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Doelgericht en talentvol leren binnen ons onderwijs
Voor u ligt onze schoolgids waarin wij beschrijven hoe wij vorm geven aan ons onderwijs. De tijd op
de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Om een goede schoolkeuze te
kunnen maken, is het belangrijk dat u de ‘klik’ met de school voelt.
Wij gaan uit van het feit dat kinderen verschillend zijn. Wij vinden dat kinderen de ruimte moeten
krijgen om zich op hun eigen wijze en tempo kunnen ontwikkelen. Daarnaast leren wij kinderen hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen (en ouders) gelukkig van.
Wij zijn een school waar ieder kind gezien wordt. Met persoonlijke aandacht leren we kinderen om
keuzes te maken. Als team geven we hen de tools om zelf nieuwe kennis op te doen. Zo ontwikkelt
ieder kind zich optimaal op eigen niveau.
We staan open voor iedereen en sluiten niemand uit. Wij zien kinderen als mede-eigenaar van hun
eigen ontwikkeling. Wij helpen hen inzicht te krijgen in zichzelf en hun leerproces. Daarnaast vinden
we het belangrijk om elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren.
Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.
Namens het team van De Grondtoon
Mathilde Muijs (directeur)
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Relevantie informatie met onze folders

Naast deze schoolgids brengen wij jaarlijks nog een aantal folders uit. Op die manier willen wij voor
iedereen relevante informatie geven. De juiste folder(s) krijgt u aan het begin van het schooljaar, ze
zijn verkrijgbaar bij de directeur of te downloaden op onze website www.degrondtoon.nl.

• Jaarkaart. De jaarlijks terugkerende folder met informatie voor huidige leerlingen en ouders.
Ieder gezin ontvangt van ons een gedrukt exemplaar. We geven in de folder een kort overzicht
van de belangrijkste zaken in het huidige schooljaar. Tevens is de jaarkalender met activiteiten
hierin opgenomen. Handig voor op het prikbord!

• Jonge Kind. Deze folder is specifiek voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.

Kennismaken,
voel je welkom!

Zij ontwikkelen zich bij ons in de bouw Jonge Kind. We beschrijven in de folder de werkwijze in
de bouw Jonge Kind en geven praktische informatie. Nieuwe ouders in deze bouw ontvangen een
exemplaar van deze folder.

• Het Schoolkind. Deze folder is specifiek voor ouders met kinderen in de leeftijd van 7 t/m

12 jaar. Deze kinderen ontwikkelen zich bij ons in de bouw Het Schoolkind. We beschrijven in
de folder de werkwijze in de bouw en geven praktische informatie. Nieuwe ouders in deze bouw
ontvangen een gedrukt exemplaar van deze folder.

Voor ouders hebben wij verschillende mogelijkheden om kennis te maken. U kunt onze open dagen
bezoeken in januari. U kunt ook contact opnemen voor een afspraak, dan maken we ruim de tijd vrij
voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Het aanmelden van uw kind(eren)
is het hele jaar mogelijk.

Wennen als nieuwe leerling

Toekomstige leerlingen krijgen de kans om te komen wennen bij ons op school. Voor jonge kinderen
kunnen er maximaal 10 dagdelen of 5 hele dagen gepland worden. Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht contact met u op om de wendagen af te spreken. Daarnaast
maakt de leerkracht / coach kennis met u en bespreken we de praktische zaken.
Voor kinderen in de hogere groepen plannen we een meeloopdag in overleg. Naar (een nieuwe)
school gaan is immers een spannende gebeurtenis.
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De Grondtoon in één oogopslag
Veelzijdig nieuw schoolgebouw

Vanaf het schooljaar 2021 - 2022 beschikken wij over een nieuw schoolgebouw aan het Jan Zwartplantsoen 20. Deze multifunctionele locatie is van alle gemakken voorzien.
Christelijke Basisschool De Grondtoon
Tijdelijk adres:
Pr. Margrietstraat 17
3751 CP Bunschoten
Postadres: Postbus 7
3750 GA Bunschoten
Telefoon: 033 – 298 38 04
e-mail: cbs@degrondtoon.nl
website: www.degrondtoon.nl

De Grondtoon in getallen
7 stamgroepen
165 leerlingen
19 medewerkers
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Waardering

Hoe doen wij het als school? Regelmatig houden wij peilingen onder leerlingen, ouders en teamleden
over hoe wij het op De Grondtoon doen.
								De Grondtoon

Landelijk

Wat vinden de leerlingen van het onderwijs?

8,4			

8,1

Wat vinden de ouders van het onderwijs?		

7,8			

7,7

Bron: Oudertevredenheidspeiling 2018 en leerlingentevredenheidsonderzoek 2018

Op De Grondtoon
zie je de maatschappij
in het klein.

Kwaliteiten uit deze peilingen:
•
•
•
•
•
•

Effectieve afstemming van het onderwijs op de leerling.
Zichtbaar actieve en zelfstandige rol van de kinderen.
Positief schoolklimaat dankzij duidelijke regels en omgang met elkaar.
Krachtige en doelgerichte lessen (didactisch handelen).
Kinderen worden begeleid en gezien door alle leerkrachten (pedagogisch handelen).
Leerstof en leertijd zijn afgestemd op het kind.

Dankzij de mix van
leerniveaus en achtergronden
leren onze kinderen hoe zij daar
een positieve bijdrage
aan kunnen leveren.

Onderwijs op afstand 					9.0
i.v.m. Corona maatregelen voorjaar 2020

•
•
•
•
•

Doelgericht thuisonderwijs.
Snel contact-hulp vanuit school.
Werkbaar-overzichtelijk voor ouder(s).
Snel gestart.
Vergelijkbaar met het onderwijs op school.

Resultaten en uitstroom
jaar

‘17 - ‘18

‘18 - ‘19

‘19 - ‘20

aantal ll

26

15

32

PRO

0

0

1

VMBO-B

1

0

3

VMBO-K

3

1

6

VMBO-T

5

5

6

VMBO-T|HAVO
HAVO

4
11

8

HAVO|VWO

8

VWO

9
1

6

1

2

9

Hier staan wij voor
Onze missie: 10-beloftes

Onze beloftes vormen de basis en geven ons richting in ons onderwijs.

1.

We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren en goed te kijken hoe jij het		
beste leert.

2. We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je eigenaar wordt van jouw leerproces.
3. We zullen de manier van leren zoveel mogelijk aanpassen aan je leerbehoefte.
4. We zullen je steeds uitdagen en helpen doorzetten om nieuwe dingen te proberen en te leren.
5. We helpen je om binnen jouw niveau, jouw tempo en jouw mogelijkheden, te leren en te werken.
6. We leren om je talenten te herkennen en te gebruiken.
7. We helpen je om jouw fantasie te gebruiken.
8. We leren je om elkaar te vertrouwen en te helpen.
9. We leren je om samen te spelen en samen te werken.
10. We helpen je om je voor te bereiden op je volgende school en je verdere leven.

Onze visie

Wij werken eraan om, samen met ouders, onze kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling tot zelfbewuste en gemotiveerde kinderen, die vol vertrouwen de volgende stap kunnen zetten naar het
voortgezet onderwijs. Onze visie wordt zichtbaar gemaakt in ons logo.

Het potlood staat voor
het leren, ontdekken
en ontwikkelen. Je
begint met een schets,
je kunt uitgummen,
opnieuw starten en
uiteindelijk krijg je een
eindresultaat.

Huis/thuis, we creëren
een veilige omgeving
en dat is de basis
van ons onderwijs.
Het staat tevens voor
gebruik van moderne,
digitale middelen om
het onderwijs en de
leerkrachten optimaal
te ondersteunen.

Door het kruis wordt
onze christelijke
identiteit zichtbaar.
Dagelijks besteden
wij tijd en aandacht
aan God en de bijbel.
Daarnaast vind je de
praktische uitwerking
van ons geloof terug in
onze schoolafspraken.
Naar de gelijkenis van
de talenten (Mattheüs
25 : 14- 30) leren we
de kinderen om deze
gegeven talenten te
ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.
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De lamp staat voor de
ruimte die wij willen
geven aan ideeën en
talenten. Het staat ook
voor licht en warmte
geven wanneer je je
goed voelt, blij bent,
lekker in je vel zit. Een
zwakkere lamp geven
we meer hulp en begeleiding, een sterke
lamp zullen we laten
schijnen.
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Onze kernwaarden
Geloof, respect en betrokkenheid
Wij zijn een christelijke basisschool met een open identiteit. Iedereen is welkom en waardevol. We
hebben respect voor elkaar, leerkrachten, ouders en leerlingen en voor alles wat God ons gegeven
heeft. Dit maakt de weg vrij voor vertrouwen in elkaar en een open relatie. Dankzij onze onderwijsorganisatie is de onderlinge betrokkenheid groot.

Vernieuwend en kansrijk
Wij geven kinderen de ruimte om te leren en te werken op een manier die bij hen past. We bieden
kansen, begeleiden en stimuleren. Als team blijven wij kijken naar waar wij onszelf en ons onderwijs
kunnen verbeteren.

Leren leren en eigenaarschap
Wij maken kinderen bewust van wat ze leren, hoe ze leren en waarom ze leren. Daarbij maken wij
hen (mede)verantwoordelijk voor het leerproces. Ouderbetrokkenheid is hier van groot belang.

Brede talentontwikkeling
We geloven dat je altijd beter in iets kunt worden. Samen met de kinderen willen wij de talenten van
hen zichtbaar maken en zoveel mogelijk met elkaar ontwikkelen. We gebruiken daarvoor taal die
begrijpelijk is voor kinderen en benoemen de talenten binnen ons onderwijs.

Onze leerlingen

Zelfbewuste kinderen
Wij leren de kinderen om grip te krijgen op hun eigen leerproces. Daarbij leren wij ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. Ze weten wat ze kunnen en willen bereiken en weten hoe ze dat
kunnen bereiken.

zijn het uitgangspunt van ons onderwijs.
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Onze organisatie
Gepersonaliseerd leren

In de ontwikkeling doorlopen kinderen in grote lijnen dezelfde fases. Hierop is het aanbod op scholen en van leerlijnen en leermethodes afgestemd. Het verschil van elk kind zit in het tempo en de
manier van leren. De volgende stap in de ontwikkeling is dan ook niet voor ieder kind gelijk. Zeker
bij jonge kinderen zie je dat. Denk maar eens aan het moment dat een kind leert lopen en praten,
dat is bij iedereen anders. Toch moeten leerkrachten het onderwijs tegelijk organiseren voor een
hele groep kinderen van dezelfde leeftijd.
Op De Grondtoon organiseren we het om die reden anders, gepersonaliseerd. We kijken naar de
ontwikkeling van ieder kind en gaan daarbij uit van de persoonlijke ontwikkeling en de leerdoelen.
Dankzij de moderne middelen kunnen we de kinderen clusteren op het niveau en de leerdoelen die
op dat moment relevant zijn voor de ontwikkeling.

Ervaren, ontdekken en ontmoeten

Wij vinden het belangrijk dat een kind leert door veel te ervaren en te ontdekken. Het is binnen onze
organisatie van het onderwijs eenvoudig voor kinderen van alle leeftijden om elkaar te ontmoeten,
samen te ontdekken en van elkaar te leren.

Stamgroepen en de sociale ontwikkeling

De basisgroep van een kind noemen wij de stamgroep. Hierin zitten kinderen van verschillende
leeftijden en verschillende niveaus. De verdeling van de stamgroepen is jaargroep 1/2/3, jaargroep
4/5/6 en jaargroep 6/7/8. Dit doen we bewust, wij gaan uit van de verschillen in ontwikkeling van
ieder kind. Het zit het dichtst bij de natuurlijke situatie die het kind gewend is in bijvoorbeeld het
gezin, de maatschappij en het spelen op straat. In de stamgroep ervaart uw kind om de jongste,
middelste en oudste in de groep te zijn. Daarbij leert het om geholpen te worden en zelf te helpen,
met kinderen van een andere leeftijd. Uw kind ziet duidelijk welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt en wat het allemaal geleerd heeft. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen. De verschillen die
ze zien in de sociale en emotionele ontwikkeling draagt bij aan de persoonlijke vorming.
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Wij leren onze kinderen om
eigen keuzes te maken.
Op die manier zijn ze klaar
voor een prachtige toekomst.
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Ons team

Wij zijn enthousiaste leerkrachten, assistenten en leidinggevenden die met gedrevenheid lesgeven
en werken binnen ons onderwijs. Door specialisaties zijn wij experts op de verschillende vakgebieden. Wij blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en volgen regelmatig trainingen en/of cursussen. Dankzij die specialisatie is er kennis van de complete leerlijn per
vakgebied.
Een kind krijgt onderwijs van alle vakspecialisten en wordt daardoor ook door het hele team gezien.
Wij hebben daardoor een bredere kijk op de ontwikkeling en mogelijkheden van uw kind
mer
Aline Tim

De coach

Eefje Heinen

Marjolein Bos

Martine Nicolai

Marlene Erdmann

Iedere leerkracht is coach van een stamgroep of een deel daarvan. Dit betekent dat zij twee tot drie
jaar een leerling onder hun hoede hebben. Coach, kind en ouders leren elkaar goed kennen. Dit
maakt het gezamenlijk begeleiden eenvoudiger. De ontwikkeling van de kinderen, hun leerproces,
wordt in de PersoonlijkLeerPlan(PLP)-gesprekken met elkaar besproken en gemonitord. Uitgangspunt daarbij is dat het kind leert te kijken naar de eigen ontwikkeling en het proces van leren.

Maybritt van Twille
rt

De stamgroepen en bijbehorende coaches zijn weergegeven op de jaarkaart.

Vertrouwenspersoon

Binnen ons team zijn er 2 leerkrachten die tevens vertrouwenspersoon zijn voor kinderen.
Aline Dijkema

Marenke Kroon
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Louisa ter Beek

Henrike Peet

Carola Koelewijn

Nico van Egdom Hei
dy Troostwijk

Cor Duijst

Dirk-Jan de Graaf

Björn Bijlard

Mathilde Muijs

Daniëlle van Driel

Tinette Ootjers
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Wij stimuleren
nieuwsgierigheid
en eigen initiatief.
Op De Grondtoon
mag een kind
de wereld

ontdekken!
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Ons aanbod
Spelend leren in de bouw Jonge Kind

Doelgericht leren in de bouw Het Schoolkind

1, 2 en 3 samen

Vakspecialisten jaargroep 4 t/m 8

Wij werken met de jaargroepen 1, 2 en 3 op een unieke manier samen in de bouw Jonge Kind. Wij
geloven dat jonge kinderen gebaat zijn bij het zoveel mogelijk spelend ontwikkelen en ontdekkend
leren. Iets wat kinderen tot 6 á 7 jaar echt nodig hebben. Deze specifieke ontwikkeling staat centraal in onze bouw Jonge Kind, waarin de kinderen van de jaargroepen 1, 2 en 3 onderwijs krijgen.
Ook nieuwe jonge kinderen die gedurende het jaar instromen vinden hier hun plekje. Dankzij de
bouw Jonge Kind is er meer tijd en ruimte om jezelf spelend te ontwikkelen.

Vanaf jaargroep 4 zijn de leerkrachten specialist op een bepaald vak-of deelgebied. Zij geven voor
dit vak of specialisme de lessen aan de kinderen van niveau 4 t/m 8 en soms 9. Tijdens de les krijgt
ieder kind de kans om het beste uit zichzelf te halen.

Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan jonge kinderen. Er is veel kennis over de
ontwikkeling, hierdoor is het mogelijk om de juiste stappen te zetten.

Doelgericht spelend leren
We hebben een overzichtelijk aanbod van leerdoelen, waarbij we alle kinderen stimuleren om mee
te doen. Om de ontwikkeling te volgen gebruiken wij MijnLeerlijn. De doelen zullen niet voor de hele
groep/het hele niveau passend zijn op het moment van aanbod. Dit komt door de verschillen in ontwikkelingsniveau en interesse. Dat geeft niet, jonge kinderen ontwikkelen zich met sprongen. Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen beter presteren als ze hun eigen prioriteiten kunnen volgen. Met
de aankleding van de leeromgeving prikkelen wij de kinderen. Binnen de lesthema’s komen motorische ontwikkeling, beginnende geletterdheid en -gecijferdheid uitgebreid aan de orde. In jaargroep
3 verschuift het spelend leren steeds meer naar het ‘schools’ leren. We blijven daarbij goed kijken
naar de balans tussen spelen en leren. Het moet passend blijven voor ieder kind. Richting het einde
van het 3e leerjaar bereiden we de kinderen voor op de overstap naar niveau 4 zodat deze vloeiend
verloopt.
Voor meer informatie over de bouw Jonge Kind verwijzen we u naar onze folder het Jonge Kind.

Wij vinden het belangrijk dat een kind leert om zelfstandig te werken. Daar is veel ruimte voor in
ons onderwijs. Kinderen bedenken op zo’n moment zelf wat ze kunnen doen, zonder directe hulp van
de leerkracht. Daarnaast leren ze te overleggen met en hulp vragen aan medeleerlingen, verantwoordelijkheid te nemen, zelf keuzes te maken en weerbaarder te worden.

Vakken
(Kern)vakken zoals; rekenen, taal, spelling, engels, schrijven en (begrijpend) lezen worden op
niveau aangeboden door onze vakspecialisten. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen op hun eigen
niveau en tempo kunnen leren.
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek wordt binnen het gebied ‘Wereld’ thematisch aangeboden. KuVo (kunstzinnige vorming) zoals; kunst, drama, cultuur en muziek is ook een standaard
onderdeel in ons lesprogramma. Bij het aanbod gaan wij uit van de SLO-kerndoelen.
Voor meer informatie over de bouw Het Schoolkind verwijzen we u naar onze folder Het Schoolkind.

Talenten en talentlessen
Bij talenten denken wij verder dan talent voor voetballen, tekenen of zingen. Wij werken aan talenten voor later, zoals samenwerken, organiseren, probleemoplossend denken en zorgzaam zijn.
Met onze talentlessen brengen wij deze talenten, samen met andere leergebieden, onder de aandacht. Naast een (verplicht) aanbod voor de jongere kinderen gaan de kinderen in de bouw Het
schoolkind steeds meer zelf kiezen. Alle talentlessen koppelen wij aan talenten die door het volgen
van deze lessen (verder) ontwikkeld en herkend kunnen worden.
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Leren leren

Van jongs af aan proberen wij onze kinderen bewust te maken van wat ze leren, waarom ze leren
en hoe ze leren. Dit zit verweven in onze organisatie en manier van werken. Wij gaan ervan uit dat
kinderen gemotiveerder zijn als ze weten wat ze leren en daar concreet zicht op hebben door het
behalen van doelen. Daarnaast maken wij kinderen bewust van hun leerproces. Wij bespreken met
elkaar: hoe leer je het best, wat helpt jou bij het leren, wat voor hulp kun je gebruiken, wanneer
kun je je goed concentreren, etc. Dit is tevens een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Aan
de kinderen vanaf jaargroep 7 bieden we daarnaast lessen ‘leren leren’ aan.

Digitale geletterdheid

Talent
lessen

Kinderen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn. De
maatschappelijke gevolgen hiervan zijn kansrijk, maar ook ingrijpend en van grote invloed op hun
leven; nu en in de toekomst. Om kinderen optimaal van alle kansen te laten profiteren en hun eigen
keuzes te leren maken moeten zij niet alleen kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar ook digitaal
geletterd zijn. Wij geven digitale geletterdheid een vaste plek binnen ons onderwijs en werken dan
aan ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Digitale leermiddelen

De leerlingen hebben vanaf jaargroep 3 een eigen device (iPad). De school zorgt ervoor dat alles
technisch goed werkt. Op de iPad staat de gepersonaliseerde lesplanning, zijn de leerdoelen beschreven, oefenen ze de aangeleerde stof en kunnen ze via een portfolio de eigen ontwikkeling
bijhouden. De iPad is persoonsgebonden en kan mee naar huis worden genomen. Thuis kan ook
gewerkt worden aan leerdoelen. Ouders betalen een eigen bijdrage voor het gebruik van de iPad.
Er zijn duidelijke afspraken over hoe je met iPads om moet gaan, ze worden gebruikt waar ze voor
bedoeld zijn. Wanneer er schade aan een iPad ontstaat door oneigenlijk gebruik van een kind, neemt
de school contact op. De ouders worden dan aansprakelijk gesteld.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen op onze school krijgen bewegingsonderwijs. Vanaf jaargroep 3 verzorgt een vakleerkracht deze lessen. De gymlessen zijn verplicht. Als uw kind niet mee kan doen aan de les moet
dit doorgegeven worden. Voor het meedoen zijn gymschoenen en een korte broek, shirt of gympak
nodig. De jaargroepen 5 en 6 krijgen eens per 14 dagen een ‘natte gymles’ in zwembad De Duker.
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Ontwikkeling en ondersteuning
Volgen van de ontwikkeling

Voor de juiste begeleiding van ieder kind volgen we de prestaties dagelijks. Voor het meten van
de cognitieve resultaten maken we naast de opdrachten, software en apps ook gebruik van de
LVS-toetsen van BOOM. Voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we KanVAS van de Kanjertraining.
Als ouder krijgt u onder andere toegang tot de persoonlijke omgeving in MijnLeerlijn. Dit portfolio geeft een beeld van de voortgang van de leerdoelen, de behaalde resultaten en successen, de
ontwikkeling van de talenten en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per schooljaar krijgt
uw kind een rapportmap mee naar huis. Daarin wordt een samenvatting van de ontwikkeling weergegeven en worden onder andere de werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling
benoemd.

PLP-gesprekken
Bij ons is het voeren van een ouder-kind-gesprek heel gebruikelijk. Dit noemen wij het PLP-gesprek
(Persoonlijk LeerPlan). Dit gesprek tussen kind, ouder(s) en coach heeft als doel om een relatie op
te bouwen en ouders te betrekken bij de leerontwikkeling. Van (één van de) ouders wordt verwacht
dat ze bij de gesprekken aanwezig zijn. In het gesprek creëren we een sfeer waarin het kind zich
vrij voelt om te vertellen en zijn gevoelens te laten zien. Daarnaast is het gesprek belangrijk voor de
cognitieve ontwikkeling. Er worden belangrijke denkprocessen op gang gebracht. Kinderen denken
in het gesprek zelf na over hun leerproces en leren zichzelf steeds beter kennen. Uit zo’n gesprek
kunnen persoonlijke leerdoelen volgen.

Gastlessen en excursies

We maken graag gebruik van gasten, ouders of anderen, die vanuit hun (werk)ervaring gastlessen
verzorgen. Zo creëren wij een breder aanbod, halen we de wereld naar binnen en is er extra ruimte
voor ontdekken en ontmoeten.Een aantal keer per jaar gaan kinderen op excursie. De bestemmingen zijn altijd gekoppeld aan de leerstof. Zo bezoeken we plaatselijke bezienswaardigheden of, in
samenwerking met KunstCentraal, culturele voorstellingen in de omgeving. Met diverse (internationale) projecten leren we over cultuur-, natuur- en milieueducatie. Tijdens excursies of gastlessen
vragen we ouders voor hulp of begeleiding.
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In jaargroep 1, 2 en 3 (Jonge Kind) is de frequentie van gesprekken drie á vier keer per jaar. In de
leerjaren 4 t/m 8 (Het Schoolkind) vijf keer per jaar.

Ondersteuning op school

Wij volgen onze leerlingen nauwkeurig en hebben regelmatig overleg met elkaar. Daardoor kunnen
wij bijtijds acties ondernemen als een kind achterblijft of juist vooruitloopt in de ontwikkeling. De
ondersteuning of uitdaging vindt zo veel mogelijk plaats in de lessen zelf.
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Voor leerlingen met gedragsproblemen wordt onze gedragsspecialist ingeschakeld. Waar nodig worden leerkrachten geholpen om de gedragsproblemen om te zetten naar positief gedrag. De regels
van de Kanjertraining zijn ons uitgangspunt.

Uitdaging voor meer- en hoogbegaafde kinderen

In ons reguliere lesaanbod passen wij de taxonomie van Bloom toe. Dit betekent dat wij kinderen
die sterk zijn in het vak op een andere manier bevragen en uitdagen. Belangrijk voor ons is dat alle
kinderen leren om te werken, leren om fouten te maken en/of tegen grenzen aan te lopen. Een kind
die niet voldoende uitdaging vindt in ons reguliere lesaanbod krijgt begeleiding en extra aanbod van
onze gediplomeerde specialist meer- en hoogbegaafdheid.

Van passend naar inclusiever onderwijs

Het onderwijs personaliseren is voor ons het antwoord op Passend Onderwijs. In de komende periode gaan wij in samenwerking met SBO De Werf uit Amersfoort, SWV de Eem en op bestuurlijk
niveau de mogelijkheden voor inclusiever onderwijs verder onderzoeken. We hopen daar in augustus
2021 vorm aan te gaan geven.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is onze ondersteuning vastgelegd. Wij kennen op voorhand geen beperkingen op cognitief gebied voor het plaatsen van kinderen op onze school. Kinderen
die aangemeld worden met een uitgesproken onderwijs- en/of zorgbehoefte, zijn voor ons aanleiding
om met het team, ouders en eventueel andere deskundigen in gesprek te gaan. Wij kijken altijd
naar wat een kind nodig heeft en wat wij moeten doen om dat te kunnen bieden.

Ná de basisschool

In de eerste helft van jaargroep 7 bespreken we met u en uw kind op grond van de werkhouding,
eigenheid en resultaten van uw kind een pre-advies voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de
voorlopige adviesgesprekken in jaargroep 8 bespreken we dit nogmaals met u en uw kind en geven
wij een voorlopig advies. Daarnaast organiseren wij een informatieavond over de keuze voor het
voortgezet onderwijs. Rondom de voorjaarsvakantie bepalen we samen de definitieve keuze voor het
niveau. De landelijke eindtoets in april is de laatste check voor het definitieve schooladvies.
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De rol van ouders
Betrokkenheid van ouders

Ouders zijn voor kinderen de belangrijkste personen in hun leven. Ouders kennen hun kind het best.
Die expertise vinden wij belangrijk bij de begeleiding en de ontwikkeling van het kind op school.
Daarom zijn ouders nauw betrokken bij het leerproces van hun kind via de PersoonlijkLeerPlan (PLP)
gesprekken. In deze gesprekken leren kinderen te benoemen waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden en hoe ze geholpen kunnen worden.

Samen met ouders willen wij
de schooltijd van uw kind
tot een succes maken.
Betrokkenheid binnen onze
school is daarom onmisbaar.

Ouders hebben altijd inzage in de ontwikkeling van hun kind. De lijn tussen ouders en school is kort,
via Parro en MijnLeerlijn kunnen ouders makkelijk contact onderhouden met de stamgroepcoach.

Blijf op de hoogte

Wij houden van korte lijnen en delen van informatie. Wij hebben veel contact met ouders via de
PLP-gesprekken. Samen met u, uw kind en de coach wordt gesproken over wat uw kind nodig heeft
om goed te kunnen leren, waar het nu staat in zijn ontwikkeling en op welke manier we de komende
periode gaan werken. Ook het rapport en de adviezen voor het voortgezet onderwijs worden meegenomen in de PLP-gesprekken.
Wij brengen u als ouder op de hoogte als er iets bijzonders speelt met uw kind op school. Anderzijds
willen wij ook graag geïnformeerd worden over bijzondere gebeurtenissen in de thuissituatie. Dit kan
namelijk van invloed zijn op het welbevinden van het kind.
Via onze ouder-app Parro is het mogelijk snel informatie met elkaar te delen. Bellen of het sturen
van een e-mail is ook mogelijk.
Regelmatig versturen wij onze nieuwsbrief ‘Up2date’ met daarin algemeen nieuws van de schoolactiviteiten en de belangrijke data. De nieuwsbrief versturen wij via Parro. Groepsinformatie wordt
verstuurd door de stamgroepcoach.

Samen voor alle kinderen

Betrokkenheid en participatie van ouders is belangrijk en waardevol voor ieder kind. Naast het bijwonen van de PLP-gesprekken en het ondersteunen van uw kind zijn er nog meer manieren waarop
u dat bij ons op school kunt doen.
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Helpen op school

‘Handen uit de mouwen’, als het nodig is...

‘Meepraten/meedenken’, als het nodig is...

Klussen

Bijwonen MR-vergadering

In en om de school zijn altijd klusjes te doen. Dit zijn kleine reparaties tot het (helpen) bouwen van
een decor voor de musical. Bent u handig en wilt u ons af en toe helpen? Meldt u dan aan!

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) zijn deels openbaar. U, als ouder, bent van
harte welkom om deze bij te wonen. De vergaderingen worden weergegeven in onze nieuwsbrief Up2Date.

Schoonmaken
Ons schoonmaakbedrijf maakt dagelijks de school schoon. Leer- en hulpmiddelen worden dan bijvoorbeeld niet gedaan. Daarvoor vragen wij twee keer per jaar hulp van ouders.

‘Meepraten/meedenken’, maar dan structureel/opbouwend!

Luizenbestrijding

Medezeggenschapsraad (MR)

Voor de bestrijding en ter voorkoming van hoofdluis wordt er regelmatig gecontroleerd. Veelal is dit
na een schoolvakantie. Het is niet de leukste taak, maar wel een hele belangrijke. Uw hulp is meer
dan welkom! Meldt u aan via de AC, een leerkracht of bij de directeur.

De MR denkt mee met de directie en het schoolbestuur van de school. De MR bestaat uit ouders en
teamleden. De MR geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Op onze website
vindt u de actuele gegevens.

Van alles

Regiegroep Ouderbetrokkenheid (ROB)

Het is altijd goed om aan te geven dat u wel wilt helpen bij activiteiten, excursies of klussen. Dit
kunt u ook aangeven op school of bij de activiteitencommissie

De ROB is een klankbord

‘Handen uit de mouwen’, maar dan structureel!
Activiteiten Commissie (AC)
De AC organiseert extra activiteiten op school. Regelmatig is er overleg over activiteiten op school.
De AC bestaat uit ongeveer 6 ouders en 2 teamleden. Op onze website vindt u de actuele gegevens.
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tussen ouder en school en werkt eraan de betrokkenheid van ouders bij het leerproces en school te
vergroten. De ROB bestaat uit ouders en teamleden. Regelmatig organiseren wij een panelgesprek
met ouders. Op onze website vindt u de actuele gegevens.

De Grondtoon is
een ontmoetingsplek
voor kinderen,
maar zeker ook voor ouders.
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Sfeer en veiligheid
Duidelijke afspraken zodat iedereen zich veilig voelt

Een veilige omgeving voor ieder kind en onze christelijke identiteit geven wij handen en voeten door
onderstaande afspraken die gelden voor iedereen op school:

•
•
•
•
•
•
•
•

We praten met respect over God.
We hebben respect voor de ander.
We werken eraan dat iedereen zich veilig voelt.
We zorgen ervoor dat de juffen en meesters goed les kunnen geven.
We zorgen ervoor dat de leerlingen goed kunnen leren.
We zorgen ervoor dat iedereen veilig is.
We zorgen goed voor de spullen van onszelf, de ander en de school.
We zorgen goed voor alles wat groeit en bloeit.

Privacy van ons, u en uw kind

Privacy nemen wij heel serieus. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen
geven. Deze informatie gebruiken wij alleen voor doelen die hiermee te maken hebben. Samen met
onze andere scholen zijn er privacyregels opgesteld en opgenomen in ons privacyreglement. Dit voldoet aan de nationale en internationale privacywetgeving. Het privacyreglement is te lezen op onze
website www.degrondtoon.nl.

Wij kijken steeds
hoe wij moeten ondersteunen
om een kind het beste
uit zichzelf te laten halen.

Kanjerschool

Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen als ze opgroeien in een veilige omgeving. Voor de sociaalemotionele ontwikkeling gebruiken wij de Kanjertraining. Deze training gaat uit van respect voor
elkaar en acceptatie van anders zijn, wat aansluit bij onze christelijke identiteit. De basis is vertrouwen in jezelf en de ander. Dat vraagt bepaald gedrag. Ons team is speciaal getraind om met de
Kanjertraining te mogen werken. De Kanjertraining spreekt kinderen aan op gedrag. Dat is op hoe je
doet en niet op wie je bent. Dit maken we concreet met de vier gekleurde petten.
Neem een kijkje op www.kanjertraining.nl voor meer informatie en uitleg over de petten.

Gezondheidszorg en meldcode kindermishandeling

Tijdens de schoolperiode wordt uw kind een paar keer uitgenodigd voor onderzoeken door de GGD.
Vooraf wordt u hier altijd vroegtijdig over geïnformeerd.
Wij werken ook met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de landelijke verwijsindex. Dit is wettelijk verplicht voor organisaties die met kinderen en volwassenen werken. De meldcode geeft een richtlijn wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.meldcode.nl.
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Praktische zaken
Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten

CBS De Grondtoon maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Bunschoten,
Spakenburg en Eemdijk (VCO). We zijn een vereniging voor Primair Onderwijs, met zes basisscholen. De scholen hebben een christelijke identiteit. Onze scholen hebben in totaal 1200 leerlingen en
115 werknemers. De directeur-bestuurder is Hans van Tricht. In de gids van VCO-Bunschoten en op
www.vcobunschoten.nl vindt u alle informatie.

Contact

Contact met het bestuur van VCO Bunschoten
Postbus 83
3750 GB Bunschoten
Tel: 033 4951659
info@vcobunschoten.nl

Ziekmelden of verlof aanvragen
•
•

•

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, meldt dit dan vóór 8.45 uur. Dat kan via Parro of door te
bellen naar school. Als we om 8.45 uur niets gehoord hebben, zullen wij contact opnemen.
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en mag het niet zonder geldige reden van school wegblijven.
Een kind van vier jaar zou dus nog af en toe een dagje thuis mogen blijven. Dit kunt u vooraf melden bij de stamgroepcoach. Kinderen van vijf jaar mogen maximaal vijf uur per week thuisblijven
als een hele lesweek nog te zwaar is. Dit gaat altijd in overleg met de stamgroepcoach of directeur.
Vanaf zes jaar gaat uw kind iedere schooldag naar school.
Voor bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen via het aanvraagformulier. Deze vindt u op onze
website of kunt u afhalen op school. De directeur bepaald aan de hand van de landelijke richtlijnen
of de aanvraag goedgekeurd kan worden.

Buitenschoolse opvang

Binnen de gemeente Bunschoten zijn er meerdere locaties voor buitenschoolse opvang (BSO). Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met:
BSO Keet & Koters | www.keetenkoters.nl
BSO Christelijk Kindcentrum Bunschoten | www.ckcb.nl

Ouderbijdragen voor extra activiteiten

Samen met de activiteiten commissie vragen wij om bijdrage voor extra activiteiten die niet binnen het normale schoolbudget vallen. Denk bijvoorbeeld aan een viering, excursie, schoolsportdag,schoolkamp en schoolreis. De bijdrage is € 22,- per kind. Wanneer uw kind later in het schooljaar op school komt, rekenen we een bijdrage van € 2,50 per maand. De ouderbijdrage is op basis
van vrijwilligheid. Naast deze vrijwillige bijdrage is er een bijdrage voor het schoolreisje. Voor het
Jonge Kind is dat € 12,50 en voor het Schoolkind is dit € 25,-.
Ter afsluiting van de basisschoolperiode gaan de oudste kinderen van onze school op schoolkamp.
De kosten voor het schoolkamp moeten eveneens apart betaald worden.
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Kom gewoon eens kijken...

...en beleef het met ons mee!

