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Algemene gegevens 
Contactgegevens

Kindcentrum de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34

3025 BH Rotterdam.

 010 476 55 21 

 www.kc.devlinder.nl

 l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl 

Directie 

De directie wordt gevormd door:

 Loes Viset (directeur) 

    l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl 

 Wilma Gelderblom (adjunct directeur) 

    w.gelderblom@kindenonderwijsrotterdam.nl

Schoolbestuur

Ons Kindcentrum maakt deel uit van

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

 www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Samenwerkingsverband

Onze scholen zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband 

Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam. 
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1. Missie, identiteit en visie 
Kindcentrum de Vlinder is ontstaan uit een samenwerking tussen twee scholen, 

een peuterspeelzaal, een praktijk voor logopedie en voor oefentherapie. 

Wij werken vanuit de volgende kernwoorden:

Onze missie luidt als volgt; 

Wij werken samen om onze leerlingen voor te bereiden 
op een leven lang leren in een steeds veranderende maatschappij.

Identiteit-diversiteit
De scholen maken beiden deel uit van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Kind en 

Onderwijs is een Christelijk geïnspireerde stichting voor Primair Onderwijs aan de Noordkant 

van de Maas. 

Het uitgangspunt hierbij is dat de Vlinder zoekt naar de verbinding tussen de diverse religies. 

Daarbij worden verhalen en actuele gebeurtenissen gebruikt als gespreksonderwerpen. 

We besteden aandacht aan de Christelijke feesten en vieringen, maar staan ook stil bij feesten 

uit de andere grote religies. Daarbij wordt vooral gezocht naar overeenkomsten tussen de 

diverse geloven. 

De samenwerking van onze sbo school en onze reguliere basisschool biedt veel mogelijkheden 

voor het verzorgen van passend onderwijs voor een groep kinderen met een grote diversiteit 

onder één dak, waarbij er aparte groepen zijn ingericht voor de sbo leerlingen. 

Daarnaast kunnen de scholen gebruik maken van elkaars expertise, waardoor het onderwijs 

voor alle leerlingen steeds beter wordt. Ons motto hierbij is dan ook;

Samen waar mogelijk, apart waar nodig.

Wij wensen u veel leesplezier

namens alle bewoners van Kindcentrum de Vlinder    

Onze visie 

Omdat de toekomst meer vraagt van leerlingen dan alleen vaardigheden op het gebied 

van rekenen en taal bieden wij ook aandacht aan human skills. Wij doen dit vanuit de leerlijn 

‘Alle Vlinders een Wereldburger’, waarbij de verbinding maken tussen human skills, burger-

schap, sociale vaardigheden en executieve functies. De toekomst is onvoorspelbaar en wij 

willen kinderen voorbereiden op de snelle veranderingen. Zo moeten kinderen kritisch en 

flexibel zijn en zichzelf goed kennen. Daarbij past dat kinderen verantwoordelijkheden en 

vertrouwen krijgen en leren vertrouwen te krijgen in zichzelf. 

Onze visie en missie hebben ertoe geleid dat wij de afgelopen vier jaar een vernieuwend 

concept hebben ontwikkeld, passend bij de eisen van de nieuwe maatschappij. 

Binnen dit concept bieden wij eigentijds kwaliteitsonderwijs waarin zowel 

cognitieve- als sociaal culturele competenties de aandacht krijgen. 

Op de volgende bladzijden stellen wij u voor aan alle bewoners van:

Ontmoeten Ontdekken Ontwikkelen

SCHOOLGIDS KC DE VLINDER
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    2. De bewoners van het Kindcentrum
Basisschool de Vlinder
Basisschool de Vlinder biedt het onderwijs aan in leerateliers, waar vakspecialisten de vakken 

taal en communicatie, rekenen, bewegen, wetenschap & techniek, Engels, ICT vaardigheden 

en diverse kunstvakken aanbieden. 

De dag ziet er hierdoor als volgt uit: 

Alle leerlingen starten in hun eigen klaslokaal met hun groepsleerkracht in het leesatelier. 

Hier kunnen ook groepsvergaderingen en kringgesprekken plaatsvinden. 

Daarna gaan zij volgens een vast rooster naar de diverse ateliers. Binnen de ateliers wordt 

gewerkt volgens vastgestelde leerlijnen per vakgebied, zonder gebruik te maken van methoden. 

De ateliers duren allemaal één uur. Naast bovengenoemde ateliers is er ook een thematisch 

atelier, waarin door de eigen groepsleerkracht binnen een thema geïntegreerd wordt gewerkt 

aan de wereldoriëntatie vakken waarbij onderzoekvaardigheden en lezen met begrip belangrijke 

pijlers zijn. 

Sbo de Vlinder
Ook onze leerlingen met andere onderwijsbehoeften (X-groepen) starten de dag in hun 

basisgroep. Om 9.00 uur zullen zij allemaal gaan rekenen in hun niveau groep. Na de rekenles 

gaan zij terug naar hun eigen groep met hun eigen leerkracht. Vanaf dat moment starten 

zij met het werken in thema’s. Alle taalactiviteiten, worden binnen het thema aangeboden. 

Kinderen in de X-groepen hebben behoefte aan een andere manier van leren. Zij leren meer 

van concrete situaties en praktijkgerichte opdrachten. Daarom werken zij in de middagen in 

praktijkgerichte ateliers. Binnen de domeinen natuur, zorg en techniek wordt hier gewerkt aan 

de persoonlijke doelen van de leerlingen. Wij beschikken hiertoe over een dak-/moestuin een 

uitgebreid techniek lokaal en een prachtige kinderkeuken! 

Rekenen
Taal & com-
municatie 

ICT, 
wetenschap 
& techniek

Zorg
 

Bewegen
 

Engels
 

Kunst-
vakken

Natuur
 

Ik ben een wereldburger
Kinderen moeten later als volwaardig mens kunnen 

functioneren in de maatschappij, daar is meer voor nodig 

dan alleen goed kunnen rekenen, lezen en schrijven.

Binnen ons onderwijs wordt, naast rekenen en taal ook 

aandacht besteed aan burgerschap, de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen, executieve functies en human 

skills. Wij hebben al deze zaken aan elkaar verbonden en 

hebben dit beschreven in het rapportfolio. 

Wij noemen dit; 

IK BEN EEN WERELDBURGER. U kunt denken aan doelen als; 

ik kan samenwerken, ik kan mezelf sturen, ik ben flexibel, 

ik ga duurzaam om met mijn omgeving, ik kan mezelf presen-

teren, ik kan problemen oplossen, ik kan mijn werk organiseren 

en plannen, etc. Deze doelen worden de gehele dag en tijdens 

alle activiteiten aangeboden in zowel de reguliere als de 

X-groepen.
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Naschoolse ateliers                                                                                  
Als de reguliere schooldag is afgelopen vinden er naschoolse-ateliers 

plaats. Wij bieden hier in samenwerking met stichting Campus 010 een 

divers aanbod voor alle groepen aan. Daarnaast is er een aanbod van 

sportclubs vanuit de wijk in de gymzaal aangeboden via de School Sport 

Vereniging. 

De Oefentherapie                                                                        

In kc de Vlinder is er veel aandacht voor de motorische 

ontwikkeling. Twee keer per jaar worden de leerlingen van 

groep 1 & 2 geobserveerd door de leerkracht. 

Wanneer er zorgen zijn rondom de motorische ontwikkeling 

zal dit met ouders worden besproken. In het kindcentrum is 

een oefentherapeut aanwezig vanuit Cure+. 

Zij zal nader onderzoek uit kunnen voeren. Dit onderzoek 

vindt in het kindcentrum  plaats. De ouders kunnen hierbij 

aanwezig zijn. Na het onderzoek wordt er geadviseerd of 

er therapie nodig is. De therapie kan eveneens op school 

plaatsvinden. 

De  Peuterschool                                                                                  
De school biedt, in samenwerking met Peuter & Co de mogelijkheid voor 

vroegschoolse educatie. Daartoe heeft de school inpandig drie peuter-

groepen genaamd ‘De Rupsen’ van de Rotterdamse Peuterschool. 

De Rupsen werken samen met de kleutergroepen van de school aan een 

doorgaande lijn voor de jongste kinderen vanaf twee jaar. De doelen worden 

op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden, waarbij de leidsters en 

leerkrachten de kinderen doelen aanbieden die kinderen nog net niet be-

heersen. Dit gebeurt op een speelse manier binnen gezamenlijke thema’s. 

We starten hiermee bij de peuters en trekken deze lijn door bij de kleuters. 

Van de ouders van de peuters wordt verwacht dat zij actief betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van hun kind.

In schooljaar 2019-2020 hebben de peuterleidsters deelgenomen aan een 

teamscholing, zodat we allemaal op dezelfde manier ons thematisch onder-

wijs aanbieden. Zo zal het voor de kinderen nóg makkelijker worden om door 

te stromen naar één van de kleutergroepen. Als een kind doorstroomt naar 

de kleutergroepen regelen we intern ook dat een kind een aantal wen-

momenten heeft. 

De Ukkie groep                                                                                
In ons Kindcentrum is een dagdeel in de week een Ukkie groep ingericht. 

Ouders kunnen met hun hele jonge kinderen van 0 t/m 2 jaar bij elkaar komen 

om te spelen met hun kind, onder begeleiding van een leidster van Peuter & Co.

Daarnaast kan er speelgoed geleend worden en is het natuurlijk ook een 

gezellig samenzijn!

1

Het Logopedisch centrum                                                                           

In kc de Vlinder zijn ook logopedisten werkzaam vanuit 

logopedisch centrum De Kletsmajoor. Mocht uw kind 

behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van taal 

& spraak, kan deze behandeling in het kindcentrum plaats-

vinden. Ouders wordt  gevraagd regelmatig aanwezig te 

zijn bij de logopedie afspraken. Twee logopedisten zijn voor 

meerdere dagen verbonden aan de school. Op deze manier 

maken de logopedisten deel uit van het vaste team van de 

Vlinder, om zo zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden. 

SCHOOLGIDS KC DE VLINDER
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De Bibliotheek op school                                                                              

Kindcentrum de Vlinder gebruik van de mogelijkheid van 

‘de bibliotheek op school’. Dit betekent in ons geval dat wij 

een jaar lang een grote collectie boeken van de Rotterdamse 

bibliotheek tot onze beschikking hebben. 

Samen met de nieuwe collectie boeken die de scholen hebben 

aangeschaft onlangs, beschikken wij over een volwaardige 

bibliotheek met een uitleensysteem. Kinderen van het hele 

kindcentrum kunnen hier met hun groep, volgens rooster 

boeken uitkiezen voor in de 

groep of thuis. 

Het Vlinder Krachtteam                                                                     

Op kc de Vlinder hebben wij een uniek concept om alle hobbels, die 

de ontwikkeling van kinderen in de weg staan, weg te nemen, zodat zij 

ongestoord kunnen ontwikkelen. 

Er is een Krachtteam samengesteld uit; schoolmaatschappelijk werk, 

Passend Onderwijs Rotterdam, wijkteam Rotterdam en Team Toekomst. 

Samen met de intern begeleider van de school, staan zij paraat om ouders 

en kinderen te ondersteunen waar nodig. De medewerkers van diverse 

partijen zijn meerdere momenten in de week op school aanwezig, om 

laagdrempelig zaken op te lossen waar ouders en kinderen tegenaan 

lopen en last van hebben. 

Samen staan we sterk en kunnen we samen met de ouders ervoor zorgen 

dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Lekker Fit & de schooldiëtiste                                                                                 
Kindcentrum de Vlinder is aangesloten bij het Lekker Fit! programma van de 

gemeente om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan en het 

plezier in bewegen te stimuleren. De kinderen van groep 1&2 krijgen 1 keer 

per week les van de vakleerkracht en daarnaast wordt er 1 keer gymles gege-

ven door de eigen groepsleerkracht; de groepen 3 t/m 8 hebben 3 momenten 

per week waarop zij leskrijgen van de vakleerkracht. Voor de gymlessen raden

wij u aan een shirt en een gymbroek mee te geven.

De groepen 5 & 6 krijgen zwemles. Zij worden per bus vervoerd naar het 

zwembad, waar de lessen worden gegeven. Wij hebben gekozen voor lessen 

van 1 uur, zodat de lessen effectiever zijn. Het doel is dat alle kinderen in 

Rotterdam de basisschool verlaten met ten minste 1 zwemdiploma.

Binnen ons thematisch werken wordt extra aandacht besteed aan een 

gezonde leefstijl. Jaarlijks wordt ook een fittest afgenomen. Naar aanleiding 

van de fittest kan een leerling in aanmerking komen voor een bezoek aan een 

diëtist. Zij is 1 dag per 2 weken aanwezig op school. 

Naast het sportieve gedeelte besteed Lekker Fit! ook aandacht aan een 

gezonde leefstijl. Zo drinken we graag water op school en stimuleren wij het 

eten van groente/fruit in de ochtendpauze. Als u uw kind wilt laten trakteren 

bij een verjaardag hoeft dat niet met zakken vol snoep. Met een klein snoepje 

kunnen we ook een feestje vieren. 

Na schooltijd is er een divers aanbod van sporten die in de gymzalen van de 

wijk worden aangeboden. Twee keer per jaar zijn er proeflessen waaraan 

uw kind kunt deelnemen. Het lid worden van een vereniging is geheel vrij-

blijvend. U kunt eventueel gebruik maken van het jeugdsportfonds om 

de contributie te betalen voor de sportvereniging. 

Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en kan via de 

ouderconsulente worden aangevraagd. 
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    3. Ondersteuning voor leerlingen
Passend onderwijs                                                                                
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Uitgangspunt hierbij is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de 

buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen 

binnen het vervolgonderwijs.  

Alle schoolbesturen hebben een formele zorgplicht, waarbij scholen voor elk kind een 

passende onderwijsplek moeten bieden, ook als duidelijk is, dat er voor een kind extra 

ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij 

een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.  

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de, door het bestuur van PPO Rotterdam 

vastgestelde, basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. 

Aanvullend op de basis- ondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning 

bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een (gecomprimeerd) 

school-ondersteuningsprofiel.  

Dit school-ondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)web-

site en ligt ter inzage bij de directie van de school. Het school-ondersteuningsprofiel wordt 

jaarlijks geactualiseerd en besproken met de M.R. van de school.  

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school 

wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.  

Kindcentrum de Vlinder is in die zin een unieke samenwerking tussen regulier en speciaal 

basisonderwijs, waarbij we als uitgangspunt hebben dat vrijwel alle leerlingen bij ons een 

plekje kunnen vinden. Zo bieden wij ruimte aan leerlingen met diverse ondersteunings-

behoefte. 

Schoolondersteuningsprofielen
In een schoolondersteuningsprofiel geeft een school aan welke 

ondersteuning zij kunnen bieden aan kinderen. De schoolonder-

steuningsprofielen van sbo de Vlinder en de basisschool de Vlinder 

verschillen. In de sbo groepen is meer ruimte voor een eigen manier 

en tempo van leren en zullen leerlingen met een expliciete onder-

steuningsvraag geplaatst kunnen worden. Omdat we deze zorg onder 

één dak kunnen bieden is er ruimte voor een brede doelgroep binnen 

het gebouw. Leerlingen kunnen op deze manier gemakkelijker schakelen. 

Voor plaatsing in een sbo groep is echter een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

PPO Rotterdam geeft deze verklaring af, als de leerling voldoet aan de criteria voor sbo. 

De beide schoolondersteuningsprofielen kunt u in de school en op de website inzien. 

Inclusieve school                                                                              

Kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, worden geplaatst op een speciale 

school. We onderscheiden hierin speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Vanaf school-

jaar 2020-2021 is sbo de Vlinder een inclusieve school. Dit betekent dat wij ook leerlingen 

opvangen die plaatsbaar zijn op het speciaal onderwijs cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinde-

ren). Hiertoe is besloten in overleg met Passend Onderwijs Rotterdam. 

De school heeft een budget gekregen waarmee we een fulltime onderwijsassistent in dienst 

hebben genomen die zich volledig zal richten op de zml leerlingen. De school heeft expliciet 

budget voor deze doelgroep en zal geen leerlingen toelaten met een cluster 4 indicatie (zeer 

moeilijk gedrag). Er zijn andere scholen in de wijk die hier hun expertise op richten. 

Op deze manier is er een dekkend netwerk in Delfshaven ontstaan. Kinderen hoeven dus niet 

meer de wijk uit voor hun onderwijs!

Zorg voor leerlingen                                                                                                           
In de x-groepen wordt gewerkt met ontwikkelingsperspectieven per leerling. Deze documen-

ten worden voor alle kinderen opgesteld en jaarlijks bijgesteld. Hierin worden de doelen per 

kind, de speciale behoeften, een uitstroomverwachting en belemmerende factoren opgeno-

men. Daarnaast wordt ook benoemd op welke manier kinderen het best tot hun recht komen 

en wat hun sterke kanten zijn. Zorg is een vanzelfsprekendheid in de SBO groepen van de 

school. Kim Visser is de intern begeleider van de Vlinder. Zij ondersteunt en begeleidt groeps-

leerkrachten bij het maken en uitvoeren van de plannen per kind of per groep. Daarnaast 

waarborgt zij de kwaliteit van het onderwijs door mee te kijken in de groepen.

Alle leerlingen worden middels een vast systeem gevolgd en beoordeeld. Per vakgebied is er 

een leerlijn gemaakt vanuit de kern- en tussendoelen. Deze vormen het uitgangspunt voor de 

lessen die aangeboden worden in de reguliere groepen. Het behalen van doelen per leerling 

wordt aangegeven in het digitale portfolio. Zo kunnen de specialisten precies bijhouden waar 

aan gewerkt moet worden. Naast de atelierlessen waar instructie wordt gegeven op niveau 

van de leerlingen, werken we met Snappet. In de reguliere groepen hebben leerlingen vanaf 

groep 4 een eigen laptop en in de x-groepen vanaf groep 5. Snappet is een website, waarop 

de leerlingen zelfstandig en adaptief aan hun doelen kunnen werken. De leerkracht kan in 

haar digitale omgeving precies zien wat een leerling heeft gedaan en hoe de leerling heeft 

gewerkt.  

Als er extra zorg nodig is
Soms loopt het echter niet naar verwachting en is er extra zorg rondom een leerling nodig. 

Deze leerlingen worden uitgebreider met de intern begeleider besproken. Mocht het nodig 

zijn worden bij deze gesprekken ook externen gevraagd mee te kijken en te denken. Dit kun-

nen diverse partijen zijn als: CJG, PPO, logopedie, oefentherapeut of  schoolmaatschappelijk 

werk. Wij organiseren op dat moment een OZO (onderwijs Zorg Overleg). Ouders worden al-

tijd uitgenodigd voor deze gesprekken. Voorafgaande aan deze gesprekken is er met ouders 

al herhaaldelijk gesproken over de zorgen. 
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    4. Veiligheid
Sociale en fysieke veiligheid                                                                                
Hoog op onze agenda staat de veiligheid. Ieder kind moet zich op de Vlinder veilig genoeg 

voelen om zich ongestoord te kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de 

verplichting uw kind fysieke veiligheid te bieden. 

In schooljaar  2019-2020 is er dan ook hard gewerkt aan een veiligheidsplan, waarin aandacht 

is besteed aan zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Binnen het team zijn er 

collega’s die zich gespecialiseerd hebben dmv scholing op een bepaald gebied omtrent deze 

veiligheid. Zo zijn er teamleden die BHV en EHBO certificaten hebben en jaarlijks bijscholen,

zijn er twee preventiemedewerkers in de school, is er een pestcoördinator aanwezig en 

hebben we een aandachtsfunctionaris.  Het veiligheidsplan is in zijn geheel te lezen op de 

website van de school.  Elk jaar wordt het veiligheidsplan geëvalueerd en eventueel bijge-

steld. Elk jaar wordt er ook aandacht besteed aan diverse onderdelen van het veiligheidsplan. 

Zo is er op diverse momenten in het jaar aandacht voor het respectprotocol, waarbij pesten 

aan de kaak gesteld wordt en worden elk jaar vragenlijsten afgenomen onder de kinderen in 

de bovenbouw.

BHV en preventie medewerkers
Een aantal collega’s volgen jaarlijks een training voor bedrijfshulpverlening. Hun taak is het 

assisteren en adviseren bij ongelukjes in de school, het organiseren van ontruimingsoefeningen

en het up to date houden van de ontruimingsplannen. Daarnaast heeft de school twee 

preventie medewerkers aangesteld. Zij dragen zorg voor de veiligheid in de school en hebben 

oog voor onveilige situaties in de school en bespreken deze met de directie. 

De preventie medewerkers zijn Angelique Valentijn en Viktor Smitran. 

Sociale veiligheid
De scholen nemen jaarlijks een vragenlijst af bij leerlingen om de sociale veiligheid bij leer-

lingen te meten. De resultaten hiervan kunnen reden zijn om zaken op de agenda te zetten. 

Daarnaast voldoen wij aan de wettelijke verplichting om een anti pest coördinator aan te 

stellen. Laura Rotgans heeft zich hierin geschoold het afgelopen jaar en zich daarnaast bezig 

gehouden met een respectprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op de school en kunt u terug-

vinden op de website.

Protocollen                                                                             

1.Meldcode huiselijk geweld

Scholen zijn verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en na 

te leven. Daarnaast moet er een aandacht functionaris worden benoemd. 

Kim Visser, onze IB-er van de bovenbouw heeft deze rol in de school. De school volgt de 

meldcode, zoals deze door stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is opgesteld. Dit betekent 

dat als wij een vermoeden hebben dat kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling of 

huiselijk geweld wij handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Rotterdam-Rijnmond. De volledige tekst van deze meldcode is te vinden op de website van 

de stichting www.kindenonderijsrotterdam.nl

2.Protocol medicijngebruik

De school verstrekt als regel geen medicijnen aan kinderen. Toch kan het soms nodig zijn hier 

van af te wijken. Voor deze gevallen is een protocol medisch handelen opgesteld. 

Het protocol ligt ter inzage op de school en is tevens te vinden op de website van de stichting 

www.kindenonderwijsrotterdam.nl

3.Respectprotocol

In ons veiligheidsplan is ook een respectprotocol opgenomen. Hierin staat uitgebreid be-

schreven hoe pesten op KC de Vlinder wordt aangepakt. Elk jaar krijgt dit onderdeel van ons 

veiligheidsplan expliciet de aandacht in de pestweken, waar wij twee keer per jaar aandacht 

voor hebben. In de school is een pestcoördinator aangesteld. Zij zal zich elk jaar in alle 

groepen voorstellen en bespreken waar kinderen voor bij haar terecht kunnen. Ook zal er elk 

jaar een externe partij worden ingehuurd die in de bovenbouw groepen d.m.v. dans of drama 

aandacht besteden aan dit thema. 

SISA                                                                                                                  
Kindcentrum de Vlinder is net als alle andere scholen in de regio Rotterdam 

aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en Samenwerken en is een 

computersysteem. Hierin geven professionals aan dat zij betrokken zijn bij 

uw kind. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het 

opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind 

betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel 

mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organi-

saties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.

Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met 

deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school 

hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben 

of extra ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken.
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Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?                                                                            

Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met 

de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze in-

stanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken 

instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de 

andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met 

elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan 

dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de 

leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk 

voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in 

SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl.

Schorsen en verwijderen
Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen schorsen.  

Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet 

schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag (CvB) 

de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis stellen van een schorsing 

voor een periode langer dan 1 dag en daarbij de reden vermelden. Bij een schorsing van 1 dag 

stelt de school alleen de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing. 
 

In bepaalde gevallen kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer schorsen al 

meerdere keren is toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld 

geweldpleging). Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school. 

Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 

verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een 

bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. 
 

Bij verwijdering gelden de volgende regels: 

 voor de verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van de 

    ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht; 

 Het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over het besluit tot 

    verwijdering; 

 Het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering. 
 

U kunt als ouders bezwaar maken tegen de verwijdering en dit bezwaar indienen bij het 

Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar 

toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld.  

Tijdens de bezwaarprocedure mag uw kind niet geschorst worden. Het schoolbestuur zoekt 

dan samen met de school, de ouders en het samenwerkingsverband naar een passende, 

tijdelijke oplossing. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school 

opnieuw over de verwijdering. 

 

Wet- en regelgeving omtrent schorsing en verwijdering 
(onderwijsinspectie)

Schorsing
Een leerling mag voor maximaal één week worden geschorst, ook als u voornemens bent de 

leerling van school te verwijderen of als u een oplossing zoekt binnen de school. Dat gebeurt 

altijd door het bevoegd gezag, net als bij verwijderingen. Na iedere schorsingsperiode krijgt 

de leerling dus een ‘nieuwe kans’ op de school.

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen 

leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een 

passende oplossing of is deze niet meteen voor handen. 

Ook in deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een 

week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs aan deze leerling ligt veelal in het 

overleg met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en natuurlijk de ouders en 

het kind.

Als een school een leerling langer dan 1 dag schorst, dan moet een school dat melden. Het 

Internet Schooldossier bevat hiervoor een speciale mogelijkheid.

Verwijderen

Ook in geval van verwijdering is het bestuur de partij die dit formeel besluit. Als het bestuur 

een leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleraar te horen en een 

andere school te zoeken. Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van 

school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden 

om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken 

ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan verwachten 

wij dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot 

overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het 

samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de 

oplossing bieden.

Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de 

leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in 

afwachting van verwijdering.
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     5. De Vlinder en ouders
Ouderondersteunend gedrag                                                                             

Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Met ouders samen hebben wij de 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een kind. Wij bieden op school een stimule-

rende omgeving, waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Maar de ontwikkeling van 

kinderen stopt niet als de schooldeuren sluiten. Ook thuis zal ondersteunend gedrag van de 

ouders wenselijk zijn. Van de school kunt u verwachten dat er helder en transparant gecom-

municeerd wordt. Aan de andere kant verwachten wij ook van ouders dat zij open en eerlijk 

communiceren naar de school. Problemen kunnen alleen maar opgelost worden als we erover 

praten met elkaar. Ons motto hierin is dan ook: We praten mét en niet over elkaar.

Zodra de mogelijkheid er weer is, zullen ouders weer welkom zijn in de school om samen een 

kopje koffie te drinken, te praten over opvoedingsvragen, vragen te stellen over de school 

etc. Wij stellen hiervoor ons techniek lokaal in de ochtend beschikbaar, of bij mooi weer het 

dakterras. Daarnaast zullen regelmatig thuisopdrachten gegeven worden, waarbij van ouders 

een bijdrage wordt verwacht

Medewerker ouderbetrokkenheid
Georgina Trindade Linnebank is de medewerker ouderbetrokkenheid van de school. Zij is 

er speciaal voor de ouders. Haar taken zijn het aanbieden van thuisgerichte programma’s 

aan ouders, het organiseren van ouderbijeenkomsten, het inrichten van en het leiding geven 

aan de ouderactiviteiten. U kunt altijd een beroep op haar doen en met alle vragen bij haar 

terecht. Georgina heeft haar opleiding afgerond en is gekwalificeerd voor haar taak om deze 

volgens de nieuwe voorwaarden officieel te mogen uitvoeren.

     6. Samenwerkingen
Het kindcentrum werkt met diverse partijen nauw samen, om de zorg voor leerlingen te 

optimaliseren. 

Het Wijkteam  
Gemeente Rotterdam heeft het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel opgesteld voor alle vormen 

van ondersteuning en hulp en zorg aan de jeugd. Het doel is om meer kinderen in Rotterdam 

te laten opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Het wijkteam bestaat uit professionals met 

diverse expertises die met elkaar samenwerken. Meer informatie over het Wijkteam is te 

vinden op www.rotterdam.nl/nieuwjeugdstelsel

De Schooltandarts
JTV Mondzorg voor kids heeft als doel het bevorderen van de gebitsgezondheid van kinderen 

van 0 t/m 18 jaar. Hiertoe heeft zij tandartsen en assistenten in dienst die gespecialiseerd zijn 

in het werken met kinderen. Als u wilt dat uw kind naar de schooltandarts gaat kunt u hier-

voor een inschrijfformulier vragen bij de administratie van de school. Als u dit formulier invult 

en opstuurt naar de tandarts, wordt uw kind jaarlijks opgehaald op school voor controle en 

behandeling. Mocht uw kind tussendoor naar de tandarts moeten, kunt u een afspraak maken 

en zelf met uw kind naar de praktijk gaan. Het adres vindt u achter in deze gids. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Aan de school is een jeugdverpleegkundige van het CJG verbonden. Zij ziet u en uw kind een 

aantal keer op school of bij het CJG op vaste momenten. In groep 2 krijgt u een oproep voor 

een meet- en weeg moment. Tijdens dit bezoek worden teven de ogen en oren gecheckt en 

wordt er naar de motoriek gekeken van uw kind. In groep 6 wordt uw kind eveneens gemeten 

en gewogen. Dit gebeurt op school en u ontvangt een aankondigingsbrief en na het onder-

zoek een brief met de bevindingen van het onderzoek. Indien nodig wordt er contact met u 

opgenomen voor een gesprek of doorverwijzing. Als uw kind 9 jaar is krijgt het een oproep 

voor vaccinaties (BMR + DTP). In groep 7 is er een voorlichting voor de hele groep. Het on-

derwerp hiervoor wordt in overleg met de school gekozen. Het kan bv zijn; gezonde voeding, 

bewegen of puberteit.

Daarnaast sluit de jeugdverpleegkundige soms aan bij het Onderwijs Zorg Overleg (OZO) op 

school. Over dit overleg heeft u eerder meer kunnen lezen. 

Als u zelf vragen heeft voor de jeugdverpleegkundige kunt u contact opnemen. Het adres 

staat achterin de schoolgids vermeld.    
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     7. Kwaliteit
                                                                     

KC de Vlinder doet er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en steeds 

te optimaliseren. Wij gebruiken diverse instrumenten om onszelf scherp te houden en te 

controleren. Zo gebruiken wij een digitaal portfolio, waarmee we de kinderen volgen in hun 

ontwikkeling. 

Kwaliteitszorg
Om het onderwijs te blijven verbeteren werken de scholen met een plan om de kwaliteit te 

verbeteren. In het voorjaar van 2020 heeft het team een nieuw schoolplan geschreven, waar-

in de plannen voor de komende vier jaar in beschreven zijn. Alle beleidsplannen zijn uitgezet 

in een tijdspad van 4 jaar en worden tussentijds geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Vanuit het schoolplan wordt elk jaar een jaarplan gemaakt, waarin de plannen voor dat jaar 

zijn beschreven. Het volledige schoolplan ligt op de school ter inzage. 

Scholing 
Personeel van de Vlinder zal zich jaarlijks bij- en nascholen op gewenste onderdelen. 

Op deze manier blijft het team op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. 

Regelmatig worden er studiedagen voor teamscholing georganiseerd. Daarnaast scholen 

individuele leerkrachten zich op maat, om hun eigen ontwikkeling up to date te houden. 

Op deze manier hebben we steeds meer kennis in de school. 

Vragenlijsten 
Regelmatig zullen wij gebruikers van ons kindcentrum vragen naar hun tevredenheid. 

Hiertoe vullen leerlingen 1 x per jaar een vragenlijst in en ouders vragen wij 1xper 2 jaar een 

vragenlijst in te vullen. Wij gebruiken hiervoor de vragenlijsten van Vensters. Op deze manier 

houden wij de kwaliteit goed in het vizier. 

Daarnaast maken wij gebruik van de Hart & Ziel monitor. Hierin worden vragenlijsten ingevuld 

door kinderen en leerkrachten. Hierdoor ontdekken wij in een vroeg stadium problemen in de 

sociaal emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid. Hart & Ziel geeft ook meteen hande-

lingsadviezen in bepaalde situaties, zodat we meteen aan de slag kunnen. 

Inspectie 
De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit 

van de scholen. De beide scholen zijn in 2019 voor 

het laatst door de inspectie bezocht en beiden van 

voldoende kwaliteit gebleken. 



24 25

SCHOOLGIDS KC DE VLINDER

     8. Resultaten
                                                                     

Mijnrapportfolio 
Ons onderwijs is niet gekoppeld aan een methode, maar aan doelen en leerlijnen. Deze doelen 

staan vermeld in een digitaal portfolio. Leerkrachten geven wekelijks aan in het systeem aan 

welke doelen gewerkt is en of de leerling een doel behaald heeft of in ontwikkeling is. 

Als ouder kunt u dagelijks inloggen om te kijken met welke doelen uw kind aan het werk is en 

hoe de vorderingen zijn. Drie keer per jaar hebben wij een gesprek over het Rapportfolio. 

Bij deze gesprekken zijn de kinderen aanwezig. 

Toetsen en eindtoetsen 
Op twee momenten in het jaar worden in de hele school toetsen afgenomen. Wij gebruiken 

hiervoor de DIA toetsen voor rekenen, begrijpend lezen en de AVI toets voor het technisch 

lezen. Ook bij de eind-toets wordt de digitale toets van DIA gebruikt. Op deze manier volgen 

we de leerlingen in vergelijking met zichzelf, via mijn rapportfolio. Maar ook in vergelijking 

met de ander, via de gestandaardiseerde toetsen van DIA. 

                                                                     

Eindresultaten
In de grafiek is te zien dat de school in de afgelopen 3 eindtoetsmomenten ruim boven de 

signaleringswaarde heeft gescoord en bij beide referentie niveaus boven of op het landelijk 

gemiddelde uitgekomen zijn. 

Het afgelopen jaar heeft de school een gemiddelde score gehaald op de DIA toets van 356. 

In schooljaar 2019-2020 hebben de scholen geen centrale eindtoets af kunnen nemen vanwege 

de corona pandemie. 

Sinds dit schooljaar is het ook in het SBO verplicht om leerlingen te toetsen aan het einde van 

hun schoolloopbaan, mits zij binnen het stroomschema passen. Hier gelden natuurlijk andere 

normen, omdat alle leerlingen binnen het SBO op hun eigen niveau werken. Alle leerlingen 

van het SBO hebben op de eindtoets een passende score behaald bij hun advies. 
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     9. Praktische informatie
                                                                     

Aanmelden op school                                                                                                   
Wordt uw kind bijna vier jaar en hebt u interesse in de bs de Vlinder? Dan bent u van harte 

welkom voor een vrijblijvend gesprek met een rondleiding. Besluit u uw kind in te schrijven, 

dan kan dat bij de directie. Na inschrijving volgt er een intake gesprek met de leerkracht en 

de intern begeleider. Zit uw kind al op een andere school, dan kunt u een aanmeld formulier 

invullen, waarna wij samen met u en de school van herkomst zullen kijken wat het beste is 

voor uw kind.

Heeft uw kind een eindadvies speciaal basisonderwijs, dan maken wij ook eerst een afspraak 

voor een rondleiding. Voor inschrijving op sbo de Vlinder is een toelaatbaarheidsverklaring 

sbo noodzakelijk. Deze wordt afgegeven door PPO Rotterdam. 

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vult u eerst een aanmeldformulier in. 

Wij gaan daarna onderzoeken of de Vlinder uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft. 

Daartoe overleggen wij met de school van herkomst en voeren een observatie uit. 

Daarna zullen wij in een interne commissie bespreken of uw kind hier op de juiste plaats is. 

Mocht blijken dat dit niet het geval is, heeft stichting Kind en Onderwijs zorgplicht, wat 

betekent dat zij samen met u gaan kijken naar een meest passende plek voor uw kind. 

Schooltijden 

De school opent de deuren ’s morgens om 8.30 uur. Op deze manier kunnen alle kinderen op 

tijd in hun basisgroep zijn, waar zij door hun groepsleerkracht worden welkom geheten. 

Ouders kunnen meelopen naar de klas. Om 8.45 uur is iedereen in de klas en sluiten de 

deuren. De dag zal beginnen! Leerkrachten hebben in de ochtend hun aandacht nodig om 

leerlingen te ontvangen. Om 9.15 uur vertrekken de leerlingen vanaf groep 4 naar de diverse 

ateliers, dus is het van groot belang dat de kinderen op tijd op school zijn. Als ouders een 

leerkracht willen spreken kunnen ze hiervoor een afspraak maken. 

Alle kinderen eten op school met de leerkracht in de klas. Vervolgens wordt er met alle 

groepen afwisselend buiten gespeeld. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 spelen op het 

pleintje voor de school. De bovenbouw speelt op het Bospolderplein. Tijdens het buiten-

spelen is er voldoende toezicht op beide pleinen.

Ontbijtservice                                                                                               
Kinderen kunnen op kc de Vlinder elke dag gebruik maken van de ontbijtservice. Alle kinderen 

kunnen op school ontbijten vanaf 8.30 uur. Om 8.45 uur begint de les, dus wie dan nog binnen 

komt kan niet meer deelnemen aan het ontbijt. 

Vrijwillige Ouderbijdrage  
De school van uw kind krijgt geld van het ministerie van OCW. Dit geld is voor de basiskosten 

van het onderwijs: lesboeken, leerkrachten en de lessen die uw kind krijgt. Zo is het onderwijs 

voor uw kind gratis.

Om iets extra’s te organiseren buiten de lessen om, mag de school een bijdrage vragen. Met 

deze vrijwillige bijdrage betalen we bijvoorbeeld de schoolreis, een bezoek aan een museum 

of een feestmiddag. Als u de bijdrage niet kunt betalen, hoeft u dit niet uit te leggen aan 

school. Uw kind mag gewoon meedoen aan deze extra activiteiten.

Als de school te weinig geld heeft voor deze extra activiteiten, dan bedenkt ze andere plan-

nen of regelt de financiering anders. De school zorgt dat alle leerlingen mee kunnen doen 

aan deze extra activiteiten.

Als het kan, blijft u dan alstublieft de ouderbijdrage betalen. 

Geef wat u wél kunt missen. En misschien kunt u meer missen 

dan het bedrag wat de school vraagt. Daarmee helpt u een 

ander gezin en een ander kind.

Sponsoring                                                                                                                  
In het primair onderwijs mogen scholen zich laten sponsoren. Bij sponsoring gaat het om 

geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bestuur of de school, waarvoor 

de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen en/of ouders in schoolverband 

worden geconfronteerd. De meest voorkomende tegenprestatie is vermelding van de spon-

sor in bijvoorbeeld de schoolgids/-krant.

Het college van bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam onderschrijft het convenant 

“Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Kortweg komt het convenant 

sponsering erop neer, dat eventuele sponsors nooit de inhoud van het onderwijs kunnen en 

mogen bepalen.

Een aanbod voor sponsoring wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de medezeggen-

schapsraad. De directie van de school zal ervoor zorgdragen dat sponsoring voldoet aan de 

afspraken in het convenant. Het convenant staat op de website van de school en van de 

stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Maandag

08:45 - 15:00 08:45 - 15:00 08:45 - 12:30 08:45 - 15:00 08:45 - 15:00

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
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Lesuren per jaar                                                                                           
Wettelijk is vastgesteld hoeveel uren kinderen les moeten krijgen per jaar. In de onderbouw is 

dit 880 uur en de bovenbouw leerlingen moeten 1000 uur naar school. De pauzes tellen hierin 

niet mee. Gemiddeld genomen moeten kinderen 940 uur naar school per jaar. 

Wij voldoen aan deze wettelijke eis en hebben daarbij voldoende marge ingebouwd voor 

eventuele calamiteiten. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe de lestijden op onze school 

zijn opgebouwd in schooljaar 2022-2023.

De verplichte onderwijs tijd wordt vanaf groep 3 als volgt ingezet;

Ziek & verlof                                                                                          

Als een kind afwezig is moet de school kunnen beoordelen of de afwezigheid geoorloofd 

is. Ongeoorloofd verzuim moeten wij namelijk melden bij bureau leerplicht. Daarom is het 

belangrijk dat u aan de school doorgeeft dat uw kind ziek is. Doe dit op de dag zelf. U kunt dit 

doen door even te bellen naar de school of een ziekmelding te doen via Social Schools. 

Te laat komen wordt ook als verzuim gerekend. Bij veelvuldig te laat komen is de school even-

eens verplicht een melding bij bureau leerplicht te doen. Dit is tevens het geval bij extreem 

veel ziekteverzuim.

Verlof aanvragen

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en móeten dus ook naar school. In een enkel geval 

kan de directie van de school verlof toekennen. De directie moet zich bij het verstrekken van 

extra verlof houden aan de regels die de leerplichtwet voorschrijft. 

Verlof mag alleen gegeven worden in uitzonderlijke gevallen, namelijk: 

 Vakantieverlof: alleen dan als één van de ouders vanwege de aard van hun beroep tijdens 

de schoolvakanties niet ten hoogste twee weken op vakantie kan. Een werkgeversverklaring 

wordt gevraagd af te geven;

 Verlof vanwege gewichtige omstandigheden: Hiermee worden zaken bedoeld als huwelijks-

feesten van familieleden, begrafenissen, 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijk van ouders en 

grootouders.

Een verlof aanvraag wordt 6 weken vooraf gedaan bij de directeur van de school middels een 

daarvoor bestemd verlof formulier. Hoewel de school begrip heeft voor bepaalde omstandig-

heden zal zij zich ook moeten houden aan de wet. 

Bureau leerplicht ziet toe op het verlof. Bij het zich niet houden aan de gestelde regels zal 

bureau leerplicht altijd contact met u opnemen.

Communicatie
Om de communicatie met ouders te optimaliseren hebben we ervoor gekozen om te werken 

met een ouderportal, genaamd Social Schools. Social Schools is een app voor de smartphone, 

waarop per klas, per ouder of per school berichten en foto’s kunnen worden gedeeld. 

Ook ouders kunnen berichten sturen naar leerkrachten en er kunnen afspraken voor b.v. 

rapportbesprekingen in de app worden gemaakt. Iedere ouder wordt gekoppeld aan de 

groep van zijn/haar kind(eren) en kan zo het laatste nieuws uit de groep, informatie over waar 

aan gewerkt wordt in de klas en foto’s van de kinderen direct op zijn of haar smartphone 

ontvangen. Maandelijks wordt de nieuwsbrief ook via de app naar ouders verstuurd. 

Daarnaast worden er via de app afspraken ingepland voor oudergesprekken. Uw kind krijgt 

bij ons nooit een briefje mee naar huis. Het is dus heel belangrijk dat u de app gebruikt! 

26.45 uur

Per week Per jaar Vrije dagen en 
vakanties

Totaal 
aantal uren

Verplicht 
aantal uren

1391 uur 391.45 uur 1005 uur 940

Taal

Rekenen 

Thematisch werken

Kunstvakken

Engels 

Bewegen

Techniek, wetenschap & ICT*

*vanaf groep 4

2 uur per dag

1 uur per dag

1 uur per dag

1 uur per week

1 uur per week

2,5 uur per week

1 uur per week



30 31

SCHOOLGIDS KC DE VLINDER

Klachtenprocedure 
De meeste probleemsituaties binnen onze scholen lossen we op in goed overleg tussen leer-

lingen, ouders en leerkrachten (en/of overig personeel). Indien dat echter, gelet op de aard 

van de probleemsituatie, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een probleem dat zich 

op school voordoet, niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan 

worden op de klachtenregeling van Kind en Onderwijs Rotterdam.  

 Een klacht definiëren we als uiting van ontevredenheid over een gerealiseerde oplossing en/

of het oplossingsproces. Een belangrijk doel bij het indienen van een klacht is om herhaling 

te voorkomen.  
 

Scholen kunnen te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Ze kunnen gaan over organi-

satorische maatregelen (o.a. lesrooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maatregelen

(o.a. strafmaatregelen, didactiek), of over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste 

intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld). Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze 

scholen klachten of verschillen van inzicht altijd eerst bespreken met degene over wie de 

klacht gaat en/of melden bij de groepsleerkracht en, indien nodig, de schooldirectie. 

Wij streven ernaar problemen tussen ‘partijen’ zélf, met elkaar, op te (laten) lossen. 

Zowel de scholen als het bestuur spannen zich in om een veilig (school-) klimaat voor alle 

leerlingen en andere betrokkenen van de organisatie te creëren. Dit is in onze ogen de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die bij onze scholen/organisatie betrokken zijn; 

personeel, ouders én leerlingen van Kind en Onderwijs Rotterdam. Uitgangspunt hierbij is, 

dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen te) gaan. Wanneer 

sprake is van grensoverschrijdend gedrag naar of tussen leerlingen zal hiervan altijd melding 

worden gedaan bij het college van bestuur (CvB). Klachten waarvoor een aparte regeling en 

proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan worden langs die lijn afgehandeld.  
 

De stappenprocedure in het kort:  

Stap 1 : U probeert de probleemsituatie op school op te lossen met de leerkracht en/of 

                de directie; 

Stap 2 : Wanneer het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u een klacht 

                indienen middels  de klachtenregeling. U kunt zich hierbij laten adviseren door de 

                contactpersoon van de school; 

Stap 3:  U dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting 

               (dit kan telefonisch of schriftelijk); 

Stap 4 : U dient uw klacht in bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

 

Contactpersoon 
Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft als opdracht om u te informeren 

over de beschikbare en meest geschikte route om de klacht af te kunnen handelen. 

De naam van onze contactpersoon is Liesbeth Laoukili. 

U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school 010 476 55 21.

Formele procedure 
Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan telefonisch of schriftelijk. 

Voor het telefonisch indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de contactpersoon 

van de stichting, Dhr. K. Schouten. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer: 010 412 51 01. 
 

Wanneer u vindt dat hij de klacht niet goed heeft opgelost of (direct) een schriftelijke klacht 

in wilt dienen, dan kan dit bij het college van bestuur of bij de Geschillen Commissie Bijzonder 

Onderwijs: 

Mediation  
Wanneer er een klacht wordt ingediend bij de Commissie, kan de secretaris interveniëren 

door de mogelijkheid van mediation aan te bieden. Als alle partijen instemmen met media-

tion, vindt er doorverwijzing plaats naar de vaste, geregistreerde mediators van GCBO, die 

volgens het reglement van de Mediators Federatie Nederland werken. Na de ondertekening 

van de vaststellingsovereenkomst is de mediation voltooid en wordt de klacht ingetrokken. 

Als de mediation niet is gelukt, kan de klacht alsnog door de Commissie in behandeling wor-

den genomen. 
 

Wanneer besloten wordt de klacht via de klachtencommissie af te handelen, dan onderzoekt 

de geschillencommissie de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. 

De commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 

verbinden. Het schoolbestuur neemt over het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke 

beslissing.   
 

Het doel van de klachtenregeling is te komen tot een zorgvuldige behandeling van klachten, 

waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school 

(een veilig schoolklimaat) en het schoolbestuur. Het klachtrecht heeft tevens een belangrijke 

signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Door het 

gebruik van de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de scholen signalen die 

gebruikt worden bij het verbeteren van het onderwijs en de veiligheid op de scholen. 

Schoolbestuur 
VERTROUWELIJK 

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam 

t.a.v. mevrouw J. Kester 

Voorzitter College van Bestuur 

Postbus 22009 

3003 DA Rotterdam 

Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs  (GCBO) 

Postbus 394

3440 AJ Woerden

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 

info@gcbo.nl 



     10.Handige adressen
                                                                     

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam                                                                                                   
Linker Rottekade 292 (2e etage)

3032 CV Rotterdam

Postbus 22009

3003 DA Rotterdam

010 412 51 01 

receptie@kindenonderwijsrotterdam.nl 

www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Voorzitter College van Bestuur: Mevrouw J. Kester

PPO Rotterdam
Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam

010 303 14 00

Mondverzorging for kids
Beukelsdijk 107-109

3021 AE Rotterdam

010 411 69 60

www.mondzorgvoorkids.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Duivenvoordestraat 65

3021 PD Rotterdam

010 444 46 05

www.cjgdelfshaven.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Sol netwerk Rotterdam 

www.solnetwerk.nl

Stichting MEE Rotterdam

www.meerotterdamrijnmond.nl

Logopedie
Logopedisch centrum De Kletsmajoor 

Sint-Jobsweg 10

3024 EJ Rotterdam

010 425 31 90

www.dekletsmajoor.nl

Vormgeving 

Creative Desk

www.creativedesk.nl 

06 8142 7280
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