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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Christelijk IKC Het Kristal

Voorwoord
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Contactgegevens

Christelijk IKC Het Kristal
tijdelijke locatie: Eulerlaan 49
3328KS Dordrecht

 0788905675
 https://hetkristal.h3o.nl
 hetkristal@h3o.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Inge Ros-Boele iros-boele@h3o.nl

Adjunct-directeur Kim Vermeij -Boelsums kvermeij-boelsums

De directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het IKC. In het schooljaar 2021-
2022 zal zij zich 2 dagen per week bezig gaan houden met het coordineren van de nieuwbouw. Opdeze 
dagen is mevrouw Vermeij - Boelsums vervangend directeur. Mevr. Vermeij vervult daarnaast de taak 
van bovenbouwcoordinator. Mevr. J. Benschop heeft twee dagen per week de taak van 
onderbouwcoordinator. Mevr. van der Net is coordinator en beleidsmedewerker van de opvang. Samen 
vormen zij het managementteam

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

377

2020-2021

Het aantal leerlingen op IKC Het Kristal is stabiel.
Wij streven naar gemiddeld 25 leerlingen per groep. Wij werken met enkele groepen en hebben van 
ieder leerjaar twee jaargroepen. De kleuters zitten in een combinatiegroep 1-2.

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 5.183
 http://www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht.
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Kenmerken van de school

Geloof & Respect

Veiligheid & vertrouwenGezondheid & bewegen

Groei & ontwikkeling Betrokkenheid & samenwerken

Missie en visie

Visie 

IKC Het Kristal werkt met een doorlopende leerlijn van baby tot puber middels verschillende vormen 
van leren. We bieden een stevige basis  en bereiden de kinderen met  thematisch lesaanbod voor op de 
veranderende maatschappij. We zoeken steeds naar verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. ICT 
neemt daarbij een belangrijke plaats in.   

Missie 

IKC Het Kristal is een christelijk integraal kindcentrum waarin we werken aan persoonlijke (talent) 
ontwikkeling van kinderen met een professioneel team. We zetten de behoeftes van kinderen centraal 
en bieden veelzijdig onderwijs in een warm pedagogisch klimaat. Vanuit onze christelijke basis werken 
we samen aan de toekomst van onze kinderen.

1.2 Missie en visie

Identiteit

Onze school heeft een christelijke grondslag. Wij bieden onderwijs waarbij we ons laten inspireren door 
Gods trouw en liefde. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities 
en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. Wij geven onze identiteit vorm door elke dag 
te starten met gebed, een Bijbelverhaal en/of het zingen van christelijke liedjes. We sluiten de dag ook 
af met een gebed of lied. We maken hierbij gebruik van de godsdienstmethode ‘Trefwoord’. Verder 
vieren we met kinderen en/of ouders het kerstfeest en het paasfeest. De andere christelijke feestdagen 
krijgen aandacht in de Bijbelverhalen. Onze christelijke identiteit komt ook tot uitdrukking in de zorg 
voor je naaste, de natuur en de wereld om je heen. Zo werken we samen met ouderencomplex ‘De 
Sterrenlanden’ om kinderen te leren oog te hebben voor de mensen om je heen. Respect voor anderen 
in de breedste zin van het woord is een kernbegrip dat centraal staat. Respect voor elkaar, ouderen, 
mensen met een handicap, anders gelovigen en mensen met een andere geaardheid. Wij accepteren 
geen discriminatie, pestgedrag.  
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Groepsindeling 2021-2022

• Groep 1-2 A Snoopy: juf Lia Hulsbos 
• Groep 1-2 B Diddle: juf Ans de Lange  en juf Jantine Benschop
• groep 1-2 C Beren: juf Lucinda Schoester en juf Jantine de Koning
• Groep 1-2 D Jip en Janneke: juf Anne Vreugdenhil en juf Lieneke Ploeg
• Groep 3A: juf Danielle Mascia en juf Marlinde Boer
• Groep 3B: juf Arinka van Arkel
• Groep 4A: juf Janneke van der Schelde en juf Reina Mensen
• Groep 4B: juf Sarah van Dongen en juf Marijke Aarnoutse
• Groep 5A: juf Jeannette Kruithof en juf Christel Dingjan
• Groep 5B: juf Nelleke Oskam
• Groep 6A: juf Marjolijn Bandel en meester Joren Menkveld
• Groep 6B: juf Tessa Jabaaij en juf Janneke van der Schelde
• Groep 7A: juf Corien Simpelaar en meester Joren Menkveld
• Groep 7B: juf Chantal Kooijman en juf Christel Dingjan
• Groep 8A: meester Simo Kerpitzis
• Groep 8B: meester Rob van Gent en juf Katja Trim 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Spelend leren
23 u 45 min 23 u 45 min

In de eerste twee schooljaren vinden we het belangrijk dat kinderen spelend leren. Zo worden reken- en 
taalactiviteiten aangeboden middels spel. Er is veel aandacht voor motorische ontwikkeling en daarom 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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spelen de kinderen twee maal per dag buiten en is er wekelijks een gymles. Bij regen spelen de kinderen 
in het speellokaal. Wij bieden ook spelenderwijs Engels aan in de groepe 1-2.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode 'Alles in 1'. Zoals de naam al aangeeft is dit een 
methode waarin de verschillende vakgebieden met elkaar geintegreerd zijn tot 1 lesmethode. Dit is 
uitgewerkt in projecten. De projecten omvatten de vakgebieden Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur 
en Techniek. Taal, lezen, spelling, tekenen, handvaardigheid, drama, Engels, is hier allemaal in 
verwerkt. Zo krijgen de vakken verband met elkaar, zien kinderen relaties tussen de verschillende 
vakgebieden; een prachtige vorm van onderwijs! 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 4 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 45 min 1 uur 1 u 30 min 2 uur 2 uur 

Schrijven
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Gelukkige medewerkers zijn een voorwaarde voor gelukkige kinderen. Daarom doen we er alles aan om 
de medewerkers van ons IKC te ondersteunen in hun werk, ontwikkeling en welbevinden. Gebruik 
maken van elkaars talenten, goede samenwerking, collegiale consultaties en intervisie vinden we 
belangrijk.

Scholing medewerkers

‘De beste school is de school die je nog wilt bouwen’, wordt wel gezegd. Dat klopt, want het kan altijd 
beter. En daarom wil Het Kristal daar voortdurend aan werken, door permanente scholing van de 
medewerkers bijvoorbeeld. Nieuwe methoden en leervormen, nieuwe inzichten bij leer en -
gedragsproblemen, onderwerpen genoeg om bij te leren. Dat doen wij met individuele cursussen, maar 
vooral met cursussen en studiedagen voor het hele team. Praktisch, op de kern gericht en goed 
uitvoerbaar. De studiedagen zijn in de jaarplanning opgenomen, zodat de wettelijk verplichte 
onderwijstijd gewaarborgd is. Gezamenlijke scholing heeft als voordeel dat we veranderingen 
gemakkelijker schoolbreed kunnen invoeren.   

Leerkrachten in opleiding en stagiaires 

Studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) brengen  hun opgedane 
kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De 
studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de 
opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt.   

• Leraar In Opleiding (LIO):   Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn worden Leraar In 
Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De 
leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.       

• SPW: Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de 
opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. 

• Voortgezet Onderwijs: Er zijn regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte 
maatschappelijke stage moeten doen.   

Opvang tijdens studiedagen

Als er studiedagen vooraf gepland zijn, zorgt u zelf voor opvang. Voor kinderen die al gebruik maken 
van de buitenschoolse opvang, is de buitenschoolse opvang ook tijdens de studiedagen geopend.   In 
geval van nood, zoals een kapotte verwarming of een andere situatie die niet vooraf bekend was, zal 
per situatie bekeken worden of de BSO open moet of niet. Daarbij gaan we ervan uit dat ouders altijd 
eerst kijken wat zelf georganiseerd kan worden.
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. 

Het Kristal is een integraal kindcentrum waar kinderen van 0 -12 jaar terecht kunnen. Omdat onze 
pedagogisch medewerkers van de opvang onderdeel uitmaken van het team van medewerkers is er een 
zelfde visie, een zelfde manier van werken en werken we aan gezamenlijke doelen. Dit bevordert de 
doorgaande lijn en zorgt voor een vloeiende overgang van dagverblijf, peuteropvang naar school en 
naschoolse opvang.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Kwaliteitszorg

Binnen Het Kristal zijn we met het hele team dagelijks bezig om het onderwijs zo goed mogelijk inhoud 
te geven. Goede kwaliteit van onderwijs is ons hoogste doel. We maken gebruik van een 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Bij verlof van personeelsleden zorgen we voor vervanging. Dit doen we met behulp van invallers en 
zonodig collega's die ambulante taken hebben. Er is een invalpool voor de Stichting H3O i.s.m. de 
Scholen van Oranje. In verband met het huidige personeelstekort komt het ook voor dat we leerlingen 
verdelen over andere groepen als er geen invaller beschikbaar is. In uitzonderlijke gevallen worden 
leerlingen naar huis gestuurd. Dit wordt minimaal een dag van te voren met de ouders 
gecommuniceerd en dan voornamelijk in de bovenbouwgroepen. 

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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kwaliteitszorgsysteem dat H3O breed is opgesteld. We werken verder op een aantal manieren aan 
kwaliteitsverbetering.

Planmatig

Elke vier jaar stelt de school een schoolplan op. Jaarlijks wordt op basis van dit plan een jaarprogramma 
opgesteld met de belangrijkste speerpunten in de schoolontwikkeling. De cyclus van Plan -Do -Check - 
Act is hierbij uitgangspunt.

Scholing

Een professionele, lerende houding van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. Wij staan als team 
open voor het leren van en met elkaar. Jaarlijks volgen we met het hele team een studietraject, gericht 
op een speerpunt van dat jaar. Daarnaast zijn er veel collega's die individuele scholing volgen. Dit sluit 
veelal ook aan bij de schoolontwikkeling. 

De bouwcoördinatoren en intern begeleiders voeren regelmatig klassenbezoeken uit om leerkrachten 
te ondersteunen en feedback te geven. Ook is er ruimte voor collegiale consultatie binnen of buiten de 
school. De directie voert klassenbezoeken uit die veelal een beoordelingselement in zich hebben. De 
kwaliteit wordt gemonitord middels klassenbezoeken, enquêtes, analyses van de resultaten van 
leerlingen. De directie legt hierover verantwoording af aan het college van bestuur en de 
onderwijsinspectie.

Zorgplan

In het zorgplan staat beschreven hoe we de zorg rondom leerlingen met extra onderwijsbehoeftes 
organiseren. Hierbij kunt u denken aan dyslexieprotocollen, ondersteuning vanuit het 
Samenwerkingsverband en de werkwijzes van onze Intern Begeleiders. 

Leerlingvolgsysteem en rapportage 

Op de basisschool spelen en werken kinderen van 4 tot 12 jaar. In die periode ontwikkelen ze zich van 
kleuter tot puber. Ons onderwijs volgt die ontwikkeling op de voet door de leerinhouden en activiteiten 
te variëren per leeftijdsgroep, alles vastgelegd in een gedetailleerd activiteitenplan.   

Toetsing en observaties 

Om kinderen te volgen in hun ontwikkeling maken zij toetsen die bij de leermethodes horen 
(methodegebonden toetsen). Daarnaast maken zij toetsen van Cito, het Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. De school hanteert zowel 
methodegebonden toetsen als de toetsen van Cito. Al vanaf de kleutergroepen wordt door de 
leerkrachten geobserveerd. We gebruiken hiervoor in de groepen 1-2 de Parnassys Leerlijnen. Op deze 
manier spelen we in op het individuele beginniveau. De verschillen in ontwikkeling tussen individuele 
kinderen zijn bij kleuters vaak nog groot. Het vergelijken van de ontwikkeling van kinderen met 
dezelfde leeftijd moet daarom genuanceerd gebeuren. 

Groep 7 doet mee aan de IEP Advieswijzer. De landelijke eindtoets voor groep 8 in april, is voor alle 
kinderen in Nederland verplicht. Wij gebruiken de IEP toets.  

Verslaglegging 

Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten de resultaten met de intern begeleiders. Samen met 
onze observaties wordt er een totaalbeeld gevormd en verwerkt in het leerling-onderwijsvolgsysteem 
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(ParnasSys). Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op uw kind en wordt er het beste 
uitgehaald. Van uw kind wordt een leerlingdossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens 
omtrent o.a. toetsen, gesprekken met u als ouder(s) en leerlingbesprekingen opgeslagen. Deze dossiers 
worden vertrouwelijk behandeld en zijn daarom alleen toegankelijk voor leerkrachten en betrokken 
ouders.   

Rapportage peuters 

Op de peuteropvang is er tweemaal per jaar een oudergesprek op school. Het eerste gesprek is 3 
maanden na aanvang op de peuteropvang. Het tweede gesprek is op de leeftijd van 3 jaar en tenslotte 
vindt een eindgesprek plaats, net voordat uw kind naar de basisschool gaat. We gebruiken ook in de 
peuteropvang een observatiesysteem: Kidskonnect.

Uitstroomgegevens en scores eindtoets 

In onze Nieuwsbrief publiceren wij de actuele uitslag van de Citotoets en de uitstroomcijfers naar de 
verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Want ook die gegevens geven een beeld van ons 
onderwijsniveau. U kunt de actuele cijfers ook inzien op ‘scholen op de kaart’. 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/4965/1069/CBS-Het-Kristal/Resultaten-eindtoets  

In het jaarprogramma staat beschreven hoe we de doelen willen gaan bereiken en hoe er zicht 
gehouden wordt op het proces.

Onderdelen hiervan zijn:

• teamscholing
• klasse-observaties
• begeleiding leerkrachten door rekenspecialist, begrijpend lezen specialist
• groepsbesprekingen
• leerlingbesprekingen
• intervisie en collegiale visitaties

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Het Kristal heeft een open aannamebeleid. Dit betekent dat we in principe openstaan voor ieder kind 
dat aangemeld wordt. Echter zijn wij begrensd in onze mogelijkheden als het om kinderen gaat die hele 
specifieke onderwijsbehoeftes hebben. Wij bieden onderwijs op drie niveaus. Dat betekent dat we 
binnen onze lesmethoden differentiëren naar boven en naar beneden. In de vorm van verlengde 
instructies kunnen we kinderen die dat nodig hebben extra uitleg bieden van de lesstof. Dit gebeurt zo 
veel mogelijk door de leerkracht zelf, binnen de klas. Ook kinderen die minder instructies nodig hebben 
of die snel door de lesstof heengaan kunnen we extra uitdaging bieden binnen de klas. Daarnaast zijn er 
leerlingen die werken met een eigen leerlijn. Over het algemeen betreft het leerlingen waarvan de 
verwachting is dat zij het eindniveau van groep 8 niet zullen halen. In een Ontwikkelingsplan wordt 
beschreven welke doelen met deze leerlingen wel haalbaar zijn. Ook kinderen die binnen de klas niet 
voldoende uitdaging hebben omdat ze op een hoger niveau functioneren kunnen buiten de klas 
bediend worden. Op vrijdag/woensdag zijn er gespecialiseerde leerkrachten die een plusgroep leiden 
en verrijking bieden.

Door onze manier van werken met het leerstofjaarklassensysteem en veel structuur en duidelijkheid 
blijken leerlingen met ADHD goed te gedijen binnen onze school. Voor kinderen met zowel cognitieve 
als gedragsproblemen is het soms noodzakelijk een andere school te kiezen. Ook kinderen met 
meervoudige lichamelijke problemen (bijvoorbeeld blind, doof) kunnen wij niet altijd onderwijs bieden 
binnen onze school.

Passend Onderwijs

In de wet ‘Passend Onderwijs’ wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. De school is er voor 
verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden. In de praktijk betekent het 
dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een 
kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere 
schoolprogramma zijn. Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen 
school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Op de eigen school wordt deze 
ondersteuning gegeven door een leerkracht of een onderwijsassistent die door de leerkracht 
geïnstrueerd is en onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht werkt. Voor deze leerlingen wordt 
een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.   

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog 
gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de 
betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld 
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door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de 
uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de ouders besproken.   

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een 
schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities 
de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

Het ondersteuningsteam (OT) 

Aan onze school is een Ondersteuningsteam (OT) verbonden. Hierin werken verschillende instanties 
samen om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen te begeleiden. Denk hierbij aan de schoolarts, 
een psycholoog, een Intern Begeleider en een Ouder-Kind coach (OK-coach). Kinderen worden alleen in 
het OT besproken als ouders toestemming hebben gegeven. De Intern Begeleider kan u hier meer over 
vertellen. 

Samenwerkingsverband Dordrecht 

Het Kristal neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, 
samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs. Scholen werken samen om elkaar extra ondersteuning aan te bieden als dat 
nodig is op de eigen school. Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen 
bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die 
gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden 
verwezen naar het speciaal onderwijs. Meer informatie op de website van SWV www.svwdordrecht.nl   

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs 

Wij zorgen voor een goede doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Als ouder bent u hier samen 
met uw kind nauw bij betrokken. Naast de verwijzing worden de vorderingen van uw kind op het 
voortgezet onderwijs, nog enige tijd gevolgd. 

Verplichte eindtoets 

De verplichte eindtoets wordt in de loop van april afgenomen. Ongeveer drie weken later volgt de 
uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De 
uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de 
uitstroomgegevens. Het Kristal heeft gekozen voor de IEP toets. Meer informatie over de verplichte 
eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.   

Het eindadvies 

Ons team (leerkrachten en IB) stelt een eindadvies op. In dit advies is het beeld van de laatste twee jaar 
medebepalend. Naast leerprestaties in het algemeen, de uitslag van de eindtoets en de wens van u als 
ouder(s) en uw kind, wordt er gekeken naar:

• Belangstelling. 
• Zelfstandigheid. 
• Doorzettingsvermogen. 
• De wens om te studeren. 
• De wil om zich ergens voor in te zetten.  
• Voortgang en CITO-toetsen vanaf groep 6. 
• Iep Advieswijzergroep 7.
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Onderwijskundig rapport

Het pré-advies wordt in november met u besproken. Medio februari ontvangt u het definitieve 
schooladvies.   De verwijzingsprocedure per maand 

• Juni groep 7: Indicatie schooladvies, toegelicht in gesprek met ouders en leerkracht(en). Het 
advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit 
ParnasSys, de methodetoetsen en de IEP Advieswijzer. Daarnaast spelen ook werkhouding en 
motivatie een belangrijke rol.   

• Oktober groep 8:Tijdens de startavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet 
onderwijs en de verwijzingsprocedure.   

• November groep 8:  Pré-advies gesprekken.   
• Januari/februari:  Open dagen op het vo. Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de 

gebouwen en een aantal lessen of informatiestands bekijken. Samen met de leerlingen wordt een 
start gemaakt met het invullen van de dossiervorming voor het Voortgezet Onderwijs op 
‘onderwijstransparant (OT)’.   

• Februari:  De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een schooladviesgesprek met de 
leerkracht van groep 8. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de 
Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. De keuze wordt in deze maand gemaakt.  

• Inschrijving Voortgezet Onderwijs 
• April: Afname centrale eindtoets IEP   
• Mei:  Uitslag IEP De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke 

vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten. 

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 2

Rekenspecialist 2

Remedial teacher 9

Specialist hoogbegaafdheid 3

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op Het Kristal gebruiken we de methode " Kwink". Dit programma biedt structureel lessen op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling voor de groepen 1 t/m 8. Deze methode helpt verstorend 
gedrag (waaronder pesten)  te voorkomen  door kinderen met een groepsbrede aanpak positief gedrag 
aan te leren. In de volgende link wordt u verwezen naar een uitgebreide verantwoording van deze 
methode: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/daarom-kwink/ 

Naast de inzet van deze methode zijn er ook 2 anti-pest-coördinatoren aangesteld. Zij zorgen voor een 
actief anti-pestbeleid en zijn hiervoor het aanspreekpunt. Samen met de leerlingenraad is ook gekeken 
naar maatregelen ter voorkoming van pesten. Zij zijn hierover ook in overleg met de anti-pest-
coördinatoren.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.
Naast de metingen die we verrichten met Scholen met Succes, hanteren we ook een volgsysteem voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Hiervoor gebruiken we Zien. Dit systeem maakt 
onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierdoor krijgen we een volledig beeld van de 
leerlingen, zowel op cognitief als sociaal gebied.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator de Koning jdekoning@h3o.nl

anti-pestcoördinator Jabaaij tjabaaij@h3o.nl

vertrouwenspersoon van Leiden jvleiden@h3o.nl

vertrouwenspersoon Trim ktrim@h3o.nl
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Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Digitale nieuwsbrief 

Onze communicatiesysteem is een belangrijk nieuwsmedium van onze school. U vindt daar 
bijvoorbeeld de tweewekelijkse nieuwsbrief. Het Kristal werkt met ‘Schoudercom’. Elke ouder krijgt een 
uitnodiging voor dit systeem en kan vervolgens zelf inloggen. Via Schoudercom worden de ouders op 
de hoogte gehouden over activiteiten in de klas, uitgenodigd voor oudergesprekken en kan er gemaild 
worden met de leerkracht.      

• Informatieavonden en kennismakingsgesprekken 

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren de groepsleraren een informatieavond. U krijgt 
belangrijke zaken over de school, de groep en het nieuwe schooljaar te horen. In de weken daarna 
worden kennismakingsgesprekken gevoerd met ouder en kind. In de schoolgids  leest u actuele 
informatie over het betreffende schooljaar, zoals schooltijden, activiteiten en de vakanties. 

• Gesprekken over ontwikkeling en resultaten 

Het schooljaar wordt gestart met het voeren van kennismakingsgesprekken met ouder en kind. In 
november vinden de eerste 10-minuten gesprekken plaats, waarin vooral het welbevinden van het kind 
centraal staat. Medio februari zijn er rapportavonden. Dan bespreken we met u en uw kind de 
ontwikkeling en de resultaten. In juni is er nog een gespreksronde waarin op verzoek van leerkracht 
en/of ouders een afspraak gemaakt kan worden. Indien er zich problemen voordoen die uitgebreider 
besproken moeten worden, maken we een tussentijdse afspraak.     

• Extra gesprekken

Voor een gesprek (dat verder gaat dan een korte vraag of mededeling) kunt met ons een afspraak 
maken, zodat wij tijd voor u kunnen vrijmaken. De directeur en intern begeleider (IB) kunt u tijdens de 
lesuren bellen. De groepsleraren zijn meestal ’s middags na de lesuren telefonisch bereikbaar.    

• Enquête onder ouders en leerlingen 

Het Kristal vindt het belangrijk te weten hoe de ouders en de kinderen over hun school denken. Daarom 
houden wij om het jaar een tevredenheidsenquête onder de ouders en de leerlingen. Het is fijn dat 
velen hieraan willen meewerken, want zo krijgen wij een goed beeld van ons functioneren. Over de 
resultaten en de te nemen maatregelen communiceren wij in onze nieuwsbrief.

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat 
vast. De betrokkenheid van ouders is daarbij onmisbaar. Ouders kunnen betrokken zijn bij activiteiten 
die worden georganiseerd maar ook door aanwezig te zijn op een ouderavond en bij de 
oudergesprekken.   Ons team zal zich altijd inspannen om u van het laatste nieuws op de hoogte te 
houden. Wij doen dit via verschillende kanalen.  

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze 
school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.   Als u 
een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een juf of meester, bespreekt u dit 
eerst met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met de 
interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of 
klachtencommissie.   Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht 
indienen bij het bevoegd gezag van de school Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie 
bijzonder onderwijs.   De volledige klachtenregeling is op school verkrijgbaar.

Externe instanties:          

• Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs Postbus 82324 2508 EH  Den Haag 070-
3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl   ·         

• Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid) 
www.onderwijsinspectie.nl   ·         

• Klachtencommissie Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs Postbus 694 
2270 AR Voorburg tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)   ·         

• Meldpunt vertrouwensinspecteurs Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-1113111   

- Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van het 
bevoegd gezag dan wel een orgaan van de school of scholengemeenschap tegen wie de klacht is 
gericht; handeling: een gedraging of een beslissing als bedoeld in artikel 24b lid 1 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs; klager: een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers van deze 
leerlingen, alsmede anderen die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Ex-leerlingen, 
ouders, voogden en verzorgers van deze ex-leerlingen, kunnen klagen mits zij niet langer dan 6 
maanden de school hebben verlaten.    

Artikel 2 Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend. Mondelinge 
klachten worden niet geregistreerd, doch informeel afgehandeld door degene die de klacht ontvangt. 
Schriftelijke klachten worden ingediend bij de schoolleiding (of een ander daarvoor aan te wijzen 
persoon). Schriftelijke klachten worden geregistreerd.    

Artikel 3  Een klager kan zich voor het indienen van een klacht laten informeren door de interne 
vertrouwenspersoon (of een ander daarvoor aan te wijzen persoon). De in lid 1 bedoelde persoon is 
geheimhouding verplicht.    

Artikel 4 Klachten worden op een zorgvuldige manier afgehandeld. Hierbij staat bemiddeling om tot 
een oplossing te komen voorop.    

Artikel 5  Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld. 
Daarbij wordt in ieder geval medegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de 

• Houd de school op de hoogte 

U kunt erop rekenen dat wij contact met u opnemen als er iets met uw kind aan de hand is. Anderzijds 
verwachten wij dat u ons op de hoogte houdt van bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie of 
problemen die het welzijn en leren van uw kind kunnen beïnvloeden. 
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep

klacht zijn. De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit is gebeurd wordt geregistreerd.    

Artikel 6  Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot 
de klachtencommissie, genoemd in artikel 4 van de Klachtenregeling ten behoeve van het primair en 
voortgezet onderwijs.    

Artikel 7  In afwijking van hetgeen bij dit reglement is bepaald, kan een klacht die betrekking heeft op 
seksuele intimidatie door de klager naar keuze worden ingediend bij de direct betrokkene, bij de 
schoolleiding, de interne of externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of bij de 
klachtencommissie belast met de behandeling van dit soort klachten.    

Artikel 8  Indien een klacht gedurende de behandeling volgens dit reglement wordt ingetrokken, vervalt 
de verplichting tot verdere toepassing van dit reglement.   

Artikel 9  Met betrekking tot de afhandeling van klachten rapporteert de schoolleiding eenmaal per jaar 
schriftelijk aan  het College van Bestuur.    

Artikel 10   Dit reglement wordt gepubliceerd in de schoolgids.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

De school van nu kan niet zonder hulp van ouders. Bij tal van activiteiten is uw inzet dan ook zeer 
welkom. 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep zeer betrokken en actieve ouders. Zij helpen de school op allerlei 
gebied: 

• Voorbereiden van vieringen, feesten en activiteiten 
• Hulp bij de dagelijkse gang van zaken in de school 
• Innen van de ouderbijdrage om daarmee tal van activiteiten te bekostigen 
• Advies aan de directie over zaken die de school of de kinderen betreffen. 
• Begeleiden van kinderen tijdens excursies, uitstapjes, schoolreisjes. 
• Helpen bij feesten, vieringen en evenementen.
• Helpen met schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.  
• Helpen en begeleiden van sportactiviteiten.

Klankbordgroep 

Sinds 2017 kunt u als ouder deelnemen aan de klankbordroep. Drie maal per jaar komen we bij elkaar 
om te spreken over allerlei zaken die school betreffen. De directrice kan zo meningen inventariseren, 
ideeën uitwisselen.   

Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. Ouders en leerkrachten zijn hierin gelijk 
vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken 
die onze school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook 
kwesties waarin de MR stemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en 
bestuur. Daarom is het voor u als ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de 
ouders zitting in hebben. Zodoende kunt u bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of 
suggesties. Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er 
gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.   

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Binnen H3O functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere MR van 
een school binnen H3O, worden twee leden afgevaardigd naar de GMR (één ouder en één teamlid). In 
de GMR worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan, bijvoorbeeld een vakantieregeling. 

Gebedsgroep 

Het Kristal heeft een gebedsgroep, net als veel christelijke scholen. De deelnemers zijn betrokken en 
bidden voor alles wat te maken heeft met de school. U bent van harte welkom om mee te bidden. 
Iedereen kan gebedspunten mailen naar: hetkristalgebedsgroep@gmail.com    
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• Extraatjes zoals versnaperingen tijdens festiviteiten of bijzondere omstandigheden.

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreis en schoolkamp groep 8.

Dit schooljaar is het onzeker of er excursies, schoolreis of schoolkamp mogelijk is vanwege de Corona 
beperkingen. Uiteraard zullen de kosten pas in rekening worden gebracht als zeker is dat de activiteit 
doorgang kan vinden. De ouderbijdrage wordt wel gewoon geïnd. 

In Dordrecht is er sinds januari 2020 de Dordtpas. Deze pas kan ook op school gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld de schoolreis.

Info Dordtpas op een rijtje

Dordtse gezinnen met een uitkering van de Sociale Dienst hebben voor alle gezinsleden een Dordtpas 
ontvangen. Op de pas van kinderen tussen 4 en 17 jaar staat een tegoed € 200 voor kinderen in het 
basisonderwijs (BO) € 500 voor kinderen in het voortgezet onderwijs (VO). Dit tegoed kreeg u eerst van 
Leergeld. Nu niet meer. Indien u de pas niet ontvangen heeft, moeten u de Dordtpas zelf 
aanvragen. https://www.dordtpas.nl/ 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden van uw kind kan via Schoudercom of telefonisch voor 8.30 uur.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen kunt u middels het daarvoor bestemde formulier (te downloaden van schoudercom) 
indienen bij de directie, in principe minimaal 6 weken voor de verlofdatum.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

In principe is elk kind welkom op onze school. Omdat wij een christelijk IKC zijn verwachten wij wel van 
de ouders dat zij onze christelijke identiteit respecteren en hun kinderen mee laten doen met de 
christelijke vieringen.

4.4 Toelatingsbeleid
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Bij aanmelding van kinderen, ouder dan 4 jaar, die overstappen vanuit een andere basisschool, wordt 
eerst bekeken of er binnen de bestaande groep mogelijkheden zijn om het onderwijs te bieden dat de 
betreffende leerling nodig heeft. Ook wordt er bij een overstap altijd contact opgenomen met directie 
en intern begeleider van de school om de onderwijsbehoeftes in kaart te brengen. Informatie opvragen 
gebeurt alleen na toestemming van ouders. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op Het Kristal gebruiken we vanaf groep 3 t/m 8 de CITO toetsen om de tussentijdse resultaten te 
meten. Aan de hand van de scores worden er nieuwe groepsplannen geschreven waar de 
onderwijsbehoeftes van de kinderen in verwerkt worden. Dit wordt met ouders en kinderen besproken.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Christelijk IKC Het Kristal
91,9%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Christelijk IKC Het Kristal
52,5%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 1,9%

vmbo-b 9,6%

vmbo-k 13,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,7%

vmbo-(g)t 19,2%

vmbo-(g)t / havo 1,9%

havo 25,0%
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havo / vwo 5,8%

vwo 15,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Autonomie

CompetentieRelaties

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Met behulp van de methode " Kwink" werken we aan de volgende vijf competenties;

• besef hebben van jezelf
• zelfmanagement
• besef hebben van de ander
• relaties kunnen hanteren
• keuzes kunnen maken

Kwink zet deze SEL-competenties uit in een leerlijn voor gehele school, verbindt die aan de groepsfases 
en creëert zo de beste voorwaarden voor een veilig leer- en leefklimaat.

Zoals beschreven in de visie vinden we het belangrijk dat sociaal emotioneel leren een vast onderdeel is 
van het onderwijscurriculum. Daarom hebben we gekozen voor een moderne, aansprekende methode 
die het leerkrachten makkelijker maakt dit als structureel onderdeel in hun lesrooster in te 
plannen:'Kwink'. Niet alleen via lessen leren we kinderen omgaan met zichzelf en de ander maar juist 
de dagelijkse praktijk is een goede leerschool voor sociaal emotioneel leren . De leerkrachten zijn 
hierbij voorbeelden, rolmodellen en leven voor wat kinderen moeten leren. Ook vanuit onze christelijke 
identiteit vinden we het belangrijk hier veel aandacht aan te besteden. ' Heb je naaste lief als jezelf' , is 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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hierbij leidend. 

Daarnaast helpt een goed volgsysteem ons om de kinderen daadwerkelijk te volgen in hun 
ontwikkeling op dit gebied. Op tijd signaleren wanneer deze ontwikkeling stagneert is van cruciaal 
belang. De inzet van ZIEN in de groepen 3 t/m 8 en het gebruik van de Parnassys leerlijnen bij de 
kleuters vinden we daarom waardevol. Hierbij observeren en registreren leerkrachten de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen maar doen zij dat zelf ook. Door dit te vergelijken kom je in 
gesprek met de leerling en ouders.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

Het Kristal is een Integraal Kindcentrum (IKC)

De hele dag leren en spelen, van 7.30 tot 18.30 uur.

Het Kristal is de laatste jaren uitgegroeid tot een centrum met een compleet aanbod voor baby's tot en 
met tieners in de bovenbouw. Uiteraard afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Wij 
beschikken over een peuteropvang op de ochtenden en een kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen. We 
bieden voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. De gemeenschappelijke 
pedagogische visie van zowel pedagogisch medewerkers als leerkrachten biedt een prima garantie voor 
de doorgaande ontwikkelingslijn bij elk kind. Ook de kwaliteit en variatie in naschoolse opvang varen er 
wel bij. Op onze locatie kunnen de kinderen de hele dag leren en spelen, van 7.30 tot 18.30 uur. Ook in 
de schoolvakanties zijn er opvangmogelijkheden. Middels de website van onze stichting kunt u zich 
aanmelden voor het kinderdagverblijf, de peuteropvang en/of voor- en naschoolse opvang. Wilt u uw 
kind aanmelden voor onze school, dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek 
en een rondleiding.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag: groep 1 t.m 4 hebben de middag vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 09 juli 2022 21 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag - vrijdag 8.00 - 16.30 uur

Leerkrachten maandag - vrijdag 14.30 - 16.00

Intern begeleiders maandag, dinsdag, donderdag 8.30 - 16.30

Administratief medewerkster maandag - donderdag 8.00 - 16.00

Adressen en namen van contactpersonen en instanties   

• Directie : Inge Ros: iros-boele@h3o.nl 078-8905685   
• Intern Begeleider (IB) : Eline Bolkenbaas (groep 4 t/m 8) ebolkenbaas@h3o.nl Katja Trim 

(peuters, groep 1-2 en 3) ktrim@h3o.nl    

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met H3O, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met H3O, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten 
aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Vanaf 1 oktober starten wij met een 
kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen. Hiermee wordt IKC Het KRistal een plek waar kinderen van 0-12 jaar 
kunnen groeien en ontwikkelen in een doorgaande lijn.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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• Coördinatoren :  Onderbouw: Jantine Benschop jbenschop@h3o.nl ,   Bovenbouw: Kim Vermeij-
Boelsums  kvermeij-boelsums@h3o.nl   

• Administratie: Jolanda van Leiden: jvanleiden@h3o.nl  
• Vertrouwenspersonen:  Mevr. K. Trim: ktrim@h3o.nl  Jolanda van Leiden: jvanleiden@h3o.nl   

078-8905676   
• Externe vertrouwenspersoon Mevrouw M. E. van Vliet Postbus 256 3300 AG  Dordrecht tel: 078-

6351243   
• Coördinator opvang: Sandra van der Net: svdnet-saathof@h3o.nl   
• Ouderraad: Voorzitter: Iris van Dalsen    
• Medenzeggenschapsraad:  Voorzitter: Lieneke Lubbers mr@h3o.nl   Oudergeleding:  Samantha 

Ströhmeijer,  Lieneke Lubbers,  Mark Smit   Personeelsgeleding Anne Vreugdenhil,  Marjolijn 
Bandel, Lucinda Schoester,  Secretariaat: mbandel@h3o.nl   

• Stichting H3O Kolfstraat 120 3311 XL Dordrecht   Postbus 151 3300 AD  Dordrecht tel: 078-
8905000 secretariaat@h3o.nl www.h3o.nl  Voorzitter van het College van Bestuur: De heer J. 
Ramaker.   Voorzitter van de Raad van Toezicht: De heer Ir. R.A. van der Wal   

• Insula College Locatie Halmaheiraplein Halmaheiraplein 5 3312 GH Dordrecht tel. 078-8905400   
Locatie Leerpark Romboutslaan 34 3312 KP Dordrecht tel. 078-8905100   Locatie Koningsstraat 
Koningstraat 294 3319 PH Dordrecht tel. 078-8905200 insulacollege.ha@h3o.nl 
www.insulacollege.nl   

Externe instanties 

• Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs Postbus 82324 2508 EH  Den Haag 070-
3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl   

• Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid) 
www.onderwijsinspectie.nl   § 

• Klachtencommissie Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs Postbus 694 
2270 AR Voorburg tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)

• Meldpunt vertrouwensinspecteurs Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-1113111

• Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Postbus 619 , 3300 AP   078- 6398090 
• Ouder-kind-coach Lesley Pak Lesley.pak@swtdordrecht.nl 
• Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht Museumstraat 67 3311 XP 

Dordrecht
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