellen van doelen bij een volgende
challenge.
Thematisch aanbod
Om kerndoeldekkend te werken, heeft Klein Rotterdam gekozen om thema’s aan te bieden met
behulp van Jeelo.
Jeelo is flexibel in te zetten door de hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten die Jeelo rijk is. Het
team kijkt per thema naar de behoeftes van de groep en kan bewust kiezen bepaalde activiteiten toe
te voegen aan een thema of juist weg te laten. Ook kunnen zelfbedachte activiteiten toegevoegd
worden.
Basisvakken (taal en rekenen)
Gynzy is voor de basisvakken de belangrijkste bron. Kinderen hebben inzicht in de doelen waaraan
gewerkt wordt, de coach kan in real time zien wat de kinderen doen en hoe ze het doen en het
programma houdt alle data bij, waardoor de coach de ontwikkeling goed kan monitoren.
Lezen: Bij het jonge kind worden activiteiten rondom fonemisch en fonologisch bewustzijn,
letterkennis en aanvankelijk lezen spelenderwijs aangeboden. Middels inspiratiesessies wordt de
interesse voor de leesontwikkeling gewekt. Vanuit onderzoek is bekend dat de leesontwikkeling niet
spontaan op gang komt en dat inspiratie en prikkeling nodig is (Eskes, 2020). Het leesonderwijs is zo
veel mogelijk geïntegreerd in de challenges van het kind en in de thema-activiteiten. Zo kunnen
leesoefeningen en -teksten inhoudelijk op het onderwerp van de challenge of het thema afgestemd
zijn. Bij het leesonderwijs wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen als ‘De Leeshoek’,
Pravoo, Veilig leren lezen, Bouw en Gynzy. Met behulp van IEP-toetsen uit het leerlingvolgsysteem
wordt het leesniveau in kaart gebracht en maatwerk geleverd. Voor elk kind wordt bijgehouden
waar het zich op de leerlijn bevindt.
Spelling: Gynzy wordt ingezet om de spellingcategorieën te oefenen en te leren. Voor spelling kan
ook gebruik worden gemaakt van internetpagina’s, zoals Junior Einstein. Het PI-dictee kan worden
gebruikt om het spellingniveau in kaart te brengen.
Schrijven: omdat het ontwikkelen van een goede schrijfmotoriek belangrijk is, hebben we de
methode Klinkers aangeschaft om dit dagelijks te oefenen. Er wordt aandacht besteed aan de fijne
motoriek op alle leeftijd. De fijne motoriek kan op allerlei manieren geoefend worden, zoals kleien,
kralen rijgen, tekenen en spelen met kleine voorwerpen.
Rekenen: Voor rekenen wordt gewerkt met Gynzy. Vooral in de basisschoolleeftijd is het belangrijk
dat de rekenvaardigheden stap voor stap goed worden aangeleerd en geoefend. Deze methode is
een belangrijk gereedschap voor de rekenexpert, voor het werken met verschillende niveaus per
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groep en instructie in niveaugroepen. Gynzy wordt gepersonaliseerd ingezet, waarbij het
uitgangspunt de doelen en volgorde per leerjaar is, zoals de methode dat aanbiedt. Hierbij kan per
kind afgeweken worden. Voor rekenen kan ook gebruik worden gemaakt van Getal en Ruimte. Dit
wordt vooral gedaan wanneer het voor een kind beter is om op papier te werken.

Leerlingvolgsysteem
Om de voortgang te monitoren hebben wij een zorgstructuur. Als bekostigde school zijn wij verplicht
de ontwikkeling van de kinderen te monitoren met behulp van erkende instrumenten. Voor het
jonge kind (tot en met 7 jaar) wordt er gewerkt met Kijk! om de kinderen te observeren en de
ontwikkeling te registreren.
Voor de kinderen vanaf 6 à 7 jaar werken we met leerlingvolgsysteem IEP. (https://www.bureauice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/) IEP wordt gebruikt voor tussentijdse toetsen en de
eindtoets in groep 8.
Op grond van de leerlingpopulatie wordt door de overheid een schoolweging bepaald. Als school
dien je vast te stellen naar welke resultaten je daarbij streeft. Ook Klein Rotterdam heeft een streven
bepaald. We streven ernaar dat 96% van de kinderen de eindtoets op niveau 1F haalt en 60%
daarvan op niveau 2F (taal) / 1S (rekenen). Op grond van voorgaande resultaten is door het geringe
aantal leerlingen dat de eindtoets heeft gemaakt, nog weinig te zeggen over het behalen van dit
streven.
1F is hierbij het niveau dat nodig is om naar vmbo bb/bk door te stromen. 2F/1S is het niveau dat
nodig is om naar vmbo tl, havo of vwo door te stromen.

Coaching
Op Klein Rotterdam zijn alle professionals samen verantwoordelijk voor de kwaliteit. Iedere coach is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coachgesprekken van zijn coachees. Op die manier kan de
coach wekelijks de voortgang in de gaten houden en korte gesprekjes voeren. De eigen coach is
aanspreekpunt voor ouders en externe partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling voor het kind.
Voor coaching gaan we uit van de Growth Mindset (Carol Dweck) en Didactisch Coachen (Voerman &
Faber, 2020). Contact met ouders is hierin heel belangrijk. Er zijn veel informele contactmomenten
bij halen en brengen en formele contactmomenten bij ouderbijeenkomsten en
voortgangsgesprekken. Bij tussentijdse vragen of bijzonderheden worden ouders benaderd.
Minimaal drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de coach
en het kind.
Ieder kind heeft een kindplan. Daarin zijn zijn of haar kenmerken, onderwijsbehoeftes en doelen
voor het schooljaar beschreven.

Overlegstructuur
Dagelijks wordt de dag voorbesproken en geëvalueerd. Iedere week is er teamoverleg. De ene week
over schoolbrede zaken, de andere week coachoverleg waarin de voortgang van de kinderen
besproken wordt en overige zaken rondom coaching.

Passend Onderwijs
In 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs houdt in dat de school intern zoveel
mogelijk de ondersteuning biedt die een kind nodig heeft, met de mogelijkheden binnen de school.
Hierbij valt te denken aan dyslexie, hoogbegaafdheid of andere bijzonderheden rond ontwikkeling.
De coach is verantwoordelijk voor de primaire zorg. De intern begeleider ondersteunt de coaches bij
vragen en trajecten rondom zorg. In het schoolondersteuningsprofiel van Klein Rotterdam staat
beschreven welke mogelijkheden en ambities onze school heeft voor de ondersteuning van
specifieke onderwijsbehoeften. Deze is voor inzage beschikbaar op school.
Als school van een bestuur in Rotterdam is Klein Rotterdam aangesloten bij het
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samenwerkingsverband van Rotterdamse schoolbesturen: PPO Rotterdam. (Passend Primair
Onderwijs Rotterdam: https://www.pporotterdam.nl/).
Onze schoolcontactpersoon van PPO, Susanne Greeve, ondersteunt de school bij hulpvragen op het
gebied van zorg en zij schakelt trajecten via PPO of externe zorg in, indien nodig. Voor ouders heeft
PPO ook een contactpersoon: Helma van den Ouwelant. Contactgegevens en informatie voor ouders
zijn te vinden op de site van PPO: https://www.pporotterdam.nl/contact/voor-ouders/. In sommige
gevallen blijkt dat speciaal (basis)onderwijs beter is voor een kind. Klein Rotterdam en PPO bieden
de nodige ondersteuning bij de overstap naar een meer passende onderwijsvorm.
Klein Rotterdam kan regelmatig een plek bieden voor kinderen die vanuit de vorige school zouden
blijven zitten, thuis zitten, of zouden worden doorverwezen naar s(b)o. Door onze
ontwikkelingsgerichte aanpak kan Klein Rotterdam in bepaalde gevallen passender onderwijs bieden
dan het traditionele klassikale systeem. Er gaat een uitgebreid proces van kennismaking en
informatieverzameling vooraf aan de aanname van kinderen in deze situaties. Bij aanname van
nieuwe kinderen wordt goed overwogen of het haalbaar is om een kind met extra zorg te bieden
wat het nodig heeft. Het kan gebeuren dat een kind met zorg niet aangenomen kan worden.

School Maatschappelijk Werk (SMW)
Iedere basisschool heeft een schoolmaatschappelijk werker voor ouders en/of het kind die
ondersteuning kunnen gebruiken bij de opvoeding of ontwikkeling van het kind. De
schoolmaatschappelijk werker kan zelf ondersteuning op school of doorverwijzen naar de juiste
hulpverlener. Onze schoolcontactpersoon is Fatma Sener.
Via school kunt u in contact komen met haar. Fatma is drie uur per week op Klein Rotterdam. Fatma
is voor ons de link met het wijkteam. Fatma is te bereiken op fatma.sener@smwr-rijnmond.nl.

KLEIN ROTTERDAM & GEZONDHEID en VEILIGHEID
Veiligheidsbeleid
We bieden een veilig pedagogisch klimaat. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich op een positieve en
prettige manier kunnen ontwikkelen. Samen met de kinderen komen we tot afspraken hoe we
omgaan met elkaar en de omgeving.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en dat niemand wordt
buitengesloten. We hebben daarom een Sociale Veiligheidsplan waarin beschreven wordt hoe we
werken aan een positief klimaat, hoe we gewenst gedrag versterken en bij ongewenst gedag
handelen. Wanneer een kind zich niet fijn of veilig voelt, onderzoeken we met alle betrokkenen wat
we kunnen doen om dat te verbeteren. Het sociale veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld. Het plan is te vinden op de website www.klein-rotterdam.nl .
In het kader van de sociale veiligheid zijn de volgende taken belegd:
Interne vertrouwenspersoon personeel,
kinderen en ouders
Aandachtsfunctionaris Veilig Thuis
Aanspreekpunt voor kinderen over ongewenst
gedrag
Coördinator sociale veiligheid en PBS
Interne vertrouwenspersoon personeel,
kinderen en ouders
Aandachtsfunctionaris Veilig Thuis

Hélène de Grood
h.degrood@klein-rotterdam.nl
Hélène de Grood
Alle coaches
Stefanie Langelaar i.s.m. Hélène de Grood
Hélène de Grood
h.degrood@klein-rotterdam.nl
Hélène de Grood
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Aanspreekpunt voor kinderen over ongewenst
gedrag
Coördinator sociale veiligheid en PBS

Alle coaches
Stefanie Langelaar i.s.m. Hélène de Grood

Meldcode Veilig Thuis
Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode Veilig Thuis.
Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een
professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en
structurele onveiligheid. Als we op school het vermoeden hebben dat een kind mogelijk slachtoffer
is van huiselijk geweld kindermishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing, zijn wij verplicht de
stappen van de meldcode te volgen. De stappen zijn:
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: In gesprek
Stap 4: Weging geweld
Stap 5: Melden en hulpverlening
Een uitwerking van de stappen van de meldcode zijn te vinden op
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/meldcode/.
Ouders en teamleden kunnen contact opnemen met de aandachtsfunctionaris Hélène de Grood als
er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hélène de Grood, 010-7200929;
h.degrood@klein-rotterdam.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In de basisschoolperiode kom je samen met je kind een aantal keer in contact met het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). In groep 2 onderzoeken en spreken ze jouw kind. Daarna nodigt een
medewerker van het CJG je uit en bespreekt hij/zij samen met jou de gezondheid en de ontwikkeling
van jouw kind. Dit wordt herhaald in groep 7. Naast deze onderzoeken krijg je in het jaar dat jouw
kind negen jaar wordt, een oproep van het CJG om je kind te laten vaccineren. Klein Rotterdam heeft
een eigen contactpersoon bij het CJG. Voor meer informatie, zie
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/rotterdam.

Gezondheidszorg en GGD
Alle kinderen zijn wel eens ziek. Als dit een besmettelijke ziekte betreft, verwachten wij van jou dat
je dit aan de school meldt. Indien nodig informeren wij zo spoedig mogelijk de ouders en GGD. De
school volgt hiervoor de richtlijnen van de GGD en de schoolarts.
Bepaalde besmettingen zijn wij als school verplicht te melden bij de GGD. In doen nodig, adviseert
de GGD de school over de juiste aanpak. Zie daarvoor Wat doet de basisschool als mijn kind een
besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft? | Rijksoverheid.nl
Bij gevallen van (vermoedelijke) corona baseren wij onze aanpak op het servicedocument van de
overheid. Wij zullen ouders informeren op het moment dat we maatregelen moeten nemen. Zie
voor het servicedocument https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-FunderendOnderwijs-20-mei-2022.pdf

Luizen
Luizen zijn op alle scholen een terugkerend probleem. We willen je als ouder vragen om je kind na
alle schoolvakantie en tussendoor ook regelmatig te controleren op luizen. Ieder schooljaar vragen
we enkele ouders die op school een extra controle bij alle kinderen willen doen. Controleren op
luizen doe je zo: Hoe controleer je op hoofdluizen? - YouTube
Wanneer een kind luizen heeft is het belangrijk dat goed te behandelen om besmetting naar andere
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mensen tegen te gaan. Dat gaat zo: Hoofdluis behandelen? Dat doe je zo - YouTube of Wat kan ik
tegen hoofdluis doen? - YouTube
Kinderen met luizen of neten worden niet naar huis gestuurd. De coach informeert de ouder van het
kind met luizen zo snel mogelijk. We verwachten dat de hoofdluis snel mogelijk behandeld wordt.
Mocht je thuis luizen ontdekken, vragen we je eerst je kind te behandelen. Wanneer er luizen
geconstateerd zijn, worden alle ouders in de groep op de hoogte gesteld met de vraag om hun kind
extra te controleren.

Gezonde leefstijl
We vinden een gezonde en actieve leefstijl heel belangrijk. We hebben verschillende eet- en
beweegmomenten op een dag.
•
•
•
•
•
•
•

Er is een gezamenlijk pauzemoment in de ochtend, maar kinderen kunnen ook eerder of
later hun pauze nemen.
We eten tussen de middag gezamenlijk de lunch.
Wij stimuleren een gezond tussendoortje, zoals groente of fruit en water.
De kinderen kunnen de hele dag door water drinken.
Verjaardagen: één van de belangrijkste dagen in het jaar; je kind is jarig! Dit mag gevierd
worden op school, als ouders en kind dit zelf ook willen. Klein Rotterdam is voorstander van
een eenvoudige en gezonde traktaties.
Als je kind iets niet mag eten vanwege een allergie, intolerantie, dieet of geloof, geef je deze
informatie aan ons door bij de inschrijving. Ook geef je dit door aan de leerkrachten. Zo
kunnen wij er samen voor zorgen dat jouw kind het juiste eet.
Iedere vrijdag is er buitenonderwijs met les op de tuin.

We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat er in de school, op het schoolplein en om de school
niet wordt gerookt. We leren onze kinderen de gevolgen van roken en dat niet-roken de norm is.
We sporten meerdere keren per week met de kinderen en ze spelen elke dag buiten. Op dinsdag en
donderdag kunnen we gebruik maken van de gymzaal in het gebouw. Wil je zorgen voor gymkleding
en gymschoenen?

KLEIN ROTTERDAM & OUDERS
Communicatie met ouders
We communiceren met ouders over de ontwikkeling van hun kind en van de school. We horen het
graag van als er iets aan de hand is met je kind. We willen op Klein Rotterdam graag samen leren.
Leerkracht-coaches, kinderen en ouders werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Alleen
samen met ouders kunnen we de beste begeleiding voor de kinderen bieden. De coach van jouw
kind is het eerste aanspreekpunt in de directe communicatie met betrekking tot alle schoolzaken.

Aanmelden
Heb je interesse om je kind aan te melden op Klein Rotterdam, dan kan dat door een afspraak te
maken met Stefanie Langelaar. info@klein-rotterdam.nl of 010-7200929. De procedure is als volgt.
Met alle nieuwe ouders vindt naast een rondleiding ook een individueel gesprek plaats.
Bij alle aanmeldingen wordt aan ouders gevraagd wat bijzonderheden van het kind zijn en de te
verwachten extra benodigde ondersteuning. Ook wordt besproken wat verwachtingen zijn over en
weer zijn en hoe ouders een bijdrage kunnen leveren aan de school.
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Inschrijven voor vierde verjaardag: wanneer er geen bijzonderheden zijn, wordt het kind
ingeschreven. Voor de start worden enkele wenmomenten afgesproken in overleg met ouders en
coach. Indien van toepassing wordt informatie ingewonnen bij de kinderopvang die het kind heeft
bezocht. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, wordt er intern overleg gevoerd over de
haalbaarheid.
Inschrijven zij-instroom vier- en vijfjarigen: de vorige school wordt altijd eerst benaderd en
bevraagd naar bijzonderheden. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, wordt het kind ingeschreven.
Voor de start worden enkele wenmomenten afgesproken in overleg met ouders en coach. Wanneer
een kind extra zorg nodig heeft, wordt er intern overleg gevoerd over de haalbaarheid.
Inschrijven zij-instroom vanaf zes jaar: de vorige school wordt altijd eerst benaderd en bevraagd
naar bijzonderheden. Bij extra zorg wordt het dossier opgevraagd. Voordat er overgegaan wordt tot
inschrijving, vinden er minimaal 2 wendagen of -dagdelen plaats. Bij signalen van extra benodigde
zorg kunnen er meer wendagen worden afgesproken. Als er meer partijen betrokken zijn bij de zorg,
wordt ook met contact opgenomen om een compleet beeld van het kind en de leer- en
ontwikkelbehoeftes te krijgen. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, wordt er intern overleg
gevoerd over de haalbaarheid. Klein Rotterdam streeft naar een maximum van 5% van kinderen met
gedragsproblematiek en 10% van kinderen met leerproblematiek.

Communityavonden
Klein Rotterdam heeft iedere periode tussen de schoolvakanties een community-avond voor ouders.
Dit kan gaan over de voortgang en ontwikkelingen van de school en ervaringen en feedback van
ouders. Dit is als een continue dialoog waarbij de organisatie en het aanbod van onderwijs steeds
wordt gespiegeld en aangescherpt. Ook kan de community-avond gaan over een ander thema
gericht op onderwijs en/of ontwikkeling. Daarbij kunnen ook externen uitgenodigd worden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een medezeggenschapsraad van ouders en personeel is verplicht. De MR vormt een belangrijke
officiële gesprekspartner voor de school en het bestuur. Iedere school is verplicht een MR te
hebben. Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR doorgenomen. De MR is
onmisbaar voor onze school. Standaard is de MR samengesteld uit ouders en personeelsleden, in
gelijke verhouding. Voor bepaalde belangrijke beslissingen heeft de MR de bijzondere bevoegdheid
van adviesrecht of instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht op informatie en kan zij eigen
initiatieven voorstellen. Der MR vergadert ongeveer zes maal per jaar en nodigt indien nodig de
directie uit. Alle ouders zijn welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. Deze zijn in
principe openbaar, behalve als er over personen wordt vergaderd. Je dient je van te voren bij een
MR-lid aan te melden als je bij de vergadering wilt zijn.
Het aantal ouders en leerkrachten hoort gelijk te zijn. Gezien de grootte van onze school, bestaat de
MR momenteel uit twee personen: namens het personeel Edward van Aken en namens de ouders
Nathalie Polanco. Voor meer info, zie https://infowms.nl/.

Bijdragen van ouders
Ouders leveren regelmatig een bijdrage aan de community door een interview, workshop,
inspiratiesessie, klussen, rijden en begeleiden naar een excursie, organiseren van kamp of feesten,
enzovoort. Heb je als ouder iets waarmee je ook graag een bijdrage levert? Laat het weten!
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KLEIN ROTTERDAM & PRAKTISCH
Schooltijden
De schooltijden op Klein Rotterdam zijn elke dag van 9.00-14.30.
Er is een inloop van 08.30-09.00.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22 t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 5 maart 2023
7 t/m 10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen voor de kinderen
Studiedag 1:
Ma 10 oktober2022
Studiedag 2:
Di 22 november 2022
Studiedag 3:
Ma 6 maart 2023
Studiedag 4:
Vrij 26 mei 2023
Studiedag/lesvrije dag 5:
Vrij 7 juli 2023
Deze zijn onder voorbehoud. Er kunnen zich wijzigingen voordoen. Je wordt ruim van te voren op
hoogte gesteld.

Contactgegevens
Adres:
Victor E van Vrieslandstraat 150
3069WC Rotterdam
010-7200929
info@klein-rotterdam.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Klein Rotterdam is een bekostigde school. Dit betekent dat de overheid de school betaalt. Van
ouders vragen we een vrijwillige ouderbijdrage die vergelijkbaar is met de vrijwillige ouderbijdrage
op andere scholen. De hoogte van de ouderbijdrage is €70,- per leerling per schooljaar. Dit bedrag
wordt ingezet voor excursies, thema’s en vieringen. Leerlingen die later in het schooljaar instromen
betalen minder. Zij krijgen een korting van €7,-per maand. Bij aanmelding krijgt u meer informatie
over de betalingswijze. Als het niet lukt om het (hele) bedrag (in een keer) te betalen gaan we in
gesprek over de mogelijkheden. Het bankrekeningnummer van school is: NL18RABO 0353 4677 31.
Wilt u de naam van uw kind vermelden en aangeven dat het voor het schooljaar 2022-2023 is.

Afwezigheid
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Wij registreren de aanwezigheid van de kinderen. Als een kind
niet wordt afgemeld of wordt thuisgehouden zonder geldige reden, noteren wij dit als ongeoorloofd
verzuim. Is een kind afwezig zonder afmelden, zullen wij ouders bellen. Bij ongeoorloofd verzuim zal
er een gesprek plaatsvinden met ouders. Leerplicht kan de aanwezigheid controleren.
Is je kind ziek, of om een andere reden afwezig of te laat, wil je dan bellen tussen 8:00 en 9:00 uur in
de ochtend. Als jouw kind voor een langere periode ziek is, zal de leerkracht contact met je opnemen
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om te informeren hoe het met je kind gaat.
Als een kind meer dan 16 uur binnen vier weken ongeoorloofd afwezig is, of 12 keer te laat aanwezig
is, zijn wij verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.
Een keer te laat zijn, kan gebeuren. Als een kind regelmatig te laat is, zullen we met de ouders en het
kind in gesprek gaan hoe ervoor gezorgd kan worden dat het kind op tijd komt.

Ziekte coach
Wanneer de groepscoach ziek is, bekijken we of de groep intern opgevangen kan worden. Er zijn
mogelijkheden om externen in te zetten. Helaas hebben alle scholen te maken met lerarentekort en
zijn ook invalleerkrachten vaak niet te vinden. De kans is reëel dat de groep niet kan worden
opgevangen en thuis blijft. Dit wordt zo snel mogelijk aan de ouders doorgegeven via de
whatsappgroepen. Er zijn whatsappgroepen voor de ouders van het jonge kind en het oude kind.
Alleen school kan hierin berichten plaatsen. Er kan dus niet op gereageerd worden. Dit om
mededelingen snel bij alle ouders te krijgen. Kinderen vanaf leerjaar 3 kunnen thuis in de digitale
middelen werken aan hun taken. Ouders die moeten werken en geen opvang kunnen vinden, mogen
hun kind naar school brengen. Dit geldt alleen bij werk, niet bij school of opleiding.

Bijzonder verlof
Voor speciale gebeurtenissen kun je bijzonder verlof aanvragen. Je dient een schriftelijk verzoek acht
weken van te voren in te dienen bij directeur van de school van je kinderen. Je kunt een formulier
hiervoor ophalen op school. In de bijlage is dit formulier ook te vinden.
Een aanvraag voor bijzonder verlof indienen kan in de volgende gevallen:
•
•
•
•

•

Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten
hoogste 2 dagen);
Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg
met de directeur van de school);
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- en
aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of
4e graad (1 dag);
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks
jubileum van ouders of grootouders (1 dag).

Wanneer je door werk niet in de schoolvakanties op vakantie kunt, kun je maximaal 10 dagen
bijzonder vakantieverlof aanvragen. Dit is overigens geen recht. Je kunt er niet vanuit gaan dat je het
verlof ook toegekend krijgt. Je komt in aanmerking voor bijzonder vakantieverlof als:
•
•
•
•

dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
je door je werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
je niet twee weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele
schoolvakantie.

Wanneer je kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
bestaat er recht op verlof. Denk hierbij aan het Chinees of Joods Nieuwjaar, het Hindoestaans
Holifeest en het Islamitisch Offerfeest en Suikerfeest. Omdat het een recht is hoef je dit verlof niet
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aan te vragen. Een mondelinge mededeling volstaat. In principe krijgt je kind hier een dag verlof
voor.
Let op: voor culturele bijeenkomsten of festiviteiten bestaat geen recht op verlof.
Bij het aanvragen van 11 dagen of meer verlof, moet er een formulier van de gemeente worden
ingevuld:
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/aanvraagVerlofBuitenSchoolvakanties.pdf
Voor meer informatie over kort of lang verlof, zie Aanvraag extra verlof schooldagen | Rotterdam.nl
en wetten.nl - Regeling - Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 - BWBR0031787 (overheid.nl)

Schorsing en verwijdering
Als een kind of een ouder op Klein Rotterdam ernstig ongewenst gedrag vertoont, kunnen we in het
uiterste geval overgaan tot schorsen of verwijderen. Denk hierbij aan mishandeling, diefstal of het
verstoren van de veiligheid in de school of de werkzaamheden van de leerkracht. Een beslissing tot
schorsing of verwijdering kan alleen door het bestuur genomen worden en wordt altijd zeer
zorgvuldig genomen. Een leerling mag maximaal vijf schooldagen geschorst worden. Het
schorsingsbesluit met reden van schorsing wordt per brief aan de betreffende ouders kenbaar
gemaakt. Van de schorsing wordt door het bestuur melding gedaan bij de onderwijsinspectie. Als
een kind geschorst is, mag het geen lessen op school volgen. Dit betekent niet dat een kind vrij heeft
van school. De school blijft verplicht om het kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra
huiswerk dat de school na schooltijd of telefonisch met de leerling bespreekt.

AVG
Klein Rotterdam vindt de privacy van jou en je kind erg belangrijk. We gaan hier zorgvuldig mee om.
We volgen hierbij de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We vragen alle ouders via een
toestemmingsformulier om wel of geen toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal.
In het leerlingadministratiesysteem Parnassys worden de gegevens ingevoerd die je als ouders op
het inschrijfformulier invult. Verder verzamelen wij observatiegegevens, toetsgegevens en verslagen
van gesprekken over de ontwikkeling van het kind in het leerlingadministratiesysteem. Informatie
met andere scholen of instellingen wordt alleen met toestemming van de ouders gedeeld.

Klachten
Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan bij klachten. Het is belangrijk om de
klacht zo snel mogelijk te bespreken. Klachten moeten tenminste binnen drie weken gemeld
worden.
Het eerste aanspreekpunt voor jouw klacht is degene over wie de klacht gaat. Gaat de klacht over
een kind, dan kunnen de coach of de ouders van het kind worden aangesproken, niet het kind zelf.
Ouders spreken op school géén kinderen aan van andere ouders.
Wanneer de klacht onvoldoende wordt opgepakt, kan de klacht besproken worden met de directie.
De directie zal met betrokkenen de klacht bespreken en binnen drie weken toewerken naar een
oplossing.
Is het probleem van dien aard dat het niet kan worden besproken met de persoon waarover de
klacht gaat, of met de directie, dan kan de klacht neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon van
Klein Rotterdam: Hélène de Grood. H.degrood@klein-rotterdam.nl. Zij zal met de betrokkenen
binnen drie weken toewerken naar een oplossingsgerichte dialoog. Als de klacht met de directie
onvoldoende wordt opgepakt, kan het bestuur erbij betrokken worden.
Wanneer de oplossing niet naar wens is, kan klacht bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
(GCBO) worden neergelegd.
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Contactgegevens GCBO:
Koninginnegracht 10
2514 AB Den Haag
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur:
Email: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl
Aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag en afhandeling van incidenten, interne
vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris Meldcode is Hélène de Grood.

Inspectie van het Onderwijs
In het schooljaar 2021-2022 is Klein Rotterdam bezocht door de onderwijsinspectie. Het rapport
oordeelt dat het onderwijs zeer zwak is. Het ontwikkelen van een nieuwe school neemt enkele jaren
in beslag. Het rapport van onderwijsinspectie helpt de school om te verbeteren en te ontwikkelen.
Verschillende experts ondersteunen de school om alle zaken goed te ontwikkelen. De inspectie zal in
2022-2023 een herstelcontrole uitvoeren.
Voor meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs, zie Inspectie van het Onderwijs |
Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Diversiteit
Klein Rotterdam streeft naar zoveel mogelijk diversiteit in het team, schoolleiding en
samenwerkende partners op het gebied van sociale, economische en etnische achtergrond, gender,
seksuele voorkeur, jong en oud, een evenredige verdeling man/vrouw, enzovoort.

Sponsorgelden
Op dit moment ontvangt de school nog geen geld of materialen van sponsoren. We willen
onderzoeken of we een stichting Vrienden van Klein Rotterdam kunnen oprichten, voor mensen die
ons willen sponsoren. Mochten er sponsors in beeld komen, dan vinden wij het belangrijk dat onze
visies op elkaar aansluiten.
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Bijlagen
Verlofaanvraag 1 tot maximaal 10 dagen
Met dit formulier vraag je als ouder verlof voor één of enkele dagen aan.
Vraag het zo mogelijk uiterlijk 8 weken van tevoren aan.
Pas na toestemming van de schoolleider kan het verlof worden opgenomen.
Een aanvraag voor bijzonder verlof indienen kan in de volgende gevallen:
•
•
•
•
•

Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur van de school);
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten
hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1
dag).

Wanneer je door werk niet in de schoolvakanties op vakantie kunt, kun je maximaal 10 dagen bijzonder vakantieverlof aanvragen. Dit is
overigens geen recht. Je kunt er niet vanuit gaan dat je het verlof ook toegekend krijgt. Je komt in aanmerking voor bijzonder
vakantieverlof als:
•
•
•
•

dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
je door je werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
je niet twee weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Invullen door ouder/verzorgen:
Naam leerling
Naam ouder/verzorger
Voor welke datum(s) wordt verlof
gevraagd?
Met welke reden wordt verlof
gevraagd?
Voeg bewijs bij voor zover dat kan.

Datum invullen aanvraag
Handtekening van de
ouder/verzorger
Invullen door school:
Akkoord door schoolleider
Reden

Ja / nee

Datum
Naam en handtekening
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