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Zoekt u de juiste basisschool voor uw kind?  
 
In acht jaar basisonderwijs gaat uw kind zo'n 1600 dagen ofwel 7520 uur naar school. Dat is een 
groot deel van een kinderleven. Wij zijn ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling van uw kind. Het is daarom belangrijk dat u met zorg de school kiest die het beste bij 
uw kind en bij u past.  
Via deze schoolgids willen wij u iets vertellen over de stichting waar onze school deel van uitmaakt en 
natuurlijk over onze school zelf.  
In deze gids willen we u een beeld geven van onze uitgangspunten en doelstellingen.  
We zetten uiteen hoe we tegen onderwijs en burgerschap aankijken en geven aan hoe de 
leerlingenzorg is georganiseerd.  
Daarnaast voorzien wij u via deze schoolgids van de nodige praktische informatie.  
Deze schoolgids bestaat uit een algemeen bestuurlijk deel en een specifiek deel.  
Als u direct naar de informatie van het school specifieke deel wilt, start dan op pagina XXX.  
  

  
 

 

1. Toestemmingsverklaring  
In haar vergadering van 2-7-2020 heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming 
verleend op het algemeen deel van de schoolgids.   
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1.1 Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens  
  

De Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens is het bevoegd gezag voor katholiek 
primair onderwijs in Wijk 10  van de gemeente Utrecht.  Tot de stichting behoren:  

1

Drie Koningenschool (De Meern) www.driekoningenschool.nl     
De Twaalfruiter (Vleuten/ Vleuterweide)               www.twaalfruiter.nl   
Het Veldhuis (Veldhuis) www.hetveldhuis.nl   
Sint Bonifatiusschool (Haarzuilens) www.stbonifatius.nl  
Willibrordschool (Vleuten) www.willibrordschool-vleuten.nl  
 
Voor specifieke informatie over onze scholen verwijzen wij u naar de betreffende websites  
Het bevoegd gezag van de stichting is het college van bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door 
mevrouw M.H. van den Haak. Zij is de voorzitter van het CvB.  
Het CvB ontwikkelt in samenspraak met de directeuren het beleid voor de gehele stichting en voert 
hierover overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraaf (GMR). Het beleid wordt 
vastgesteld door het CvB en het toezicht is georganiseerd met de  Raad van Toezicht.  
 

1.2 Onze scholen en hun voedingsgebied  
Het katholiek onderwijs in Vleuten, De Meern en Haarzuilens heeft in elke kern één of meer 
basisscholen.  
Met uitzondering van de Sint Bonifatiusschool, die een nevenvestiging is van de Willibrordschool, zijn 
alle scholen zelfstandig. De leerlingen komen overwegend uit de eigen wijk.  
 
 

 

 

 

1 Tot wijk 10 van de gemeente Utrecht behoren de voormalige gemeente Vleuten-De Meern en het dorp 
Haarzuilens. Zie verder hoofdstuk 1.4.  
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1.3       Missie, visie, uitgangspunten en centrale doelstellingen  
 

1.3.1 Identiteit  

Stichting Rooms-Katholieke Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens is een unieke organisatie 
voor primair onderwijs binnen Nederland. Onze scholen zijn gebaseerd op een katholieke grondslag 
en algemene katholieke beginselen.  
Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van 5 scholen (4 brinnummers),  op 10 locaties, 
aan de rand van Utrecht en Leidsche Rijn. Onze scholen kennen in een grootstedelijke omgeving een 
dorps karakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct verwacht zou worden 
(3.187 leerlingen op 1-10-2019).  
Iedere school binnen ons bestuur is bijzonder. Variërend van de grootste basisschool van Nederland 
tot de mooie dorpsschool in het monumentale Haarzuilens. Daar zijn wij trots op.  
 

1.3.2 Missie  

 
De Stichting RK-Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens staat voor kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving.  
Leerlingen worden toegerust met de nodige kennis, vaardigheden en attituden om hun kansen in het 
vervolgonderwijs en de maatschappij te maximaliseren. Om dit te bereiken steken we in op veel 
kennisontwikkeling zodat leerlingen betere leerresultaten behalen.  
Uit onderzoek blijkt namelijk dat onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere 
levensresultaten, zoals: beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Onze 
onderwijsinhoud is opgedeeld in drie doeldomeinen: kwalificatie , burgerschapsvorming  en 
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persoonlijk leiderschap . 
4

 

2 Bij kwalificatie gaat het erom dat leerlingen zich kennis, vaardigheden en competenties eigen 
maken die nodig zijn voor het kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het 
toekomstige beroepsleven 
3 Leerlingen maken kennis met de normen en waarden van het grotere geheel, wat een samenleving 
kan zijn. Betrokkenheid en relatie staat voorop: er wordt niet alleen kennisgenomen van het grotere 
geheel, maar er wordt ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het individu om 
bewust de keuze te maken om te participeren. De leerling wordt uitgenodigd zich niet alleen aan te 
passen aan de gemeenschap, maar deze ook kritisch te bezien en mede vorm te geven. 
4 de vorming van de persoon staat centraal en de ontwikkeling van de eigen identiteit en uniciteit, 
de autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van de drijfveren en passies. De vragen 
die daarbij de kern vormen, zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn. 
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1.3.3 Visie en uitgangspunten  
 
De Stichting RK-basisscholen heeft een visie ontwikkeld en beschreven aan de hand van vier 
deelgebieden:  

- Visie op leren;  
- Visie op het leren organiseren; 
- Visie op professionaliteit;  
- Visie op veranderen  

Deze visie dient als normatief kader waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden 
gesteld, namelijk:  

Hoe werkt leren?  
Hoe kunnen we dit leren organiseren?  
Wat verwachten we van een  professional?  
Hoe kunnen we de organisatie veranderen? 

 

 

  
Wilt u meer lezen over de uitwerking van de vier deelgebieden, klik dan hier.  
Hoe deze visie concreet wordt gemaakt op school leest u in het schooldeel van deze schoolgids.  
   
1.3.4 Kernwaarden  

Onze scholen zijn scholen op katholieke grondslag. Aan dit eigen karakter proberen we niet alleen 
gestalte te geven tijdens catecheselessen, maar vooral in de wijze waarop kinderen,leraren en ouders 
met elkaar omgaan. De catechese is gebaseerd op algemeen katholieke beginselen, waarbij we de 
ruimte geven aan verschillende opvattingen, zoals die binnen de kerk leven. Wij respecteren ook hen 
die anders geloven of niet geloven en besteden hier ook aandacht aan.  
  

1.3.5 High Performing Schools (HPS)  

Een ‘High Performing’ organisatie is een organisatie die 
betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, 
door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren 
op datgene wat echt belangrijk is. Een High Performance 
organisatie gebruikt wetenschappelijk onderbouwde 
aanbevelingen om het onderwijs en de onderwijskwaliteit 
verder te verbeteren.  
Ons doel is om het optimale te bereiken met onze 
kinderen. Dat betekent niet dat eind groep 8 ieder kind 
naar het gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan 
doen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren 
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(cognitief en sociaal emotioneel) en hen te laten excelleren binnen de eigen mogelijkheden.  
 
We ontwikkelen continu, maar de scholen van de stichting hebben zich doorontwikkeld tot High 
Performing Schools.  
 De vijf scholen trekken hier grotendeels samen in op. Zo wordt de teamscholing en de scholing van 
het management op elkaar afgestemd en deels gezamenlijk gevolgd.  
Binnen de kaders van HPS behoudt elke school natuurlijk haar “eigen kleur”.  
 

2. Onze ouders   
Ouders zijn de belangrijkste partners in onze scholen. In het school specifieke deel leest u hoe de 
school het pedagogisch partnerschap met ouders vorm en inhoud geeft.   

2.1 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  

De stichting heeft een GMR conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) met een eigen 
reglement. De afzonderlijke scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR). De GMR waarin 
ouders en leraren  vertegenwoordigd zijn, treedt op voor aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van onze stichting. De GMR is een belangrijke 
gesprekspartner voor het CvB in het proces van beleidsontwikkeling, zoals het personeelsbeleid, 
het financieel beleid en het beheer.  

De samenstelling van de GMR en andere informatie is te vinden op de website van de stichting.  
 
2.2 De oudervereniging  

Op elke school is een oudervereniging of ouderraad actief. Alle ouders of verzorgers zijn lid van deze 
vereniging. De oudervereniging heeft een ondersteunende functie en helpt het team met allerlei 
praktische activiteiten, zoals het organiseren van het kerstfeest, schoolreisje etc. De 
ouderverenigingen van de scholen vragen alle ouders een vrijwillige bijdrage om de kosten van die 
activiteiten te kunnen dekken. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.  
 
 2.3 Schoolverzekering voor de leerlingen  

De scholen van onze stichting zijn verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid.  
Als kinderen direct betrokken zijn bij een schadegeval, dan worden de ouders hiervoor aansprakelijk 
gesteld. Zij kunnen dan een beroep doen op hun eigen verzekering. Daarnaast is voor alle leerlingen 
een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.  
Deze verzekering kan worden aangesproken als de kinderen onder toezicht staan van school. De 
uitgebreide voorwaarden liggen op school ter inzage 
 
Dit geldt niet voor de door de oudervereniging georganiseerde uitstapjes, excursies, 
wandelvierdaagse, schoolreisjes en kampen. In de ogen van de wetgever is de oudervereniging (ze 
hebben een kamer van koophandel nummer) een officieel orgaan en dient voor haar leden (ouders 
en hun kind(eren)) zelf een WA verzekering af te sluiten.  
  

2.4 De klachtenregeling  

Over het algemeen klopt een ouder met een mogelijke klacht eerst aan bij de leraar, de directeur 
en/of de vertrouwenspersoon. Zij proberen eerst om de ouder in gesprek te brengen met degene 
waar het probleem mee/bij speelt. In de meeste gevallen zullen dan goede afspraken gemaakt 
worden. Mocht de ouder niet tevreden zijn over de uitkomst en toch nog een formele klacht willen 
indienen dan heeft de school een interne vertrouwenspersoon beschikbaar die de ouder de juiste 
weg wijst.  
Hij/zij zal de ouder naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon doorverwijzen. Voor de stichting is 
dat: dhr. J. Hoogendoorn  
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De ouder kan er ook voor kiezen rechtstreeks contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van 
de school, het CvB of de externe vertrouwenspersoon.  
De stichting heeft de klachtenregeling vastgesteld, deze vindt u hier .  
  

2.5 Veiligheidsbeleid  

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en 
krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school.  
Scholen hebben een inspanningsverplichting om een actief veiligheidsbeleid te voeren.  
Toch komt pesten ook op  onze scholen voor. Elke school heeft een personeelslid die het 
anti-pestbeleid op school coördineert en die voor ouders, kinderen en personeel dient als vast 
aanspreekpunt.  
Het bevoegd gezag van de stichting plaatst de veiligheid in een bredere context. Het veiligheidsbeleid 
van de stichting (en daarmee van de scholen) behelst:  

● Gedrag van kinderen, personeel en ouders;  
● (Vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling;  
● Zorgplicht veiligheid kinderen op school.  

  
Daarnaast zijn er documenten op schoolniveau (school specifiek) ontwikkelt. Die vindt u terug in het 
schooldeel van deze gids.  
Voorbeelden: 

- Sociaal mediaplan 
- Schoolveiligheidsplan  

 
Onderdeel van het veiligheidsbeleid en de klachtenregeling is de zogenaamde meldcode. Als de 
school het vermoeden heeft dat er sprake is  of zou kunnen zijn van huiselijk geweld, 
kindermishandeling of machtsmisbruik dan is de school wettelijk verplicht dat te melden. In de 
meeste gevallen zal de school u melden dat zij een melding doet.  
  

2.6 Protocol schorsing/verwijdering van leerlingen  

In bijzondere situaties kan de school overgaan tot het schorsen of verwijderen van kinderen. Er is 
een protocol schorsen en verwijderen waarin u alle informatie kunt terugvinden.   

  

2.7 Leerplicht en extra verlof  

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een 
uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet 
naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De informatie over de 
uitzonderingen, de daarbij behorende regels en het aanvragen van verlof is te vinden op de website 
van de scholen.  

 

2.8 Sponsoring  

Met de gelden die de Stichting ontvangt van het rijk is het “passen en meten” om alle kosten van de 
scholen te kunnen betalen. Om hier wat meer rek in te krijgen, maken de scholen graag gebruik van 
sponsoring. Zo kunnen bedrijven adverteren in schoolkrant en/of nieuwsbrief en wordt bij 
acties/feesten enz. dankbaar gebruik van bijdragen/materialen van bedrijven. Uitgangspunt daarbij 
is dat we de kinderen niet op commerciële basis bij dergelijke sponsoractiviteiten betrekken. 
We hebben de regels rondom sponsormogelijkheden beschreven in een kwaliteitskaart.  
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2.9 Aanmeldings- toelatings- en plaatsingsbeleid  

De stichting hanteert een helder beleid ten aanzien van aanmelding, plaatsing en toelating van 
nieuwe leerlingen. Een en ander is opgenomen in het protocol aannamebeleid.  
 
2.10 Privacy  

Met de komst van de nieuwe privacywet is er veel veranderd rondom delen van informatie, 
persoonsgegevens, bewaren van documenten, publiceren/ delen van namen, beeld en 
geluidsopnames enz. We doen ons uiterste best om de privacy van u en uw kind te waarborgen. In 
twee documenten staat beschreven hoe we dat vormgeven. 
 
Informatie beveiliging en privacy protocol 

Protocol meldplicht datalekken 

 
2.11 Snel navigeren  

- Gedragscode  
- Protocol schorsen en verwijderen 
- Klachtenregeling 
- Meldcode  
- Klokkenluidersregeling  

3. Samenwerkende partners  
  

 3.1 Het samenwerkingsverband Utrecht PO   

Onze scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO. In dit SWV werken  
92 basisscholen, 7 SO scholen en 4 SBO scholen samen aan Passend Onderwijs in de gemeente 
Utrecht. Het gaat bij het SWV vooral om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om 
ondersteuning die de school zelf niet kan bieden.  
Het komt ook voor dat de extra ondersteuning op school niet voldoende is. Voor die kinderen die 
meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden, is er binnen de regio speciaal 
(basis)onderwijs. Het SWV vervult bij de verwijzing naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs een 
belangrijke rol.  
Meer informatie kunt u vinden op: www.swvutrechtpo.nl   
 

3.2 Jeugd Gezondheidszorg JGZ  

Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht kunt u terecht met vragen over groei, 
ontwikkeling en opvoeding, tot en met vragen over pesten en seksualiteit.  
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten volgen het kind van -9 maanden tot 18 jaar. 
Onderzoek door JGZ gebeurt in de groepen 2 en 7. Het JGZ kijkt hoe uw kind zich lichamelijk en 
psychisch ontwikkelt. School kan en mag in overleg met de ouders ook zelf een onderzoek aanvragen  
Het kan nodig zijn dat de arts of verpleegkundige overleg met de school heeft. Dit vindt uiteraard 
alleen plaats na toestemming van de ouders.  
De JGZ is te vinden in het Julius Gezondheidscentrum, Utrechtse Heuvelrug 130-132, 3452 JA 
Vleuten, telefoon: 030-2869304.  
  

3.3 Buurtteam  

In Utrecht zijn 18 Buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in 
hun buurt. Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Ouders kunnen 
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zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk of via school. Het buurtteam werkt graag nauw 
samen met de ouders en de school.  
Er wordt gewerkt met mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Ouders beslissen zelf wie er 
betrokken en geïnformeerd wordt. Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het 
buurtteam een luisterend oor en kijkt samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen 
worden. Hulp aan een kind kan pas starten nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van 
het buurtteam. Kindgesprekken vinden alleen plaats als onderdeel van het gezinsplan. Als blijkt dat 
de hulp van het buurtteam onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische 
hulp afgeven.  
Het buurtteam  is bereikbaar via hun website:  

Buurtteam de Meern (Drie Koningenschool en Het Veldhuis) 

Buurtteam Vleuten  (De Twaalfruiter, Willibrordschool en sint Bonifatiusschool)  
 
 3.4 Gemeente Utrecht 

Als stichting hebben we regelmatig te maken met de gemeente Utrecht. 
We hebben op twee manieren contact met de gemeente. 
Beleidsontwikkeling: 

- Urechtse Onderwijs Agenda  
- Huisvestingsverordening 
- Werkgroepen die beleidsafspraken verder concretiseren 

Beleidsvolgend: 
- Huisvestingsaanvragen 
- Aanvragen subsidies 
- Schade en gebouwonderhoud 

 
3.5 Sterk VO  

Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de zgn. 
POVOprocedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is 
aangegeven hoe de overstap van de basisschool naar een school voor vervolgonderwijs verloopt. Een 
bestuurlijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van besturen van scholen van primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs zitting hebben, bewaakt dit proces en stuurt dit zo nodig bij.  Onze stichting 
participeert ook in dit overleg. 
Hier kunt u meer lezen over de POVO-procedure en hier de ouderbrochure vinden.  
  
3.6 Kind&CO tussen- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) 

 

3.6.1 Buitenschoolse opvang 

De scholen van onze stichting hebben een samenwerking met Kind & Co.  
De komende jaren zal de samenwerking versterkt worden. Gebruik maken van elkaars expertise en 
personeel is daarbij uitgangspunt. Dit alles om het aanbod aan en begeleiding van uw kind zo 
optimaal mogelijk te maken.  
Naast Kind & Co zijn er nog andere organisaties die de naschoolse opvang verzorgen, maar dan niet 
binnen onze gebouwen.  
U betaalt de kosten van de opvang zelf. Als u arbeid en zorg combineert krijgt u geld terug via de 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via de website toeslagen.nl kunt u berekenen wat u 
terugkrijgt. 
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3.6.2 Tussenschoolse opvang 

De school is verantwoordelijk voor het overblijven. Dit wordt op de verschillende scholen anders 
georganiseerd, mede afhankelijk van het lestijdenmodel dat wordt gehanteerd. Elke school kent een 
eigen regeling u kunt de specifieke informatie vinden in de desbetreffende schoolgids op de website. 
 

3.7 Transvita/PIO invalpool 

Om de vervanging van afwezig personeel (buitengewoon of ziekte verlof) te regelen, zijn we een 

samenwerking aangegaan met Transvita. Dankzij deze samenwerking kunnen we veel vervagingen 

realiseren. Helaas kunnen ze ons niet altijd voorzien van een vervanger en moet de school op zoek 

naar alternatieven. In het schooldeel leest u hoe de school het vervangingsprobleem oplost.  
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4. RK basisschool Drie Koningen 

4.1 Algemeen 
De Drie Koningen ligt in het midden van de oude 
kern van De Meern. De school heeft twee 
locaties dicht bij elkaar. De oudste locatie 
dateert van 1955 en is in 2012 geheel 
gerenoveerd, de locatie aan de Mereveldlaan is 
in 2014 nieuw gebouwd. Beide schoolgebouwen 
zijn eigentijds ingericht. 
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Het leerlingaantal schommelt rond 650 kinderen en zal gezien de ontwikkelingen in de wijk komende 
jaren enigszins afnemen.  
 
Wij hebben momenteel 25  groepen en een team van ca. 50 personeelsleden.  
Het grootste deel van het personeel zijn groepsleerkrachten. Zij zijn de spil in onze organisatie en 
zorgen voor de kwaliteit van ons onderwijs. De groepsleerkracht is samen met andere collega’s 
verantwoordelijk voor de kinderen waaraan les gegeven wordt.  
Vanwege de vele deeltijdfuncties in het onderwijs en de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet 
altijd eenvoudig om het hele jaar door de groepen optimaal te bemensen. Ouders worden tijdig 
geïnformeerd als het niet lukt om een leerkracht voor de groep te krijgen en voor welke oplossing er 
is gekozen (zie 8.5 blz. 31) 
De directeur is het aanspreekpunt voor 
kinderen en ouders. Hij is integraal 
verantwoordelijk voor de school. Hij heeft 
regelmatig overleg met de andere 
directeuren binnen de stichting en legt 
verantwoording af aan het  
College van Bestuur (CvB). 
Op onze school wordt de directeur 
ondersteund door een adjunct-directeur.  
Via www.scholenopdekaart.nl vindt u nog 
meer aanvullende en gespecificeerde 
gegevens. 
 
4.2. Waar staat onze school voor 

4.2.1 Identiteit 

De Drie Koningen werkt vanuit een katholieke identiteit.  In de dagelijkse praktijk vinden we het 
vooral belangrijk om onze kinderen kennis mee te geven van het katholieke geloof en andere religies. 
Dit doen we op een ‘open’ manier. We willen met name de verbanden tussen religies benadrukken 
i.p.v. de verschillen. Voor ons levensbeschouwelijk onderwijs maken we gebruik van de methode 
‘Hemel en aarde’ maar daarnaast besteden we ook aandacht aan burgerschapsvorming. 

4.2.2 Missie en visie 

De Drie Koningen staat voor uitstekend onderwijs. Onze ambitie is om een High Performance school 
te worden. We maken daarbij gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten. We hebben 
hoge verwachtingen van elkaar; het team, de ouders en de kinderen.  
Om tot goed en effectief leren te komen, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen op 
school. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij een basisvoorwaarde. Duidelijke regels die door 
iedereen worden nageleefd en een positieve benadering. Door positief gedrag te stimuleren, 
proberen we ongewenst gedrag te voorkomen of te verminderen. Het is belangrijk dat  kinderen een 
positief zelfbeeld ontwikkelen, zodat het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd.  
Bij ons op school krijgt ieder kind gelijke kansen. 
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4.3 De onderwijskwaliteit 

De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs staat centraal op de Drie Koningen. Dit houdt in dat 
wij systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van de leerprestaties van de kinderen 
en de effectiviteit van ons onderwijs.  
Wij noemen dit opbrengstgericht werken. Wij stellen doelen ten aanzien van de leerprestaties, 
volgen de kinderen in hun vorderingen, richten ons onderwijsprogramma en –proces daarop in, 
meten de opbrengsten, analyseren en interpreteren de gegevens en stellen afhankelijk van het 
resultaat het onderwijsprogramma bij.  
Er wordt hard gewerkt om een kennisintensieve school te zijn. De leerkrachten maken gebruik van 
het Expliciet Directe Instructiemodel (EDI). Dit houdt in dat zij kwalitatief goede lessen geven met een 
concreet geformuleerd lesdoel, een heldere instructie waarbij de kinderen actief betrokken zijn en zij 
controleren steeds of de kinderen de instructie begrijpen en op basis hiervan nemen zij beslissingen 
voor het vervolg of bijstellen van de les. 
 

4.3.1 Het volgen van de ontwikkeling  
Elke leerkracht wil weten hoe het beste kan 
worden aangesloten bij de ontwikkeling van de 
kinderen. Daarom wordt nauwkeurig bijgehouden 
wat een kind doet en wat de leraar daarvan vindt.  
Daarbij worden landelijk genormeerde toetsen van 
Cito gebruikt. Toetsgegevens en observaties 
worden op een veilige manier digitaal bewaard in 
ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). 
Op de Drie Koningen werken we met Parnassys en 
daar halen wij alle gegevens uit. Parnassys is een 
hulpmiddel voor het signaleren en registreren van 
de vorderingen van de kinderen t.o.v. zichzelf en 
t.o.v. door de school nagestreefde doelen. Het stelt 
de leerkrachten, de kwaliteitscoördinator (KC) en 
het managementteam (MT) in staat om 
systematisch van alle kinderen de vorderingen over 
kortere- en langere termijn doelen te peilen en 
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daar consequenties aan te verbinden. Vanaf de middenbouw worden de toetsresultaten, analyses en 
conclusies ook tijdens de ouder-kind gesprekken besproken. Aan de hand van een grafiek wordt 
gekeken naar sterke kanten en aandachtspunten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich 
bewust zijn van hun eigen kunnen en inzicht hebben in hun eigen leerproces.  

4.3.2 De (extra) ondersteuning 
De leerkracht stemt de inhoud van de lessen zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoefte van de 
kinderen. Wij gebruiken een kennisintensief jaarplan en hebben methoden die voldoen aan de 
kerndoelen. Al onze methoden beschrijven hoe de kinderen zich de betreffende leerstof eigen 
moeten kunnen maken. Soms lukt dat niet in acht jaar en is een jaar langer nodig. Het gaat dan nog al 
eens om kleuters die in de periode oktober t/m december vier jaar worden. Met ouders wordt dan 
vroegtijdig overlegd en gekeken of doorstroming wel/niet gewenst is in het belang van het kind. 
Voor de meeste kinderen in een jaargroep is de onderwijsbehoefte ongeveer hetzelfde. 
Sommige kinderen hebben meer zorg en aandacht nodig. De leerkracht past het onderwijs dan zo 
goed mogelijk aan, bijvoorbeeld door de lesstof of de hoeveelheid tijd die een kind krijgt aan te 
passen.  
De leerkrachten worden ondersteund door kwaliteitscoördinatoren (KC-ers). Zij coördineren de 
leerlingondersteuning en evalueren samen met de leerkrachten de resultaten.  
Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken 
welke passende begeleiding wij kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de 
context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (de groep, onderwijsbehoefte van de 
andere kinderen in een groep en expertise van de leerkracht). 
Voor kinderen met andere specifieke behoeften (bijvoorbeeld een kind met een vorm van autisme) 
kan het SWV Passend Onderwijs ingeschakeld worden (zie ook 4.3.3.). 
Indien we niet het passende onderwijs kunnen bieden, gaan we samen met de ouders op zoek naar 
een andere school.  

4.3.3 Het ondersteuningsteam (OT) 

Op de Drie Koningen werken we met een ondersteuningsteam. Het OT ondersteunt de leerkracht en 
‘u als ouder’. Het team bestaat uit de kwaliteitscoördinator (KC) , de onderwijsleer specialist en de 
directie. De KC coördineert de (extra) ondersteuning binnen de school en coacht leerkrachten waar 
nodig. Ook onderhoudt de KC alle contacten met de instanties buiten de school zoals Altrecht, de 
schoolbegeleidingsdienst, het buurtteam, de schoolarts, ambulante begeleiders etc. De consulenten 
van het samenwerkingsverband Utrecht en de KC-ers van de stichting hebben regelmatig onderling 
overleg en studiemomenten.  
Binnen onze  leerteams (bestaande uit leerkrachten) kan wekelijks de voortgang van kind(eren) 
besproken worden. 

4.3.4 Schoolondersteuningsprofiel 

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. 

Het SOP beschrijft op hoofdlijnen wat de school, naast de basis, nog meer te bieden heeft, maar ook 
wat de grenzen van de school zijn. Het gaat om de specifieke zorg die geboden kan worden, maar 

ook welke expertise er in de school direct of indirect 
aanwezig is.  Het gaat hier dan bv. om extra 
deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie, 
autisme, gedrag etc. 
In de driehoek is schematisch aangegeven dat voor de 
meeste kinderen de basis en de mogelijkheid om extra te 
ondersteunen voldoende mogelijkheden biedt. Als de 
ondersteuning die nodig is, ondanks alle inzet niet 
voldoende is, dan is er de mogelijkheid van speciaal 
(basis)onderwijs. 
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Het aantal kinderen dat door de Drie Koningschool wordt verwezen is laag en ligt onder het landelijk 
gemiddelde. 
Het SOP wordt vastgesteld door het C.v.B., nadat ook de Medezeggenschapsraad haar advies er over 
heeft gegeven. 
Het SOP is tot stand gekomen in samenwerking met alle basisscholen binnen het 
samenwerkingsverband Utrecht. 

4.3.5 Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd.  
Deze wetgeving is in het onderwijs echter nog niet uitgekristalliseerd. Informatie over de wet kunt u 
vinden op www.passendonderwijs.nl.  
Doel van de wet is dat alle kinderen het recht hebben op onderwijs waaraan ze behoefte hebben, 
zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.  
Scholen maken verplicht deel uit van het samenwerkingsverband (SWV). Onze school is verbonden 
met het SWV Utrecht PO.  Dit SWV is verantwoordelijk voor een dekkend onderwijsaanbod in de 
regio. Naast basisonderwijs is er speciaal (basis)onderwijs.  
Scholen hebben ‘zorgplicht’. Dit houdt in dat als een kind wordt aangemeld op een school, deze 
school de ‘zorgplicht’ heeft om met de ouders de meest passende plaats te zoeken binnen in het 
onderwijs. Meestal is dat de school van aanmelding, soms is dat op een andere school, afhankelijk 
van de onderwijsbehoefte van een kind. 
 
Een school mag in een aantal situaties de aanmelding van een kind weigeren.  
De volgende overwegingen kunnen hierbij een rol spelen: 

● De school kan de gevraagde en of noodzakelijk ondersteuning niet bieden; 
● Verstoring van rust of veiligheid; 
● Verhouding van onderwijs en verzorging/behandeling ; 
● Verstoring van het leerproces; 
● Gebrek aan opnamecapaciteit; 
● Katholieke grondslag van de school. 
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4.3.6 Verantwoording van de resultaten 
Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het 
onderwijs is en welk leerrendement er door het individuele kind wordt behaald. Resultaten worden 
onder andere zichtbaar door de Cito resultaten en de door de leerteams opgestelde trendanalyses. 
De leerteams gebruiken de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan 
worden, meestal ook gekoppeld aan ouder-kindgesprekken. Zo kunnen we zowel op kind-, als op 
klas- en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is 
geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten. 

4.4 Rapportage- en contactmomenten 
Aan het begin van elk schooljaar is er een ouderavond om kennis te maken in de groep van uw kind 
en op hoofdlijn te horen wat in dat schooljaar belangrijk is. 
Wij houden in november en april met ouders facultatieve gesprekken.  
In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis en ook 
dan worden ouders uitgenodigd om dit rapport met de leraar te bespreken.  
Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de 
leerkracht van uw kind. Wanneer er van onze kant aanleiding  is voor een gesprek, dan nemen we 
contact met u op.  
Er wordt in de brede zin van de onderwijskwaliteit verantwoording afgelegd aan het C.v.B. en aan de 
inspectie van het basisonderwijs. De algemene informatie over resultaten dient ook beschouwd te 
worden in het licht van de kinderen die de school bezoeken en de gezinnen waaruit zij komen.  

4.5 De resultaten van het onderwijs  

We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en 
houden de resultaten bij in een leerlingvolgsysteem 
(ParnasSys). De leerkracht in de groep observeert, toetst en 
verzamelt de gegevens van de resultaten. We gebruiken 
toetsen die aansluiten bij de lesmethodes en genormeerde 
toetsen van het Cito.  
 
Tijdens een gesprek met uw kind in groep 7 starten we met 
een gezamenlijke verkenning over de vraag welke vorm van 
VO het best passend is. In de loop van groep 8 volgt dan het 
definitieve adviesgesprek. Jaarlijks is er begin groep 8 een 
aparte voorlichtingsavond voor ouders. Kinderen maken de 
verplichte centrale eindtoets van Cito. Deze toets wordt ná 
het adviesgesprek afgenomen. Het advies van de basisschool 
wordt mede gebaseerd op de scores van cito toetsen in groep 
6 t/m 8. Het betreft de vakgebieden begrijpend lezen, 
rekenen en wiskunde en spelling. Ook de werkhouding en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt meegewogen. Het 
advies van de basisschool is bindend tenzij de citoscore tot 

een hoger advies leidt. In dat geval wordt het advies van de school naar boven bijgesteld. 
Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de zgn. 
POVO-procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. Op de website van het 
Samenwerkingsverband VO regio Utrecht-West treft u een uitgebreide ouderbrochure aan over de 
POVO procedure. Klik op: www.swvvo-ruw.nl.  
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4.5.1 De eindresultaten nader bekeken  
De laatste jaren scoren de leerlingen van groep 8 op de Cito-eindtoets boven het landelijk 
gemiddelde. De inspectie van het basisonderwijs controleert met regelmaat de kwaliteit van ons 
onderwijs. Deze constateert een voldoende niveau van kwaliteit. 

Resultaten Drie Koningen Eindtoets Cito groep 8 

  
 

Score Oordeel inspectie 

2020 door Corona crisis niet afgenomen 

2019 540,3 Voldoende 

2018 537,9 Voldoende 

2017 537,8 Voldoende 

2016 536,1 Voldoende 

4.5.2 Tevredenheidsonderzoeken 
We werken systematisch aan verbetering van de onderwijskwaliteit. We stellen ons hierbij steeds de 
vragen: 

● Doen we de goede dingen goed? 
● Vinden anderen dat ook? 
● Zien we dat terug in de resultaten? 

In november/ december 2019 hebben wij een DUO tevredenheidsonderzoeken laten 
uitvoeren en verwerken. Door gebruik te maken van deze instantie worden de resultaten van de 
school vergeleken met het stichtings gemiddelde en de landelijke benchmark.  
Voor deze peiling zijn er 3 geledingen gevraagd naar de tevredenheid op bepaalde onderdelen. 
Leerlingen:  (groepen 6-7-8) waarbij de vragen rondom sociale veiligheid die de inspectie tevens van 
ons verlangt zijn opgenomen. De vragenlijst wordt jaarlijks afgenomen. 
Ouders:  de vragenlijst wordt elke twee jaar afgenomen 
Medewerkers: de vragenlijst wordt elke twee jaar afgenomen. 
Wij analyseren de verstrekte gegevens en verwerken de conclusies in plannen van aanpak. Op basis 
van urgentie zullen de huidige jaardoelen aangepast worden of wij verwerken dit in doelen van de 
komende jaren.  
 

DUO tevredenheidsonderzoek: 2019 

Leerlingen tevredenheid 8,3 

Oudertevredenheid 7,9 

Medewerkerstevredenheid 8,4 

4.6 Dyslexie 

De aanpak van dyslexie behoort tot de basis van elke school en daarom werken wij al vanaf de 
kleutergroep met ons dyslexieprotocol. Door systematisch dit protocol te volgen, kunnen we zo snel 
mogelijk kenmerken van dyslexie signaleren en de ondersteuning bieden die nodig is. Wanneer er bij 
uw kind dyslexie is vastgesteld, dan heeft het recht op compensatie zoals meer tijd bij een toets, 
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voorleessoftware en een vergroting. Afspraken hierover worden gemaakt in samenspraak met de 
leerkracht, KC, ouders en leerling.  

5. Het onderwijs 

Op basis van het beleidsplan van de stichting en het schoolambitieplan 2019-2023 van de school zijn 
de activiteiten ter ontwikkeling en verbetering van het onderwijs geformuleerd. Het schooljaar 
2020-2021 staat in het teken van de volgende fase naar een High Performing School (HPS). We 
besteden veel tijd aan het trainen van de leerkrachten op het gebied van leerprocessen, 
leerpsychologie, het organiseren van effectieve instructie en het opzetten van de school als een 
Professionele Leergemeenschap (PLG). Vooral het doorontwikkeling van de leerteams binnen de PLG 
heeft prioriteit. Het zorgt voor een toename van het kennisniveau van het team en voor een 
kwalitatieve verdieping van het niveau waarop onderwijskundige beslissingen worden genomen.  
De plannen zijn opgesteld m.b.v. ambitie- en kwaliteitskaarten. De ambitiekaarten; visie op leren, 
visie op organiseren, visie op professionaliteit en visie op veranderen beschrijven de 
verbeteractiviteiten, maar ook de doelen en de resultaatverwachting. In kwaliteitskaarten leggen wij 
de meest voorkomende situaties binnen de school vast en wij beschrijven daarin processen die 
bestaan uit richtlijnen of protocollen. Zo blijven we scherp op de ingezette koers.  

5.1 Onderwijsactiviteiten  
Op de Drie Koningen hanteren wij een schoolbrede aanpak om succes op leer- en gedragsgebied voor 
alle kinderen te bevorderen. Ons uitgangspunt is dat wij ons onderwijs zo willen inrichten dat uw 
kind zich veilig, tevreden en gesteund voelt. Dit zien wij als een voorwaarde om te komen tot goede 
leerprestaties. Het onderwijs op onze school richt zich zoveel mogelijk op de onderwijsbehoeften. 
We proberen (preventief) systematisch en vroegtijdig kinderen te signaleren die specifieke aandacht 
nodig hebben (zie ook 4.3.4). Dat kan zijn dat er een leerachterstand ontstaat, maar ook dat we met 
een ontwikkelings- of leervoorsprong te maken hebben. Door middel van toetsen en observaties 
volgen we de ontwikkeling van de kinderen en brengen we d.m.v. analyse en diagnose de 
ondersteuningsbehoeften in kaart.  
Soms lukt het niet om ondanks alle inspanningen de juiste ondersteuning te blijven bieden. 
We maken dan gebruik van de voorzieningen die Passend Onderwijs school en kinderen kan bieden. 
 
 

 

 

 

 

19 
 



 

 

 

 

5.2 Kerndoelen op onze school 
Op onze school werken we dagelijks aan de kerndoelen van het onderwijs. De kerndoelen voor 
het basisonderwijs beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en 
kunnen. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. De Drie Koningen gebruikt 
voor alle vakken eigentijdse methoden en ondersteunende materialen. 
Kernvakken zijn: 

● Nederlands 
● Engels 
● Rekenen en wiskunde 
● Oriëntatie op jezelf en de wereld 
● Kunstzinnige oriëntatie 
● Bewegingsonderwijs 

 
Op moment van schrijven is de Drie Koningen in transitie naar een werkvorm waarin thematisch 
onderwijs centraal komt te staan. Hierdoor zullen bovenstaande vakken veelal geïntegreerd gaan 
worden. Kennis komt daarbij centraal te staan en in mindere mate de vakken. 
De leerlijnen burgerschap,  persoonlijk leiderschap (persoonsvorming) en onze RK identiteit worden 
dan verwerkt in thema-onderwijs. ICT zal dan structureel ingezet worden en Taal/Rekenen en 
Begrijpend lezen vormen een geïntegreerd onderdeel van het thematisch onderwijs. 
In de kerndoelen staan ook de verplichte  onderdelen als lessen over seksualiteit en wetenschap en 
techniek. In de lessen over seksualiteit leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en 
voorkeuren.  

5.2.1 Burgerschap en persoonlijk leiderschap  

Op de Drie Koningen ontwikkelen onze kinderen zich op sociaal- en emotioneel gebied  tot kritische 
burgers met normen en waarden die passen bij onze cultuur zodat zij een positieve bijdrage kunnen 
leveren in de pluriforme samenleving waarin wij leven. 
Wij geven lessen op basis van: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonsvorming (persoonlijk 
leiderschap). 
Dit aanbod zit in ons onderwijsprogramma gevlochten. 
Kwalificatie: het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om de snel 
veranderende 21-eeuwse maatschappij en de wereld te kunnen begrijpen. De kansen in de 
samenleving nemen toe naarmate je meer kennis hebt.  
Vanuit kwalificatie werken wij aan burgerschapsvorming om onze kinderen op sociaal en emotioneel 
gebied te ontwikkelen tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij onze cultuur. 
Daarnaast leren kinderen door persoonsvorming (persoonlijk leiderschap)  hoe zij regie kunnen 
uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving, en de gemeenschappen 
waarin kinderen (nu en later) leven.  
 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 starten we met een kinderraad. In de kinderraad kunnen 
kinderen actief meedenken over de keuzes van school en leren ze in de praktijk hoe ze anderen 
moeten vertegenwoordigen, zichzelf leren presenteren, onderhandelen en compromissen kunnen 
sluiten. 

5.2.2 Bewegingsonderwijs  
De groepen 1 en 2 gymmen meerdere keren per week in de 
speelzaal of zij spelen buiten. Vanaf groep 3 maken de kinderen 
twee keer per week gebruik van de gymzaal aan de Marehal of de 
Mereveldlaan-gymzaal. De lessen bewegingsonderwijs worden 
gegeven door een vakdocent.  
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5.2.3 ICT 

Kinderen leven in een tijd waarin informatietechnologie niet meer is weg te denken. Voor alle 
kinderen is het belangrijk om te leren hoe je veilig en goed met computers kunt omgaan. Niet alleen 
voor nu maar zeker ook voor later. 
De leerkrachten gebruiken digitale schoolborden om hun lessen te ondersteunen. In alle groepen 
maken de kinderen gebruik van computers om informatie op te zoeken of om extra te oefenen met 
bepaalde leerstof. Daarbij is van belang dat ICT altijd ondersteunend wordt ingezet en niet om de 
leerkracht te vervangen. Een goede, effectieve instructie en begeleiding door de leerkracht blijft ons 
uitgangspunt. De school maakt gebruik van Google for Education en de kinderen van groep 3-8 
maken gebruik van chromebooks. Voor de groepen 1-2 zijn Ipads aangeschaft. Hieraan gekoppeld 
hoort ook de oriëntatie op educatieve software, waardoor kinderen bijvoorbeeld kunnen oefenen 
met de leerstof. Van belang is op te merken dat de Drie Koningen onderkent dat de computer nooit 
de leerkracht kan vervangen. Zijn instructie- en feedback vaardigheden zijn onmisbaar in het 
onderwijsproces.  
 

 

5.2.4 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op onze school heerst een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin samenwerken wordt 
gestimuleerd en pesten niet wordt getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische 
strategieën en dienen als rolmodel voor gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, 
corrigeren en straffen (regie). Door het ‘modellen’ van gedrag wordt leerlingen een effectieve school 
houding aangeleerd. 
Een veilig pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een normatief kader dat alle leerlingen, ouders en 
medewerkers hanteren en uitdragen. Het pedagogisch leerklimaat maakt het leren van de leerlingen 
mogelijk (door ondersteuning en uitdaging).  
We hebben zicht op de kwaliteit van het schoolklimaat door het meten van de feitelijke- en ervaren 
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veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe 
aanleiding geven, treft de school maatregelen ter verbetering.  
We bieden kinderen daarmee veiligheid en structuur en zorgen voor duidelijkheid. Daarom hebben 
we enkele basisafspraken met elkaar gemaakt: 
Respect: 

1. Ik luister naar anderen..  
2. Ik praat op een beleefde toon. 
3. Ik accepteer een correctie. 
4. Ik sluit niet buiten. 
5. Ik zorg voor het materiaal van mezelf en van anderen. 

Veiligheid:  
1. Ik kom op voor mezelf en voor anderen. 
2. Ik loop rustig in de klas, in de gangen en in de rij. 

 
Verantwoordelijkheid: 

1. Ik houd rekening met anderen. 
2. Ik ben vriendelijk en eerlijk. 
3. Ik ken de regels en ik houd mij eraan. 
4. Ik werk samen en help anderen. 
5. Ik los problemen zelf op en anders vraag ik hulp. 

Deze afspraken hangen in elke klas en staan beschreven in onze kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat. 
 
Wij hebben een veiligheidsplan dat gaat over fysieke en sociale veiligheid. Het beleid ten aanzien van 
de fysieke veiligheid gaat o.a. over: bedrijfshulpverlening, brandalarm en –oefening, losliggende 
tegels, verkeersveiligheid om de school en veiligheid op het plein enz. 
 
Het beleid t.a.v. de sociale veiligheid is mede gebaseerd op de gedragscode van de stichting. Hierin st 
aan richtlijnen m.b.t. voorkomen van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, pesten, agressie 
en geweld, discriminatie, racisme en schending van de privacy.  
De gedragscode kunt u downloaden van de website www.rkscholenvdmh.nl.  
Het veiligheidsplan vindt u hier. 

6. De schoolorganisatie 

6.1 Leerteams 
Leerkrachten zijn de spil in onze organisatie en 
zorgen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Op de 
Drie Koningen wordt gewerkt met leerteams, 
leergroepen bestaande uit een groep leerkrachten 
die elke week bijeenkomen en de kwaliteit van het 
onderwijs bespreken.  
Kenmerkend voor het leerteam is: 

● Intensief samenwerken en samen leren; 
● Beslissingen met elkaar nemen; 
● Weten wat het doel is; 
● Handelen op basis van data, theorie en 

kennis over de kinderen; 
● Gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 

leerresultaten van kinderen nemen. 
Wij hebben de indeling leerteams als volgt 
samengesteld: 1-2-3/ 4-5 en 6-7-8. Deze leerteams 
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komen wekelijks bij elkaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
De kwaliteitscoördinator (KC)  heeft regelmatig overleg met een leerteam als er leerlingen worden 
besproken. De KC heeft een taak om in de school kinderen met extra aandacht te volgen en 
leerkrachten te ondersteunen.  De voorzitters van de leerteams hebben ook onderling 
afstemmingsoverleg met de directie van de Drie Koningen. Zo houden we met elkaar zicht op de 
onderwijsontwikkelingen en kunnen tijdig bijsturen als dat nodig is. De ontwikkeling van de 
leerteams is onderdeel van de ambitie om een High Performing School te worden/zijn. 

6.2 Groepen 
De groepen op onze school zijn overwegend homogene jaargroepen. Hierin zitten kinderen van 
ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. In de groepen 1-2 zitten kinderen van verschillende leeftijden 
4-5 en 6 jarige (heterogene groep). Als de leerlingaantallen daartoe aanleiding geven, komt het soms 
voor dat we van andere groepen een combinatiegroep maken. Komend schooljaar hebben wij 
combinatiegroep  5-6. 
We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen. We hanteren een maximale 
groepsgrootte van 30. Bij de samenstelling van de groepen wordt o.a.  gekeken naar evenredige 
verdeling jongens en meisjes, het juist wel of juist niet bij elkaar plaatsen van broer(s)/zusje(s), het 
hebben van voldoende sociale contacten, spreiding van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte. 

6.3 Doorstroming van de leerlingen 

In principe doen kinderen acht jaar over de basisschool. Dat betekent dat zij in de regel niet kunnen 
blijven zitten. In bijzondere omstandigheden kan een kind langer/korter in de groep blijven b.v. 
omdat zijn ontwikkeling daar aanleiding toe geeft. Dit wordt altijd tijdig met de ouders besproken. 
De voortgang van de ontwikkeling is dus bepalend, niet de kalenderleeftijd. Wanneer ouders en 
school het oneens zijn over al dan niet doorstromen, neemt de directeur de uiteindelijke beslissing. 

6.3.1 De overgang van groep 2 naar 3 
De overgang van de kleuters naar 
groep 3 is voor een aantal 
kinderen extra spannend. Het 
gaat vaak over de zogenaamde 
‘jonge’ kinderen die na oktober  
4 jaar zijn geworden. De inspectie 
geeft aan dat kinderen de 
basisschool in beginsel in acht 
jaar doorlopen. In deze periode 
mag het ontwikkelingsproces en 
het welbevinden van kinderen 
niet verstoord worden. De wet 
spreekt van ononderbroken 
ontwikkeling. 

Is de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind nog niet voldoende om succesvol in te kunnen 
stromen in groep 3 dan kijken wij of verlenging van groep 2 mogelijk is. Een kleuter die daarvoor in 
aanmerking komt, kan dus ca. 2 1/2 jaar in de groep 1-2 zitten. Het is echter geen zittenblijven in de 
oude betekenis van het woord. Het onderwijs sluit bij verlenging beter aan bij wat het kind al kan of 
nog niet kan.  
Voordat een dergelijke beslissing valt, wordt door de leraar van groep 1-2 tijdig met de ouders 
overlegd. Soms meerdere malen. 
De beslissing over verlenging van de kleuterperiode wordt door de directie genomen nadat dit in het 
leerteam besproken en onderbouwd is.  
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6.4 Procedure verwijzing naar het voortgezet onderwijs  

Op de Drie Koningen volgen wij de POVO procedure van de regio Utrecht-West. In de POVO 
procedure staat vermeld wanneer welke stappen doorlopen moeten worden. Op de site 
www.naarhetvo.nl vindt u de meest recente informatie hierover.  
Voor komend schooljaar betekent dit dat het voorlopig advies wordt gegeven in groep 7 tijdens de 
gespreksronde in februari/maart. Dit voorlopige advies wordt in samenspraak met de KC, leerkracht 
en een of meerdere leerkrachten van groep 8 besproken.  
In groep 8 worden de gegeven voorlopige adviezen in november nog eens bekeken. Indien nodig 
wordt een advies bijgesteld. Ook dit besluit gebeurt in samenspraak met de kwaliteitscoördinator, 
leerkracht en (indien mogelijk) de vorige leerkracht. Als het advies wordt heroverwogen, wordt u 
altijd door de leerkracht geïnformeerd door middel van een gesprek.  
In februari vinden in groep 8 de definitief adviesgesprekken plaats. De adviezen worden (net zoals in 
groep 7) besproken met de KC, leerkracht en (indien mogelijk) de vorige leerkracht. Het 
basisschooladvies is bindend. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u als ouder het Onderwijskundig 
rapport (OKR) met daarin het advies. Tijdens het adviesgesprek heeft u ook de mogelijkheid om aan 
te geven of u het eens bent met het gegeven advies.  
In april vindt de Centrale Eindtoets plaats. Mocht de score van de Centrale Eindtoets hoger zijn dan 
het gegeven advies, dan zijn wij als school verplicht om het advies te heroverwegen. Wij gaan dan 
nogmaals met de KC, leerkracht en (indien mogelijk) vorige leerkracht in gesprek om te kijken of het 
advies naar boven moet worden bijgesteld. Een hogere score op de Centrale Eindtoets is echter geen 
garantie dat het advies naar boven wordt bijgesteld.  
 

6.4.1 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

Tabel Uitstroomgegevens Drie Koningen Voortgezet Onderwijs 

Schooltype  2019 2018 2017 2016 2015 

VWO 37,6 % 37.3 % 37.3 % 25 % 21.7 % 

HAVO 26 % 34.7 % 33.3 % 23.7 % 28.9 % 

VMBO-TL 23,4 % 17.3 % 18.7 % 30.3 % 22.9 % 

VMBO 
Basis/kader 

13 % 10.7 % 10.6 % 21.1% 26.6% 

 

7. Ouders 
 
Ouders zijn volwaardig partner in onderwijs en opvoeding. Kinderen met betrokken ouders die weten 
hoe ze hun kind kunnen begeleiden ook in schoolse taken, zijn succesvoller en ervaren meer plezier 
op school dan kinderen zonder betrokken ouders. Daarom besteedt onze school veel aandacht aan 
pedagogisch partnerschap. Om het dit partnerschap tussen school en ouders zo goed mogelijk vorm 
te geven, is uitstekende communicatie belangrijk. Door middel van de voortgangsgesprekken, de 
schoolgids, onze website en berichten op ons communicatieplatform Social Schools houden wij u op 
de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind en van de school. U dient zich eenmalig op onze 
website bij het ouderportaal aan te melden om via Social Schools deel te kunnen nemen. 
Aan het begin van een schooljaar nodigt de leerkracht u uit voor een startgesprek. Hierin worden de 
wederzijdse verwachtingen uitgesproken als het gaat om het begeleiden en ondersteunen van de 
leerling. Daarnaast kan de leerkracht u uitnodigen om te overleggen over de ontwikkeling van uw 
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kind of naar aanleiding van een rapport. Ook kunt u zelf een afspraak maken met de leerkracht als u 
daar behoefte aan heeft.  
In de eerste weken van het schooljaar nodigen de leerkrachten u uit voor een informatieavond. 
Tijdens deze avond ontvangt u relevante informatie over het leerjaar waarin uw kind zit. De school is 
wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of 
verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, met name ook richting de 
ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn 
geweest of als er geen omgangsregeling is.  
 

In het kader van ouderbetrokkenheid organiseert, coördineert en ondersteunt de Oudervereniging 
(OV) activiteiten op school die buiten het onderwijsprogramma van de school vallen (zie ook 7.4). 
Komend jaar staat de herpositionering van de OV op de agenda. 
 
7.1 Aanmelding 
Als u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind, dan nodigen we u graag uit voor een 
rondleiding. De actuele data hiervoor vindt u op onze website. U kunt dan zelf een oordeel vormen 
en een indruk krijgen van ons onderwijs. Als uw kind nog geen drie jaar is, kunt u een 
vooraanmelding doen. Als u na de derde verjaardag wilt overgaan tot een definitieve aanmelding, 
dan kan uw kind worden ingeschreven. Met ouders van tweelingen maken we graag een afspraak 
over het plaatsen in een of meerdere groepen. In het kader van gewenning kunnen ingeschreven 
kleuters die bijna 4 jaar zijn twee dagdelen kennis komen maken in de klas. De nieuwe ouders 
maken, nadat zij hebben geïnformeerd in welke groep hun kind wordt geplaatst, een afspraak met de 
betreffende leerkracht. 
De directeur bepaalt uiteindelijk in welke groep de kinderen geplaatst worden. 
Wij gaan ervan uit dat kleuters die naar school gaan zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is, zullen 
ouders in voorkomende situaties gebeld worden om hun kind te verschonen. 
Van ouders die hun kind bij ons aanmelden verwachten we dat ze de grondslag van de school 
respecteren en akkoord gaan met het beleid zoals dat in de schoolgids staat vermeld. 
Uw kind is officieel ingeschreven, nadat u daarover van ons per mail een bevestiging heeft 
ontvangen. Alle formulieren vindt u op onze site. Voor de complete versie van het aannamebeleid 
klikt u hier. 
 
7.1.1 Aanmelding vanuit andere scholen 
Als u van plan bent om uw kind op onze school in te schrijven vanaf een andere school, bijvoorbeeld 
door verhuizen, dan kunt u het beste contact opnemen met de directeur. Na een oriënterend 
gesprek nemen we vervolgens contact op met de school waar uw kind op dat moment zit. Er wordt 
altijd een onderwijskundig rapport opgevraagd. Ook laten we uw kind een ochtend meedraaien op 
onze school. Op deze wijze ontstaat een zo genuanceerd mogelijk beeld over vorderingen, 
gedragingen, mogelijkheden en eventuele problemen en kunnen we zo goed mogelijk de overstap 
begeleiden. Wij willen graag dat uw kind daardoor een optimale (her)start kan maken.  
 

7.2 Leerplicht en extra verlof  

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als 
er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar 
van school wegblijven.  
Elk ongeoorloofd verzuim moet door ons gemeld worden bij de 
ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de 
leerplichtwet kan bestraft worden. Dit geldt zowel voor de 
ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als 
voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Het kan zijn 
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dat uw kind door omstandigheden de lessen op school niet kan volgen.  Bij incidenteel verlof dient u 
in verband met aansprakelijkheid een aanvraagformulier in te vullen en bij de leerkracht in te 
leveren. Bij meerdere dagen dient u zowel het aanvraagformulier in te vullen als contact op te nemen 
met de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht. 
Dit formulier kunt u downloaden vanaf onze website. 

7.3 Medezeggenschapsraad(MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden van de school. Als gekozen 
vertegenwoordiging van het ouderdeel of het personeelsdeel, geven zij advies en eventueel 
instemming over voorgenomen besluiten aan de directeur. De directeur is gemandateerd om overleg 
te voeren met de MR. Dit wordt geregeld in het MR-reglement dat op de school ter inzage ligt. 
Binnen de MR kunnen de ouders en het personeel daadwerkelijk meedenken en zo een openheid 
creëren tussen ouders, personeel en directie. De directie is verplicht om de MR tenminste twee keer 
per jaar in de gelegenheid te stellen de algemene gang van zaken met hen te bespreken. Mocht er bij 
een onderwerp geen overeenstemming bereikt worden tussen de directie en de MR, dan kan dit 
voorgelegd worden aan een geschillencommissie. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij 
het College van Bestuur. De reglementen van de MR vindt u hier. 

7.4 De Oudervereniging (OV) 

Op onze school is een oudervereniging actief. Alle ouders of verzorgers zijn lid van deze vereniging. 
De oudervereniging heeft een ondersteunende functie en helpt het team met allerlei praktische 
activiteiten, zoals het organiseren van het kerstfeest, pasen etc. De OV vraagt van de school een 
vrijwillige bijdrage om de kosten van die activiteiten te kunnen dekken.  
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering vastgesteld. De vrijwillige 
ouderbijdrage was vorig  schooljaar vastgesteld op € 40,-. Zodra de vrijwillige bijdrage voor komend 
jaar door de ALV is vastgesteld, wordt dat via de website en via social schools gecommuniceerd. 
Eén keer per jaar vindt de (openbare) algemene vergadering plaats en legt het bestuur van de OV 
verantwoording af. 
De OV ondersteunt ook activiteiten als het schoolkamp, de schoolreisjes en de schoolfotograaf.  
De bijkomende kosten, waaronder ook die voor de tussenschoolse opvang, zijn voor de ouders en 
worden niet bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Wet op de privacy  
In mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland volgens Europese richtlijnen aangescherpt. De 
stichting heeft daartoe het veiligheidsbeleid voor al haar scholen aangepast. 
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De Drie Koningen voldoet aan die nieuwe richtlijnen. De persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders 
en leerkrachten worden opgeslagen in de beveiligde digitale omgeving van ParnasSys.  
Als de kinderen naar een andere basisschool, naar het speciaal (basis)onderwijs of naar het 
voortgezet onderwijs gaan, wordt door de leerkracht een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit 
rapport gaat naar de nieuwe school, nadat het is gezien door de ouders en ondertekend door de 
directeur en/of IB-er. De wet bescherming persoonsregistratie schrijft voor dat leerlingendossiers 
niet langer dan vijf jaar mogen worden bewaard. Na deze periode worden de dossiers vernietigd. Als 
uitzondering op deze bewaartermijnen geldt het bewaren van adresgegevens van (oud)leerlingen. Dit 
is toegestaan voor reünies.  
In verband met de aangescherpte privacy-wetgeving controleren we ieder jaar weer uw toestemming 
voor het gebruik van foto’s of films van uw kind op Social Schools, ons interne online 
communicatieplatform voor ouders en medewerkers. Zie voor extra informatie het protocol 
datalekken en het privacyprotocol. 
 
7.6 Klachten 
Klachten worden bij ons op school gezien als een 
gratis advies ter verbetering. Er zijn wel 
procedureafspraken gemaakt in het 
klachtenreglement. Over het algemeen zal een 
ouder met een mogelijke klacht eerst aankloppen 
bij de leerkracht, de directeur en/of de 
contactpersoon. Deze zullen eerst proberen om de 
ouder in gesprek te brengen met degene waar het 
probleem mee/bij speelt. In de meeste gevallen 
zullen dan goede afspraken gemaakt worden. 
Mocht de ouder hierna toch nog een formele 
klacht willen indienen dan heeft de contactpersoon 
daarin alleen een verwijzende rol. Hij/zij zal de 
ouder naar de juiste persoon doorverwijzen. De 
klager kan er ook voor kiezen rechtstreeks contact 
op te nemen met de contactpersoon, het college 
van bestuur, de vertrouwenspersoon of de 
klachtencommissie. De stichting heeft de 
klachtenprotocol vastgesteld. 
De interne contactpersonen voor de Drie Koningen 
zijn: 
Marije Vuylsteke, 
Petra van Noordenburg, 
e-mailadres; ICP@rkdks.nl 

7.7 Verzekeringen  

De school heeft via het schoolbestuur o.a een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor zijn 
alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de 
kinderen op school verzekerd. De collectieve scholierenongevallenverzekering dekt (deels) de 
financiële schade die gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een 
zogenaamde schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de 
leerlingen onderweg zijn van en naar school.  
Het hebben van een eigen WA-verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet 
verplicht, maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk gesteld 
wordt voor eventuele schade, dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten worden. 
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7.8 Sponsoring 
Onder sponsoring wordt verstaan dat de school geld, goederen of diensten van bedrijven en/of 
instellingen aanneemt om extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten te kunnen 
financieren.  
De Drie Koningen volgt het sponsorbeleid van de stichting. 
Het bevoegd gezag stemt onder bepaalde voorwaarden in met sponsoring. 
Momenteel is er door het bevoegd gezag geen aanvullend beleid geformuleerd. 
Bij de formulering van aanvullend beleid dient rekening te worden gehouden met het 
instemmingsrecht van de (G)MR. 
 
8. De dagelijkse gang van zaken 

8.1 Tussen- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO) 

Tussenschoolse opvang 
Wij werken met de verkorte middagpauze. Dat betekent dat de kinderen 45 minuten middagpauze 
hebben, waarbij o.l.v. de leraar een kwartier wordt gegeten. Daarna gaan de kinderen een half uur 
buiten spelen.  Met Kind & Co zijn contractuele afspraken gemaakt om het veilig toezicht tijdens de 
pauze te organiseren. Tijdens de verkorte middagpauze staat de tussenschoolse opvang olv de 
pedagogisch medewerkers van Kind & Co. De school vraagt van de ouders een vrijwillige 
overblijfbijdrage van € 65,-  per jaar. De ouders die gebruik maken van de TSO ontvangen van de 
penningmeester van de OV een rekening.  
 
Buitenschoolse opvang 
Alle scholen van onze stichting hebben een samenwerking met Kind & Co. Het streven is om de 
samenwerking de komende jaren te versterken  voor een nog betere afstemming. Naast Kind & Co 
zijn er nog andere organisaties die de naschoolse opvang verzorgen, maar dan niet binnen onze 
gebouwen.  
Ouders betalen de kosten van de opvang zelf. Als u arbeid en zorg combineert, kunt u geld 
terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zie: www.toeslagen.nl  
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8.2 Fietsen 
Ouders en kinderen die in de buurt van de school wonen, vragen we dringend om lopend of met de 
fiets naar school te komen. Aangetoond is dat kinderen met fietsvaardigheid veiliger naar de 
middelbare school gaan. 
Op het schoolplein is fietsen niet toegestaan.  
 
8.3 Gezonde voeding en traktaties 
Op school stimuleren we om gezond te eten. Traktaties als een stukje fruit, kaas, worst of rozijnen 
zijn lekker en gezond. Voor komend jaar willen we het gezond eten en trakteren extra onder de 
aandacht van de ouders brengen. 
De leerlingen mogen in hun eigen klas trakteren. U hoeft geen traktaties mee te geven voor de 
leerkrachten. Om teleurstellingen bij leerlingen die niet voor een feestje worden uitgenodigd te 
voorkomen, verzoeken we u om geen uitnodigingen in de klas uit te (laten) delen. 
Elke dag eten de leerlingen rond tien uur fruit of groente en drinken ze water. In de middagpauze 
kunnen ze bijvoorbeeld brood, yoghurt, groente of fruit eten en water drinken. Het eten 
voor in de pauzes geeft u zelf aan uw kind mee.  

8.4 Als uw kind ziek is 

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Het 
liefst via Social Schools of telefonisch, vóór schooltijd.  
Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maak dan bij voorkeur een 
afspraak na schooltijd. In verband met aansprakelijkheid en leerplicht willen we graag dat u een 
afwezigheidsformulier invult bij de leerkracht van uw kind. Als uw kind medicijnen nodig heeft, of 
bepaalde dingen niet mag doen in verband met gezondheidsrisico’s, handelen we volgens het 
protocol medische handelingen.  

8.5 Vervanging leerkracht 

Als een leerkracht ziek is, proberen we in eerste instantie een invaller te vinden. Dat lukt helaas niet 
altijd. Soms gaat ambulant personeel voor de groep om te vervangen. Als dat niet lukt kiezen we 

voor:  
• opdelen van een groep over 
andere groepen. In kleine 
groepjes gaan de leerlingen 
naar een andere groep. Ze 
nemen dan hun eigen werk 
mee; 
• inzetten van 
onderwijsassistente. Er is dan 
een leerkracht op de 
achtergrond aanwezig om bij te 
springen; 
• naar huis sturen.  Indien we 
besluiten een groep naar huis 
te sturen, worden ouders 
hierover zo snel als mogelijk 
geïnformeerd.  
Voor ouders die geen opvang 
voor hun kind kunnen regelen, 
is op een opvangmogelijkheid.  
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8.6 Schoolreis en excursies  

De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan elk jaar op schoolreis of op een bosdag. De schoolreis gaat 
vaak naar een educatieve locatie die aansluit bij onze projecten, maar er kan ook gekozen worden 
voor een puur recreatieve bestemming zoals een pretpark.  

8.7 Kamp  

De leerlingen van groep 8 gaan, ter afsluiting van hun basisschooltijd,  in juni of juli 3 dagen op kamp 
naar Texel. Dit is een prachtige traditie, die meer dan 40 jaar geleden is begonnen. Elk jaar weer is 
het voor de kinderen een onvergetelijke gebeurtenis. 

8.8 Schoolfotograaf 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf. In overleg met de OV wordt dit georganiseerd. 
Het staat ouders vrij om tot aanschaf van de foto’s te besluiten. 
 
9 Vakanties en vrije dagen 
 
9.1  Regeling school- en vakantietijden  
Schooltijden 
De leerlingen van groep 1 stromen op hun vierde verjaardag verspreid over het jaar in. Tot hun vijfde 
jaar hoeven de leerlingen nog niet verplicht alle dagdelen naar school.  
De Drie Koningen maakt gebruik van een verkorte middagpauze van 12.15 – 12.45 uur 
Het laatste kwartier van de ochtend (van 12.00 – 12.15 uur) wordt o.l.v. de leerkracht gegeten en er 
vindt een onderwijsactiviteit plaats bv. voorlezen. Daarna volgt de eigenlijke pauze. 
 

Groep 1 t/m 8 
maandag 08.30 -12.15 en 12.45 -14.30 uur 
dinsdag 08.30 -12.15 en 12.45 -14.30 uur 
woensdag 08.30- 12.30 uur 
donderdag 08.30-12.15 en 12.45  - 14.30 uur 
vrijdag 08.30-12.15 en 12.45 – 14.30 uur 
 
Op de Drie Koningen wordt gewerkt met een lestijden model en een weekrooster dat voldoet aan de 
wettelijke eisen. De inspectie voor het basisonderwijs controleert dat regelmatig. 
In verband met het nieuwe schooltijdenmodel gaan alle kinderen 26 uur per week naar school. 
 

Vakantierooster 2020-2021 

Een actueel overzicht van vakanties en lesvrije dagen staat op onze website.  
 

 begin vakantie eind vakantie 

Herfstvakantie 17-10-2020 25-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 3-1-2021 

Voorjaarsvakantie 20-2-2021 328-2-2021 

Paasvakantie incl. Goede vrijdag) 2-4-2021 5-4-2021 

Koningsdag 27-4-2021  
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Meivakantie/Hemelvaart 1-5-2021 14-5-2021 

Pinkstervakantie 24-5-2021  

Zomervakantie 18-72021 30-8-2021 

 

Studiedagen 2020-2021 (kinderen hebben dan een vrije dag) 

Studiedag 26 augustus 2020 

Studiedag 12 oktober 2020 

Studiedag  19 februari 2021 

Studiedag  28 mei 2021 

Studiedag HPS stichting 25 november 2020 
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De medezeggenschapsraad van de Drie Koningen verklaart bij deze in te stemmen met het 
voorliggende schoolgids voor de periode 2020-2021. 
 
Plaats en datum: De Meern, 
 
Naam: Dhr./Mevr. 
 
Functie: Voorzitter MR 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
Het bevoegd gezag van Stichting RK basisscholen Vleuten, De Meern en Haarzuilens heeft 
de schoolgids voor de periode 2020-2021 vastgesteld. 
 
Plaats: en datum: De Meern, 
 
Naam:  
 
Functie: Voorzitter College van Bestuur 
 
Handtekening: 
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