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voorwoord
……..op  De Triangel. Een openbare school die toeganke-
lijk is voor iedereen. Wij willen kinderen begeleiden bij 
een deel van de reis van hun leven en ze een stevige basis 
geven voor het vervolg. Ieder kind ontwikkelt zich bij ons 
op school van een aandoenlijke kleuter tot een minstens 
zo aandoenlijke puber. Rekenen, lezen en taal bieden 
kinderen de basis waarop ze zich verder kunnen ontwik-
kelen. Wij kijken daarbij wat ze nodig hebben en gaan uit 
van de verschillen tussen hen. Ieder kind is immers uniek 
en heeft eigen talenten en behoeften. Wij willen alle kin-
deren optimale ontwikkelingskansen geven. Veiligheid,  
zelfvertrouwen, betrokkenheid, het vermogen om kritisch 
te denken, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal 
gedrag spelen daarbij wat ons betreft een belangrijke 
rol. Kinderen leren bij ons niet in de laatste plaats om 
individueel of als groep doelen te stellen en, al dan niet 
samen met anderen, verantwoordelijkheid te dragen voor 
het resultaat. Zij ervaren daardoor ook hun invloed op 
hun omgeving en het eigen ontwikkelingsproces en leren 
dat zij in beide hun rol kunnen nemen.

Onze school is een krachtige school, die sterk is in het 
verbinden van talenten en mensen. Kinderen leren bij 
ons van en met elkaar. Samenwerken speelt daarbij een 
belangrijke rol. Wij stimuleren de kinderen om binnen de 
eigen groep samen te werken en laten ook kinderen van 
verschillende leeftijden regelmatig met elkaar werken. 
Oudere kinderen helpen jongere en de jongere leren om 
hulp te vragen. Alle kinderen leren elkaar hierdoor bij 

ons op school ook kennen. Wij vinden dit een belangrijke 
basis voor een school waarop ieder kind zich thuis mag 
voelen. 

De Triangel is een kleinschalige school, waarop ieder kind 
gekend wordt. In wie hij of zij is, maar ook in verschil-
lende besluiten. We maken de kinderen medeverant-
woordelijk voor verschillende zaken binnen onze school. 
Dit gebeurt door kinderen vanaf groep 3 mee te laten 
praten in de kinderraad. Zij leren ook hierdoor dat ze hun 
omgeving actief kunnen beïnvloeden.  Niet alleen kin-
deren, ook hun ouders worden bij ons op school gekend. 
Ze zijn betrokken bij verschillende activiteiten en denken 
mee over de gang van zaken binnen onze school. Ouders 
zijn onze belangrijkste partner als het om hun en onze 
kinderen gaat. Ze hebben, net als wij, verwachtingen en 
prikkelen ons om bij de les te blijven. Onze school, de 
sfeer, onze manier van omgaan met elkaar en alles wat wij 
onze kinderen bieden, ontstaat in wisselwerking. Tussen 
onze kinderen, hun ouders en ons.  
De Triangel heeft een prachtige groene schoolomgeving. 
Er is een kleuterplein en een schoolplein achter de school 
waar de kinderen veel ruimte hebben om te spelen. 
Behalve spelen op het betegelde plein kan er ook op het 
gras en in een deel van de bosjes gespeeld worden. En 
dan is er nog het grote veld naast de school waarop vooral 
gevoetbald wordt, maar waar ook vrij op gespeeld kan 
worden. De schoolomgeving nodigt ons ook uit om deze 
te gebruiken in onze lessen. Iets dat we regelmatig doen.
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OP WEG……..  
IN EN NAAR 
DE SAMENLEVING
Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst 
in de samenleving en willen hen daartoe een 
oefenplaats bieden. Wij leren ze om met anderen 
te spelen, te werken en te leven. Om samen ver-
antwoordelijk te zijn. In de hoop dat ze hierdoor 
ook zelf gaan werken aan een samenleving die 
niemand buitensluit. 
De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. 
Hij of zij zorgt ervoor dat ieder kind zich wel-
kom, gezien en veilig voelt. Een open houding, 
natuurlijk gezag, duidelijkheid, heldere regels 
en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden. Onze 
leerkrachten zijn bovendien het belangrijkste 
voorbeeld. Wat wij van onze kinderen verwach-
ten, leeft ons team hen voor. 

Leren van en met elkaar 
Wij denken dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer 
ze ook leren met kinderen die anders zijn, doen of denken 
dan zijzelf. Wij vinden de verschillen tussen kinderen 
daarom waardevol. Doordat je ervaart dat iemand er 
anders uitziet dan jij, denk je na over je eigen uiterlijk en 
de vraag hoe belangrijk dat uiterlijk is. Je ziet misschien 
wel dat alle kinderen, hoe verschillend ook, toch gewoon 
hetzelfde willen: samen spelen. Heeft iemand een andere 
mening dan jij, dan kun je samen op ontdekkingsreis 
naar ‘de waarheid’ gaan. Je mening kan daardoor ver-
anderen, of juist nog sterker worden. Misschien ontdek 

je ook wel dat iedereen een eigen mening kan en mag 
hebben en dat die ene waarheid niet bestaat. Wij bieden 
alle kinderen de kans om godsdienstonderwijs of huma-
nistisch vormingsonderwijs te volgen. Ze maken daarbij 
kennis met het geloof van anderen én van zichzelf. 
Onze school staat open voor ieder kind, tenzij een kind 
zodanig specifieke behoeften heeft dat dit onze grenzen 
te boven gaat. Uitgangspunt is dat ieder kind zichzelf en 
de eigen talenten optimaal moet kunnen ontwikkelen. 
In de praktijk betekent dit dat wij ook onderwijs bieden 
aan ‘bijzondere’ kinderen met bijzondere wensen. Deze 
kinderen krijgen daardoor meer kansen om zich thuis te 
voelen in de samenleving. En alle andere kinderen leren 
hierdoor dat het bijzondere soms heel gewoon kan zijn. 
Omdat ieder kind hetzelfde wil: erbij horen.  

Wij dagen kinderen uit om zichzelf te laten zien en horen. 
Stimuleren ze om met elkaar in gesprek te gaan en te 
zeggen wat ze ergens van vinden. We laten kinderen 
bovendien op verschillende momenten samenwerken. 
En proberen hen zodanig aan elkaar te koppelen, dat ze 
gaan zien dat de verschillen tussen zichzelf en de ander 
waardevol zijn. Dat ieder mens ergens goed in is en dat je 
samen sterk bent. Kinderen die samenwerken, compen-
seren niet alleen elkaars zwakke punten, maar leren ook 
om rekening te houden met anderen. Ook dit is wat ons 
betreft een vaardigheid die ze later nodig hebben.  

Veiligheid en zelfvertrouwen
Kinderen leren het meest wanneer zij zich veilig voelen 
en zelfvertrouwen hebben. Ieder kind wordt bij ons 
gezien en gekend. Wij zien wie het is, wat zijn of haar 
talenten en kwaliteiten zijn en welke behoeften hij of zij 
heeft. Wij proberen ieder kind het gevoel te geven dat 

het mag zijn wie het is. Kinderen hebben deze basisvei-
ligheid nodig om zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen. 
Veiligheid vereist ook dat mensen respect voor elkaar 
hebben. Wederzijds respect ontstaat doordat kinderen 
de ‘waarde’ van zichzelf en de ander ervaren. Samen 
leren, spelen, werken en praten spelen daarbij wat ons 
betreft een belangrijke rol. Wij stellen bovendien, samen 
met de kinderen, ieder jaar een aantal ‘spelregels’ op 
voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. 
Door de kinderen hierbij te betrekken, gaan zij inzien 
waarvoor regels dienen en zich medeverantwoordelijk 
voelen voor het naleven ervan. Wordt een kind gepest, 
dan organiseren wij een steungroep rond hem of haar. 
Pesten is namelijk niet alleen iets tussen de ‘pester’ en de 
‘gepeste’ maar een groepsproces. Pesten moet daarom in 
de groep opgelost worden.   

Veiligheid betekent niet in de laatste plaats dat kinderen 
weten wat er van ze verwacht wordt. Wij bieden kinderen 
iedere dag opnieuw een duidelijke structuur. De rust die 
hierdoor ontstaat, biedt overzicht en geborgenheid.    

Ontdekkend en onderzoekend leren
Ieder kind is van nature nieuwsgierig. Onderzoekend en 
ontdekkend leren sluit aan bij de intrinsieke onderzoek-
drang van het kind. In het onderwijs gaat het niet alleen 
om kennisoverdracht, maar ook om het aanleren van 
vaardigheden die de leerling in staat stelt om nieuwe 
kennis te verwerven, toe te passen en te gebruiken. Door 
meer thematisch te gaan werken komen de leerlingen in 
aanraking met onderzoekend en ontdekkend leren.
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Ze leren hulp van elkaar te vragen en te accepteren en de 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te dragen. 
Zelfstandig werken is namelijk niet hetzelfde als alleen 
werken. Wij laten kinderen op verschillende momenten 
ook bewust in tweetallen of kleine groepen werken en zet-
ten daarbij coöperatieve werkvormen in. Ze leren hierdoor 
zonder volwassenen naar oplossingen te zoeken, elkaar uit 
te leggen waarom ze iets belangrijk vinden of waarom ze 
voor een oplossing gekozen hebben. Ze leren bovendien 
om samen verantwoordelijk te zijn voor het resultaat en 
bijvoorbeeld samen te beslissen met welk idee ze aan de 
slag gaan. Onze kinderen leren hierdoor op een actieve en 
betrokken manier.   

Verantwoordelijkheid dragen
Zelfstandig werken en samen werken betekent bij ons ook 
medeverantwoordelijk zijn. Wij maken onze kinderen in 
de loop van hun schooltijd medeverantwoordelijk voor 
het eigen leerproces. De mate waarin dit gebeurt, is altijd 
maatwerk. Alle kinderen worden daarbij uitgedaagd om 
ook eigen leerdoelen te stellen en daaraan te werken. 
Omdat kinderen in onze school altijd onderdeel van een 
groep zijn, dagen wij hen ook uit om als groep aan doelen 
te werken. Al onze groepen beschikken daartoe over een 
‘datamuur’ waarop die groepsdoelen worden vastgelegd. 
Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn dat de groep over een week 
de tafel van 8 wil kennen, maar een doel kan ook te maken 
hebben met gedrag. Samen de verantwoordelijkheid 
dragen en elkaar daarbij helpen en aanspreken, spelen 
hierbij een belangrijke rol. Kinderen worden ook hierbij 
uitgedaagd om een actieve houding te hebben.

Taalontwikkeling
Taal speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Heel veel 
dingen leer je door te luisteren naar anderen, of door te 
lezen. Om te laten zien dat je iets begrijpt, moet je vaak 
schrijven of vertellen. Taal zorgt er ook voor dat je kunt 
meedoen in de samenleving. Wij besteden daarom heel 
veel aandacht aan taal. Dit begint bij de kleuters door elke 
dag meerdere malen met ze in de kring te zitten en samen 
dingen te bespreken. We oefenen bovendien rijmpjes 
en versjes met ze en proberen hun belangstelling voor 
geschreven taal wakker te maken. We lezen ze daartoe 
elke dag voor en bekijken samen prentenboeken. In de 
kleutergroepen schrijven we bovendien, samen met de 
kinderen, elke week in een dagboek wat er gebeurd is of 
wat de kinderen gedaan hebben. 

ACTIEF EN 
COÖPERATIEF LEREN
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich even-
wichtig ontwikkelen. Rekenen, lezen, spreken en 
schrijven gaan wat ons betreft hand in hand met 
de creatieve en sociale ontwikkeling. Wij leren de 
kinderen om zelfstandig te werken en met verschil-
lende kinderen samen te werken. Om ieder kind de 
kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, wer-
ken wij groepsgericht waar het kan en individueel 
waar dit nodig is. Oefenen speelt wat ons betreft 
een belangrijke rol in het leren. 

Eigen tempo
Ieder kind dat in groep 1 begint, heeft zich in de jaren 
daarvoor in eigen tempo ontwikkeld. Dit betekent ook 
dat het ene kind verder is dan het andere. Wij houden 
daar rekening mee door materialen en opdrachten aan te 
bieden die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het 
individuele kind. Ieder kind wordt daardoor op het eigen 
niveau uitgedaagd om aan de slag te gaan en zich verder 
te ontwikkelen. De kinderen leren in de kleutergroepen 
spelenderwijs. De oudste kleuters worden daarin wat meer 
gestuurd dan de jongste. Wij bieden de oudste kleuters 
bovendien speelse activiteiten aan die voorbereiden op 
het leren lezen, rekenen en schrijven. Uitgangspunt is 
overigens dat een kind daaraan toe is. Wij observeren de 
kleuters erg goed en gebruiken de uitkomsten om te kij-
ken of een kind extra hulp of extra uitdaging nodig heeft. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen lang genoeg ‘kleu-
teren’. Om groep 3 succesvol te doorlopen, moeten ze in de 
kleutergroepen een stevige basis hebben opgebouwd. 

Vanaf groep 3 werken alle kinderen iedere ochtend aan 
de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen, taal en 
schrijven. Wij bieden hen daarbij rust en een duidelijke 
structuur, als voorwaarden om te kunnen leren. In de 
methodes zijn verschillende mogelijkheden om af te stem-
men op de verschillen in ontwikkeling van de leerlingen. 
Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen de leerstof via een 
tablet aangeboden. De manier waarop dit wordt aange-
boden, is afgestemd op de individuele leerbehoeften van 
ieder kind. 
‘s Middags bieden wij de kinderen de creatieve vakken en 
wereldoriëntatie.  

Zelfstandig werken en samen werken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren 
werken en ook zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen 
werk leren nemen. Onze kleuters werken daarom al met 
een weektaak. Ze leren zelf keuzes te maken en hun eigen 
werk te plannen. Uitgangspunt is dat wij kijken wat een 
kind aan kan en de weektaak krijgt die daarbij past. De 
weektaak van een kleuter bevat activiteiten als het maken 
van een puzzel, een knutselwerkje, een bouwwerk of een 
tekening. In de groepen 3 en 4 staan ook opdrachten op de 
gebieden rekenen, taal, schrijven en lezen op de weektaak 
of in het ‘postvakwerk’. 
In de groepen 5 tot en met 8 vindt de verwerking via 
Snappet plaats. De leerkrachten zetten naast de opdrach-
ten voor de groep ook werkpakketten voor de individuele 
leerlingen klaar. Zij kunnen na hun verplichte opdrachten 
kiezen waaraan ze gaan werken. In de werkpakketten zit 
extra oefenstof of moeilijker opgaven.
Zelfstandig werken leert kinderen niet alleen een taak te 
overzien, maar ook problemen te ontdekken en oplossin-
gen te zoeken. 
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oefenen en laten ze daarnaast zien wat ze eraan hebben. 
De kinderen leren bij het rekenen namelijk ook om prakti-
sche problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Wij 
laten de kinderen zoveel mogelijk zelf naar oplossingen 
zoeken. De manier waarop ze tot die oplossing komen, 
mag per kind verschillen.  

Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie begint bij ons op school doordat wij 
met de kinderen praten over de wereld om ons heen. 
Die wereld is bij de kleuters uiteraard nog heel klein. Ze 
vertellen in de kring over iets wat ze hebben meegemaakt. 
We werken met ze aan thema’s en praten met ze over de 
seizoenen en feesten. De kinderen kijken bovendien naar 
filmpjes op You tube, televisieprogramma’s als De dag 
vandaag, De Buitendienst en Jeugdjournaal en Grey of the 
day (nu in groep 7 /8) en praten er daarna met elkaar over 
in de kring. Ze leren door dit alles op een speelse manier 
hoe de wereld in elkaar zit. 
Naarmate de kinderen ouder worden, wordt hun wereld 
groter. Vanaf groep 5 leren de kinderen ook over het heden 
en het verleden van de aarde en zijn bewoners. De kinde-
ren praten en denken over de veranderingen die plaatsvon-
den en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn. 
Dit gebeurt regelmatig aan de hand van een methode, 
maar ook door middel van klassengesprekken, spreek-
beurten, schooltelevisie en bijvoorbeeld een excursie.   

Natuur en techniek
Onze school beschikt over leskisten met uitdagende en 
inspirerende materialen op het gebied van natuureduca-
tie. Alle groepen kunnen hiermee zowel binnen als buiten 
aan de slag gaan.  De ligging van de school, aan de rand 
van Grijpskerk, is wat dit betreft ideaal. 

Muziek
Onze school beschikt over een vakleerkracht muziek die 
alle kinderen wekelijks lesgeeft. Wij vinden het belang-
rijk dat kinderen plezier ervaren in het samen zingen en 
muziek maken en hopen ze te stimuleren om hier ook 
buiten de school mee aan de slag te gaan. 

Kunstzinnige vorming
Tekenen, schilderen en knutselen zijn in de groepen 1 
en 2 onderdeel van het totale lesprogramma. Wij dagen 
de kinderen uit om creatief aan de slag te gaan. Zij 
werken daarbij over het algemeen tegelijkertijd aan de 
ontwikkeling van de fijne motoriek of bijvoorbeeld hun 
woordenschat. 

Vanaf groep 3 werken de kinderen iedere week één of 
twee keer aan tekenen, handvaardigheid, textiele werk-
vormen of andere kunstzinnige activiteiten. Wij bieden ze 
zoveel mogelijk verschillende technieken aan. 
Alle kinderen bezoeken in de periode tussen hun eerste 
schooldag in groep 1 en de laatste schooldag in groep 8 
een aantal keren een voorstelling.  Ook erfgoed maakt 
deel uit van het aanbod.

Engels
Hoe jonger je met een tweede taal aan de slag gaat, hoe 
gemakkelijker je die leert. Wij bieden daarom kinderen 
vanaf groep 1 Engels aan. Spelenderwijs leren ze Engelse 
liedjes, lezen ze boekjes in het Engels en voeren gesprek-
ken in deze taal. De hogere groepen leren ook in het 
Engels te schrijven.    
Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs
Wij bieden onze leerlingen vanaf groep 5 de kans om 
wekelijks een godsdienstles of een humanistische vor-

We laten de kleuters ten slotte kennis maken met ver-
schillende letters, ter voorbereiding op het leren lezen. 
Vanaf groep 3 werken we met het kringboek.
Vanaf de kleutergroepen werken we gestructureerd aan 
de uitbreiding van de woordenschat van onze leerlingen. 
We werken daarvoor onder anderen met ‘Speel je wijs’ 
waarin de ontwikkeling van de woordenschat gecom-
bineerd wordt met drama. We gebruiken daarnaast de 
kring om kinderen te leren luisteren naar wat anderen 
zeggen en daarop goed te antwoorden. Ze leren in de 
kring bovendien om hun gevoelens onder woorden te 
brengen en te vertellen wat ze ergens van vinden. De 
kinderen moeten vanaf groep 4 ieder jaar minstens één 
spreekbeurt houden en in de hogere groepen ook een 
gedicht voordragen, een boekbespreking houden en een 
werkstuk maken. 

Lezen
Kinderen ontwikkelen hun woordenschat niet alleen door 
te praten en te luisteren, maar ook door te lezen. In groep 
3 is taal dan ook met name gekoppeld aan het leeson-
derwijs. De kinderen leren de eerste maanden bijna 
dagelijks een nieuw woord lezen. Vanuit deze woorden 
leren ze de letters.  
Alle leerlingen vanaf groep 3 lezen een aantal keren per 
week op een vast moment in groepjes met kinderen van 
hetzelfde niveau. We werken daarbij met ‘Estafette’, een 
methode voor voortgezet technisch lezen. We gebruiken 
hiervan de ‘vloeiend en vlot’ boekjes met woordrijen, 
zinnen en een korte tekst. We werken bovendien met 
‘tutorlezen’, waarbij het ene kind het andere helpt, en 
leren de kinderen leesstrategieën. Deze hebben ze nodig 
om een tekst goed te kunnen begrijpen. 
Het lezen is er binnen onze school verder vooral op 
gericht om kinderen te laten ervaren hoe leuk dit is. Wij 

beschikken over een uitgebreide bibliotheek en 
kopen ieder jaar nieuwe boeken. Alle leerkrachten 
lezen de kinderen regelmatig voor. 

Schrijven
Lezen gaat uiteraard nauw samen met schrijven. Wij 
bieden onze kleuters speelse activiteiten aan die voor-
bereiden op het schrijven in groep 3. Vanaf deze groep 
volgen de kinderen gestructureerd schrijfonderwijs. Dit 
moet ertoe leiden dat zij een duidelijk leesbaar, vlot en 
verzorgd handschrift ontwikkelen.  

Rekenen
Wie goed wil leren rekenen, moet vooral veel oefenen. 
Kinderen moeten op een bepaald moment automatisch 
weten wat de uitkomst van een optelsom onder de 
honderd is. Of hoeveel 8 keer 3 is. Deze kennis is namelijk 
de basis die ze nodig hebben om ook ingewikkeldere 
sommen uit te kunnen rekenen. Wij zorgen ervoor dat al 
onze leerlingen die basis stevig ontwikkelen door veel te De Triangel
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mingsles te volgen. De lessen worden gegeven door een 
vakleerkracht. In de groepen 5 en 7 volgen de leerlingen 
de HVO-lessen en in de groepen 6 en 8 de GVO-lessen. 
We gaan ervan uit dat alle leerlingen uit deze groepen de 
lessen volgen, tenzij de ouders hiervoor geen toestem-
ming geven.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op 
het rooster. De kinderen spelen buiten op het schoolplein 
en binnen in het speellokaal, waarin wij gericht aan hun 
motorische ontwikkeling werken. 
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen twee keer per week 
gymnastiekles in De Bokkediek. De lessen worden 
gegeven door een vakleerkracht. De kinderen ervaren 
daarbij hoe belangrijk bewegen voor je gezondheid is. 
Ze ontdekken het plezier in sportactiviteiten en leren ook 
hierbij om rekening te houden met de mogelijkheden 
van de ander. 

Alle groepen doen in april mee aan de Koningsspelen. In 
de zomer gaan de groepen 5 t/m 8 negen keer naar het 
zwembad voor schoolzwemmen.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Iedere leerkracht volgt dagelijks de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen en speelt hierop in. Wij 
werken daarnaast met ‘KiVa’, een Fins antipestpro-
gramma. Uitgangspunt in dit programma is dat ieder kind 
deel uitmaakt van een groep en dat een pestprobleem 
een groepsprobleem is. Alle klassen krijgen lessen die 
erop gericht zijn het pesten te voorkomen. Tijdens deze 
lessen leren ze om op een prettige manier met elkaar om 
te gaan, hun gevoelens te verwoorden, hulp te vragen 
en samen te werken. We laten hen bovendien ontdekken 

wat het effect van bepaald gedrag is. Al deze zaken lopen 
overigens ook buiten deze lessen als een rode draad door 
onze school. Wordt er toch gepest, dan organiseren wij 
een steungroep rond het gepeste kind. Ook de pester zit 
hierin. 

Wij gebruiken de volgende methodes:
Lezen: Lijn 3 (groep 3)
Technisch lezen: Estafette Lezen (groep 4 t/m 7)
Taal: Staal (vanaf groep 4)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL 
Schrijven: Klinkers (groep 3 t/m 7)
Pennenstreken (groep 8) 
Rekenen: De wereld in getallen 5
Geschiedenis: Brandaan
Aardrijkskunde: Meander
Verkeer: Wijzer door het verkeer (groep 5 t/m 8)
Wereldoriëntatie: Lilaland (groep 1/2), Blink geïntegreerd 
(groep 3/4)
Natuur en milieu: Argus Clou (groep 5 t/m 8) 
De Buitendienst (groep 5/6)    
Sociaal-emotioneel:KiVa (alle groepen)
Engels: Blink Engels 
voor het basisonder-
wijs- Groove.me (alle 
groepen)
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WERKEN AAN EEN 
OPTIMALE 
ONTWIKKELING
Ieder kind heeft een toekomst en het recht om 
zich optimaal te ontwikkelen. Het is onze taak 
om ervoor te zorgen dat ieder kind dit ook kán. 
De talenten van een kind zijn wat ons betreft 
het uitgangspunt. Kinderen die hun talenten 
ontwikkelen en daarvoor erkenning krijgen, zijn 
over het algemeen blije kinderen. Heeft een kind 
hele bijzondere behoeften, dan brengen we deze 
samen met het Onderwijs Ondersteuningsteam 
van Quadraten in kaart. Indien nodig kunnen we 
daarbij ook externe deskundigen inschakelen. 
We kijken vervolgens of wij dit ene kind kunnen 
bieden wat het nodig heeft, of dat een andere 
school daartoe beter in staat is. Dit kan een 
andere school van onze organisatie zijn, maar ook 
een school met speciale expertise.   

Kijken en meten
Onze leerkrachten kijken heel erg goed naar ieder kind 
en zijn bij uitstek in staat om te zien of het zich goed 
ontwikkelt. Al onze leerlingen worden daarnaast met 
enige regelmaat getoetst volgens de toetskalender. 
Ook dit maakt de ontwikkeling van een kind zichtbaar. 
In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de 
kleuters met het Digikeuzebord. Vanaf groep 3 toetsen 
we de leerlingen op de gebieden rekenen, spelling, 
lezen, woordenschat en begrijpend lezen. We gebruiken 
hiervoor de toetsen die bij de methodes horen en de 

LOVS-toetsen van Cito. De kinderen van groep 8 maken 
allemaal de IEP-toets.    
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen 
leggen we vast door middel van het leerlingvolgsysteem 
Zien!  We vullen daarnaast twee keer per jaar samen met 
hen de vragenlijst van Kiva in. Deze gaat specifiek over 
hun gevoel van welbevinden en veiligheid. In de groepen 
1 en 2 legt de leerkracht haar eigen observaties vast met 
behulp van een leerlingvolgsysteem. 

Handelingsgericht werken
Al onze leerkrachten werken handelingsgericht. De basis 
daarvoor is een groepsplan, waarin beschreven wordt 
op welke wijze het onderwijs wordt afgestemd op de 
behoefte van de leerlingen. Het observeren en toetsen 
van de kinderen, biedt ons daarbij de kans om vroegtijdig 
problemen bij individuele leerlingen te signaleren. Blijkt 
dat een kind de leerstof niet goed begrijpt, dan zorgt de 
leerkracht in eerste instantie voor herhaling. De uitkom-
sten van de toetsen worden in het team besproken. 
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voor speciaal basisonderwijs met elkaar samenwerken op het 
gebied van de leerlingenzorg. Onze school maakt deel uit van 
het Samenwerkingsverband 20.01, waarin alle basisscholen 
uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld 
samenwerken met het speciaal basisonderwijs in de stad 
Groningen. Zij kunnen een deskundig advies geven met be-
trekking tot de hulp die een kind nodig heeft. Het gebeurt ook 
dat de uitkomsten van onderzoek laten zien dat een kind beter 
af is in het speciaal (basis)onderwijs. Een aanvraag hiervoor 
wordt uitsluitend gedaan in overleg met de ouders. 

Samenwerking met externe organisaties                                                                             
Om ieder kind de zorg te kunnen geven die hij of zij nodig 
heeft, werken wij samen met externe en deskundige organisa-
ties. Het gaat hierbij onder anderen om:
• Cedin 
• Logopedisten
• Diverse scholen voor speciaal (basis)onderwijs
• GGD (schoolarts, verpleegkundige, sociaal-verpleegkundige)
• Mens en Gezin Westerkwartier

Mens en Gezin Westerkwartier/GGD
Op onze school valt uw kind onder de zorg van het Mens en 
Gezin Westerkwartier. In dit centrum werken ook medewer-
kers van de GGD. Zij onderzoeken in groep 2 het spraak-
vermogen, het gehoor- en gezichtsvermogen en lengte en 
gewicht van uw kind. U kunt daarbij ook aangeven of u prijs 
stelt op een gesprek of onderzoek. De verpleegkundige van 
de GGD meet in groep 7 de lengte en het gewicht van uw kind 
en vraagt u ook om van tevoren een vragenlijst over zijn of 
haar gezondheid in te vullen. De verschillende onderzoeken 
worden uitsluitend gedaan wanneer de ouders hiervoor 
toestemming geven.  

Dit kan ertoe leiden dat het onderwijs voor een individu-
eel kind of een groepje kinderen wordt aangepast. 
Constateert een leerkracht dat het niet goed gaat met één 
van zijn of haar leerlingen, dan probeert zij dat in eerste 
instantie binnen de groep op te lossen. Lukt dit niet, dan 
wordt de leerling in het team van onze school besproken. 
Het team slaagt er in veel gevallen in om samen een 
oplossing te bedenken, maar niet altijd. Is dit laatste het 
geval, dan schakelen wij de intern begeleider in. Deze 
kijkt mee in de groep en bepaalt samen met de leerkracht 
en de ouders wat de volgende stap kan zijn. 
De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten op het 
gebied van handelingsgericht werken. Onze school be-
schikt over een zorgteam, bestaande uit de directeur en 
de intern begeleider. Zij werken samen aan de verbete-
ring van de kwaliteit van onze leerlingenzorg. Meer-
dere keren per jaar worden leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften besproken tijdens de consultatieve 
leerlingbespreking (CLB) met een van de orthopedago-
gen van Quadraten.

Externe ondersteuning
Soms heeft een kind problemen die te ingewikkeld voor 
ons zijn. Wij kunnen dan een externe deskundige vragen 
om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen 
is. Het advies dat deze geeft, verwerken wij in een ontwik-
kelingsperspectief. Dit wordt uiteraard ook met de ouders 
van het betrokken kind besproken. In de meeste gevallen 
zijn wij zelf in staat om een kind de benodigde hulp te 
bieden. Soms zijn de problemen zo groot dat wij hulp van 
buiten de school moeten inschakelen. De conclusie kan 
bovendien zijn dat wij niet in staat zijn om dit ene kind de 
vereiste zorg en ondersteuning te bieden. Wij zoeken dan 
naar een school die hem of haar wel een passende plek 
kan bieden. Dit kan een andere school van onze organisa-

tie zijn, maar ook een school voor speciaal onderwijs.  

Doubleren en versnellen
Alle kinderen doorlopen in principe in acht jaar onze 
school. Haalt een leerling voor meerdere vakken niet de 
minimale einddoelen voor een schooljaar, dan kunnen 
wij besluiten hem of haar dit jaar over te laten doen. 
Het kan daarnaast gebeuren dat een kind versneld de 
vakken doorloopt. De beslissing om leerlingen te laten 
doubleren of te laten versnellen is niet alleen gebaseerd 
op de resultaten van de Citotoetsen. We kijken hiervoor 
naar de totale ontwikkeling van het kind, ook op sociaal-
emotioneel gebied. Wij hebben een protocol waarin de 
afspraken rond het doubleren en het versnellen staan 
beschreven. 

Kinderen met specifieke behoeften
Onze school staat in principe open voor alle kinderen.  
De grenzen liggen wat ons betreft bij:  
•  Kinderen die de veiligheid en rust van andere kinderen 

in gevaar brengen.
•  Kinderen die het leerproces van andere kinderen 

ernstig verstoren.
•  Kinderen die zoveel extra of gespecialiseerde verzor-

ging of behandeling nodig hebben dat het onderwijs 
niet voldoende tot zijn recht kan komen. 

•  Een gebrek aan opnamecapaciteit, veroorzaakt door het 
feit dat een groep al meerdere kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften bevat. 

Besturen van basisscholen zijn wettelijk verplicht om 
ervoor te zorgen dat ook kinderen met leer- en gedrags-
problemen zoveel mogelijk naar de gewone basisschool 
kunnen gaan. 
Om dit te realiseren, moeten basisscholen en scholen De Triangel
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Actieve ouders
Ouders die het leuk vinden om actief te zijn binnen onze 
school, kunnen ons regelmatig helpen. Ze kunnen hulp 
bieden bij het lezen, op het gebied van ICT, lid worden 
van het Luizen Opsporingsteam of de PR-groep, helpen 
bij een schoolreisje of een excursie. Als er hulp nodig 
is, wordt hiervoor op Mijn School een oproep geplaatst. 
Actieve ouders kunnen ook lid worden van de ouderraad. 
Deze bestaat uit zes ouders en regelt, samen met de 
leerkrachten, allerlei festiviteiten en activiteiten voor de 
kinderen. De school int de vrijwillige ouderbijdragen en 
investeert deze binnen onze school in leuke activiteiten 
(Sint, Kerst, schoolfeest) en extra onderwijsmaterialen. 
Jaarlijks legt zij verantwoording af over de wijze waarop 
zij het afgelopen jaar de ouderbijdragen heeft beheerd.  

Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 
Daarnaast wordt er voor de schoolreisjes en het school-
kamp een kostendekkende bijdrage gevraagd.  Beide 
bedragen worden door school geïnd. In het najaar wordt 
in overleg met de ouderraad verantwoording afgelegd. 
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige 
ouderbijdrage aangescherpt. Leerlingen mogen niet 
uitgesloten worden van extra activiteiten die de school 
aanbiedt als ouders de ouderbijdrage niet kunnen of 
willen betalen. Op De Triangel zijn ook zonder deze aan-
scherping nooit kinderen uitgesloten  van activiteiten. Er 
worden in overleg met de ouderraad alleen activiteiten  
georganiseerd waaraan alle leerlingen kunnen deelne-
men. Op basis van de financiële mogelijkheden worden 
activiteiten georganiseerd. 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht be-
leidsorgaan. Ouders en personeel hebben via deze raad 
de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken 
die binnen onze school spelen. Daarbij valt te denken aan 
benoemingen van vast personeel, de formatie, een be-
langrijke verbouwing van de school en het schoolplan. De 
MR stelt bovendien de schoolgids vast en moet erop let-
ten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn 
ook openbaar worden gemaakt en besproken worden. 
Niet in de laatste plaats mag de MR het initiatief nemen 
om zaken die de school aangaan met het bevoegd gezag 
te bespreken. De MR heeft ook het recht om standpunten 
kenbaar te maken aan dit bevoegd gezag of dit gezag een 
voorstel te doen. 
De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee 
ouders en twee personeelsleden. Leden 
worden in principe voor vier jaar lid en 
na afloop van een zittingsperiode of bij 
tussentijds vertrek van een MR-lid worden 

EEN OPEN SCHOOL 
VOOR OUDERS
Zonder betrokken ouders kan onze school niet 
functioneren. Ouders die signalen doorgeven over 
het gedrag of opmerkingen van hun kind. Ouders 
die samen met ons in de gaten houden of het goed 
gaat met hun kind. En ouders die feedback geven. 
Vertellen wat we goed doen, ons prikkelen om an-
ders te kijken, iets nieuws uit te proberen, bij de 
les te blijven. 
Maar ook: ouders die ons helpen met de organi-
satie van activiteiten. Die de schoolkrant maken, 
meedenken in de medezeggenschapsraad, mee-
gaan op schoolreis of een groepje kinderen bege-
leiden tijdens de sportdag. 
Ouders zijn onze belangrijkste partners. Samen 
met ons zorgen zij ervoor dat ieder kind zich pret-
tig, welkom en veilig voelt. Dat kinderen met ple-
zier naar school gaan en met plezier thuiskomen. 
En het gevoel hebben dat ze er mogen zijn.  

Kennismaking 
Wanneer het eerste kind uit een gezin bij ons op school 
komt, gaat de leerkracht van groep 1 van tevoren op 
huisbezoek. Zij vertelt u dan het een en ander over onze 
school en u kunt uiteraard vragen stellen. De verschil-
lende groepsleerkrachten organiseren daarnaast aan het 
begin van het schooljaar een informatieavond voor de 
ouders van hun groep. U krijgt dan informatie over wat de 
kinderen gaan leren en welke specifieke activiteiten voor 
dit schooljaar op de rol staan. De leerkracht vertelt ook 
welke afspraken hij of zij met de groep heeft gemaakt. 

Rapportage en overleg
Aan het begin van het schooljaar nodigen we de ouders 
uit van de kinderen die bij een nieuwe leerkracht starten 
voor een “Gouden Wekengesprek”. Het idee is dat u 
tijdens dit gesprek vertelt over uw zoon of dochter. Eigen-
schappen en talenten waarop u trots bent, de hobby’s van 
uw kind en dingen waarover u zich misschien wel zorgen 
maakt. Zo krijgen de leerkrachten de informatie die hen 
helpt om dit ene kind te zien en hem of haar goed te kun-
nen begeleiden. Wij organiseren drie keer per jaar een 
contactavond, waarop wij de vorderingen van uw zoon of 
dochter met u bespreken. Het kan daarnaast gebeuren 
dat de ontwikkeling van uw zoon of dochter voor ons 
aanleiding is om een afspraak voor een gesprek met u 
te maken. Andersom is dit uiteraard ook mogelijk. Ook 
daarbuiten bent u uiteraard van harte welkom om met 
ons in gesprek te gaan.  

In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen in februari 
en juni/juli een rapport. De kinderen van groep 2 en de 
kinderen die overgaan van groep 1 naar groep 2 krijgen 
alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. 

Ouderportaal Mijn School
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle 
zaken die binnen onze school spelen, wordt gebruik ge-
maakt van het ouderportaal Mijn School. Wekelijks krijgt 
u een mail met het overzicht van alle nieuwsberichten die 
gedurende de week zijn geplaatst.
Heel veel informatie vindt u ook op onze website: https://
triangel.quadraten.nl 
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WANNEER NAAR 
SCHOOL
Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5e verjaar-
dag, maar mogen vanaf het moment dat ze 4 zijn 
naar school. Voordat het zover is, mag uw kind 
maximaal 5 dagdelen komen wennen. We probe-
ren de kinderen de school te laten ervaren als een 
veilige en vertrouwde plek. Ze raken zo niet alleen 
goed gewend op school, maar krijgen ook meer 
zelfvertrouwen. 
De eerste schooldag van uw kind is in principe de 
dag waarop hij of zij jarig is, maar in de praktijk 
meestal een dag later.   

Schooltijden 
Groep 1 en 2:
Maandag en dinsdag: 8.30 uur tot 14.30 uur. 
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur.
Groep 3 en 4:
Maandag, dinsdag, donderdag: 
8.30 uur tot 14.30 uur. 
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Groep 5 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
8.30 uur tot 14.30 uur. 
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Wij werken met een continurooster. Alle kinderen eten 
op school, samen met de leerkracht. In de onderbouw 
worden ouders ingezet voor hulp bij de lunchpauze.  

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang wordt in Grijpskerk verzorgd 
door Het Speelhuis en Vrolijk. 
Vrolijk gebruikt een van de lokalen van De Triangel voor 
Buitenschoolse opvang. Wilt u hier meer over weten: 
www.kinderopvanghetspeelhuis.nl of www.kinderop-
vangvrolijk.nl Op deze websites vindt u ook het adres en 
telefoonnummer van de betreffende organisatie. 
Schoolverzuim
De volgende omstandigheden kunnen een reden zijn 
voor verzuim:
• Ziekte
• Familieomstandigheden
• Bezoek aan een dokter of tandarts
• Afwijkende vakantie
In de laatste drie gevallen, moet u bijzonder verlof 
aanvragen. U moet hiertoe ruim van tevoren contact op-
nemen met de directeur van de school. Meer informatie 
over uw rechten en plichten is op school te verkrijgen. 
Benodigde verzuimformulieren zijn te vinden op het 
ouderportaal Mijn School bij de documenten. 
Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u dringend 
om dit voor 8.30 uur aan ons te melden. Doet u dit niet, 
dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wan-
neer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u 
dan uit voor een gesprek waarin wij met u praten over de 
oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Is een 
kind vaak ziek of te laat op school, dan melden wij dit ook 
aan de leerplichtambtenaar van onze gemeente.  

Schorsing of verwijdering
Wanneer een leerling zich zodanig misdraagt dat er 
sprake is van lichamelijk of psychisch letsel bij derden, 
kan het bestuur van onze school deze leerling schorsen. 

er verkiezingen gehouden.  
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Stichting Quadraten heeft een gemeenschappelijke me-
dezeggenschapsraad (GMR).  In de GMR zitten vertegen-
woordigers van personeel en ouders. De GMR heeft het 
recht om het bestuur te adviseren over zaken die voor alle 
scholen belangrijk zijn. Belangrijke beslissingen kunnen 
alleen door het bestuur genomen worden na advies of
instemming van de GMR. 

Bestuur en stichting
De Triangel valt onder de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van de stichting Quadraten. Deze stichting bestuurt 
openbare, christelijke, samenwerkings- en samenlevings-
scholen in de gemeente Westerkwartier. De directie van 
iedere school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan 
de kinderen en de dagelijkse gang van zaken binnen de 
school. Het bestuur en de dagelijkse leiding van de stich-
ting Quadraten is in handen van het College van Bestuur. 
Meer informatie over Quadraten is te vinden op de web-
site: www.quadraten.nl 
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NAAR EEN ANDERE 
SCHOOL
Voor elk van onze leerlingen breekt, vroeger of later, 
de laatste schooldag op onze school aan. De oorzaak 
kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van 
groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt 
van de vorderingen van onze leerling, zorgen wij er-
voor dat de nieuwe school het onderwijskundig rap-
port van hem of haar krijgt. In dit rapport geven wij 
gedurende de hele schooltijd de vorderingen van de 
leerling weer. 

Naar het voortgezet onderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op de juiste 
plaats binnen het voortgezet onderwijs terechtkomen. 
Die juiste plek wordt bepaald door de resultaten van uw 
kind in de groepen 6 t/m 8, maar niet alleen daardoor. Wij 
kijken ook naar interesses, motivatie, concentratievermo-
gen en bijvoorbeeld omgaan met huiswerk. Al deze zaken 
betrekken wij in de adviesgesprekken die wij vanaf groep 
7 met alle ouders voeren. Omdat wij het belangrijk vinden 
dat onze leerlingen en hun ouders samen met ons tot de 
juiste schoolkeuze komen, nemen wij ruim de tijd voor deze 
gesprekken.   
In de maanden januari en februari kunt u de open dagen 
van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. Wij 
verstrekken u een brochure waarin de data en tijdstippen 
vermeld staan. Ook verschijnen er in de regionale kranten 
advertenties over deze open dagen. 

De resultaten van de school
De onderwijsinspectie beoordeelt meestal de kwaliteit van 
de school op basis van de resultaten op de Eindtoets. Op 
een school als de onze kan deze jaarlijks wisselen in verband 
met het leerlingenaantal. Bij kleinere groepen kan één leer-
ling het resultaat erg beïnvloeden, waardoor het ene jaar de 
school bovengemiddeld of juist onder het landelijke gemid-
delde scoort. De vraag is daarom of dergelijke gegevens de 
kwaliteit van de school bepalen. Ouders vinden vaak andere 
punten belangrijk, zoals de sfeer, omgang tussen leerkrach-
ten en kinderen en kinderen onderling. 

Uitstroomgegevens
Onze leerlingen stroomden de afgelopen jaren uit naar:
 2018/2019     2019/2020   2020-2021
gymnasium/vwo 3 2 2
havo/vwo:   8 2
vmbo tl/ havo 2 2 1
vmbo tl 1 2 4
vmbo kb/bb 3 3 4
Het voortgezet onderwijs koppelt regelmatig de vorderin-
gen van onze leerlingen aan ons terug. Wij kunnen daardoor 
ook zien of onze adviezen de juiste zijn geweest.

Het bestuur kan dit ook doen wanneer een leerling zich 
niet aan de afgesproken regels houdt en daardoor het 
onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt. 
Deze schorsing biedt de betrokkenen de tijd om een op-
lossing te zoeken. Dit kan ook betekenen dat het bestuur 
op zoek gaat naar een andere school voor de leerling en, 
wanneer dit lukt, de leerling van onze school verwijdert. 
Een leerling kan pas definitief worden verwijderd, wan-
neer een andere school hem of haar heeft toegelaten. Of 
wanneer het bestuur kan aantonen dat het acht weken 
lang zonder succes naar een andere school heeft gezocht. 
De procedure rondom schorsing en verwijdering geldt 
voor alle scholen die onder ons schoolbestuur vallen. U 
kunt de procedure bij ons op school inzien. 

De leerkracht is ziek.....
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan kijken we eerst of 
we een invaller kunnen regelen. Quadraten heeft een 
flexpool met leerkrachten die flexibel op de verschillende 
scholen ingezet kunnen worden. Daarnaast heeft het 
bestuur hiertoe een contract gesloten met een extern 
bureau dat invallers ‘uitzendt’. Lukt dit niet, dan kijken we 
of wij een andere leerkracht van onze school of een sta-
giaire in de betreffende groep kunnen inzetten. In geval 
van nood worden de kinderen over de andere groepen 
verdeeld en na één dag noodopvang naar huis gestuurd..
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WERKEN AAN 
KWALITEIT
Onderwijs is altijd in beweging. De samenleving 
verandert en stelt andere eisen, er komen kinde-
ren op school met nieuwe behoeften. Een school 
die kwaliteit wil leveren, werkt daarom voortdu-
rend aan verbetering. Wij meten ieder jaar onze 
eigen kwaliteit en vragen iedere twee jaar de ou-
ders van onze leerlingen en de leerlingen om een 
enquête in te vullen. U kunt dan aangeven wat u 
goed vindt aan onze school, of wij doen wat wij be-
loven en welke zaken nog beter zouden kunnen. 
De uitkomsten van onze eigen kwaliteitsmeting 
en van de enquête onder leerlingen en hun ou-
ders laten zien aan welke zaken we het komende 
schooljaar moeten gaan werken. We kijken aan het 
eind van het schooljaar of deze activiteiten ook zijn 
uitgevoerd en wat ze ons hebben opgeleverd.  

Onze leerkrachten werken daarnaast aan hun eigen 
kwaliteit door regelmatig op cursus te gaan of workshops 
bij te wonen. Wij organiseren bovendien ieder jaar een 
aantal studiedagen voor het team. Daarbij wordt specifiek 
gewerkt aan zaken die op dat moment voor onze school 
van belang zijn. Stichting Quadraten organiseert overi-
gens ook ieder jaar meerdere studiedagen voor de teams 
van alle scholen. Actuele ontwikkelingen in het onderwijs 
staan daarbij centraal. 

De kwaliteit van een school wordt uiteraard ook bepaald 
door de methodes en de materialen waarmee je werkt. 
De methodes die wij gebruiken zijn modern en gericht op 
zelfstandig werken.    
Behalve wijzelf, beoordeelt ook de onderwijsinspectie 
regelmatig onze school. U kunt de resultaten van deze 
inspectiebezoeken vinden op internet (www.onderwijs-
inspectie.nl)
Aan de volgende speerpunten werken we het komend 
schooljaar: 
• Uitvoeren van twee schoolbrede projecten
•  Het optimaliseren van de resultaten op technisch en 

begrijpend lezen
• Werken volgens de werkwijze van Stichting Leerkracht
• Keuze voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie
• Optimaliseren van het werken met het leerplein 

VEILIGHEID, 
KLACHTENREGELING 
EN VERZEKERING
Kinderen moeten zich bij ons op school veilig voe-
len en ouders moeten hun kind veilig weten. Wij 
beschikken daartoe over een pestprotocol en heb-
ben beleid ontwikkeld om pesten, in direct contact 
en digitaal, tegen te gaan. Wij vinden het heel fijn 
wanneer u direct bij ons komt wanneer u signa-
leert dat uw kind gepest wordt. U kunt hiervoor in 
de eerste plaats terecht bij de leerkracht, en uiter-
aard ook bij de directeur van onze school. 

Meldcode 
Wanneer we als school signalen krijgen van(ernstig) 
misbruik op fysiek of mentaal vak dan zijn we verplicht 
om volgens de richtlijnen van de Meldcode melding te 
maken bij Veilig Thuis. Meer informatie over de meldcode 
vindt u op:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/huiselijk-geweld/meldcode.
Een veilige school is uiteraard ook een school die alles 
doet om brand en ongelukken te voorkomen. De wijze 
waarop wij dit doen, hebben wij in ons schoolplan vastge-
legd. Wij geven daarbij ook aan hoe wij zo snel mogelijk 
de juiste zorg organiseren wanneer er toch iets minder 
prettigs gebeurt. Onze school beschikt over een aantal 
bedrijfshulpverleners, brandblussers en bijvoorbeeld een 
EHBO-doos. Wij hebben bovendien een veiligheidspro-
tocol. 

Ondanks alle maatregelen, kunnen er op iedere school 
dingen gebeuren die minder plezierig zijn. Geneeskun-
dige en tandheelkundige kosten als gevolg van een 
ongeval op school, vallen niet onder de verzekering van 
de school. U moet deze dus zelf verzekeren. 
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgeslo-
ten die zowel de school als iedereen die voor de school 
actief is, dekking biedt tegen schadeclaims als gevolg 
van onrechtmatig handelen. De school heeft echter pas 
een vergoedingsplicht als er sprake is van een fout die 
de school te verwijten is. Wanneer een kind tijdens de 
gymles een bal tegen de bril van een ander kind gooit, 
is dit de school niet te verwijten. Dergelijke schade valt 
dus niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de 
school. Onrechtmatig gedrag van kinderen valt onder 
de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is daarom 
verstandig dat u ook zelf een aansprakelijkheidsverzeke-
ring afsluit. 

Klachtenregeling
Onze school beschikt over een klachtenregeling, die 
aangeeft welke procedure u kunt bewandelen wanneer u 
een klacht heeft. Het is de bedoeling dat u eerst contact 
opneemt met de betreffende leerkracht. Komt u er samen 
niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur van 
onze school. Onze school beschikt bovendien over een 
contactpersoon die u kan vertellen waar u met uw klacht 
naartoe kunt. Hij of zij kan u bijvoorbeeld verwijzen naar 
het bestuur of de vertrouwenspersoon waar ouders en 
medewerkers van de scholen van Quadraten terecht kun-
nen met een klacht. Dit kan een klacht zijn die te maken 
heeft met pesten, maar ook met ongewenste intimiteiten, 
seksuele intimidatie of discriminatie. 
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Wilt u een formele klacht indienen, dan kunt u terecht bij 
de landelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon 
kan u daarbij helpen, wanneer u dit prettig vindt. De 
naam en het telefoonnummer van de vertrouwensper-
soon vindt u in de informatiegids die bij deze schoolgids 
hoort. U vindt hier ook het adres en het telefoonnummer 
van de landelijke klachtencommissie.   
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Adresgegevens:
Basisschool De Triangel
Kievitsweg 2a
9843 HA Grijpskerk
T: 0594 213 342
E: directie-detriangel@quadraten.nl
https://triangel.quadraten.nl/


