
JAARLIJKSE BIJLAGE SCHOOLGIDS 2022-2023
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 a

Hanneke Oprel hanneke.oprel@basisburen.nl ma t/m vrij

leerkracht
gr. 1/2 b

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

leerkracht
gr. 1/2b

Ilse Farrelly-Arisse ilse.farrelly@basisburen.nl woe-do

leerkracht
gr. 3/4

Brenda Boere brenda.boere@basisburen.nl ma-di-woe

leerkracht
gr. 3/4

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

leerkracht
gr. 5

Judith Rensen judith.rensen@basisburen.nl ma-do-vrij

leerkracht
gr. 5

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

leerkracht
gr. 6/7

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

leerkracht
gr. 6/7

Kim van Doesburg kim.van.doesburg@basisburen.nl ma-vrij

leerkracht
gr. 7/8

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

onderwijs
assistenten

Ineke Peters
Marika Warris
Hilbert Mellema

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

di t/m do en vrij
(gr. 1/2)
di-woe-vrij
di-woe

intern
begeleider

Cora den Ambtman cora.den.ambtman@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 we een extra kleutergroep formeren
Daarnaast kunnen we leerkracht Marissa een dag inzetten voor een plusklas. Over de inhoud van
deze dag en welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, brengen we u als ouders individueel op
de hoogte.
Juf Marissa zal in november met zwangerschapsverlof gaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte
van de vervanging in die periode.

Schooltijden:
Wij werken met het 5-gelijke-dagen rooster.
Elke dag van 8.30-14.00 uur hebben de leerlingen les.
Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn, staan in de jaarkalender
op onze website.

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/.

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

aantal lln /
2019-2020

aantal lln /
2020-2021

aantal lln/
2021-2022

Schoolscore niet beoordeeld 13 lln  /   530,4 18 lln/ 537,9

landelijk gemiddelde ivm Lockdown 535 534,8

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

https://de-regenboog.nl/


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 via Ippon ( invalpool)
2. Interne oplossing: splitsen/samenvoegen

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

Behaalde doelen schooljaar 2021-2022:

Vorig schooljaar hebben we ambitieuze doelen met het team
opgesteld en veelal ook bereikt. Dit is een hele mooie teamprestatie.

1. Stichting leerkracht verdiepen
https://stichting-leerkracht.nl/

Elke week hebben we een bordsessie met het
team en bespreken we ons gezamenlijke doel.
Deels behaald: Het doelen stellen gaat
makkelijker, vragen stellen gaat beter. Nog niet
helemaal behaald.

2. EDI 2.0 scholing team Behaald: We hebben een grote sprong
gemaakt dit schooljaar. Iedere leerkracht zit
op zijn eigen niveau in de ontwikkeling,
maar schoolbreed is er een duidelijke lijn
zichtbaar in het geven van eenduidige
instructie.

https://stichting-leerkracht.nl/


3. Cito resultaten omhoog ! Behaald

4. Begrijpend en technisch lezen
onderzoeken

Behaald: We hebben afgelopen jaar
onderzoek gedaan en inzichten gekregen,
wat ons heeft doen besluiten geen nieuwe
methode aan te schaffen. Komend jaar
worden we begeleid door een externe partij
hoe het aanbod moet gaan zijn. Rekening
houdend met de behoeftes van de
kinderen.

5. Eigenaarschap-werkgroep Behaald: Hier hebben we een grote groei
in gemaakt. Het is nu zichtbaar (datamuur)
in alle groepen. Er zijn kindgesprekken
geweest met bijpassende portfolio's.Hier
gaan we volgend jaar mee
verder/verdiepen.

6. Coöperatieve werkvormen-
werkgroep

Behaald: Dankzij EDI weer een nieuwe
boost gekregen. Het heeft een duidelijke
plek in je les. De mogelijkheden zijn weer
opgefrist.

7. PBS borgen Behaald

Medezeggenschapsraad:
Ouderleden: Caroline van der Marel en Yvanka de Vries.
Teamleden: Margreeth Dorrestijn, Marjan Jongejan en Judith Rensen ( om toerbeurt).

Oudercommissie:
De oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Janine de Zwaan, moeder van Lisa ( tijdelijke Erika Kieviet)

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

● Saskia Briene, moeder van Luke.
● Marianne Nap, moeder van Thijs.
● Esther van Hoevelaken, moeder van Lisa en Bas.
● Willeke Baak, moeder van Lotte.
● Jamie van Ingen , moeder van James.



Alle verdere informatie kunt u 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


