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Woord vooraf

Beste ouders/verzorgers,

In deze gids kunnen ouders of verzorgers* lezen wat zij van onze school kunnen verwachten 
en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar onze school 
voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Omgekeerd wordt 
ook aangegeven wat de school van ouders verwacht. 

Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij  
één van de leden van het schoolteam terecht. 

Hartelijke groet,

directie en team van Basisschool de Fontein

*Overal waar de tekst spreekt over ouders, bedoelen we ouders/verzorgers.
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2 Inleiding

De Fontein is een buurtschool in de grote stad. Het beste van twee werelden verenigen wij 
onder één dak. Wij zijn een persoonlijke, warme school waar iedereen elkaar kent en zorgt 
voor elkaar. De Fontein is een gemengde school waar kinderen met verschillende achtergronden 
elkaar treffen. Een verrijking zoals je die alleen tegenkomt in een stedelijke omgeving.

Leerlingen, hun ouders en leerkrachten dienen allemaal met veel plezier naar school toe te 
gaan. Daar werkt het schoolteam hard aan. Het leerproces van ieder individueel kind zo  
optimaal mogelijk begeleiden zien wij als onze belangrijkste onderwijstaak. Wij willen ook  
dat alle leerlingen lekker in hun vel zitten en dat zij de sociale vaardigheden ontwikkelen om 
zich in onze maatschappij te handhaven en te ontplooien. 

De Fontein kort samengevat:
1. Een kleinschalige en gemengde buurtschool. 
2. Talentvolle, gemotiveerde leerlingen met oog voor elkaar.
3. Wij leren kinderen leren op een manier die het beste bij hen past. 
4.  Uitdagend onderwijs door gebruik van o.a. gedifferentieerd en  

thematisch onderwijs. 
5. Gym van een vakleerkracht.
6. Grote ouderbetrokkenheid: ouders en school zijn betrokken educatieve partners.
7.  Activiteiten binnen de extra leertijduitbreiding (LTU) zijn gericht op sport,  

natuur, muziek en techniek. 
8. Engelse les in alle groepen. 
9. Een goede zorgstructuur. 
10. Een inspirerend en gemotiveerd team en een sterk bestuur.
11. Twee 0-groepen voor 2 tot 4-jarigen.
12. Wij leren kinderen dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
13. Behalve de traditionele leerstof wordt er ook veel digitaal aangeboden.

 

Een kleine, kleurrijke 
buurtschool met 
een internationaal 
perspectief
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3 Wat biedt de Fontein?

3.1  Onze missie is:

Leren op de Fontein is leuk, omdat we uitgaan van drie belangrijke uitgangspunten:

Een goed en veilig pedagogisch klimaat: in gebouw en omgeving, op pleinen en in samenspel, 
elk kind mag er zijn, opkomen voor elkaar, elkaar accepteren, fouten maken mag, eerlijk zijn, 
structuur in het dagritme, duidelijk heid in regels en afspraken.

Werken binnen niveau arrangementen: leerrijke omgeving, boeiende lessen en variaties  
in werkvormen, sporten, werken met dag- en weektaken, aanbod in uitdaging, basis en 
instructiegroepen, implementeren van computeronderwijs, thematisch onderwijs. 

Uitdaging tot een brede ontwikkeling: ruimte om te groeien, doorzetten, van werken met  
uitgestelde aandacht tot zelfstandig zijn, hersenen trainen, talenten kunnen ontwikkelen,  
het maximale uit jezelf halen, Engels in alle groepen.

3.2  Onderwijsvisie
De Fontein geeft iedere leerling de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind 
vinden wij een uniek talent. Ieder kind krijgt de begeleiding die het beste bij hem/haar past. 
Wij zijn een school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en  
sociaal-emotionele mensen, die respect hebben voor anderen.

Verder vinden wij op de Fontein ook belangrijk:
Samen spelen… leren… delen, elkaars kwaliteiten benutten, altijd iemand die helpt, betrokken, 
kinderen, ouders, team… samen. Iedereen is gelijk en mag meedoen, samen feesten vieren,  
kennismaken met andere religies en culturen met daarbij de nadruk op het vinden van  
overeenkomsten tussen de verschillende leerlingen. Actief partner zijn in de wijk en het  
ontwikkelen van een kleurrijke school. Leuke dingen leren, gezellige activiteiten, aardig voor 
elkaar zijn, 3x per week een sportmoment, mini-finals en de kidsrun.

Lekker Fit!: 
iedere dag in beweging
Dat betekent per week 
3x gym onder schooltijd!
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3.4  Levensbeschouwelijk onderwijs
De Fontein is een protestants-christelijke school en kiest voor levensbeschouwelijk onderwijs. 
Dat betekent dat de school toegankelijk is voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging 
dan ook. Wij verwachten van ieder die bij de school betrokken is een open houding en respect 
voor elkaar en elkaars levensovertuiging. Op onze school wordt aandacht besteed aan  
de verschillende levensover tuigingen. Er worden gezamenlijk feesten gevierd.  
Wij werken vanuit de methode: ‘Kleur op school’. ‘Kleur op school’ is een complete methode 
levensbeschouwing die recht wil doen aan de kleurrijkheid van de wereld om ons heen.

3.5  Doorgaande leerlijn: van 2 tot 12-jarigen
Wij vinden het van groot belang om een doorgaande leerlijn voor 2 tot 12-jarigen te bieden. 
Dit vormt zowel pedagogisch, onderwijsinhoudelijk als organisatorisch een goede basis.  
Wij werken samen met peuterspeelzaal ‘de Kleine Fontein’. We hebben twee nul groepen.  
De nulgroep wordt 4 dagen per week begeleid door een leerkracht vanuit het onderwijs en 
een peuterleidster van Peuter en Co.
Bij de kleuters differentiëren we op niveau naar mogelijkheden, de motivatie en het initiatief 
van leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit 3 arrangementen; instructie, basis en uitdaging. In de 
midden- en bovenbouw is het onderwijs ook op deze wijze georganiseerd. Tevens bieden we 
groep 2 allerlei speelse, thematische activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen en 
schrijven in groep 3. 

Zorg voor het jonge kind
Periodiek vinden er leerlingbesprekingen plaats over de 2 tot 12-jarigen kinderen door de 
intern begeleider samen met de leerkracht. Vanuit deze besprekingen kan een hulpvraag  
ontstaan. Ouders worden betrokken bij het vervolgtraject. Het vervolgtraject kan bestaan  
uit interventie in de groep, in de thuissituatie en/of met externe hulp.

Sil op school
Peuters en kleuters leren al doende, spelend en ontdekkend, met hun handen, het hoofd en hun 
hart. Het stimuleren van taal , voorbereidend schrijven, rekenen, spel en de motoriek staan 
centraal in onze groepen. Er is veel aandacht voor taal, omdat dit de basis is voor al het andere 
leren. Met elkaar werken we thematisch. We maken daarbij gebruik van Sil op School van de 
CED-groep. In deze methode staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling voorop, 
maar er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin is 
rekening gehouden met de nieuwste SLO-doelen en recente werkwijzen, zoals opbrengstgericht 
werken. In het programma Sil op School speelt de pop Sil de hoofdrol. Sil beleeft allerlei  
avonturen, samen met vriendinnetje Lis. Net als bij Nieuwsbegrip sluiten activiteiten aan bij  
de actualiteit, maar dan natuurlijk de actualiteit van kleuters. 

De hoeken
Er zijn veel hoeken in de vorm van een vast tekenatelier, een huishoek, een bouwhoek, maar 
ook hoeken die aangepast worden aan het thema. Hierbij is de inbreng van de kinderen bij de 
inrichting groot, zodat zij betrokken worden en eigenaarschap krijgen. In de thema-uitleg 
wordt stilgestaan bij wat u hieraan kunt bijdragen.

Het verhogen van het leerrendement van kinderen vinden wij van groot belang. De Fontein 
zorgt voor een ononderbroken ontwikkelingslijn en waar nodig wordt het onderwijsaanbod 
voor groepen en/of individuele leerlingen aangepast door: 

 −  groepen 0, 1 en 2: het werken met leerlijnen en methode Sil;
 − groepen 3 t/m 8 gaan uit van de leerdoelen in de methodes. 

De Fontein heeft een uitgebreide zorgstructuur en volgt de ontwikkeling via een leerling-
volgsysteem om zo continue de aanpak van het onderwijs te kunnen toetsen.  
Dat doen wij door:  

 − het maken van een zorgplan;
 −  uitgebreid leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 − structurele leerling-besprekingen met de intern begeleider;
 − intervisie met de collega ś van de bouw. 

De Fontein is een organisatie, waar we als hecht team (samen) werken om leerlingen  
optimaal te begeleiden. In de praktijk is dat zichtbaar door: 
 
 − de gevarieerde samenstelling van het team;
 − de inzet van studenten als ondersteuning bij het onderwijs;
 − het gebruik maken van elkaars kwaliteiten;
 −  het creëren van een veilig werkklimaat voor het team geeft veiligheid voor kinderen;
 − het met elkaar werken aan kwaliteitszorg op systematische wijze. 

Kwaliteitszorg
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door middel van de kwaliteitskaarten van Cees 
Bos en Stichting LeerKRACHT. Volgens de meerjarenplanning verdiept het schoolteam zich 
systematisch elk jaar in een aantal onderwerpen en beschrijven we de ambities die wij willen 
bereiken. Na de score wordt zo nodig een verbeterplan opgesteld. Wanneer u meer wilt weten 
over deze manier van werken, loop dan gerust binnen bij de directie.

3.3  Onderwijsaanbod
De ambitie van de Fontein is een goed evenwicht te hebben in het aanleren van kennis, het 
stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van de sociaal-emotionele  
ontwikkeling en het aanleren van praktische en creatieve vaardigheden. De vakken rekenen,  
taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor alle andere vakken.
Er wordt ook vanaf groep één aandacht gegeven aan onderzoeks- en presentatievaardigheden.
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Bosos
Wij volgen de gehele ontwikkeling van de peuters en kleuters aan de hand van het Bosos  
ontwikkelingsvolgmodel. Bosos hanteert de SLO-leerlijnen, die ook gehanteerd worden in de 
methode Sil op School. Door gericht te observeren en signaleren wordt gedegen tegemoet 
gekomen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind.

3.6  Overgaan naar de volgende groep
Bij de overgang van de ene groep naar de andere groep wordt goed naar de leerlingen gekeken 
waarbij we diverse meet-/observatie-instrumenten hanteren. We hebben hiervoor criteria 
opgesteld. Daarbij worden de volgende aspecten meegewogen: 
 − de leeftijd van het kind;
 − de ontwikkeling van het kind vanaf het moment dat het op school is;
 − de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind;
 − de cognitieve ontwikkeling van het kind.

De uiteindelijke beslissing over het al dan niet naar groep 2 of 3 gaan ligt bij de directie in 
samenspraak met de ouders.

3.7  Rekenen en Wiskunde 
De Fontein gebruikt de methode Pluspunt. In de rekenles leren we de kinderen praktische  
problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing 
komen mag verschillen. In de rekenlessen wordt ook rekening gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. Door bijvoorbeeld verrijkings stof aan te bieden, wordt ervoor gezorgd dat ook  
de goede rekenaars voldoende worden uitgedaagd en in overeenstemming met hun mogelijk-
heden presteren. 

3.8  Nederlandse taal 
Het leren en het gebruiken van de Nederlandse taal is belangrijk op de Fontein. De Fontein 
werkt met de vernieuwde uitgaven van de methode Taal Actief. Spelling, woordenschat en 
begrijpend lezen zijn belangrijke onderdelen bij deze methode. Verder werken we met  
het programma Nieuwsbegrip XL. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar 
we besteden ook aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop 
antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen.

Lezen
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren van lezen. Er wordt gewerkt met:  
de nieuwste versie Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf januari 
wordt gestart met niveau -lezen, dat wil zeggen in kleine groepjes lezen de kinderen hardop 
onder begeleiding van een oudere leerling, een onderwijsassistente, een ouder of een leerkracht. 
We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. In de hogere groepen gaat 
niveau-lezen door. Op het einde van groep 7 moeten alle kinderen het hoogste niveau: niveau 9 
hebben bereikt. Dit lukt bijna altijd. 

Op de Fontein leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze 
ook liefde voor boeken en poëzie bij te brengen. We lezen op school veel voor. 

Meer dan rekenen 
en taal
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Bieb op school
De Fontein doet mee aan het project Bieb op school. Vier maal per jaar levert de gemeentelijke 
bibliotheek kisten met boeken af op school. Vanaf groep 4 kiezen kinderen de boeken zelf uit 
via een internetkeuzeprogramma.

Schrijven
Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift 
krijgen, als middel om met elkaar te kunnen communiceren.  
Wij bieden het schrijven aan in blokletters; onderzoek heeft aangetoond, dat dit het lezen bevordert. 
We gebruiken hiervoor de methode schrijven leer je zo.

3.9  SoVa: Kracht van Acht
Schoolbreed werken wij middels thema’s aan sociale vaardigheden. Er zijn acht thema’s die 
alle kinderen jaarlijks op groepsniveau doorlopen.

3.10  Engels
In alle groepen wordt Engelse les gegeven vanuit de methode Join in. Dit begint met een  
eenvoudige mogelijk heid om een gesprek te beginnen (‘My name is ……, what is your name?’) 
en het leren van kleuren en cijfers en wordt steeds verder uitgebouwd. Er wordt gebruik 
gemaakt van veel concreet materiaal en ter ondersteuning worden veel Engelse liedjes gebruikt. 

3.11  Wereldoriëntatie 
Wij zijn er van overtuigd dat een kind pas echt leert als er een uitdagende leeromgeving is en  
het kind zelf gemotiveerd is om aan de slag te gaan. Om die reden heeft de school gekozen  
om te werken met de methodes: Tijdzaken, wereldzaken en natuurzaken. De methodes maken 
optimaal gebruik van alle digitale mogelijkheden die er zijn en past de laatste bewezen inzichten 
over digitaal leren toe. De methodes zijn er op gericht om de betrokken, ondernemende en 
nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren. 

3.12  Natuur, Wetenschap en Techniek (NWT)
Elke groep krijgt les van Ingrid Natuurlijk! over voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, 
milieu, wetenschap en techniek. Deze onderwerpen worden op simpele en praktische wijze 
aangeboden. Er wordt gewerkt met onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren, vanuit 
de leefwereld van de kinderen. Het sluit niet alleen aan bij de kerndoelen, we lopen hiermee 
ook vooruit op de doelstellingen voor 2020, wanneer deze vakken verplicht worden in  
het basisonderwijs. Aanvullend werken we met de kisten van de MaakOtheek.

NWT leert leerlingen observeren, de dingen om hen heen te begrijpen en uiteindelijk zelfstandig 
keuzes te maken, hetgeen voor zelfstandige, kritische en bewuste leerlingen zorgt.  
De Fontein geeft leerlingen een voorsprong waar ze de rest van hun leven van profiteren.
De NWT lessen vinden zowel binnen in het NWT lokaal, als buiten op het schoolplein, in de 
schooltuinen en in de natuur om de hoek plaats. 

3.13  Expressievakken
Muziek, tekenen en handvaardigheid. Met deze vakken willen we bereiken dat de kinderen zich  
veelzijdig ontwikkelen. Kinderen krijgen de mogelijkheid hun creativiteit en expressiviteit te 
gebruiken en te ontwikkelen. Expressievakken worden bij het thematisch werken betrokken.

3.14  Digitale vaardigheden
In elk lokaal staan computers. Elke groep werkt met een smartboard. Ook is er een aantal iPads 
op school waarmee kinderen aan het werk kunnen gaan. De kinderen leren hoe een computer 
werkt en ze leren hoe je een computer bedient. Ze leren ook hoe ze veilig met internet om kunnen 
gaan. Er zijn software programma ś met extra oefenstof of juist verrijkingstof bij de methodes, 
zoals bijv. bij Veilig Leren Lezen en Pluspunt. 

Binnen de groepen 4 t/m 8 werken we met Snappet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop 
gewerkt wordt aan spelling en rekenen. Voordelen van Snappet zijn dat kinderen leerstof op 
maat krijgen en dat de leerkracht direct kan zien hoe kinderen het werk maken. En daarop kan 
inspringen. Naast de basisstof is er ook een uitdagingsaanbod op het eigen niveau van het kind.

Het beleid van de school is erop gericht de computer steeds meer in te passen in het gewone 
onder wijsaanbod.

3.15  Seksuele voorlichting
Binnen basisschool de Fontein is er ook aandacht voor seksuele voorlichting. Toegepast op de 
leeftijd en het niveau van het kind. Onderwerpen worden aangereikt en kinderen kunnen daar  
dan ook vragen over stellen.

3.16  Lekker Fit! 
Voeding en bewegen zijn twee belangrijke pijlers om gezond door het leven te gaan. Daarom 
doen wij sinds 2006 mee aan het project: lekker Fit! Dat betekent 3 keer een sportmoment 
onder schooltijd en aandacht voor gezonde voeding en bewuste keuzes. 
In de ochtendpauze stimuleren wij het eten van groente of fruit. Iedere groep heeft een eigen 
fruitmand voor andere momenten in de week. Ook zien wij graag gezonde, bewuste traktaties 
waarbij ‘1 is genoeg en klein is oké’ het motto is.
De sportlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht gymnastiek.  
Bij de groepen 0 t/m 2 worden de gymlessen gegeven door de leerkrachten zelf, maar volgens 
de opbouw van Lekker Fit!

Op de Fontein is een nieuw waterbeleid van start gegaan. Dit houdt in dat alle kinderen nu 
een LekkerFit! Bidon hebben en er verplicht water wordt gedronken in de kleine pauze!  
In de grote pauze mag er iets naar keuze worden gedronken.
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3.17  Werken met dag- en weektaken
Wij willen kinderen leren zelf de motivatie te hebben en de verantwoording te nemen voor het 
werken aan opdrachten, maar ook om zelf het werk in te delen. Bij de groepen 1, 2 en 3 is dit  
verpakt in het dagelijks vooruitkijken en terugkijken en wordt er gewerkt met een planbord en 
kleine taken op het bord. In de groepen 4 en 5 wordt dit verder opgebouwd en vanaf groep 6 is er 
een weektaak met verwerkingsopdrachten vanuit de methodes, maar ook individuele extra oefen-
stof of verrijkingsstof, lezen, tekenen, enz. Aan het einde van de week wordt de weektaak met de 
kinderen apart nabesproken: Hoe is het gegaan, wat vond je lastig en hoe heb je dat opgelost. 

3.18  Huiswerk op de Fontein
Vanaf groep 4 worden af en toe ‘huiswerk’ opdrachten gegeven. In groep 4 en 5 kunt u 
denken aan het oefenen van de tafels; vanaf groep 6 o.a. het oefenen van topografie en 
maken van werkstukken. Vooral in groep 7 en 8 wordt veel aandacht besteed hoe je met 
huiswerk om moet gaan; het leren plannen en verzorgen van je werk. 
Kinderen krijgen (net zoals op het voortgezet onderwijs) de keuze om: of op school tijdens de 
taakuren aan de opdrachten te werken of er thuis mee aan de slag te gaan. 

3.19  Onderwijstijd per week
Hoe wordt de tijd op De Fontein ingedeeld.

leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6 leerjaar 7 leerjaar 8
Lezen 2 uur 3 uur 4 uur 4 uur 5 uur 5 uur

Taal 9 uur, 45 min 7 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur

Begrijpend lezen 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min

Rekenen/wiskunde 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur

Wereldoriëntatie 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Engels 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Bewegingsonderwijs 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min

Natuur/techniek 1 uur 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min 1 uur, 30 min

Muziek 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

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

Sociale vaardigheden 1 uur 1 uur, 15 min 1 uur, 15 min 1 uur, 15 min 1 uur, 15 min 1 uur, 15 min

Toelichting: Sociale vaardigheden staat vanuit de methode op het rooster. Het werkelijke aanbod zit geïntegreerd 
in al onze overige lessen. ICT vaardigheden zitten geïntegreerd in het aanbod van taal en rekenen. Per leerjaar zijn 
hier praktische doelen voor opgesteld. Het gaat om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen.

leerjaar 1 leerjaar 2
Taal 6 uur 6 uur

Rekenen 5 uur 5 uur

Spel/beweging 8 uur 8 uur

Sociale vaardigheden 3 uur 3 uur

Bewegingsonderwijs 2 uur, 15 min 2 uur, 15 min

Muziek 30 min 30 min

Natuur/techniek 45 min 45 min

Zelfstandig werken 30 min

Levensbeschouwing 1 uur 1 uur

Toelichting: De opgegeven uren voor  bijvoorbeeld taal/rek zijn de uren die gegeven worden in de grote kring. 
Daarnaast komen onderdelen zoals bijvoorbeeld taalverwerving, woordenschatuitbreiding, fonemisch bewustzijn, 
sociale vaardigheden en  en voorbereidend rekenen uitgebreid aan de orde bij het speel/werken in onze  hoeken.

Leren = leuk!
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4 School en bestuur
4.1  De school
De Fontein bestaat uit één schoolgebouw dat is gevestigd aan de Hoyledestraat. De school 
heeft de beschikking over een - in 2015 gerenoveerd - gymnastieklokaal voor sport en spel.

De Prinses Julianaschool en de Fontein zijn in augustus 2005 gefuseerd. De scholen zijn twee 
zelfstandig draaiende vestigingen en dit zal ook in de toekomst zo blijven.

4.2  De school in de wijk 
De Fontein staat in de Kansrijke wijk Het Oude Noorden. De school vindt Het Oude Noorden een 
wijk om trots op te zijn en werkt met de vele samenwerkingspartners hard aan een wijk waar het 
goed vertoeven is. Op school leren de leerlingen dan ook om goed voor hun school- en woon-
omgeving te zorgen. Het team hoopt dat ouders en andere wijkbewoners samen met de verant-
woordelijke bestuurders hierin ook het goede voorbeeld willen geven. 

De directie van de school heeft goede relaties met de lokale politici, bestuurders en andere 
belanghebbenden die binnen Het Oude Noorden een rol spelen.

4.3  Ouderinitiatief 
Een groep bevlogen ouders heeft ervoor gezorgd dat de Fontein nu een gemengde school is. 
Hun motto en dat van de school is: ‘Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs op loopafstand 
van uw huis én onze school vormt een afspiegeling van de bevolking in de Kop van Noord. 
Wij zijn niet wit of zwart. Wij zijn kleurrijk!’ In mei 2008 was de eerste gemengde kleutergroep 
een feit. Het ouderinitiatief en de school blijven investeren om kleurrijk te blijven. 

Eens in de zes weken komt het ouderinitiatief samen om schoolinhoudelijke zaken en PR voor 
de school door te nemen. Bereikbaar via mailadres: fonteinouders@hotmail.com

4.4  Het schoolbestuur 
De Fontein valt onder het bestuur van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Deze stichting 
is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op onze school en vormt het bevoegd gezag.

Kind en Onderwijs Rotterdam 
Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Bezoekadres: 
Benthuizerstraat 101 
3035 CN Rotterdam 
telefoon: 010 4125101 
email: bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl 
website: www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Een sterk bestuur, 
een inspirerend
en gemotiveerd team,
gesteund door  
betrokken ouders
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5  Wie werken bij ons op school?
5.1  Directie
De directie is eind verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. En houdt contact met  
het schoolbestuur en andere instanties die (in)direct betrokken zijn bij het onderwijs. 

5.2  Groepsleerkrachten
Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door groepsleerkrachten.

5.3  Vakleerkrachten 
Voor gymnastiek en de activiteiten in extra leertijd werkt de Fontein met vakleerkrachten.

5.4  Interne begeleider (ib-er) / coôrdinator anti-pestbeleid
De Intern Begeleiders bewaken het leerling-volgsysteem en ondersteunen de groepsleerkrachten 
met extra zorg voor een groep of zorg voor enkele leerlingen in het bijzonder. Jozette Salomé is 
aandachtsfunctionaris en daarbij ook aanspreekpunt m.b.t. ons anti-pestbeleid.

5.5  Onderwijsondersteunend personeel
Op de Fontein werkt een administratief medewerkster als onderwijsondersteunend personeel.

5.6  Opleidingsschool
Studenten van de PABO lopen regelmatig stage bij ons op school om zo het vak te leren.  
Een student wordt altijd begeleid door een groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren.  
Ook de stagiaires van het Zadkine college (voor de opleiding van onderwijsassistent) vallen 
onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht. 

5.7  Leerkracht in opleiding
Vierdejaars studenten van de PABO dienen aan het einde van hun opleiding een groep zelf-
standig te kunnen lesgeven. Een LIO-er (Leerkracht In Opleiding) staat altijd onder toezicht 
van een gekwali ficeerde groepsleerkracht.

5.8 Personele inzet voor de groepen, wie staat er voor de klas?
Groep 0  Tamar van Zanten (ma/di/do) + Nezha Zoha (ma/di/do/vr) +
Groep 1  Kelly Klootwijk (ma/woe/do) + Bianca Hagendoorn (di/vr)
Groep 1/2 Monique van der Stoel (ma/di/do/vr) + Joyce Jacobs (wo) 
Groep 1/2 Vanessa Gevearts (ma/wo/vr) + Inge van Wijck (ma/di/do) 
Groep 3  Iris Vermaas (ma/woe/do/vr) + Danielle de Bruijn (di) 
Groep 3  Kaylie Schuiten (ma/di/woe/do/vr) 
Groep 4  Stacy Goos (ma/di/wo/do/vr) 
Groep 5  Tamara Pijnen (ma/di/wo/do/vr)   
Groep 6  Juanita Maatsen (di/wo/do/vr) + Joyce Jacobs (ma)    
Groep 7  Tristan van Welzen (ma/di/woe/do/vr)
Groep 8  Rutger van Zomeren (ma/di/do/vr) + Danielle de Bruijn (woe/do)

4.5 Medezeggenschapsraad
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die gevormd wordt door ouders 
en leraren. De MR van De Fontein bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR van  
De Fontein zet zich in voor het goed functioneren van de school. Hierover spreken wij met de 
directie (bevoegd gezag) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).  
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onder-
wijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de 
daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel 
en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft 
de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn 
dan het recht van leerkrachten. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de 
‘Wet Medezeggenschap op Scholen’.
De MR komt vier of vijf keer per jaar bijeen en doet daarvan verslag in de woensdagbrief en 
brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Namens de ouders zitten in de MR: 
Annemieke Kolle (vice-voorzitter), Taoufik Benalla en Nathalie Solar Lago. Namens de leraren 
zitten in de MR: Tristan van Welzen, Monique van der Stoel, Jozette Salomé (secretaris). 
Heeft u een vraag aan de MR? Spreek een van ons gerust aan of stuur een e-mail naar  
fonteinmr@kindenonderwijsrotterdam.nl.

4.6  De inspectie van het onderwijs
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid 
en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving op onze school. Over de resultaten 
van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar, op instellingsniveau en stelselniveau. 
Postadres:
Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl 

4.7  Inzet vertrouwensinspecteur (onderwijsinspectie)
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen vanuit de 
scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen  
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan 
de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De melding 
wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de 
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of 
het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) 
dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar 
op het nummer: 0900-1113111 (lokaal tarief).
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Overige taken
Zorgcoördinator / coördinator anti-pestbeleid Jozette Salomé, Danielle de Bruijn
Administratief medewerker Monique Rietveld
School maatschappelijk werk Birgit Hidskes
ICT coördinator Rutger van Zomeren
Bedrijfshulpverleners Rutger van Zomeren, Monique Rietveld,
   Tristan van welzen en Monique van der Stoel
MR - personeelsgeleding Jozette Salomé, Tristan van Welzen
Vertrouwenspersoon  Bianca Hagendoorn
Rots / Water coördinator  Danielle de Bruijn

Vakkrachten extra leertijd:
Natuur, techniek en milieu Ingrid Meijer Boltjes
Muziek  Medewerkers SKVR    
Bewegingsonderwijs  Olaf Kosten (di/wo/vr)

Ieder kind is uniek en 
mag zichzelf zijn
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6  Uw kind aanmelden
6.1  Aanmelden nieuwe leerlingen
Overweegt u om uw kind op de Fontein te plaatsen? Neem dan contact op met de directie 
voor een kennismakingsgesprek. Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor 
een rustig gesprek met de ouders. U bent er dan van verzekerd dat wij alle aandacht aan u  
kunnen besteden. Het kennismakingsgesprek heeft als doel helder te krijgen wat de onderwijs-
behoeften zijn van uw kind. Vanuit het kennismakingsgesprek komen we wel of niet tot een 
inschrijving.

Wilt u uw kind inschrijven dan dient u de volgende zaken bij de hand te hebben:
 − burgerservicenummer (BSN) van uw kind;
 − uw paspoort of identiteitsbewijs;
 − polisnummer van de ziektekostenverzekering van uw kind;
 − kopie van diploma’s en certificaten.

Onderling is afgesproken met de scholen in dezelfde deelgemeente dat we niet zomaar kinderen 
van elkaar overnemen. Voor ons staat het belang van het kind voorop. Alleen in zeer uitzonder-
lijke gevallen is een wissel mogelijk. Dit gaat altijd in goed overleg met ouders en directie van 
de school waar het kind vandaan komt. Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk 
verder te kunnen begeleiden, nemen we contact op met de school waar uw kind eerder 
heeft gezeten.

Uitschrijving
Net zo belangrijk als de inschrijving is het uitschrijven van een leerling. Gaat u verhuizen of 
verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie. 
Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe adres en telefoonnummer en het nieuwe 
schooladres mee. Wij zorgen er dan voor, dat de nieuwe school het onderwijskundig rapport 
krijgt en laten we aan de gemeente weten dat uw kind van school veranderd is. Wij mogen 
geen kinderen uitschrijven als er geen nieuwe school bekend is. 

6.2  Wennen op school
In overleg met de leerkracht bespreekt u op welke dagdelen uw kind gaat wennen. Vanaf de 
vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. 

Uitdagend en 
vooruitstrevend
onderwijs door 
gebruik van 
coöperatief  
en thematisch 
onderwijs.
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7 Schoolregels
7.1.  Schoolregels
 −  Alle leerlingen dienen op tijd in de klas aanwezig te zijn. Alle lessen starten ’s ochtends 

om 08.30 uur. De deur gaat ’s ochtends open om 08.20 uur.

 −  Jarige kinderen mogen de groep trakteren. Vanuit de Lekker Fit Slogan: Eén is genoeg, 
klein is oké. Liever geen grote hoeveelheden snoep maar een gezonde traktatie.

 −  Voor de dagelijkse pauzemomenten neemt uw kind zelf eten en drinken mee. De kinderen 
drinken grotendeels water uit een bidon. Koolzuurhouden de limonade zoals cola en sinas 
zijn niet toegestaan. 

 −  De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

 −  Mobiele telefoons en spelcomputers mogen niet worden gebruikt.

 −  De school neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of diefstal aan mobiele  
telefoons of andere gadgets zoals spelcomputers.

 − In en om het schoolgebouw is roken niet toegestaan.

 − Uw kind graag ziekmelden voor 09.00 ’s ochtends.

 −  Voor gymnastiek dient u uw kind een korte broek en t-shirt mee te geven naar school. 
Gymschoenen zijn niet verplicht maar worden wel aangeraden. 

 −  Afspraak voor bezoek aan dokter of tandarts zo min mogelijk onder schooltijd plannen.

 −  Wij ‘leren’ en ‘leven’ samen op school. Alle leerlingen nemen deel aan het totale 
activiteiten pakket. Naast christelijke feesten en verjaardagen vieren wij ook feesten uit 
andere culturen en godsdiensten.

 −  Alle groepen werken vanuit de regels zoals we deze hebben opgesteld vanuit de  
Kracht van Acht. (zie volgende pagina)

Veel activiteiten tijdens 
de extra leertijd zijn 
gericht op sport, muziek, 
natuur en techniek
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7.3  Schorsing en verwijdering
Er zijn regels over schorsing en verwijdering, zodat we op deze regels kunnen terugvallen als 
zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn:
 −  Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en veiligheid van andere 

leerlingen en/of personeel kan tot schorsing worden overgegaan.
 −  Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten 

hoogste een week schorsen.
 −  Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokkene  

bekend gemaakt.
 −  De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag.
Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de verwijderende school een andere 
school heeft gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 
acht weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen, kan in 
afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
Voor meer informatie vewijzen wij u naar het protocol.

7.4 Verzuimbeleid
De gemeente Rotterdam houdt samen met de inspectie voor het onderwijs streng toezicht op 
het verzuim in het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een 
kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn.  
Er zijn echter vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid 
vastgesteld. Wanneer leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te 
melden bij het Bureau leerplicht.
Extra verlof moet altijd bij de directie aangevraagd worden en bij ziekte of (huis)artsbezoek  
verwachten wij een telefoontje van de ouders/verzorgers. Wij willen graag weten waar een 
kind is, als het niet op school is.
Te laat komen is voor een kind vervelend en kan de les voor anderen enorm verstoren. 
Daarnaast mist uw kind onderwijstijd als hij/zij regelmatig te laat komt. Probeer er daarom 
voor te zorgen dat uw kind op tijd is!

Het verzuimbeleid op een rij:
 −   Kinderen zijn tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas; om 8.30 uur start de les. Bij te laat 

komen wordt een aantekening door de leerkracht gemaakt.
 −   Wanneer kinderen meer dan 3x te laat gekomen zijn in een korte periode wordt er  

contact opgenomen met de ouders.
 −   Wanneer een kind afwezig is, zonder dat wij daarvan de reden weten, betekent dit dat 

een kind ongeoorloofd afwezig is. Zorg dus dat u de school op de hoogte brengt van  
de reden van het verzuim!

 −   Mocht het verzuim zonder geldige reden uitkomen op een totaal van 16 uur lestijd  
gedurende een periode van 4 op een volgende lesweken wordt er melding gemaakt  
bij de leerplichtambtenaar.

 −   Wanneer een leerling vaker ziek gemeld wordt dan gemiddeld (meer dan 5 dagen per 
jaar) wordt met u als ouder bekeken wat de oorzaak is. Zo nodig wordt een kind extra 
opgeroepen bij de schoolarts.

 −   Tijdens de rapportgesprekken wordt het verzuim van uw kind besproken.

Schoolregels die horen bij De Kracht van 8. 

Kracht 1: Ik ben mezelf.
1. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
Kracht 2: Eerlijk zijn.
2. Wij zijn eerlijk tegen elkaar.
Kracht 3: Rekening houden met elkaar.
3. Wij zijn onszelf en houden rekening met een ander.
Kracht 4: Samenwerken en elkaar helpen.
4. Wij werken samen of naast elkaar.
Kracht 5: Luisteren naar elkaar.
5. Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
Kracht 6: Zeggen wat we graag willen.
6. Wij spreken aardig tegen én over de ander.
Kracht 7: Laten we opnieuw beginnen.
7. Wij geven elkaar een nieuwe kans.
Kracht 8: Iedereen hoort erbij.
8. Wij vormen samen De Fontein!
9. Wij lopen en praten rustig door de gang.
10. Leren = Leuk!

7.2 Schooltijden 
Schooltijden voor groep 1 t/m 8: Start van de schooltijd
Maandag 08:30-15:15 08:20 buitendeur open
Dinsdag 08:30-15:15 08:30 bel: de buitendeur gaat dicht;  
woensdag 08:30-12:30 en ’s middags vrij  de lessen beginnen
Donderdag 08:30-15:15 
Vrijdag 08:30-15:15  

De deur gaat ’s morgens 10 minuten van tevoren open. 

Schooltijden voor groep 0: 
0- Groep PUK  0- Groep KO
maandag 08:15-11:15 maandag 12:15-15:15
dinsdag 08:15-11:15 dinsdag 12:15-15:15
donderdag 08:15-11:15 donderdag 12:15-15:15
vrijdag 08:15-11:15 vrijdag 12:15-15:15
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8  De ontwikkeling van uw kind

8.1  Onderwijs voor alle kinderen 
Elk kind leert op zijn eigen manier. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Binnen de school proberen 
we hiermee rekening te houden. Kinderen, die problemen hebben met het begrijpen van de  
leerstof, krijgen extra aandacht van de leerkracht in de groep. Ook kinderen, die de leerstof 
extra snel doorgaan en/of voor wie de leerstof onvoldoende uitdaging biedt, krijgen in de 
groep extra aandacht van de leerkracht. Voor beide groepen leerlingen geldt dat er gezorgd 
wordt voor een passend onderwijsaanbod.  
Voor deze leerling wordt een handelingsplan gemaakt, waarin beschreven wordt wat er precies 
met de kinderen wordt gedaan. De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwik-
kelingen van hun kinderen en van de resultaten van de uitvoering van de handelingsplannen.

8.2  Observaties
In de groepen worden kinderen regelmatig geobserveerd om hun ontwikkeling te volgen.  
Dit gebeurt door de eigen leerkracht of de intern begeleider. Soms gebeurt dit door een 
externe des kundige.  
Het doel van deze observaties is meer informatie over het kind te verzamelen, zodat de school 
het kind beter kan helpen.

8.3  Signalering
Signaleren van de vorderingen van de leerlingen vindt allereerst plaats via de observaties 
door de groepsleerkracht. Verder zijn er toetsen, die horen bij de verschillende lesmethodes 
die we op school gebruiken. Er zijn jaarlijks een aantal momenten, dat er andere (methode-
onafhankelijke) toetsen worden afgenomen van het CITO.  
Hiermee wordt zichtbaar wat het kind kan en gelijk ook wat de volgende stap in zijn ontwik-
keling zal zijn. Hierdoor kan de leerkracht de leeromgeving steeds weer aanpassen aan de 
behoefte en ontwikkeling van het kind. 

Het maximale uit 
ieder kind halen:
wij leren kinderen leren 
op een manier die het 
beste bij hen past

Dit doen wij door 
zelfstandig spelen 
en werken af te wisselen 
door gestuurd 
en begeleid leren
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Drie keer per jaar doen de leerkrachten schriftelijk verslag van de ontwikkeling van de leerlingen 
in een rapport. In het rapport is ook een persoonlijke inbreng van het kind te vinden, d.m.v. 
tekeningen en stukjes tekst.
Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd het rapport met de leerkracht te bespreken in 
een 10-minutengesprek.
Binnen de groepen 1/2 werken we met het leerlingvolgsysteem BOSOS, ouders worden na een 
vastgestelde periode uitgenodigd om de ontwikkelingen te bespreken. 

8.8  Vertragen/versnellen
Soms is het noodzakelijk een kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt wanneer een kind  
op essentiële onderdelen te lage scores heeft en de extra hulp het kind niet voldoende op  
het groepsniveau terugbrengt. Bij onderdelen die het kind wel goed beheerst, wordt verder 
gegaan op niveau. 
In enkele gevallen is er sprake van versnellen. Dit kan, wanneer een leerling grotere leer-
stappen maakt dan verwacht, wanneer de resultaten op minimaal I+ worden behaald en  
wanneer de leerling dit sociaal-emotioneel aankan. Met ouders wordt hierover van tevoren  
uitgebreid over gesproken. 

8.9  Voortgezet Onderwijs
Vanaf groep 7 gaan kinderen zich oriënteren op verschillende sectoren. Ze doen dit door middel 
van bliksemstages in het bedrijfsleven, gesprekken op school en gesprekken thuis. Ieder jaar is er 
een grote scholen markt waar VO-scholen zichzelf presenteren.

Onze leerlingen bezoeken samen met de leerkracht een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs 
en zij worden op de hoogte gehouden van de open dagen, die door de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs organiseren. Samen met uw kind kunt u deze dagen bezoeken om een goed beeld  
te krijgen van de school. Inschrijving bij een school voor Voortgezet Onderwijs gebeurt door  
de ouders. 

Als de leerlingen in groep 8 zitten wordt op basis van de algehele schoolontwikkeling door de 
jaren heen wordt er een advies gegeven over welke vorm van Voortgezet Onderwijs het beste 
aansluit bij uw kind. Met dit advies gaan kinderen zich inschrijven. Later in het jaar wordt de 
eind-CITO afgenomen en is een bevestiging van het advies. Bij verschillen tussen de eind-CITO 
en het advies volgt een gesprek.
 
Om te zien of ons advies goed is, volgen wij een aantal jaren onze schoolverlaters.

Van alle leerlingen die de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport opgemaakt volgens 
een vaststaand model. Dit rapport wordt verzonden naar de school waarheen het kind gaat.

8.10  Schoolmaatschappelijk Werk
De school beschikt voor een aantal uren per week over een schoolmaatschappelijk werker.  
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de leerkrachten van de school, maar is ook  
aanspreekbaar voor ouders en kinderen. Een afspraak maken is noodzakelijk. 

8.4  Leerlingvolgsysteem (CITO)  
Alle toetsuitslagen en vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.  
Op deze manier wordt de voortgang van elk kind heel precies en systematisch bijgehouden.  
Van de toetsgegevens wordt een leerling-profiel gemaakt, waarop te zien is of een kind zich  
voldoende ontwikkelt. De leerling-profielen worden gebruikt bij de leerling-besprekingen tussen 
de groepsleerkracht en de Intern Begeleider. Tijdens de leerling-besprekingen wordt er besproken 
wat precies de volgende stap voor een leerling moet worden.
Wij maken gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden in heel Nederland 
gebruikt. Deze toetsen zeggen iets over het inzicht van uw kind en hoe het kennis en inzicht  
toepast op praktische vragen. Het geeft inzicht in het niveau van uw kind ten opzichte van  
andere kinderen in Nederland en over de beheersing van de leerstof.

8.5  CITO uitslagen eindtoets
Ieder jaar wordt eind mei in groep 7 de Cito Entreetoets afgenomen. In april wordt ieder jaar 
in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen. Gezien de kleine groepen 8 die de Fontein aflevert  
is een gemiddelde volgens het CITO geen goede weergave. Wilt u meer informatie over  
resultaten, vraagt u daarnaar bij de directie.

Jaar
Landelijk

gemiddelde
Score 
DFT

Aantal 
ll.en

Laagste
score

Hoogste
score

2015 534,9 533,6 10 505 546

2016 534,6 536,7 7 522 550

2017 535,2 537,7 19 510 550

2018 534,9 535,8 14 518 548

8.6  Leerling-dossier
In het leerling-dossier worden administratieve gegevens van het kind bewaard, waaronder het 
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders, notities van leerling-besprekingen, 
rapportgegevens e.d. Het leerling-dossier is vertrouwelijk. Ouders hebben echter altijd recht 
op inzage, na afspraak.

8.7  Rapporten
Aan het begin van het schooljaar heeft de groepsleerkracht met ouders een kennismakings-
gesprek. Binnen dit gesprek stellen ouders hun kind aan de leerkracht voor en maken beide 
partners afspraken over de communicatie voor het komende schooljaar.
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8.11  Veiligheidsbeleid
Wij gaan uit van de Wet Sociale Veiligheid. Ieder jaar meten we bij kinderen de sociale  
veiligheid en welbevinden middels een vragenlijst en gesprekken met de leerlingenraad.
Uitkomsten hiervan zijn onderdeel van het veiligheidsplan.
Een interne werkgroep houdt zich bezig met het anti-pestbeleid. Voor zowel kinderen als 
teamleden. Preventief werken we met de methode Kracht van Acht. Voor vragen kunt u 
terecht bij de aandacht functionaris van de school mevrouw Jozette Salomé.

8.12  Grenzen aan de zorg
Soms blijkt dat – ondanks alle inspanningen van het kind en de school – niet de gewenste  
resultaten worden behaald. Er volgt een gesprek tussen de zorgcoördinator, groepsleerkracht 
en de ouder. 
Het doel van het gesprek is om ouders op de hoogte te stellen van de problemen en het 
gezamen lijk zoeken naar oplossingen. Er kan deskundige hulp worden ingeroepen via het  
wijkteam waarmee wij samenwerken. Via testen en onderzoek kan het probleem duidelijker 
gemaakt worden. Voor deze tests en onderzoeken is schriftelijke toestemming van de ouders 
nodig. Na onderzoek worden de resultaten met de ouders besproken, waarna een handelings-
plan kan worden gemaakt of verwijzing volgt naar een school voor Speciaal Basisonderwijs.
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern 
begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/ver-
zorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school 
nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelf-
de leerling werken wij met SISA.

8.13  Sisa
SISA is de afkorting voor: SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (maar ook voor 
SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen 
dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen 
sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind 
bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.  

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 instanties 
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 organi-
saties 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.

Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden. 

Engelse les 
in alle groepen
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Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook 
extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast 
in een school-ondersteuningsprofiel. Het school-ondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) 
in te zien op de (school)website en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra onder-
steuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. 
Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; 
tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk.
Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van 
het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s).
Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende 
onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is  
de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het 
schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, 
zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat 
de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben zal er weinig veranderen. Wel bestaat 
de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op 
school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de 
regio met elkaar hebben gemaakt. 
Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten 
van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk 
voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden 
kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap.

Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij 
de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het 
verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw 
betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.
 
Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij 
rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal 
zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer!!!

8.16  Meldcode huiselijk geweld
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode  
huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze code is te vinden op de  
website van de stichting.

8.14  Maatwerk-budgetten 
Op grond van het landelijk integratiebeleid hebben kinderen met een geïndiceerde handicap  
toegang tot de basisschool. De indicatiecommissie stelt vast op welk geldbedrag de school 
kan rekenen bij plaatsing.  
De Fontein wil een functie vervullen voor kinderen uit de directe omgeving van de school.  
De directie is bereid met ouders zorgvuldig in overleg te gaan met het doel over te gaan tot 
plaatsing van de leerling. Daarbij zal uitgebreid worden gesproken over de speciale behoefte  
van het kind. 
Als blijkt dat de school de speciale begeleiding en hulp kan bieden, wordt samen met de 
ouders een handelingsplan opgezet met ondersteuning van het speciaal onderwijs. Over al 
deze zaken kunt u op onze school een informatief gesprek aanvragen.  
Wanneer u overweegt uw kind met maatwerk-budget aan te melden bij De Fontein, dan  
verzoeken wij u tijdig contact op te nemen, omdat het regelen van een verantwoorde plaatsing 
de nodige tijd vergt. Wanneer het voor de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op 
te vangen, dan moeten wij u, in het belang van uw kind, teleurstellen. U kunt in dit geval 
bezwaar aantekenen bij de adviescommissie voor toelating en begeleiding.

8.15  Passend onderwijs
Passend onderwijs - in algemene zin
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning hebben. Het kabinet 
wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo kunnen 
ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor 
elk kind een passende onderwijsplek 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 PPO Rotterdam vastgestelde basis-
onder-steuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisonder-
steuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het 
totale aanbod aan onder-steuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen 
schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een verkorte (gecomprimeerde) 
versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolonder-
steuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)website en ligt ter 
inzage bij de directie 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.

Passend onderwijs - op scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam
Basisschool De Fontein is onderdeel van de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Als stichting 
hebben wij een samenwerkingsverband met Primair Passend Onderwijs Rotterdam. Wanneer een 
kind wordt aangemeld op een school zal deze school een passende onderwijsplek bieden.  
Alle scholen moeten in verband hiermee aan een bepaalde vorm van basisondersteuning voldoen. 
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9 Uw rol als ouder
9.1  Betrokkenheid van ouders 
Wij vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij wat de kinderen op school leren. 
Samen met de ouders willen wij zorg dragen voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. 
Samen met u willen we bouwen aan de toekomst van uw en onze kinderen. Wij vragen u ons 
daarbij te steunen. Ook hebben wij regelmatig hulp nodig van ouders bij uitstapjes en andere 
activiteiten op school.

9.2  Informatie aan ouders 
Buiten de gesprekken over de vorderingen van de kinderen zijn er belangrijke zaken binnen de 
school waarover de school de ouders wil informeren. Dit gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. 
Schriftelijk gebeurt dit onder andere door de woensdagbrief. Mondeling gebeurt dit via de 
breng- en haalcontacten voor schooltijd en na schooltijd. Verder is er altijd de mogelijkheid 
een afspraak te maken met de leerkrachten en directie. De school wil graag op de hoogte zijn 
van de wensen en suggesties van de ouders. 

9.3  Website 
Voor actuele zaken, een gemiste woensdagbrief en foto’s van activiteiten op school kunt u 
terecht op de website www.de-fontein.net of op klasbord. Voor inloggegevens kunt u terecht 
bij de leerkracht van uw kind.

9.4  Inspraak
De school beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor zijn de ouders in de 
gelegen heid invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het 
onderwijs. Zie ook paragraaf 4.5 

9.5  Klachten 
Veruit de meeste probleemsituaties binnen onze scholen zullen in eerste instantie in goed overleg 
tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoolleiding worden 
opgelost of afgehandeld. 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 de Kind en Onderwijs Rotterdam. 
Een klacht wordt daarmee gedefinieerd 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. Zo kunnen klachten gaan over 
organisatorische maatregelen (o.a. rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maat-
regelen (o.a. strafmaatregelen, didactiek), klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten,  
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en radicalisering). Wij gaan er vanuit 
dat betrokkenen van onze scholen klachten en verschillen van inzicht altijd eerst bespreken 
met degene over wie de klacht gaat en/of melden bij de groep leerkracht en, indien nodig,  

Op de Fontein 
werken we met 
pen, papier, 
computer en tablet
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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. Een veilig (school) klimaat 
is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die bij onze scholen/organisatie 
betrokken zijn; personeel, ouders en leerlingen van Kind en Onderwijs Rotterdam. Een voorwaarde 
hierin 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 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 landelijke klachtencommissie.

Contactpersoon
Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de contact-
persoon 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 Jozette Salomé. U kunt hem/haar bereiken via telefoonnummer van de 
school 010-465 93 66.

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 – 4125101. 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 landelijke klachtencommissie onderwijs:

Schoolbestuur
VERTROUWELIJK
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
t.a.v. de heer R. van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 22009 | 3003 DA Rotterdam

Landelijke Klachten Commissie Onderwijs  
Postbus 85191 | 3508 AD Utrecht 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl 
Telefoon: 030-280 95 90 | Fax: 030-280 95 91 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer besloten wordt de klacht via de landelijke klachtencommissie (LKC) af te handelen 
dan onderzoekt de Landelijke Klachtencommissie de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) 
of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies 
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het 
opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Mediation 
Sinds 2014 biedt Onderwijsgeschillen - naast de bestaande formele procedure bij de 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - met succes mediation aan als vorm van con-
flictoplossing bij klachten. 
De brochure over mediation is te downloaden op de site:
https://onderwijsgeschillen.nl/publicaties/mediation-bij-onderwijsgeschillen-goed-over-
leg-tot-eenoplossing-komen

9.6 Kosten voor ouders
Binnen de Fontein zijn we (met instemming van de MR) tot de volgende verdeling van de 
ouderbijdrage zijn gekomen:
30 euro: vrijwillige bijdrage schoolfonds;
30 euro: schoolreisje (groepen 1 t/m 7);
60 euro: schoolkamp (groep 8).

Het schoolfonds wordt gebruikt om het onderwijs op onze school aantrekkelijker te maken.
Zo wordt het gebruikt voor de aankleding van de school en de lokalen, voor feesten en vieringen, 
voor uitstapjes en excursies. Denk hierbij aan: schoolslapen, zomerfeest, koningsspelen e.d. 
Mocht u als ouder de bijdrage hoger willen maken, dan is dat ook mogelijk. Dit geld komt ten 
gunste van de leerlingen.

9.7  Stichting Vrienden van de Fontein 
Een aantal ouders van de Fontein hebben het initiatief genomen om een ondersteuningsfonds 
voor de school op te richten. Dat hebben ze gedaan omdat ze het belangrijk vinden dat alle 
kinderen mee kunnen doen met de activiteiten van de school en om een financiële buffer  
te creëren waaruit een bijzondere activiteit of aanschaf kan worden betaald die buiten het 
onderwijsbudget valt. 

Een speeltoestel voor het plein, een cultureel uitstapje, bijzonder lesmateriaal: het zijn allemaal 
zaken die in aanmerking komen voor financiering door de Stichting. Ouders met een beperkt 
budget kunnen een beroep doen op de Stichting voor een tegemoetkoming in de kosten van 
bijvoorbeeld het schoolkamp of het schoolreisje.

De Stichting organiseert activiteiten om geld in te zamelen. Dat kan een sponsorloop zijn of 
een fancy fair. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Goede ideeën zijn van harte welkom. 
Daarnaast hopen wij dat ouders, opa’s en oma’s en andere vrienden van de Fontein ook  
financieel willen bijdragen aan de Stichting. Het bankrekeningnummer van de Stichting is 
NL64 TRIO 0390 2128 14. De stichting is te bereiken via vriendenfontein@gmail.com. 
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10 Hoe zit het eigenlijk met?
10.1  Extra leertijd
De Fontein zet subsidie in van de gemeente voor extra leertijduitbreiding. Dat betekent dat er, 
naast de verplichte onderwijsuren, extra aanbod is ingeroosterd voor sport, muziek, techniek 
en natuur, creativiteit en lezen. Deze uren worden gegeven door vakleerkrachten, waardoor de 
leerkracht extra tijd heeft voor taal en rekenen, Er zijn ook activiteiten op andere plaatsen in 
de wijk en samen met kinderen van andere scholen. Zoals gezamenlijk naschools sportaanbod 
en activiteiten met buurtbewoners

10.2  Tussenschoolse opvang
Op onze school blijven de kinderen tussen de middag over. De overblijfmoeders krijgen van de 
leerkracht begeleiding en ondersteuning. De kinderen eten eerst hun boterham op in een klas en 
gaan vervolgens buitenspelen onder begeleiding. Bij slecht weer worden er activiteiten binnen 
georganiseerd. 

10.3  Voor- en naschoolse opvang 
In de kinderopvang zijn diverse opties in de buurt intern kan dit middels Villa Fontein.  
(Meer informatie www.prokino.nl). Graag bekijken wij samen met u welke opvang het beste 
bij uw vraag past.

10.4  Wat gebeurt er als een leerkracht afwezig is?
Soms kunnen leerkrachten door (studie)verlof, nascholing of ziekte een dag afwezig zijn.  
De school zoekt altijd naar een goede oplossing om de groep op te vangen. 

10.5 Verlof 
Extra vrije dagen buiten de schoolvakanties zijn alleen te krijgen om bepaalde redenen.  
Deze redenen zijn beschreven in de Brochure: Extra verlof. Deze brochure is verkrijgbaar bij  
de directie. Aanvraag voor extra vrije dagen gebeurt via een formulier, dat ook bij de directie 
verkrijgbaar is. Verlof moet minimaal twee dagen van te voren worden aangevraagd. Verlof voor 
en/of na vakanties mag niet. Voor verlof langer dan tien dagen moet minimaal acht weken van  
te voren een aanvraag worden ingediend bij de gemeente.

Buiten spelen, 
buiten leren
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11  Gezondheid en medische zorg
11.1  Schoolarts
Als een kind vijf jaar oud is, vindt een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige  
en de ouder(s) plaats, aangevuld met (lichamelijk) onderzoek van het kind. 
In het jaar dat een kind negen wordt, krijgt het inentingen, die landelijk voorgeschreven zijn:
 −  inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP);
 −  inenting tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).
U krijgt tijdig bericht waar en wanneer de afspraken en inentingen plaatsvinden. Uiteraard kunt 
u ook tussentijds een beroep doen op de schoolarts.

11.2  Jeugdtandverzorging
Kinderen, die geen eigen tandarts hebben, kunnen deelnemen aan de jeugdtandverzorging. 
Tweemaal per jaar worden deze kinderen opgehaald en worden de gebitten door de schooltandarts 
verzorgd. Formulieren voor deelname zijn verkrijgbaar bij de directie.

11.3  Logopedie
Ieder jaar bezoekt de logopedist onze school. Leerlingen met spraak- en taal-problemen worden 
dan onderzocht om te kijken op welke wijze de leerling het beste geholpen kan worden.  
In samenspraak met de groepsleerkracht en de intern begeleider wordt dan een persoonlijk 
plan van aanpak opgesteld. 

11.4  E.H.B.O. 
Ook op school gebeuren kleine ongelukjes. Het is dan nodig snel en verantwoord te handelen.  
De bedrijfshulpverleners in de school zijn in staat dit te doen. Als deskundiger hulp nodig is, 
gaan we met het kind naar de eerste hulpafdeling van het ziekenhuis of naar een huisarts en u 
wordt uiteraard direct geïnformeerd.

11.5  Schooldiëtiste
Elke 6 weken is er een diëtiste op onze school, die u kan helpen met het bevorderen van een 
gezond gewicht voor uw kind en verantwoorde leefgewoontes. U kunt een afspraak maken  
via de intern begeleider.

11.6  Hoofdluis 
Ook op onze school wordt zo nu en dan hoofdluis geconstateerd. Het is belangrijk dat als u  
als ouder dit ontdekt, u dit zo snel mogelijk op school bespreekt, zodat er snel en effectief 
gehandeld kan worden. Op school controleren we na elke vakantie langer dan een week de 
kinderen op hoofdluis. Er bestaat nog steeds een misverstand over dit onderwerp. Men denkt, 
dat hoofdluis voorkomt op een onverzorgd hoofd. Dit is niet het geval. Hoofdluis komt alleen 
voor op verzorgde hoofden.

11.7  Protocol medisch handelen 
Heeft uw kind medicijnen nodig onder schooltijd. Lees dan zorgvuldig het protocol  
medicatie, te vinden op de website www.de-fontein.net

Verschillende vormen 
van zelfstandig werken, 
leren en reflecteren
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12 Diversen
12.1  Verzekering
Alle kinderen zijn onder schooltijd via het bestuur verzekerd. Het is wel verstandig, dat de 
ouders zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten, voor het geval het kind iets van anderen 
beschadigt.

12.2  Schoolfotograaf 
Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan meestal individuele 
foto’s gemaakt en een groepsfoto. Deze foto’s kunnen door de ouders gekocht worden.  
Ook bijbestellen is mogelijk. 

12.3  Schoolkamp 
Vanaf schooljaar 18-19 gaat zal ieder jaar groep 8 op schoolkamp gaan. Het schoolkamp is  
onderdeel van het lesrooster. Kinderen, die niet mee kunnen of mogen, krijgen gewoon les op 
school. We vinden het schoolkamp belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
De ouderbijdrage voor het schoolkamp is 60 euro per kind.

12.4  Schoolmelk 
Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door. Daarom is het goed dat uw kind  
op school melk of een ander melkproduct drinkt. Campina verzorgt de schoolmelk voor onze 
school. U kunt op school meer informatie krijgen via de administratie.

12.5 Schoolzwemmen
Leerlingen van groep 5 en 6 gaan een keer per twee weken schoolzwemmen. Tijdens dit 
schoolzwemmen kunnen kinderen verschillende zwemdiploma’s halen afhankelijk van het 
niveau van de leerling. Schoolzwemmen is een verplicht onderdeel in het lesrooster. 

12.6  Fruit- en groenteproject
Elke week krijgen alle kinderen van de Fontein fruit/groente in de klas. Het doel is om de  
aandacht en interesse voor gezond eten ook op een ander moment (dan uitsluitend thuis)  
aan de orde te stellen. 

12.7  Vakanties en verplichte vrije dagen
Herfstvakantie: ma 22-10-2018 - vr 26-10-2018
Kerstvakantie: ma 24-12-2018 - vr  04-01-2019
Voorjaarsvakantie: ma 25-02-2019 - vr 01-03-2019
Meivakantie inclusief Koningsdag: vr 19-04-2019 - vr 03-05-2019
Hemelvaart: do 30-05-2019 - vr 31-05-2019
Tweede Pinksterdag: ma 10-06-2019
Zomervakantie: do 18-07-2019 - vr 30-08-2019

Voor de overige verplichte vrije dagen (bijv. studiedagen) verwijzen wij voor de actuele data  
naar de website van de school.

Mogelijkheid om te  
sporten bij de 
schoolsportvereniging
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13 Adressen
Bestuur 
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam 
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
010-4125101

De Kleine Fontein
0-Groep
Hoyledestraat 25
3036 LP Rotterdam
010-4663459

Schoolmaatschappelijk Werk
Eudokiaplein 34
3037 BT Rotterdam
010-4661900
Spoedeisende contacten via de school!

GGD 
Eudokiaplein 31 
3037 BT Rotterdam
Tel 010-4664402

Jeugd Onderwijs Samenleving 
(Voorheen Dienst Stedelijk Onderwijs)
Bureau leerlingzaken 
Blaak 16
3011 AN Rotterdam
010-2674444

Buitenschoolse Opvang 
Villa Fontein
06-51284689
www.prokino.nl/nl/web/rotterdam/villa-fontein

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteur
Op werkdagen tijdens kantooruren: 
0900-113111 (lokaal tarief)

Externe klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

PPO Rotterdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
010-3031400
Postbus 22171
3003 DD Rotterdam

Jeugdtandverzorging
Maasstraat 14 a
3016 DC Rotterdam
010-4116969

Van Maanenbad
Van Maanenstraat 8
3038 CZ Rotterdam
010-4662580

Diversiteit. 
Onze kinderen komen 
uit: Nederland, Somalië, 
Ethiopië, Turkije, 
Marokko, Polen, China, 
Zaïre, Roemenië, Bosnië, 
Spanje, India, Soedan, 
Groot Brittannië en 
Suriname.
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Notities



Basisschool de Fontein
Hoyledestraat 25  
3036 LP ROTTERDAM
010-465 93 66

directie@de-fontein.net
www.de-fontein.net


