
JAARLIJKSE BIJLAGE SCHOOLGIDS 2021-2022
Algemene gegevens:
OBS De Regenboog
Burg. Hoftijzerplein 10
4031KV Ingen
0344-601547

email: info.deregenboog@basisburen.nl
website: https://de-regenboog.nl/

Groepsindeling en contactgegevens team De Regenboog

functie naam email werkdagen

directeur Annemarie Looijenga
0616407463

annemarie.looijenga@basisburen.nl ma-di-wo-do

leerkracht
gr 1/2

Ali Maas ali.maas@basisburen.nl ma-di

leerkracht
gr 1/2

Hanneke Oprel hanneke.oprel@basisburen.nl di-wo-do-vr

leerkracht
gr 3/5

Saskia Fischer saskia.fischer@basisburen.nl ma-di-woe

leerkracht
gr 3/5

Vanaf januari 2022
Brenda Boere

brenda.boere@basisburen.nl ma-di-wo

leerkracht
gr 3/5

Marieke Lefeber marieke.lefeber@basisburen.nl ma-di-wo

leerkracht
gr 3/5

Judith Rensen judith.rensen@basisburen.nl di-do-vr

leerkracht
gr 4

Naomi van Soest naomi.van.soest@basisburen.nl ma t/m vr

leerkracht
gr 6/7

Margreeth Dorrestijn margreeth.dorrestijn@basisburen.nl ma-di-woe

leerkracht
gr 6/7

Marissa de Jager marissa.de.jager@basisburen.nl woe-do-vrij

leerkracht
gr 7/8

Marjan Jongejan marjan.jongejan@basisburen.nl ma t/m vrij

leerkracht
gr 7/8

Kim van Doesburg kim.van.doesburg@basisburen.nl wo

onderwijs
assistenten

Ineke Peters
Marika Warris

ineke.peters@basisburen.nl
marika.warris@basisburen.nl

ma t/m do
di-woe-vrij

intern
begeleider

Marleen Driessen marleen.driessen@basisburen.nl ma-do
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Overige medewerkers:
Judith Vermeer - vrijwilliger (alle ochtenden)

Extra inzet personeel:
Mede dankzij de extra gelden van de overheid kunnen wij 3 leerkrachten op een extra dag inzetten
om hun eigen groep extra te ondersteunen. Dit zijn Hanneke Oprel, Judith Rensen en Marjan
Jongejan.
Daarnaast kunnen we leerkracht Margreeth een dag inzetten voor een plusklas. Over de inhoud van
deze dag en welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, brengen we u als individuele ouders op
de hoogte.
Op De Regenboog start ook een extra leerkracht die de groep 3-5 op maandag-dinsdag-woensdag
zal ontkoppelen. Deze leerkracht, Marieke Lefeber, zal zich in de eerste nieuwsbrief aan u
voorstellen.
Juf Brenda is met zwangerschapsverlof. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het wel en wee van
haar gezin.

Schooltijden:
Wij werken met het 5-gelijke-dagen rooster. Elke dag van 8.30-14.00 uur hebben de leerlingen les. Zij
krijgen met ons rooster 25 lesuren per volledige schoolweek. Alle leerlingen blijven over.

Vakantierooster 2021-2022

herfstvakantie 18-10 t/m 22-10 ma t/m vr

kerstvakantie 24-12 t/m 07-01 vr t/m vr

voorjaarsvakantie 28-02 t/m 04-03 ma t/m vr

goede vrijdag/Pasen 15-04 t/m 18-04 vrij en ma

Meivakantie 25-04 t/m 06-05 ma t/m vr

Hemelvaart 26-05 t/m 27-05 do en vrij

Pinksteren 06-06 ma

Studiedag BB 07-06 di

zomervakantie 11-07 t/m 19-08 ma t/m vr

Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn, staan in de jaarkalender.
Verdere bijzonderheden/activiteitenplanning vindt u ook op de jaarkalender 2021-2022.

Nieuwsbrief:
Elke maand ontvangt u per e-mail de nieuwsbrief, waarin actuele informatie staat met betrekking tot
de school. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website https://de-regenboog.nl/.

https://de-regenboog.nl/


Resultaten van ons onderwijs:
Resultaten CITO-Eindtoetsen groep 8:

aantal lln /
2017-2018

aantal lln /
2018-2019

aantal lln /
2019-2020

aantal lln /
2020-2021

Schoolscore 19 lln  / 539,5 18 lln  / 538,9 niet beoordeeld 13 lln  /   530,4

landelijk gemiddelde 536,4 537 ivm Lockdown 535

Vertrouwenspersoon :
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111, voor klachten over seksueel misbruik,
seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld.
Vertrouwenspersoon in de school: Judith Rensen

Landelijke klachtencommissie
Op onze school geldt de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs gemeente Buren. Kleine klachten en
probleempjes worden op schoolniveau besproken met de schoolleider of de groepsleerkracht. Als het
probleem niet bespreekbaar blijkt te zijn of als er geen bevredigende oplossing mogelijk lijkt, kunt u
een gesprek aanvragen met de contactpersoon Klachtenregeling. Judith Rensen vervult deze functie
op onze school. Zij kan dan adviseren welke stappen er verder moeten worden genomen.
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is:
Postbus 162
3440 AD Woerden
(telefoon 0348-405245)

Directeur Bestuurder Stichting BasisBuren
Krista van Vreeswijk
BasisBuren
De Wetering 3
4021 VZ Maurik
Tel.: 0344 691177

Inspectie Basisonderwijs ( R.I.K. Utrecht)
Tel : 030-6690600 - Postbus 2730 - 3500 GS Utrecht

Ziekte, verzuim en verlof
Ziekmelding
Mocht uw kind verhinderd zijn om naar school te komen, laat dit dan vóór schooltijd weten. Als uw
kind niet op school is en we hebben geen bericht van verhindering gekregen dan neemt de leerkracht
om circa 9.00 uur contact met u op.

Verlof buiten de vakantie
Leerlingen zijn leerplichtig en vallen dus onder de leerplichtwet. Het is aan de directeur van de school,
in samenwerking met de leerplichtambtenaar, om er op toe te zien dat die wet ook wordt nageleefd.
Er is altijd een aantal omstandigheden waaronder toestemming gegeven kan worden de school te
verzuimen.

Extra verzuim is alleen mogelijk bij:
1. huwelijk binnen de familie
2. een sterfgeval binnen de familie
3. geboorte of adoptie binnen het gezin
4. het bijwonen van een ambtsjubileum binnen de familie
5. het bijwonen van een huwelijksjubileum binnen de familie
6. ernstige ziekte binnen het gezin
7. andere gewichtige omstandigheden



In alle gevallen - punt 1 t/m 7 - moet er gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier dat op
school aanwezig is. Extra verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden, noodgevallen
uitgezonderd. Leerlingen die onterecht ziek gemeld worden, moeten door de directeur aan de
leerplichtambtenaar doorgegeven worden.

Vervanging van leerkrachten
Maatregelen die genomen worden als een leerkracht ziek is:
1. Vervangende leerkracht zoeken
2. Interne oplossing: splitsen/samenvoegen

Wanneer het bovenstaande allemaal niet lukt, is de school helaas genoodzaakt om de kinderen vrij te
geven.

Integrale JeugdGezondheidsZorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg(JGZ) van GGD Gelderland
Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ
werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en een psycholoog.

Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende
kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de
ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.

Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee
prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker (HPV).

Behaalde doelen schooljaar 2020-2021:
1.In oktober 2020 heeft het team de eerste scholing rondom Effectieve Directe Instructie bijgewoond.
Gedurende het schooljaar is er geoefend met de verschillende fasen binnen dit instructiemodel. Doel
ervan is een grotere betrokkenheid van de leerlingen tijdens de instructie én het creëren van
onderwijs op maat voor de verschillende groepen leerlingen.

2.Naast onze PBS lessen hebben we ook de methode KWINK geïmplementeerd. Deze methode
zoemt in op de persoonlijke sociaal emotionele ontwikkeling.

3.De taal- en rekenmethode is geïmplementeerd. De rekenlessen zijn digitaal verwerkt in de groepen
6-7-8. Het doel om de rekenresultaten te verhogen is niet behaald. We maken daarom voor volgend
schooljaar een andere keuze in de verwerking van de rekenlessen, we gaan weer terug op papier.

4.De digitale vaardigheden zijn sterk toegenomen, zowel van de leerlingen als van de leerkrachten.
Dit is oa te danken aan de lockdown periode(s) waarin de leerkrachten online lessen verzorgden.
Elk schooljaar schaffen wij nieuwe hardware aan, ook dit schooljaar zijn er activ boarden en
chromebooks aangeschaft.

5.De werkwijze van LeerKRACHT met de oa de Veranderborden en Doelenborden wordt gebruikt bij
leerkrachten en in de groepen vanaf groep 1/2.

Medezeggenschapsraad:
Ouderleden: Caroline van der Marel, Annette Merkens, Jeffrey Veldboer
Teamleden: Kim van Doesburg, Margreeth Dorrestijn, (Brenda Boere) Ali Maas bij toerbeurt



Oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Janine de Zwaan, moeder van Lisa

Secretaris : Christine van Blijderveen, moeder van Thijs en Saar
Penningmeester: Erika Vink, moeder van Tim

● Els van Schaik, moeder van Elin en Ivar.
● Saskia Briene, moeder van Luke
● Marianne Nap, moeder van Thijs.
● Vanessa Schreuders, moeder van Roos

Vrijwillige ouderbijdrage:
We vragen een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten.

Alle verdere informatie kunt u (binnenkort) vinden in de complete schoolgids op de website en kunt u
lezen in de maandelijkse nieuwsbrief per mail.

Heeft u vragen, komt u aub even langs of belt of mailt u even.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Annemarie Looijenga


