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1. Voorwoord	
 
Basisschool Cosmicus, Wereldwijs… Eigenwijs… 
 
Voor u ligt de schoolgids van basisschool Cosmicus voor het schooljaar 2017-2018. Middels 
deze gids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van ons onderwijs. De schoolgids 
wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, voor de ouder(s)/verzorger(s) op onze 
website geplaatst. 
In de schoolgids is ook het vakantierooster opgenomen en staan de teamstudiedagen vermeld, 
waarop de leerlingen vrij zijn. 
 
Tijdens een schooljaar kunnen er echter veel zaken veranderen. Om goed op de hoogte te zijn 
van alle ontwikkelingen en veranderingen kunt u regelmatig de website van de school bekijken. 
Het adres van de website is: www.rotterdam.bscosmicus.nl  
 
Wij raden u aan deze schoolgids regelmatig in te zien omdat alle belangrijke zaken en 
telefoonnummers erin vermeld staan. 
 
Iedere eerste maandag van een maand ontvangt u  per mail een nieuwsbrief met daarin 
relevante informatie voor de komende maand. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze 
website. 
 
Het team van basisschool Cosmicus wil van 2017-2018, in samenwerking met  
de ouder(s)/ verzorger(s), medezeggenschapsraad en College van Bestuur een inspirerend en 
leerzaam jaar maken.  
 
 
Dhr. Mesut Disli – Mped. 
Directeur. 
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2. Ontstaansgeschiedenis	
 
De school 
Basisschool Cosmicus is een school te Rotterdam Charlois. De startdatum van de school is 1 
augustus 2008. Basisschool Cosmicus is een initiatief van de Stichting Cosmicus en valt onder 
het bestuur van stichting Cosmicus Onderwijs.  
 
Basisschool Cosmicus heeft een algemeen bijzonder concept. 
  
De school onderscheidt zich door ‘Wereldburgerschap’ hoog in het vaandel te hebben staan en 
wil de leerlingen opvoeden tot burgers die waar ook ter wereld met respect naar anderen toe 
kunnen leren, leven en werken. 
 
Unesco school 
Wij zijn blij en trots dat wij vanaf juni 2010 officieel een Unesco school zijn. Basisschool 
Cosmicus is de eerste Unesco basisschool in Nederland en momenteel één van de drie Unesco 
basisscholen. 
Het doel van UNESCO is bij te dragen aan vrede en veiligheid door de samenwerking tussen en 
binnen landen te bevorderen. Onderwijs is hiervoor altijd een belangrijk kanaal geweest. Sinds 
1953 kent UNESCO daartoe het Associated Schools Project. Scholen die in Nederland erkend 
worden als UNESCO-school en formeel voorgedragen worden in Parijs, horen hier dus ook bij.  
Het 'ASP network' is vooral bedoeld om de scholen een kader te bieden waarbinnen zij zelf het 
UNESCO-gedachtengoed verder kunnen uitwerken door middel van vernieuwende projecten. 
Centraal staan de leerprincipes die uit het Report of the International Commission on Education 
for the 21st Century: leren te zijn, leren te doen, leren te weten en leren samen te leven. 
Themagebieden zijn onder meer: geweldpreventie en conflictoplossing, mensenrechten, 
armoedebestrijding of erfgoed. Voor meer info: www.unescoscholen.nl 
 
“Heel de wereld is mijn vaderland.” 

Desiderius Erasmus 
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3. Schoolgegevens en gegevens college van bestuur	
 
Schooladres 
Basisschool Cosmicus 
Van Eversdijckstraat 31 
3083 MA Rotterdam 
 
Postadres 
Postbus 59120 
3008 PC Rotterdam 
 
Tel : 010- 2909230 
E-mail  : info@bscosmicus.nl 
Website : www.rotterdam.bscosmicus.nl  
 
College van bestuur 
 
Dhr. A. Erdal   Voorzitter 
dhr. R. Centintas  Penningmeester 
mevr. D. Vrij-Vlottes RDO Secretaris 
 
Bezoekadres: 
Dukdalfweg 26  
1041BE Amsterdam 
 
Postadres: 
Postbus 9920, 
1006AP Amsterdam 
 
E-mail:  bestuur@bscosmicus.nl 
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4. Waar de school voor staat:	
 
MISSIE 
De missie van Cosmicus onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat 
leerlingen  

voorbereidt op een leven lang leren en hen klaarstoomt voor een vervolgopleiding,  
de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen, 
opvoedt tot verantwoordelijke, gemotiveerde en zelfverzekerde wereldburgers. 

 
VISIE 
De onderwijsvisie van Cosmicus is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich 
richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen in een pedagogische leerlandschap in een 
professionele organisatie. Daarbij houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen;  
iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten te verzilveren.  
 
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

Cosmicus streeft naar gedegen kennis, vaardigheden en competenties bij hun leerlingen. 
Cosmicus heeft aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de 

leerlingen. 
Cosmicus draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot (zelf)reflecterende en 

zelfstandige wereldburgers. 
Cosmicus stimuleert leerlingen om zowel zelfstandig als in groepsverband gemotiveerd en 

enthousiast te werken. 
 
Pedagogische leeromgeving 

Bij Cosmicus voelen leerlingen zich geborgen en thuis. 
Op school leren leerlingen zelfstandig te denken en te handelen vanuit hun eigen 

persoonlijke keuzes en respect opbrengen voor de leefwijze en opvattingen van 
anderen. 

Cosmicus stimuleert leerlingen zich verder te ontwikkelen in hun talenten en biedt 
voldoende uitdaging om zich te oriënteren in nieuwe interessegebieden.  

Cosmicus biedt leerlingen structuur aan. 
 
Professionele, zorgzame, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie 

Leerkrachten van Cosmicus zijn zorgzame en toegewijde professionals die leerlingen 
persoonlijk begeleiden en ondersteunen. 

Leerkrachten fungeren met hun open en aansprekende persoonlijkheden als rolmodel voor 
leerlingen. Zij inspireren leerlingen tot kenniswerving door de creatieve manier waarop 
zij onderwijs geven. De leerkrachten geven ook via hun gedrag en attitudes het 
voorbeeld van hoe een wereldburger zich in het dagelijkse leven gedraagt. 

Cosmicus biedt docenten een uitdagende werk- en leeromgeving en stelt ze faciliteiten ter 
beschikking om zich verder te professionaliseren. 

Cosmicus bevordert de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en 
opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen. 

Cosmicus wil beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten. 
Cosmicus staat midden in de samenleving en stelt zich open voor nieuwe ontwikkelingen. 

 
Wereldburgerschap  
Wereldburgers zijn we allemaal! 
De wereld wordt steeds kleiner en globaler. Velen zijn zich de laatste decennia sterk bewust 
geworden van de interdependentie in de wereld waarin wij leven (Norris, 2000). Wat wij in 
Nederland doen, heeft effecten ver weg en wat ver weg gebeurt heeft invloed op ons. Onze 
leefwereld is een speelbal van mondiale ontwikkelingen en structuren. Iedereen is bezig een 
wereldburger te worden; al of niet tegen wil en dank. Grenzen vervagen, verschillende culturen 
komen vaker en intensiever met elkaar in contact en mensen en samenlevingen gaan steeds 
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meer met elkaar interacteren. De notie van wereldburgerschap laat zien dat de kenmerken van 
burgerschap niet langer zijn gebonden aan de grenzen van nationale staten. De toenemende 
interdependentie van de wereldsamenleving brengt de noodzaak met zich mee om burgerschap 
op wereldschaal te organiseren, op basis van een wereldomspannende solidariteit (Nye & 
Donahue, 2000). Erasmus zei het eeuwen geleden ons al voor: ‘Heel de wereld is mijn 
vaderland.’    
 
Basisschool Cosmicus bereidt de leerlingen voor op wereldburgerschap  
Deze constateringen vormen de reden dat basisschool Cosmicus sterk wil bijdragen    
aan het wereldburgerschap van haar leerlingen én hun ouders. Wij doen dat in de wetenschap 
dat de basisschool slechts de eerste stappen op weg naar het wereldburgerschap met haar 
leerlingen zal kunnen zetten. Maar dat gegeven is wel fundamenteel, want iedere mars begint 
met een eerste stap en de noodzakelijkheid deze ook daadwerkelijk te zetten. Basisschool 
Cosmicus zet deze stappen. De school wil de leerlingen toerusten met de competenties 
waarmee zij hun omgeving kunnen benaderen op basis van vertrouwen, interesse, tolerantie 
en respect, zonder daarbij voorbij te gaan aan de geborgenheid van de eigen culturele 
identiteit.  
 
Cosmicus ziet een wereldburger als volgt:  
Hij/zij….. 
- is zich bewust van de wereld;  
- is zich bewust van de eigen rol als wereldburger; 
- is zich bewust van de democratische princiepes; 
- respecteert diversiteit in waarden en normen; 
- is bereidt mee te werken aan het meer rechtvaardig maken van de wereld; 
- draagt bij aan de eigen culturele identiteit; 
- neemt verantwoordelijkheid voor eigen acties; 
- heeft inzicht in internationale ontwikkelingen; 
- voelt zich betrokken bij zijn/haar medemens.  
 
Vreedzame school 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de school opgroeien in een positief klimaat. In de 
regels, waarden, normen en de manier waarop we met elkaar omgaan komt dat tot uiting. 
Sociale veiligheid, acceptatie, en verantwoordelijkheid zijn belangrijke onderdelen in ons 
opvoedkundig klimaat. In het schooljaar 2014-2015 zijn  we gestart met de methode 
‘Vreedzame school’ en wordt het sociaalpedagogisch klimaat versterkt volgens een vast 
programma dat alle kinderen gedurende hun hele schoolcarrière doorlopen. Zo wordt er elke 
week in de klas gesproken over en geoefend met communicatietechnieken en sociale 
gedragsvormen.   
 
Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen: 

- We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)  
- We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 
- We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 
- We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                  
- We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 
- We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).  
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5. Coöperatief leren	
 
Basisschool Cosmicus probeert in haar lesprogramma een link te leggen naar sociale 
competenties. Om dit te bevorderen is er voor coöperatief onderwijs gekozen. De leerlingen 
kunnen door middel van deze werkwijze met elkaar, maar ook van elkaar leren. Hierin staat 
samenwerking centraal. De school vergroot door middel van deze aanpak de kwaliteit van het 
onderwijs. Leerlingen kunnen binnen het systeem van ‘coöperatief leren’ niet alleen leren hun 
gedachten onder woorden te brengen, maar zij leren ook  te argumenteren en vergroten op 
deze wijze hun inzichten door allerlei nieuwe impulsen. Deze aanpak draagt bovendien bij aan 
het pedagogisch klimaat, de sfeer van de omgeving waarin leerlingen het gemakkelijkst leren. 
Andersom werkt het ook: in een goed pedagogisch klimaat gaat samenwerken veel beter. Op 
een school met een goed pedagogisch klimaat hebben de leerlingen begrip en respect voor 
elkaar. 
 
Coöperatief leren volgens onze school 
Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking  en een methode 
waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze werkt. Kenmerkend voor coöperatief leren is 
de noodzaak voor de leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te 
werken. De klas wordt ingedeeld in kleine heterogene groepen en leerlingen in deze 
coöperatieve leergroepen moeten met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en 
informatie geven, elkaar overhoren en de zwakke kanten van elkaar compenseren.  De 
achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de 
interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Het coöperatief leren is 
niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook 
om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. Binnen coöperatief 
leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en 
problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug. Dit is 
soms nog een hele opdracht voor een leerkracht, omdat de persoon gewend is aan de positie 
van leidinggevende op een andere manier. Het werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid 
is vaak voor beide partijen een uitdaging. Samenwerkend leren is echter een begrip wat al 
langere tijd gebruikt wordt. Soms lijkt het zo te zijn dat dit simpelweg een ander woord is voor 
coöperatief leren. Dit is een misvatting. Er kan namelijk pas gesproken worden van coöperatief 
leren als er voldaan wordt aan de vijf basiskenmerken. Als deze allemaal toegepast worden bij 
het samenwerkend leren, dan heet het pas coöperatief leren. Deze vijf basiskenmerken zijn: 
 
Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid 
De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de 
samenwerkingsopdracht. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar 
bereikt worden wanneer elk groepslid een bijdrage levert. Een leerkracht kan dit resultaat 
bereiken door een taakverdeling te hanteren. Elk groepslid heeft een taak die nodig is voor het 
bereiken van het eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen materiaal en informatie delen. 
 
Individuele verantwoordelijkheid 
De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep moet 
na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan 
het eindresultaat. 
 
Directe interactie 
De opdracht is zodanig geformuleerd dat iedere leerling zich uitgenodigd voelt om veel te 
praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien 
ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de 
beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden. 
 
Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden 
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Een leerkracht besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden (inscholing). 
Voordat het samenwerkend leren begint, kan een leerkracht bewust stilstaan bij een in te 
oefenen vaardigheid. Hij vertelt dat deze vaardigheid besproken wordt aan het eind van het 
samenwerkend leren. Enkele specifieke basisvaardigheden van het samenwerkend leren zijn: 
de naam van elkaar gebruiken, elkaar aankijken tijdens het praten, vriendelijk op elkaar 
reageren, elkaar gelegenheid geven mee te doen, een inbreng durven hebben, duidelijk praten 
(zodat anderen je verstaan), meewerken aan de groepsopdracht, luisteren naar elkaar, elkaar 
uit laten praten, de inbreng van een ander accepteren, bij je groepje blijven, rustig praten en 
werken, materiaal met elkaar delen, om de beurt praten en bijvoorbeeld aan de taak 
doorwerken tot deze af is.  
 
Evaluatie van het samenwerken 
Na een samenwerkingsopdracht kijken de leerkracht en leerlingen gezamenlijk naar het proces 
en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen 
het samenwerkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces 
verlopen is. De vragen die een leerkracht zou kunnen stellen zijn: Hoe is het samenwerken 
gegaan? Heeft iedereen zich gehouden aan zijn rol? Wat ging goed bij het samenwerken? Wat 
ging er minder? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat heb je van de anderen 
geleerd?  
 
Van deze basiskenmerken van dit type leren is de positieve wederzijdse afhankelijkheid de 
belangrijkste. Waarschijnlijk dat hij daarom ook met stip op nummer één staat. Het is dus van 
belang dat een leersituatie aan deze kenmerken voldoet. 
 



 

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Cosmicus  Pagina 10 van de 56 

6. Pedagogische aanpak	
 
Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede 
leerresultaten te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat. 
Basisschool Cosmicus acht het van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en 
voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen. De 
school biedt hiervoor een leerling-gerichte aanpak. Dit houdt in dat iedere leerling uniek is en 
daardoor een passende aanpak aangeboden krijgt. Iedereen binnen de schoolorganisatie; de 
leerkrachten, het management en het onderwijsondersteunend personeel, behoort bij te 
dragen aan deze pedagogische aanpak. Een positief zelfbeeld is erg belangrijk voor de 
ontwikkeling van het kind. Leerkrachten oefenen grote invloed uit op de wijze waarop een kind 
zichzelf ervaart. De leerkrachten van basisschool Cosmicus zien het positieve in een kind en 
benaderen deze ook positief. Er wordt de kinderen veiligheid en vertrouwen aangeboden. 
Hierdoor krijgen de kinderen zelfvertrouwen. "Positieve benadering" wordt hen onbewust en 
geleidelijk aangeleerd. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf, de omgeving 
en elk ander. Een positieve benadering houdt ook in dat de kinderen zoveel mogelijk, daar 
waar nodig is, positief gecorrigeerd worden.  
 
Basisschool Cosmicus biedt een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Zowel het 
schoolgebouw als de omgeving (binnenschoolplein) biedt voldoende veiligheidsgevoel voor de 
leerlingen zodat zij zich goed kunnen ontplooien binnen de school. Om deze veiligheid te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat leerlingen veilig blijven spelen en handelen is er altijd 
begeleiding door de leerkrachten.  
 
Er wordt binnen de school nadruk gelegd op de mondiale waarden en normen zoals die staan 
weergegeven in de 'universele verklaring van de rechten van de mens en die van het kind'.  
In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop we werken aan de volgende waarden 
en normen:  
 
Wederzijds respect: Het begint met het respectvol en accepterend behandelen van elkaar.     
Bij dit thema wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag: hoe kunnen we opkomen voor 
mensenrechten, voor de rechten van de vrouw of van het kind als we al geen respect voor 
elkaar kunnen opbrengen? 
Zorgvuldigheid en geduld: We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën en 
bezittingen om, maar ook met maatschappelijke thema's als energie, water, milieu en 
leermiddelen. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook zorgvuldig en geduldig met de beschikbare of 
benodigde tijd die nodig is voor bepaalde zaken (opdrachten, werktempo, leerontwikkeling 
e.d.).   
Rechtvaardigheid: Iedereen heeft recht op goede ontwikkelingsmogelijkheden, ongeacht sekse 
of ras. Ook hier geldt dat eerst gekeken wordt naar de eigen school of klassensituatie, maar 
dat vervolgens de vraag in mondiaal perspectief wordt geplaatst.  
Verantwoordelijkheid: We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Leerlingen (en 
leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen handelen, zowel t.o.v. 
de medemens als t.o.v. zaken in mondiaal perspectief, zoals het milieu.  
Solidariteit: Samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep. Inspringen als 
leerlingen dreigen af te haken, voor elkaar opkomen als men in moeilijkheden zit, gezamenlijk 
de schouders zetten onder een waardevolle actie. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij 
misstanden in de wereld en de behoefte om daar iets, binnen het vermogen, aan te doen. 
Moed: Staat voor het maken van eigen keuzes en voor het hebben van een eigen mening en 
die ook durven te uiten, los van wat men in het algemeen vindt. Het vergt moed om het eigen 
geweten te voelen en ernaar te handelen. In onze school wordt dat beloond. Je mag eigenwijs 
zijn rekening houdend dat er geen anderen gekwetst worden.  
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7. Ligging van de school	
 
Het schoolgebouw ligt in deelgemeente Charlois. Binnen deze deelgemeente bevindt de school 
zich in een multiculturele wijk. De school heeft de beschikking over twee gebouwen die 
gescheiden zijn door een ingesloten schoolplein. Beide gebouwen bestaan uit twee 
verdiepingen en zijn geheel gerenoveerd.  
 
In het gebouw aan Van Eversdijkstraat, genaamd ‘gebouw Zuid’, zijn de kleutergroepen 
gevestigd. De kamer van dhr. Mesut Disli, directeur, de administratie, ruimte van de intern 
begeleider van groep 1/2 en 3, de ouderkamer, de conciërge ruimte,  het speellokaal, de 
onderwijsassistente zijn ook in dit gebouw gehuisvest. 
U vindt de administratie op de begane grond, bij binnenkomst rechts naast de ingang. 
 
Tegenover het ingesloten schoolplein bevindt zich het tweede gebouw, genaamd ‘gebouw 
Noord’. Hierin zijn de groepen 3 t/m 8 gehuisvest en de ruimte van de intern begeleider van de 
groepen 4 t/m 8.  In de gangen van gebouw ‘Noord’ zijn diverse nissen ingericht waar de 
kinderen al dan niet zelfstandig kunnen werken.  
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8. Personeel    	
 
Op dit moment bevinden zich 26 personeelsleden op Basisschool Cosmicus. Aan het eind van 
vorig schooljaar zijn de ouders per brief geïnformeerd over de formatie.  
 
 
8.1 Leerkrachten  
 
Basisschool Cosmicus wil een interessante werkgever zijn voor haar leerkrachten en hen een 
buitengewone werkomgeving bieden waar zij zich blijvend breed kunnen ontwikkelen in een 
krachtige leeromgeving en een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun 
leerlingen, hun ouders en van de samenleving. Het onderhoud en verdere ontwikkeling van de 
deskundigheid van haar leerkrachten neemt daarbij een zeer belangrijke plaats in. Dat iedere 
leerkracht van basisschool Cosmicus een topleerkracht wordt, is en blijft, is cruciaal voor de 
ontwikkeling van leerlingen. Beleid van de schoolleiding is met het oog daarop gericht op het 
behoud van ieders deskundigheid en de ontwikkeling daarvan tot op het hoogste niveau. Iedere 
leerkracht  krijgt ruime mogelijkheden om zichzelf individueel en in teamverband te blijven 
ontwikkelen. Richting, voortgang en evaluatie zijn onderwerp van gesprek bij coachings- en 
beoordelingsgesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leervormen o.a. 
workshops voor teamleden, trainingen, groepsbezoeken bij collega’s binnen en buiten de school 
en zelfstudie.  
 
8.2 Intern begeleiders  
 
Binnen de school zijn er 2 intern begeleiders, zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg 
van alle leerlingen. De intern begeleiders coachen de leerkrachten bij de zorg van alle 
leerlingen. Dit wordt gewaarborgd door groepsbezoeken, leerling besprekingen en analyses van 
de toetsresultaten. Drie maal per jaar worden de groepen doorgesproken met de intern 
begeleider. Hierbij wordt gesproken over alle individuele leerlingen aan de hand van de 
toetsresultaten en aan de hand van opvallende zaken, waaronder; gedrag, werkhouding en 
motivatie. Bij de bespreking worden conclusies getrokken op 3 niveaus; de leerling, de groep 
en de doorgaande lijn binnen de school. Aandachtsleerlingen komen in aanmerking voor 
hulpverlening. Ook de leerlingen die hoog of zeer hoog scoren worden besproken en krijgen 
indien nodig extra hulp. Tijdens de besprekingen wordt afgewogen of nadere diagnose 
wenselijk is en worden de actiepunten vastgelegd. Niet alleen aandachtsleerlingen krijgen 
binnen de school extra aandacht. Elke leerling stimuleren we om volgens zijn/haar eigen 
behoeften zich verder te ontwikkelen. De school wil op deze wijze positief zorg geven en de 
ontwikkeling van de leerlingen positief beïnvloeden door hun talenten verder te ontwikkelen. 
 
8.3 Samenwerkingsverband 
	
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.  
Het doel van hen is om de scholen te begeleiden om nog beter, efficienter en passender 
onderwijs te geven aan alle kinderen  
Contact: 
PPO Rotterdam 
Postbus 22171, 
3003DD Rotterdam 
 
Bezoekadres: Zuidplein 2, 3083 CW Rotterdam 
010-3031432 
e-mail: info@pporotterdam.nl 
 
8.4  Schoolmaatschappelijk werk  (SMW) 
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De schoolmaatschappelijk werker is actief in de driehoek school – kind – ouder. Tevens maakt 
ze deel uit van de leerlingenzorgstructuur, het zorgteam van de school en het OZO. (Onderwijs 
Zorg Overleg)  De hoofdzakelijke taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn:  

• ondersteuning aan de teamleden van de school in de vorm van adviezen;  
• hulp aan ouders en kinderen;  
• toeleiding naar gespecialiseerde zorg. 

 
8.5   Oudercontactpersoon  
 
De oudercontactpersoon op school ondersteunt de leerkrachten bij groepsgebonden en school 
brede ouderactiviteiten. Ze organiseert diverse ouderactiviteiten ter versterking van educatieve 
partnerschap tussen school en ouders. 
 
8.6  Vertrouwenspersoon 
 
Wat is een vertrouwenspersoon? 
 
De vertrouwenspersoon vervult u een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid 
op school. Hij/zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers die vragen of 
klachten hebben over de  school en er met de leerkracht of directie niet uitkomen. Samen 
zoekt u naar een oplossing voor het probleem. 
Het beleid van de stichting Cosmicus Onderwijs is dat elke school een getrainde 
vertrouwenspersoon heeft. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon, die niet specifiek 
bij één school is betrokken maar fungeert als bovenschools, externe vertrouwenspersoon. Zij is 
onafhankelijk en kan, indien nodig de vertrouwenspersoon van de school ondersteunen of 
onafhankelijk opereren. 
De interne vertrouwenspersoon is te bereiken via i.yesil@bscosmicus.nl 
 
De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via: n.kaya@bscosmicus.nl 
 
 
 
8.7  Onderwijsassistenten  
 
Binnen de school is een onderwijsassistente werkzaam. De onderwijsassistent helpt de 
leerkrachten bij het begeleiden van verschillende activiteiten daarnaast heeft de 
onderwijsassistent een ondersteunende en begeleidende rol richting de leerlingen.  
 
8.8  Administratief medewerkster 
 
Binnen de school is er een administratief medewerkster werkzaam; zij voert administratieve 
taken uit en is verantwoordelijk voor de leerling-administratie. De administratief medewerkster 
is (veelal) het eerste aanspreekpunt bij telefonisch contact. 
 
8.9  Conciërge 

 
Naast het onderwijzend personeel is er een conciërge verbonden aan school die naast 
huishoudelijke taken ook allerlei onderwijsondersteunende en administratieve diensten 
verricht. Voor tal van zaken kunnen ouders en leerlingen bij de conciërge terecht. Denk 
bijvoorbeeld aan schoolmelk, verloren voorwerpen etc. 
 
8.10 Stagiaires 
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Wij plaatsen met regelmaat stagiaires van het MBO, die een opleiding volgen tot 
onderwijsassistent(e), pedagogisch werk(st)er. Hiernaast lopen studenten die de opleiding tot 
leerkracht (PABO) volgen stage binnen onze school. Middels onze nieuwsbrieven worden de 
ouders geïnformeerd over de stagiaires in de verschillende groepen. 
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9.Organisatie van het onderwijs	
 
In dit hoofdstuk leest u diverse informatie over de verschillende leergebieden.   
 
9.1  Ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw 
 
We werken met de nieuwste versie van Kleuterplein Tijdens de koffieochtenden wordt het 
ouderdeel uitgelegd en besproken met welk thema de kinderen in de groepen bezig zullen zijn. 
Ouders/verzorgers krijgen tips en adviezen om thuis met hun kind(eren) aan de slag te gaan 
rondom de thema’s 
 
9.2 Aanvankelijk lezen 
 
In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze sluit nauw aan 
bij het taalgedeelte van Kleuterplein. 
Bij de methode VLL wordt gewerkt met software die bij de methode behoort.  
Het lezen van de kinderen wordt ondersteund door gelijktijdig de aangeleerde woorden te leren 
schrijven. Dit verhoogt de motivatie van de kinderen en zorgt er ook voor dat de aangeleerde 
woorden herhaald worden op motorisch vlak.  
Ter bevordering van het leesproces werken we vanaf groep 3 met de methode Zo Leren 
Kinderen Lezen en Spellen. Dit is een doorgaande lijn binnen alle groepen. 
 
9.3 Technisch lezen 
 
Om het technisch lezen goed te laten vorderen is er  vanaf groep 4 voor gekozen om  met de 
methode Estafette te werken. Dit ook omdat het een goede aansluiting heeft met de methode 
voor Veilig Leren Lezen die in groep 3 gebruikt wordt. Hiernaast werken we in groep 3 ook met 
de methode ‘Overstap’; deze methode helpt u het leesproces thuis te bevorderen. 
 
9.4 Leeskwartier 
 
Vanaf groep 1 wordt er elke dag aandacht gegeven aan vrij lezen dat een kwartier zal duren. 
In groep 1 en 2 zal de groepsleerkracht voorlezen. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om 
zelf boeken te bekijken. Vanaf het moment dat kinderen kunnen lezen, zullen ze het 
leeskwartier benutten door zelfstandig te lezen. 
 
9.5  Begrijpend lezen 
 
Vanaf groep 4  werken we met een methode voor begrijpend en studerend lezen. De methode 
heet "Nieuwsbegrip" en het is een methode met de volgende eigenschappen: 

aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van de actualiteit 
vier niveaus (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) 
vijf leesstrategieën   
te gebruiken als complete aanpak 
er kan gebruik gemaakt worden van films  

Meer plezier in begrijpend lezen, omdat het om actuele onderwerpen gaat. De leerkrachten 
downloaden wekelijks hun lessen van internet. De redactie van nieuwsbegrip zorgt wekelijks 
voor een actuele, verantwoorde les. 
Het team heeft een masterclass begrijpend lezen gevolgd, gegeven door het CED, zodat ze tips 
en tools aangereikt hebben om het begrijpend lezen om een hoger niveau aan te kunnen 
bieden. Uiteraard hopen we dat dit ook terug te zien is in de resultaten van de leerlingen. 
 
 
 
9.6  Schrijven 
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Bij de kleuters ligt de nadruk hierbij op de ontwikkeling van de fijne motoriek.  
Om de motoriek te stimuleren werken we met ‘Schrijfdans’.  Dit is een methode  voor bewegen 
en schrijftekenen op muziek. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen methode gebonden schrijflessen. We gebruiken de methode 
‘Pennenstreken’. 
 
 
9.7 Taalonderwijs 
 
De school doet er alles aan om een stevige basis te leggen voor een goede taalontwikkeling bij 
haar leerlingen. Naast de stevige aanpak tijdens de lessen, krijgt Nederlands als voertaal extra 
aandacht door iedere ochtend te starten met een leeskwartier. Vanaf  groep 4 gaan de 
kinderen verder met de methode ‘Taal actief’. In deze methode is ook een apart onderdeel 
opgenomen om te werken aan de woordenschat. Naast het woordenschatdeel uit de methodes 
wordt op Basisschool Cosmicus aan alle leerlingen meer woorden aangeboden. Dit wordt 
gerealiseerd door alle voorwerpen in het schoolgebouw te labelen, woordkaarten te voorzien 
van het woord en de afbeelding die bij elk thema horen in alle groepen op te hangen en 
woorden in woordclusters aan te bieden. Woordclusters zijn woorden die in een bepaalde 
relatie tot elkaar staan. Aan de parachutes die in elke groep hangen, kunt u zien welke 
woorden er worden aangeboden. Om de taalontwikkeling bij de leerlingen te stimuleren, 
spreken we binnen de school alleen Nederlands met elkaar. We verwachten ook van de ouders 
dat zij binnen de school onderling of met hun kind Nederlands spreken. 
 
9.8 Rekenen 
 
In de onderbouw beginnen we de kinderen uit te dagen om rekenkundige probleempjes op te 
lossen aan de hand van de methode Kleuterplein 
Vanaf groep 3 gebruiken we op onze school de nieuwe versie van de realistische rekenmethode 
‘Pluspunt’. 
 
9.9 Vreedzame school 
 
Basisschool Cosmicus wil haar leerlingen opvoeden tot wereldburgers. Een wereldburger zijn 
vergt naast andere competenties ook sociale vaardigheden zoals open houding, luisteren, 
communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten 
oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.  
De kern van de Vreedzame school is een lessenserie. Wekelijks wordt er in alle groepen een les 
gegeven. De lessen duren ongeveer 30 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de 
kleuters, daarna per leerjaar een map.  
 
9.10 Engelse Taal  
 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen Engelse les. In groep 3 wordt het Engels door middel van 
liedjes en verhalen aangeboden. Ook wordt er aandacht gegeven aan onderwerpen uit het 
dagelijkse leven die de interesse van kinderen hebben, zoals iemand begroeten, school, 
vakantie, huisdieren, boodschappen doen etc.  
In de hogere groepen wordt naast de mondelinge vaardigheden ook aandacht besteed aan de 
schriftelijke vaardigheden. We gebruiken de lesmethode ‘Take it easy’.  
 
 
 
 
 
9.11 Bewegingsonderwijs  
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In samenwerking met gemeente Rotterdam wordt het bewegingsonderwijs gegeven in het 
kader van het project ‘Lekker fit!’. Deze lessen worden driemaal per week gegeven, met als 
basis het stimuleren van beweging. In verband met hygiëne raden wij u aan uw kind 
gymschoenen mee te geven en in verband met veiligheid sieraden thuis te laten op de dagen 
dat uw kind bewegingsonderwijs heeft. Wij adviseren de ouders om de jongere kinderen 
gymschoenen met klittenband of elastiek mee te geven, zodat ze niet kunnen struikelen over 
loszittende veters. Wij verzoeken u vriendelijk de gymschoenen te voorzien van de naam van 
uw kind. De leerlingen uit de kleutergroepen gymmen in hun ondergoed. Vanaf groep 3 is het 
dragen van sportkleding verplicht tijdens de gymlessen. De leerlingen van de groepen 5 en 6 
zwemmen 1 maal per twee weken. 
Als uw kind niet mee kan/mag gymmen of zwemmen vanwege een medische oorzaak, dan 
vragen wij u vriendelijk dit als ouder(s)/verzorger(s) aan de leerkracht door te geven, hetzij 
mondeling of schriftelijk. We vinden het niet prettig als kinderen dit zelf doorgeven. 
 
9.12 Aardrijkskunde 
 
We hebben gekozen om vanaf groep 5 te gaan werken met de methode Meander. Deze 
methode laat de kinderen de wereld ontdekken. Aardrijkskunde wordt herkenbaar en de 
kinderen raken bewust en betrokken. Binnen de methode is een herkenbare topografielijn 
verwerkt. In deze methode zitten lessen voor actief burgerschap verweven. 
 
 9.13 Geschiedenis 
 
De methode waarmee we vanaf groep 5 voor geschiedenis gaan werken heet "Brandaan". Dit is 
een methode met een kindgerichte aanpak, een duidelijke stappenstructuur waarbij in elk 
thema geoefend wordt met het tijdsbesef.  
Vanaf groep 5 worden de volgende thema’s in tijdperken behandeld: 

Leven als jager of boer -  Jagers en boeren 
Romeinen in Nederland - Grieken en Romeinen 
Leven als ridder  -  Monniken en ridders 
De Middeleeuwse stad - Steden en staten 
De wereld ontdekken  Ontdekkers en hervormers 
Handel over zee  -  Regenten en vorsten 
Slavernij   -  Pruiken en revoluties 
Industrie in Nederland -  Burgers en stoommachines 
De Tweede Wereldoorlog Wereldoorlogen 
Welvaart in Nederland - Televisie en computer 

 
 
9.14 Bètawetenschappen en techniek 
 
Kinderen zijn op jonge leeftijd vaak zeer ontvankelijk voor de bètavakken. Het wordt door 
kinderen als uitdagend, spannend en constructief ervaren en het spreekt tot hun verbeelding. 
Basisschool Cosmicus vergroot het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van haar leerlingen 
door middel van verschillende schoolactiviteiten. De technieklessen zijn onderdeel van het 
lesprogramma dat alle kinderen volgen. Door al zo vroeg met bètavakken te beginnen, kunnen 
leerlingen gemakkelijker verbindingen leggen met de op school geleerde stof en de 
praktijksituaties in hun dagelijkse leven. 
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode ‘Naut’ voor natuur en techniek. Verder hebben we in 
elke bouw een techniekkast waarmee techniek op denkniveau gestimuleerd wordt. 
 
Voor bovenstaande wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek) hebben we gekozen voor 3 methodes van dezelfde uitgever met een zelfde opbouw 
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en werkwijze. In groep 4 wordt gewerkt met de voorloper van de methodes Naut, Meander en 
Brandaan. 

 
Computerlokaal  
 

 
Computerlokaal 
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9.16 Brede school of leertijduitbreiding en overblijven 
 
Basisschool Cosmicus wil de ontwikkeling van haar leerlingen optimaal bevorderen en is 
daarom een ‘Leren Loont’ school. De focus ligt niet alleen op de cognitieve ontwikkelingen, 
maar er wordt ook aandacht besteed aan de overige ontwikkelingsgebieden. Er worden 
verschillende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek en sport georganiseerd. Zo 
wordt de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen bevorderd. De 
leerlingen kiezen op de verlengde schooldagen  (LTU) uit o.a. muziek, beeldende vorming, 
natuur, drama, rekenen 21st Century Skills en techniek. Deze activiteiten vinden aan het eind 
van de schooldag plaats, vanaf 15.00-16.00 uur voor alle leerlingen die zich daarvoor hebben 
ingeschreven.  
Kinderen die niet deelnemen aan de Brede School activiteiten hebben les tot 15.00 uur. 
 
9.16 Computeronderwijs 
De school beschikt over een computerlokaal om ict-onderwijs te kunnen realiseren. De leraren 
hebben programma’s geïnstalleerd voor de vakken ‘rekenen, taal en lezen’. Ook Squla wordt 
actief gebruikt gedurende de dag.  
Bovendien heeft iedere groep laptops tot hun beschikking.  
 
De kinderen gebruiken laptops voor: 
- oefenstof bij de gebruikte methodes, 
- extra stof voor leerlingen met problemen op bepaalde gebieden, 
- het maken van werkstukken, 
- het verzamelen van informatie. 
 
9.17  Digitale schoolborden 
 
In elke kleutergroep is een beamer, aangesloten op een laptop. De kinderen kijken tijdens de 
lunch een educatief programma.  
Vanaf groep 1 zijn er in alle groepen digitale schoolborden. Met de digitale software behorend 
bij de methodes kunnen we de kinderen nog meer helpen in hun ontwikkeling. Tevens is het bij 
moeilijke, nieuwe woorden  heel makkelijk om bij het woord een passend plaatje te vinden. In 
de groepen 1 t/m 8 kijken de kinderen tussen de middag bij de lunch een educatief 
programma. 
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10.Extra activiteiten	
 
10.1 Andere aanvullende onderwijsactiviteiten 
 
Elke groep heeft per schooljaar minstens 4 excursies, bezoeken of een  voorstelling. 
Klassen bezoeken de bibliotheek, de kinderboerderij of een museum. 
De groepen gaan één keer per jaar op schoolreis. Ook wordt er één keer een sportdag 
gehouden. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Tevens bieden wij op de woensdagmiddagen extra lessen aan. Uw kind wordt dan uitgenodigd 
door de leerkracht om gedurende een aantal weken deel te nemen aan de extra lessen. Dit kan 
zijn om bepaalde achterstanden weg te werken, extra oefenstof aan te bieden of verrijking aan 
te bieden 
Verder is er gelegenheid om na schooltijd te sporten onder leiding van de vakleerkracht 
gymnastiek. Deze lessen worden gegeven in de sportzaal aan de Katendrechtse Lagedijk. De 
kinderen gaan hier onder begeleiding met de gymleerkracht naar toe. Het is de bedoeling dat u 
uw kind(eren) om 5 uur bij de sportzaal ophaalt. U ontvangt in de vijfde schoolweek een brief 
over het inschrijven van uw kind(eren) voor deze activiteiten. 
Als u gebruik wilt maken van de aanvullende diensten zoals de extra lessen dan zijn daar 
kosten aan verbonden volgens onderstaand schema: 
 

• overblijven per dag: graag doorgeven op welke dag/dagen a €2,00 per dag 
• overblijven gedurende alle schooldagen à €160per schooljaar ( €16,00 per maand) 
• weekendschool € 50,00 per schooljaar (groep 7 en 8) 
• woensdagmiddaglessen  € 75,00 (groep 3 t/m 8) 

 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor elke leerling uit een gezin € 50,00 
Maakt u gebruik van de overblijfregeling of andere aanvullende diensten dan krijgt u korting 
 
De bedragen blijven dus ongewijzigd: 
Leerling 1 
Vrijwillige ouderbijdrage  €50,00 
TSO    €160 
Woensdagmiddaglessen €75,00 
Totaal bij 1 leerling  €285 
 
Leerling 2    
Vrijwillige ouderbijdrage  €50,00 
TSO    €80 
Woensdagmiddaglessen €75,00 
Totaal voor de 2e leerling €205 
 
 
Leerling 3    
Vrijwillige ouderbijdrage  €50,00 
TSO    €40 ,00 
Woensdagmiddaglessen €50,00 
Totaal voor de 3e leerling € 140 
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11. De zorg voor de kinderen	
 
11.1 De leerlingen 
 
De ontwikkeling van leerlingen en de onderwijsresultaten zijn  van cruciaal belang en worden 
bereikt in een omgeving waarin de leerlingen zichzelf gekend en erkend weten, waar er 
wederzijds vertrouwen is tussen leerling-leerkracht en de leerlingen onderling om samen 
resultaten te bereiken. Leerlingen die op een belangrijk onderdeel uitvallen, slecht in hun vel 
zitten, een onvoldoende halen voor een toets of ziek thuis zijn, krijgen individuele aandacht en 
indien gewenst een individueel programma.  
 
11.2 Zorg 
 
De leerlingen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen, 
kunnen dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed 
mogelijk in te spelen. Dit start reeds bij de aanbieding van de leerstof. De instructie moet 
effectief en gedifferentieerd zijn en de verwerking geënt op de capaciteiten van de leerling. 
Daar waar nodig wordt extra hulp/instructie geboden en/of wordt de leerstof aangepast. Deze 
eerste hulplijn in preventieve zin ligt op klassenniveau. Alle georganiseerde hulp is steeds 
geënt op versterking van dit klassenniveau. Ons zorgsysteem op schoolniveau is dan ook 
bedoeld als ondersteuning richting klassenniveau. Het gaat  in eerste instantie om het bieden 
van hulp in de klas of kleine groepjes buiten de klas. Alle leerlingen worden zorgvuldig gevolgd 
met het leerlingvolgsysteem. Gedurende het jaar worden er een aantal leerlingenbesprekingen 
georganiseerd. Hierbij wordt gesproken over actuele zorgleerlingen. Er zijn groepsbesprekingen 
m.b.t. alle leerlingen n.a.v. de toetsresultaten. Bij de bespreking van toetsresultaten worden 
conclusies getrokken op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn 
binnen de school. Opvallende leerlingen komen in aanmerking voor de hulpverlening. Ook de 
leerlingen die boven hoog of zeer hoog scoren (hoogbegaafden) worden besproken en krijgen 
indien nodig extra hulp. Tijdens de besprekingen wordt afgewogen of nadere diagnose 
wenselijk is en/of worden actiepunten vastgelegd.  
 
Wanneer de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan geven, gaan wij uiteraard in 
overleg en met toestemming van de ouders, hulp van buitenaf regelen. Indien de hulp niet 
langer gegeven kan worden op onze school, vindt - wederom met instemming van de ouders - 
aanmelding plaats bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie heeft 
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van (tijdelijke) plaatsing in het speciaal onderwijs. In ons 
Zorgplan staat tevens een uitgebreid overzicht van standaarden t.a.v. zorg om het 
basisonderwijs verder te versterken. Deze standaarden dienen als “meetlat” om na te gaan in 
hoeverre optimale zorg reeds gerealiseerd is. 
  
11.3 Het leerlingvolgsysteem  
 
De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig aan de hand van 
schriftelijk werk, opdrachten en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en 
observatiegegevens noteren zij in klassenlijsten, waarin elke leerling staat vermeld. Op deze 
wijze ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en cijfergegevens. Een aantal 
gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten zijn opgenomen in een leerlingvolgsysteem. 
Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). Van 
elke leerling komt er zo in de loop der jaren een verzameling gegevens tot stand. Ons 
leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en 
toetsen, vroegtijdig eventuele ‘opvallers’ te signaleren. Naast het Cito leerlingvolgsysteem 
wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de observatielijsten vanuit Kleuterplein 
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Vanaf groep 3 volgen we naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen door twee maal per jaar een observatielijst in te vullen; dit is 
ook een Cito genormeerde toets, namelijk de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). 
Na iedere toetsperiode bespreken de groepsleerkrachten de toetsuitslagen met de Intern 
begeleiders. Er worden aan de hand van de toetsuitslagen door de leerkracht 
groepshandelingsplannen gemaakt. In de groepshandelingsplannen staan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en de daarbij behorende onderwijsactiviteiten 
beschreven.   
 
Na de Cito toetsen van januari worden er tevens analyses gemaakt van de toetsresultaten op 
school en klassenniveau. Hieruit worden verbeterpunten opgesteld.  
Wanneer leerlingen een grote achterstand hebben op 2 of meer leergebieden in groep 7 is het 
verstandig om deze leerlingen niet mee te laten doen met de  Eindtoets. Zij mogen al aan het 
begin van het schooljaar in groep 8 deelnemen aan een onderzoek via Koers VO. Zij geven dan 
in samenwerking met onze school een schooladvies. Dit zorgt ervoor dat deze leerlingen al 
vroegtijdig een juiste VO school kunnen uitzoeken die ze de juiste zorg en aandacht kan 
geven.  
 
Uitstroomgegevens groep 8 
Jaar Praktijk-

onderwijs 
VMBO	
Basis 

VMBO	
Kader 

VMBO	
GL	

VMBO	
TL 

VMBO/HAVO HAVO VWO totaal 

2015-2016 1 0 8 0	 6 4 6 5 30 
3% 0% 27% 0%	 20% 13% 20% 17% 100% 

2016-2017	 0	 3	 3	 3	 3	 3	 8	 3	 26	
	 0%	 12%	 12%	 12%	 12%	 12%	 30%	 12%	 100%	
	

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Cosmicus  Pagina 23 van de 56 

 
 
 
 
 
 
 

 
Happy kids day! 
 

 
Schoolplein in ontwikkeling!  
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12. Ontwikkelingsoverzichten	
 
De verslaglegging van de gegevens van de leerlingen staan vermeld in de (digitale) mappen 
van het leerlingvolgsysteem en/of in het dossier van het kind. De kinderen krijgen  twee maal 
per jaar een ontwikkelingsoverzicht mee dat een overzicht biedt van de stand van zaken over 
die periode. Vanaf septemer worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek om met de 
leerkracht over de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling te praten. Dit gesprek duurt 
ca 15 a 20 minuten. 
Naar aanleiding van de ontwikkelingsoverzichten worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd 
voor een 10-minutengesprek. Voorafgaand aan de gesprekken worden de overzichten mee 
naar huis gegeven, zodat de ouder(s)/verzorger(s) dit voor het gesprek kunnen bekijken. In 
juli vinden er alleen gesprekken plaats als de leerkracht dat nodig vindt, of als ouders 
aangeven nog een gesprek te willen hebben. 
Ook kunt u altijd tussentijds contact opnemen over de vorderingen van uw kind, indien daar 
behoefte aan is. Het werkt het prettigst als u dan een afspraak maakt met de leerkracht van 
uw kind, zodat de leerkracht de tijd heeft rustig met u te praten over de ontwikkeling van uw 
kind. 

Vanaf september vinden de ‘kind’ gesprekken plaats  
In februari 2018:   ontwikkelingsoverzicht mee 

In februari 2018:            10 minutengesprekken 

In juni 2018:   eindrapport mee 

In juli 2018:   10 minuten gesprekken op aanvraag  
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13. Huiswerk	
 
Er wordt op school huiswerk mee gegeven. In groep 1 zal dat minder zijn dan in de overige 
groepen. Ook zal er bij de kleuters in overleg met de ouders materiaal meegegeven worden om 
thuis te kunnen oefenen. De kleuters ontvangen bij de start van een nieuw thema een 
themaboekje waarin verschillende oefeningen en de woordenlijsten zijn opgenomen. 
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 ontvangen ook bij ieder thema woordenlijsten,  zodat u thuis 
mee kunt werken aan de woordenschatvergroting van de kinderen. 
Wij verzoeken u dringend het opgegeven huiswerk met uw kind te maken of te oefenen en op 
maandag weer mee terug naar school te geven. De leerlingen ontvangen op dinsdag nieuw 
huiswerk. De leerkracht heeft op deze manier voldoende tijd om het werk te bekijken en nieuw 
‘passend’ huiswerk toe te voegen. Let op; het huiswerk wordt afgetekend voor gezien. Het 
huiswerk wordt steekproefsgewijs nagekeken door de leerkracht.   
Om de taalontwikkeling te stimuleren, is het belangrijk dat er thuis dagelijks wordt (voor) 
gelezen. We adviseren u dan ook dringend dagelijks met uw kind(eren) te lezen. Bovendien 
maken de leerlingen voor hun leesontwikkeling thuis Nieuwsbegrip XL op hun eigen laptop, 
computer of tablet.  De inloggegevens worden door de leerkracht verstrekt. Nieuwsbegrip XL 
wordt wekelijks gecontroleerd door de leerkrachten. De resultaten worden geanalyseerd om 
passend onderwijs te kunnen bieden.   
Om leerlingen te leren plannen en voor hen overzichtelijk te maken wat ze moeten leren en/of 
maken, hebben de kinderen vanaf groep 6 een agenda nodig. U dient deze zelf aan te schaffen. 
Het is verstandig om samen met uw kind regelmatig de agenda te bekijken, zodat u weet 
wanneer uw kind iets geleerd of gemaakt moet hebben. 
 

14. Schoolongevallenverzekering	
 
Deze verzekering is bedoeld als aanvulling op het verzekeringspakket dat ouders/verzorgers 
zelf voor hun kinderen hebben afgesloten. Dat wil dus zeggen dat diegene die de voorwaarden 
niet toereikend vindt, zelf voor aanvulling dient te zorgen.   
In het kader van deze verzekering zijn verzekerd voor ongevallen:  
- de leerlingen van BS Cosmicus, gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van 
leerkrachten en/of hulpkrachten. 
-de bestuursleden, leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers, 
inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse activiteiten, deelnemen. 
 
 

15. Ontruimingsplan	
 
Het schoolgebouw voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen en Basisschool Cosmicus beschikt 
over een door de Deelgemeente Charlois afgegeven gebruiksvergunning.  
In de zomer van 2008 is het brandalarmeringssysteem geheel vernieuwd en aangepast aan de 
laatste eisen. 
Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening op school plaats. Het bedrijfsnoodplan is een 
belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op diverse soorten calamiteiten en wordt geregeld 
aangepast.  
In beide gebouwen zijn gecertificeerde BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) aanwezig. 
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16. Overblijven/Tussen Schoolse Opvang (TSO)	
De kinderen van basisschool Cosmicus hebben de mogelijkheid om tussen de middag op school 
over te blijven. Tijdens het overblijven worden de kinderen begeleid door een team van 
overblijfouders en leerkrachten aangestuurd door de oudercontactpersoon. Tijdens het 
overblijven worden de normale fatsoensnormen gehanteerd. De ouders zorgen zelf voor een 
verantwoord lunchpakket, d.w.z. bij voorkeur bruin brood met hartig beleg. Voor of na het eten 
kan er bij goed weer buiten gespeeld worden waarbij het beslist verboden is om van de 
speelplaats af te gaan.  
Ouders die ervoor kiezen hun kind tussen de middag thuis te laten eten kunnen hun kind om 
12.00 uur halen. De lessen beginnen weer om 13.00 uur, dus wilt u er wel voor zorgen dat uw 
kind(eren) niet te laat zijn? 
 
 
De overblijfouders zijn: 
 
B. Basdemir A. Masbahi W. Azzouz 
E. Metin H. Metin  
S. Poeran I. Saricicek  

 

17. Het CJG bij u in de buurt en samenwerkingsverband     
               (PPO) 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren 
en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en 
verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook 
advies en ondersteuning. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere 
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.  
Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden die werkzaam is bij het CJG bij u in 
de buurt.  
  
Preventieve gezondheids onderzoeken groep 2 (PGO) 
Alle kinderen in groep 2 worden samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 
afspraak met een doktersassistent en verpleegkundige of jeugdarts. Tijdens deze afspraak 
meten wij de lengte en het gewicht van uw kind. Daarnaast voeren wij een ogen- en 
gehoortest uit. Hierna onderzoekt de jeugdarts of de verpleegkundige de motoriek van uw 
kind. Hij/zij bespreekt vervolgens met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De 
afspraak duurt ongeveer 40 minuten. De onderzoeken vinden in de loop van het schooljaar 
plaats. 
 
Vragenlijst invullen 
Bij de uitnodiging die u ontvangt zitten twee vragenlijsten. U wordt vriendelijk verzocht deze in 
te vullen en naar de afspraak mee te nemen. Omdat de leerkracht / intern begeleider uw kind 
ook goed kent, spreekt de verpleegkundige of de jeugdarts ook met hem/haar over de 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven 
bij de medewerker van het CJG.  
 
Uw gegevens zijn veilig 
De medewerkers van het CJG hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er niets met 
anderen zal worden besproken. Er wordt alleen informatie verstrekt als u ervan af weet en 
hiervoor toestemming geeft. Kijk voor informatie over uw privacy de website van het CJG.  
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Het samenwerkingsverband (PPO) 
 
Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam is een samenwerkingsverband voor passend 
onderwijs. Wij hebben als doel om nog beter, efficiënter en passender primair onderwijs te 
geven aan alle kinderen in de stad Rotterdam. Op de website vindt u meer informatie over 
PPO. 
www.pporotterdam.nl 
PPO is gevestigd op : Zuidplein 2, 3083CW Rotterdam 
Telefoon: 010-3031432 
 
 

18. Schoolmelk 	
 
Op Basisschool Cosmicus kan uw kind, via een abonnement, elke dag verse schoolmelk krijgen.  
Tussen de middag  wordt schoolmelk klassikaal gedronken. Op woensdag is er geen 
schoolmelk. U kunt uw kind aanmelden via de website www.schoolmelk.nl of via een 
aanmeldingsformulier dat op school verkrijgbaar is.  
 
 

19. Woensdagmiddaglessen 	
 
Op de woensdagmiddagen worden er voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8  extra lessen 
aangeboden. De leerlingen uit een groep komen een periode van 5 weken aan de beurt.  
U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij de leerkracht. 
Aan het volgend van de extra lessen zijn kosten verbonden. 
U betaalt € 75,00 voor de extra lessen; dit zijn 4 blokken van 5 lessen. 
 

20. De rol van de ouders 	
 
Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs 
sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool Cosmicus vindt dat ouders de belangrijke 
opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind, waarbij wordt 
samengewerkt met de school. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor 
te lichten over succesvolle, pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke 
context. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen 
de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de 
samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn 
de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst 
komt tijdens de schoolperiode van de leerling in ieder geval bij het huisbezoek en bij de 
klassenavonden voor ouders ter sprake. 
 
Er worden ouderbijeenkomsten gehouden om zo de ouders bij de school te betrekken. Ook 
kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten zoals; schoolreisjes, 
feestvieringen, projecten, luizencontroles etc.  
De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken 
in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van de ouders, dat zij contact met ons 
zoeken, wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces (kunnen) 
beïnvloeden. 
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21. Koffieochtenden/ themabijeenkomsten. 	
  
Regelmatig zullen er koffieochtenden worden georganiseerd door onze oudercontactpersoon. 
Deze activiteiten vinden plaats in de ouderkamer op de eerste verdieping van gebouw Zuid. 
Door middel van ouderbrieven wordt u op de hoogte gehouden en kunt u zich opgeven voor 
een thema / koffieochtend.  
De data van alle ouderbijeenkomsten kunt u dagelijks lezen op het scherm in de hal bij 
binnenkomst. 
Tevens vindt u de data en onderwerpen in de maandelijkse nieuwsbrief en de schoolkalender. 

23.  Ouderactiviteiten	
 
Om de onderlinge band te verstevigen en ouders meer met elkaar in contact te laten komen, 
organiseren wij voor elke groep gedurende het schooljaar een ouderactiviteit. Deze wordt Door 
de groepsleerkracht geïnitieerd en gecoördineerd. U wordt hiervoor middels een brief 
uitgenodigd.  
 

24.  Thema-ouderavonden	
Er worden jaarlijks een aantal thema-ouderavonden georganiseerd. De avonden zijn voor 
ouders van een bepaald leerjaar of bouw.  
U ontvangt van te voren een brief met de uitnodiging. Hierin staat ook het onderwerp 
beschreven waarover de thema-avond gaat. U kunt dan denken aan onderwerpen zoals 
taalontwikkeling, de sociale en morele ontwikkeling van kinderen, faalangst e.d. 

De data en onderwerpen kunt u ook lezen in de maandelijkse nieuwsbrief en de 
schoolkalender. 

25.   Communicatie	
We communiceren o.a. via de volgende kanalen met de ouders: 

25.1  Nieuwsbrief 
 
Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken op 
school.. Ze zijn ook te lezen op onze site www.rotterdam.bscosmicus.nl 
U ontvangt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar op papier. Deze wordt meegegeven aan de 
oudste leerling die bij ons op school zit. Alle (andere) nieuwsbrieven zijn te vinden op onze 
website. We versturen de nieuwsbrieven ook per mail. U krijgt hem per mail zodra het op de 
site geplaatst is. Het is belangrijk dat wij alle e mail adressen hebben. 
 

25.2 Website 
 
Op de website van de school www.rotterdam.bscosmicus.nl vindt u actuele informatie, de 
nieuwsbrieven en foto’s van bijzondere activiteiten. We streven ernaar de website zo actueel 
mogelijk te houden. 
 

25.3  Digitaal info-scherm 
 
U kunt dagelijks bij binnenkomst het laatste nieuws of relevante informatie lezen op het 
digitale scherm rechts naast de trap van het hoofdgebouw. 
 

25.4 Brieven 
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Wilt u dagelijks de postvakjes of tas van uw kind controleren op brieven of andere informatie. 
Op die manier blijft u goed op de hoogte van bijzonderheden in de school of groep. Uw 
kind(eren) krijgt/krijgen meer brieven mee dan alleen de nieuwsbrief. 
 

25.5 Ouderraad (OR) 
 
De OR helpt, onder verantwoordelijkheid van de directie, het team bij de organisatie en 
uitvoering van activiteiten en festiviteiten op school. De aangeboden hulp wordt gedeeltelijk 
door de OR en gedeeltelijk door het team gecoördineerd.  
 
 

25.6 Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Het schoolbestuur moet aan iedere school een MR verbinden. De inspraak van deze raad wordt 
vastgelegd in een MR-reglement. Op dit moment zijn er 5 actief MR leden. 
De MR vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen mag 
zitting nemen tijdens de vergadering en meepraten. Na elke vergadering worden de ouders 
geïnformeerd over de ontwikkelingen.  
U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via: mr@bscosmicus.nl 

        
25.7 Informatieavonden 

 
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond, waarop u de nieuwe groep van uw 
kind kunt bezoeken en kennis kunt maken met de leerkracht van uw kind. Het is belangrijk dat 
u deze avond bijwoont omdat er door de leerkracht informatie gegeven zal worden over hoe de 
leerstof wordt aangeboden en wat er op het programma staat in het komende jaar.  
 

25.8 Huisbezoek 
 
Huisbezoeken verricht door leerkrachten versterkt het contact met ouders. Een goed contact 
tussen school en ouders / verzorgers vinden we onmisbaar. Daarom brengen de leerkrachten 
van alle groepen tenminste één maal in het jaar een huisbezoek aan de ouders/ leerlingen van 
hun groep. Bovendien kunnen er extra huisbezoeken gepland worden als daar een bijzondere 
reden voor is. Over het algemeen duurt het huisbezoek een half uur. 
We starten dit jaar met de huisbezoeken voor de herfstvakantie. 
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22. Ouderbijdrage 
 
 
Onderwijs aan leerlingen op Nederlandse basisscholen is in principe gratis en wordt bekostigd 
vanuit de vergoeding die wij ontvangen vanuit het rijk. 
Deze gelden zijn bedoeld voor alle bij het onderwijsleerpakket behorende zaken. 
 
Wij vragen aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om de kwaliteit van het onderwijs te 
verhogen en om extra activiteiten te kunnen organiseren. 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 door het bestuur 
vastgesteld op € 50,00 per leerling. 
Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 

- Vieringen van feesten (Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt) 
- Excursies en uitstapjes 
- Sportdag 
- Schoolreis. 

 
Tevens bieden wij u aanvullende dienstverlening aan bestaande uit: 

- De mogelijkheid tot overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
- Extra lessen in het weekend (groep 7 en 8) 
- Vakantieschool (kerst- en zomervakantie) 
- Woensdagmiddaglessen 

 
Deze aanvullende diensten kunt u afnemen indien gewenst  na ondertekening van een separate 
overeenkomst. Bij ondertekening van deze overeenkomst bent u verplicht de kosten hiervan te 
betalen.  
 
Voor deze diensten brengen wij u de volgende bedragen in rekening: 

- Overblijven: € 2,00 per dag. Bij het overblijven gedurende alle schoolweken bedragen 
de kosten  € 160,00 per schooljaar. 

- Weekendschool:  €50,00 per schooljaar 
- Vakantieschool: € 100,00 per schooljaar. 

 
Bij deze aangepaste regeling, conform de inspectie eisen ontvangt u jaarlijks een formulier 
waarop u kunt aangeven van welke aanvullende diensten u gebruik wenst te maken. 
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23. Klachtenprocedure	
 
Het kan voorkomen dat er op school iets niet loopt zoals u of wij dat gewenst hadden. Vaak 
heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis loopt 
in de communicatie. We gaan ervan uit dat u in de eerste instantie een gesprek aangaat met 
de leerkracht. Als de afhandeling voor u niet naar wens verloopt kunt u bij de directie terecht.  
 
 Bij een klachtenprocedure kunt u de volgende volgorde hanteren: 

	

 

	

 

	

Stap 1 
 

Neem eerst contact 
op met de leerkracht. 

Stap 2 
 

Raadpleeg de  
intern begeleiders: 

1-2: 
ib@bscosmicus.n

l  
f.arslan-

Stap 4 
 

Neem contact op 
met de 

vertrouwenspersoon: 
juf Ipek 

Stap 3 
 

Maak een afspraak 
met de directeur: 

 Mesut Disli 
directie010@bsco

smicus.nl  

Stap 5 
 

Neem contact op met het 
bestuur. 

 
bestuur@bscosmuicus.nl 

 

Stap 6 
 

Tenslotte kun je terecht bij de 
Landelijke klachtencommissie 

voor algemeen bijzonder 
onderwijs 

Postbus 95571 
2509CN Den Haag 

 
Telefoon: 070-3315244 

E-mail: lkc@vbs.nl 
 



 

Schoolgids 2017-2018 Basisschool Cosmicus  Pagina 33 van de 56 

Regeling schooltijden	
 
 
Schooltijden zonder Brede School 
 

Maandag 08.30 – 15.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 15.00 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 

Donderdag 08.30 – 15.00 uur 

Vrijdag 08.30 – 15.00 uur 

Pauze tussen de middag als 
de kinderen NIET overblijven 

12.00 – 13.00 uur 

 
 
 
Schooltijden eventueel met Brede school 
 

Maandag 08.30 – 16.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 16.00 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 

Donderdag 08.30 – 16.00 uur 

Vrijdag 08.30 – 16.00 uur 

Pauze tussen de middag als 
de kinderen NIET overblijven 

12.00 – 13.00 uur 
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24. Inlooptijden	
 
Om 08:15 uur gaan de deuren open. Vanaf dat moment kunnen de kinderen alvast naar de 
klas. U kunt dan samen met uw kind even een boekje lezen.  Om 8.27 uur gaat de eerste bel, 
het is de bedoeling dat de ouders dan het lokaal verlaten. Om 8.30 uur, bij de tweede bel, 
moeten de kinderen in het klaslokaal aanwezig zijn, want dan beginnen de lessen. 

 
 

25. Inloopactiviteiten 
Taal is de sleutel tot schoolsucces. Kinderen leren taal voor een belangrijk deel op jonge 
leeftijd. Kinderen leren op jonge leeftijd de meeste taal van hun ouders thuis.  Leerkrachten 
bieden laagdrempelige ouder-kind activiteiten aan in de klas waaraan alle ouders gevraagd 
wordt deel te nemen.  Hiermee willen wij de interactie tussen ouder,  kind en leerkracht 
stimuleren. Deze activiteiten vindt één keer in de week plaats tijdens het leeskwartier (8.30 
uur – 8.45 uur) 

 
• Groep 1 t/m groep 3:  iedere woensdagochtend 
• Groep 4 en groep 5:  iedere donderdagochtend 
• Groep 6 t/m groep 8: iedere vrijdagochtend  
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26. Te laat komen	
 
Wij verzoeken u, uw kind(eren) op tijd naar school te brengen, zodat de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Laatkomers werken zeer storend voor de groepen. 
Wanneer uw kind(eren) om dringende redenen (zoals dokters/ tandartsbezoek) te laat komt of 
ziek thuis blijft, verzoeken wij u dit tijdig bij de administratie van de school te melden. Bij geen 
bericht zullen wij contact met de ouders/ verzorgers nemen. 
Te laat komen valt volgens de leerplichtwet onder ongeoorloofd verzuim. Bij herhaaldelijk 
ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar van afdeling Onderwijs van de 
gemeente op de hoogte te stellen. We gaan ervan uit dat u het niet zover laat komen en uw 
kind(eren) op tijd naar school zult brengen.  
 
Graag willen we u vragen om uw kind(eren) na schooltijd op de juiste tijd op te halen. Het is 
vervelend voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten/conciërge wanneer er kinderen nog 
lange tijd op school moeten wachten omdat ouders/verzorgers niet gekomen zijn om hen op te 
halen.  
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27. Schoolfotograaf	
 
Een keer per jaar komt de schoolfotograaf langs bij ons op school. Hij maakt dan individuele en 
klassenfoto’s die u kunt aanschaffen. U wordt tijdig geïnformeerd om uw kind(eren) erop voor 
te bereiden.  
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28. Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018	
 
Vakantie Van  Tot en met 

Herfstvakantie 14-10-2017 22-10-2017 

Kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018 

Voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018 

Paasvakantie 30-03-2018 02-04-2018 

Meivakantie 28-04-2018 13 -05-2018 

Pinksterweekeinde 21-05-2018 21-05-2018 

Zomervakantie 14-07-2018 31-07-2018 

 
 
Studiedagen/ vrije dagen Data 

Studiedag team 21-9-2017 

Studiedag team  22-9-2017 

Sintviering vanaf 12.00 uur  05-12-2017 

Start kerstvakantie om 12.00 uur 23-12-2017 

Studiedag team 08-01-2018 

Studiedag team 09-01-2018 

Studiedag team  13-02-2018 

Studiedag team 12-07-2018 

Studiedag team 13-07-2018 
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29. Ziek melden	
 
Wanneer uw kind door ziekte of andere redenen verhinderd is de lessen bij te wonen, 
verzoeken wij u dit aan ons te melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Een te late melding zorgt 
behalve voor ongerustheid, ook voor onrust als de lessen al begonnen zijn. 
De leerkrachten houden de absentie bij. Als uw kind afwijkend verzuim vertoont, nodigen we u 
uit voor een gesprek. Elk ongeoorloofd verzuim (hieronder valt ook het te laat komen) wordt 
gemeld aan de leerplichtambtenaar.  
 
Wel willen wij u mededelen dat de school over een dubbele lijn beschikt. Mocht het zo zijn dat 
de telefoon van de school overgaat en er niet wordt opgenomen, adviseren wij u om het nog 
een maal te proberen. Dit omdat het dan mogelijk is dat de administratie op dat moment in 
gesprek is met een ander. 
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30. Verlof leerlingen 	
 
De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vanaf vijf jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze 
leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten 
aanvragen.  
 
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts 
Zo’n bezoek hoeft u, als ouder of verzorger, slechts mede te delen aan de groepsleerkracht of 
de administratie. Wel vragen we u om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te 
maken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op 
school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. 
 
Verlof buiten schoolvakanties 
Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakantie kan slechts met gewichtige 
omstandigheden toestemming gegeven worden. Hiervoor behoort u een verzoek in te dienen 
bij de schooldirectie. Dit kunt u minstens acht weken, schriftelijk, van te voren doen.  
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31. Schoolregels	
 
Het team heeft een aantal schoolregels opgesteld. Deze regels bespreken we aan het begin van 
het schooljaar met de groep. Dit in het belang van een goede ontwikkeling van uw kind. 
 
De belangrijkste schoolregels gelden voor alle leerlinge en ouders zijn: 

• We spreken alleen Nederlands in de school, ook in de gangen en op het schoolplein. 
• We behandelen elkaar met respect; pesten wordt niet geaccepteerd. 
• Iedereen is welkom bij ons op school, ongeacht culturele achtergrond of geloof, mits zij 

de visie van de school uitdragen. 
• Wij hanteren de normale omgangsvormen naar elkaar toe. 
• De leerkrachten worden met ‘juf’ of  ‘meester’ aangesproken en met ‘u’. 
• De gangen zijn ‘wandelgebied’; er wordt dus niet gerend door de gangen. 
• Kinderen zijn op tijd op school en worden op tijd weer opgehaald. 
• We eten een gezonde lunch en snack. 
• Tijdens het gymmen wordt sportkleding gedragen. De kleuters mogen een broekje of 

gympakje aan als zij dat ZELF kunnen aan- en uittrekken. 
• Onenigheden worden onderling opgelost en anders met de leerkracht besproken. 
• We spreken correct en blijven netjes; schelden in absoluut niet toegestaan. 
• We benaderen de kinderen positief en benadrukken wat wel goed gaat. 
• Leerlingen die zich structureel niet aan de geldende afspraken kunnen houden of 

ongewenst gedrag vertonen kunnen een ‘time-out’ in de groep of in een andere groep 
krijgen. Hierover worden ouders geïnformeerd. 

 
Elke groep heeft hiernaast groepsafspraken die aan het begin van het jaar samen met de 
leerkracht zijn opgesteld. 

 
 
Afspreken voortvloeiend uit ‘de Vreedzame school’: 

• “Wij horen bij elkaar” 
• “We hebben oor voor elkaar” 
• “We hebben hart voor elkaar” 
• “We dragen allemaal ons steentje bij” 
• “We zijn allemaal anders” 
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32. Nederlands spreken	
 
Het team van onze school heeft onderling afgesproken dat iedereen in het schoolgebouw alleen 
Nederlands zal spreken. Wij zijn trots op de diversiteit en dan schept het spreken in het 
Nederlands een betere band. Bent u als hulpouder betrokken bij een buitenschoolse activiteit, 
dan verzoeken wij u ook om in het Nederlands te communiceren met de kinderen, maar ook 
onderling. 
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33. Aanmelding leerlingen	
 
Ouder(s), verzorger(s) kunnen een interesseformulier invullen voor het aanmelden van hun 
kinderen bij onze school. De schoolleiding neemt contact op met de geïnteresseerden om een 
afspraak te maken voor een informatief gesprek 
Voordat we een leerling definitief inschrijven neemt de Intern Begeleider contact op met de 
school van herkomst. Tot slot wordt er besloten of het kind ingeschreven en geplaatst kan 
worden of juist niet.  
 

34.1 Aanmelding groep 1 
 
Op het moment dat u uw kind wilt inschrijven voor groep 1, is het belangrijk dit zo vroeg 
mogelijk te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie of intern begeleider 
groep 1/2 van de school. Na inschrijving ontvangt u ca. 3 weken voor de vierde verjaardag van 
uw kind informatie van school en een kaart voor uw kind waarop staat in welke groep het kind 
geplaatst is. U ontvangt op de eerste schooldag van uw kind een intakeformulier. Wij 
verzoeken u vriendelijk dit in te vullen en weer in te leveren bij de groepsleerkracht. Als uw 
kind ongeveer 2 weken op school zit, nodigt de leerkracht u uit om wederzijdse ervaringen te 
bespreken. De bijzonderheden die reeds door u op het intakeformulier vermeld zijn, komen ook 
tijdens dit gesprek aan de orde. 
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34. Kledingvoorschriften	
 
Wij verwachten zowel van de leerlingen als van de leerkrachten dat zij correct en niet 
aanstootgevend gekleed zijn op school. Extreme en/of provocerende uitingen op kleding die 
gerelateerd zijn aan religie, politiek of seksualiteit zijn niet toegestaan. 
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35. Eten en drinken	
 
Tijdens de pauzes gaan de leerlingen even iets eten en drinken. Voor het eten en drinken dient 
u zelf te zorgen. Wij verzoeken u hierbij zoveel mogelijk een verantwoord lunchpakket samen 
te stellen voor uw kind. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken meegenomen worden naar 
school. Onze voorkeur gaat, zeker bij de kleuters, uit naar pakjes drinken, omdat er met flesjes 
behoorlijk gemorst wordt. De kinderen kunnen zich, zoals eerder vermeld, opgeven voor 
schoolmelk. Voor de ochtendpauze dient u fruit mee te geven. (liga’s, sultana’s, koeken, cheez-
dippers e.d. zijn niet toegestaan) 
Ook wordt er met de kinderen afgesproken dat er alleen in de pauzes gegeten wordt. Tijdens 
de les is dit niet toegestaan! 
De kinderen die deelnemen aan de Brede School  bieden wij de mogelijkheid om in de middag 
iets te eten. U kunt dan kiezen uit de volgende producten: 

• een pakje drinken 
• een plak ontbijtkoek 
• een rijstwafel, zonder chocola of karamel  
• een stuk fruit.  
• Ongezouten nootjes 
• Groente: paprika, komkommer, tomaat 

 
Er mag maar 1 ding voor de middagsnack worden meegenomen.  
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36. Traktaties	
 
Kinderen mogen trakteren als ze jarig (geweest) zijn. Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk 
"gezond" te trakteren bij zulke gelegenheden. De traktatie wordt aan het einde van de dag 
mee naar huis gegeven. 
Voorbeelden van gezonde traktaties kunt u vinden op www.gezonde-traktaties.nl of 
www.party-kids.nl 
 
Een traktatie hoort natuurlijk bij verjaardagen, feesten en andere vieringen. Voor een kind is 
het erg leuk om iets te mogen uitdelen aan een ander, en daarom willen wij dit binnen onze 
school ook zeker blijven doen. Echter vinden wij het in het kader van “Lekker Fit-trakteren” ook 
belangrijk dat een traktatie niet te groot en ongezond hoeft te zijn. Wij hebben hiervoor de 
richtlijn “ één is goed, klein is oké” binnen onze school afgesproken. Dit houdt in dat een 
traktatie niet groot hoeft te zijn in omvang en ook niet in hoeveelheid. De richtlijn gaat uit van 
een traktatie van maximaal 100 kcal. 
 
Wat wij wel graag willen zien kunt u vinden op de website van Lekker Fit, in het receptenboek 
dat in de traktatiehoek ligt of op de receptenkaarten uit het rek. Een aantal voorbeelden zijn: 
 
§ Alle soorten groente en fruit 
§ Mini eierkoek, mini krentenbol, ontbijtkoek 
§ Rijstwafel of Snack-a- Jack 
§ Soepstengel, kaasstengel of zoute stokjes 
§ Rozijnen en gedroogd fruit 
§ Waterijsjes, bijvoorbeeld Festini of Raketje 
§ Non- food: iets kleins als potlood, gum, stuiterbal, stickervel 
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37. Hoofdluis/ luizenbeleid	
 
Hoofdluis is besmettelijk, iedereen kan het krijgen. Het is dan ook van groot belang dat bij een 
ieder die het krijgt, het zo snel mogelijk behandeld wordt. Na elke vakantie worden alle 
leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Er is een protocol opgesteld ter bestrijding van hoofdluis 
op school. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de directie. 
 

38. Medicatie	
 
Indien uw kind medicijnen moet innemen onder schooltijd willen wij u verzoeken dit door te 
geven bij de betreffende leerkracht. In sommige gevallen kan het van belang zijn dat 
leerkrachten ook geïnformeerd worden over medicatie, ook al worden deze niet onder 
schooltijd gebruikt. 
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39. Meenemen spullen/materialen	
 
In principe ontvangen de kinderen alle benodigde spullen, zoals schriften, potloden, gum, een 
etui e.d. van school. Kinderen hoeven dus niets van huis mee te nemen, met uitzondering van 
de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die een schoolagenda nodig hebben en deze zelf moeten 
aanschaffen. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen speelgoed van huis meenemen. Wij hebben op school 
voldoende materialen en het kan stuk of kwijt raken en dat is niet prettig. Soms komen er 
kleuters op de fiets of step als ze in de buurt van school wonen. Wij hebben geen stalling voor 
deze fietsen/steppen. Wij verzoeken u deze weer mee naar huis te nemen, zodat we er onder 
schooltijd geen last van hebben. 
 
Op het moment dat u uw kind naar school brengt en een jonger kind in een buggy of 
kinderwagen meeneemt, verzoeken  wij u deze in de nis bij het speellokaal neer te zetten. Als 
u de wagen namelijk bij de kapstokken van de kleuters neerzet is dat heel onhandig. 
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40. Rookverbod op school	
 
Op 1 januari 1991 trad de tabakswet in werking. Dit betekent onder andere dat in openbare 
gebouwen, dus ook op Basisschool Cosmicus, een rookverbod is ingesteld. 
Het is fijn als rokende ouders niet roken voor het schoolgebouw in verband met de 
voorbeeldfunctie die we als volwassenen hebben ten opzichte van onze leerlingen. 
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41. Vragen? 	
 
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Hiervoor kunt 
u terecht bij een van de teamleden of bij de directie.  
 
 
 

 


