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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 gids willen wij u allereerst iets vertellen over 
de stichting waar de  school deel van uitmaakt, vervolgens over de school. 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  gids van de nodige praktische informatie over de stichting en de school van uw kind.

Toestemmingsverklaring: In haar vergadering van 12 april 2022 heeft de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad  instemming verleend op de basisteksten van Wijs die verwerkt worden in de 
schoolgidsen.

Wijs (Sterk onderwijs in Utrecht) is het bevoegd gezag voor katholiek primair onderwijs in Wijk 10 van 
de gemeente Utrecht. Tot de stichting behoren:Drie Koningenschool (De Meern) 
www.driekoningenschool.nl. De Tuinlanden (Vleuten/Vleuterweide) www.tuinlanden.nl. Boomgaarden 
(Vleuten/Vleuterweide) www.boomgaarden.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 Wijs 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 
medezeggenschapsraad (GMR). Het beleid wordt vastgesteld door het CvB en  het toezicht is 
georganiseerd met de Raad van Toezicht. 

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. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van 6 scholen, op 
verschillende locaties aan de rand van Utrecht en Leidsche Rijn. Onze scholen hebben in een 
grootstedelijke omgeving een  dorps karakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct 
verwacht zou worden.  

Dit is de schoolgids van de Katholieke Basisschool Driekoningen. In deze schoolgids is algemene 
informatie over onze school opgenomen. Onze website en de jaarkalender zijn hier een aanvulling op, 
zodat u alle actuele informatie beschikbaar hebt

Onze schoolgids geeft u een beeld van onze school, de werkwijze en de keuzes die we maken om het 
onderwijs vorm te geven. We vertellen iets over ons beleid, de protocollen die wij hanteren en we 
gebruiken de schoolgids ook om onze resultaten te verantwoorden. Tot slot informeren we u hoe wij 
ons onderwijs organiseren.

In het begin van het schooljaar publiceren wij de van nieuwe informatie voorziene schoolgids op 
Scholen op de kaart https://scholenopdekaart.nl.

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

Voorwoord
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Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat de inhoud u voldoende informatie geeft. Mocht u toch nog 
vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht of de directie van de school.

Het team van de Driekoningenschool
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Contactgegevens

RK basisschool Drie Koningen
Pastoor Boelenslaan 10
3454AB De Meern

 0306662489
 http://www.driekoningenschool.nl
 info@rkdks.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Dave van der Geer dave.vander.geer@rkdks.nl

Schoolleider Marja Gruters marja.gruters@rkdks.nl

schoolleider Yaelle van der Stolpe yaelle.vande.stolpe@rkdks.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

606

2021-2022

De Drie Koningenschool 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. De 
belangstelling voor onze school is hoog. Wij hebben momenteel 26 groepen. De groepen 1 t/m 4 zijn 

RK basisschool Drie Koningen, locatie Boelenslaan 
Mereveldlaan 1
3554CA De Meern
 030-6662680
De school bestaat uit twee gebouwen, op ongeveer 50m afstand van elkaar. De onderbouw is 
gesitueerd op de Mereveldlaan, de midden- en bovenbouw op de Boelenslaan. 

Extra locaties

Schoolbestuur

Wijs!
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 2.992
 http://www.wijs-utrecht.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Utrecht PO.
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gehuisvest op de Mereveldlaan en de groepen 5 t/m 8 op de Past. Boelenslaan. 

Kenmerken van de school

High Performing School

Kennisrijk curriculumAtSchool 

Evidence-informed onderwijs Veilig schoolklimaat

Missie en visie

Missie: De Drie Koningen staat voor goed onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. 
Kinderen krijgen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om hun kansen in het vervolgonderwijs 
en de maatschappij te maximaliseren. Om dit te bereiken maken wij gebruik van de meest recente 
onderwijskundige inzichten. Wij 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. Het is belangrijk dat kinderen een positief 
zelfbeeld ontwikkelen, zodat het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Bij ons op school krijgt ieder kind 
gelijke kansen.

Visie: Ons streven is dat alle kinderen effectief leren. Door onze kinderen veel kennis aan te bieden, 
kunnen ze nog meer kennis opdoen en deze toepassen in vaardigheden. Zo werken wij aan 
toekomstbestendig leren, dit doen we niet alleen in reken-, taal-en leeslessen maar dit passen we ook 
toe in de andere vakken. Wij zorgen voor goed en effectief onderwijs doordat leerkrachten zich continu 
professionaliseren. Zij analyseren, d.m.v. toetsen en observaties, hoe de kinderen in de klas het doen 
en stellen daarop hun onderwijs bij. Het MT zorgt voor effectief leiderschap zodat de leerkracht zich 
kan richten op het onderwijs en daarbij zorgen we voor voldoende ondersteuning. Het is belangrijk dat 
alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Op die manier kunnen we 
samenwerken. Onze lerende organisatie is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het 
onderwijs. Onze visie is actueel, we onderzoeken nieuwe inzichten en maken keuzes waardoor de focus 
blijft liggen op het leren en onze doelstellingen. De visie hebben we verder uitgewerkt in vier 
onderdelen: Visie op leren, visie op organiseren van het leren, visie op professionaliteit, visie op 
veranderen. U kunt hierover meer lezen in de uitgewerkte visie in de bijlage. Deze visie geeft richting 
aan de keuzes die wij als school maken (zie uitgebreid stuk over de visie in de bijlage).

1.2 Missie en visie
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Identiteit

Wijs (sterk onderwijs in Utrecht) is een unieke organisatie voor primair onderwijs binnen Nederland. 
Onze scholen zijn gebaseerd op een katholieke grondslag en algemene katholieke beginselen. Op de 
Drie Koningenschool bieden we de kinderen de inhoud van het katholieke geloof aan.

In de dagelijkse praktijk vinden we het vooral belangrijk om onze kinderen kennis mee te geven van het 
katholieke geloof en van andere religies. Wij willen de overeenkomsten tussen religies benadrukken 
i.p.v. de verschillen. Hierbij maken wij maken gebruik van de methode ‘Hemel en aarde’.

- we vieren de (meeste) katholieke feesten zoals Kerst, Driekoningen, Pasen

- we onderhouden een samenwerking met de parochie 

- we organiseren diensten in de kerk

- we lezen Bijbelverhalen voor

Wij staan ook open voor ouders die anders denken en zullen ook meewerken om, binnen onze 
mogelijkheden, ruimte te geven aan andere geloofsovertuigingen. Wij verwachten wel dat alle 
kinderen overal aan meedoen.
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Wij hebben in het schooljaar 2022-2023 27 groepen. 

We hebben de groepen homogeen gegroepeerd. Kinderen starten op de Drie Koningen in een 
homogene groep 1. We proberen combinatiegroepen te vermijden. 

Aan het eind van elk schooljaar bekijken wij de groepssamenstellingen. Er kunnen dan redenen zijn om 
de groepssamenstelling te wijzigen. De aanleiding kan dan van formatieve of organisatorische aard zijn 
maar er kan ook sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen.

Bij samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met:

• evenredige mix tussen jongens en meisjes
• broertjes en zusjes
• goede verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor de 

cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling|)
• vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4 jarigen)

Op de Mereveldlaan zitten de groepen 1 t/m 4 en in dit gebouw beschikken wij over 2 speellokalen (voor 
de gymles aan de kleuters), een grote tussenruimte die leerrijk is ingericht en 2 schoolspeelpleinen. 
Onze groepen 5 t/m 8 zitten op de Boelenslaan en wij hebben daar een grote aula, een 
bibliotheekruimte en 2 schoolspeelpleinen.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gym- en sportzaal aan de Mereveldlaan en/of in de 
sporthal de Marehal. Deze gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
5 u 45 min 5 u 45 min

Nederlandse taal

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Nederlandse taal
4 uur 4 uur 

Rekenen en wiskunde
3 u 15 min 3 u 15 min

Wereld oriëntatie
1 uur 1 uur 

Expressievakken
1 u 15 min 1 u 15 min

Godsdienst
30 min 30 min

Sociale redzaamheid
45 min 45 min

Werken/spelen
7 uur 7 uur 

Zintuigelijke 
ontwikkeling 1 u 15 min 1 u 15 min

Pauze
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 uur 5 u 15 min 4 u 45 min 3 uur 3 uur 2 u 15 min

Taal
6 uur 6 u 30 min 6 u 15 min 6 u 30 min 6 u 15 min 6 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
30 min 2 uur 2 u 45 min 3 u 15 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
45 min 1 uur 1 uur 

sociaal redzaamheid
45 min 30 min 30 min 45 min 30 min 1 uur 

pauze
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• BSO lokalen

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

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 meer 
vervangingen realiseren. Helaas kunnen ze ons, zeker in tijden waarin sprake is van veel verzuim, niet 
altijd voorzien van een vervanger en moet de school op zoek naar alternatieven. We doen altijd ons 
uiterste best om een goede oplossing te vinden voor de kinderen en onze medewerkers. 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; 

- Naar huis sturen of thuis blijven. Indien we besluiten een groep naar huis te sturen of thuis te laten 
blijven, worden ouders hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor ouders die geen opvang voor hun 
kind kunnen regelen, is op een opvangmogelijkheid.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Het team van De Driekoningen bestaat uit ca. 55 personen. Te weten: 

- Leerkrachten: zij dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen.

- Vakleerkrachten; wij werken met 2 gym vakleerkrachten voor de groepen 3 t/m 8.

- Kwaliteitscoördinatoren: zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, het 
opleiden/begeleiden van leraren en de leerlingenzorg.

- Onderwijsassistenten: zij ondersteunen leraren en groepen leerlingen.

- Administratief medewerkers : zij doen de administratie van de school en de ondersteuning. 

- Conciërges: zij zorgen voor onze schoolgebouwen en de praktische zaken om de school draaiende te 
houden. 

- Directie: De directeur vormt samen met de schoolleiders het management team. Zij (be)geleiden en 
faciliteren de school en het team bij het geven van goed onderwijs.
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Wij organiseren het aanbod van het jonge kind zelf.. 
Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf. 

Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind worden de ouders uitgenodigd voor 
een intakegesprek. Als uit de informatie die wij dan krijgen, blijkt dat het kind een VVE - traject heeft 
gevolgd, zullen wij, na toestemming van de ouders, contact opnemen met desbetreffende VVE 
organisatie. Op die manier kunnen we ons aanbod laten aansluiten op de al opgedane kennis en 
vaardigheden van het kind.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Op basis van het beleidsplan van Wijs en het schoolambitieplan 2019-2023 van de school zijn de 
activiteiten ter ontwikkeling en verbetering van het onderwijs geformuleerd. 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 onze kwaliteitskaarten leggen wij de meest voorkomende situaties binnen de 
school vast en beschrijven wij daarin processen die bestaan uit richtlijnen of protocollen. We pakken elk 
schooljaar een aantal doelen en zetten die centraal en zo houden wij de focus op onze verbeterpunten. 
Het schooljaar 2022-2023 zal onze focus wederom gericht zijn op het invoeren van het NKC 
(Nederlands Kennis Curriculum). Wij willen ook dit schooljaar twee thema’s gaan ontwerpen en 
uitvoeren in de groepen.

Zie in de bijlage een schema waarin u onze doelen en speerpunten kunt lezen voor het schooljaar 2022-
2023.

Doelen in het schoolplan 

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

In ons jaarverslag-jaarplan hebben wij een rubric jaardoelen waarin al onze doelen per schooljaar (dit 
komt uit ons schoolambitieplan) zijn uitgewerkt in de onderdelen; visie op leren, visie op organiseren, 
visie op professionaliseren en visie op veranderen. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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Wij hebben in die rubric ook een onderdeel HPS/ATSchool met de doelen die we willen behalen per 
pijler

- Lange termijn visie en doelen

- Effectief leiderschap

- Kwaliteit van medewerkers

- Open- en actiegerichtheid,

- Continue verbeteren-vernieuwen

Tevens hebben wij ook het onderdeel tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers hierin apart 
opgenomen.

Wij evalueren deze rubric twee keer per jaar en zetten nieuwe acties uit om bij te sturen. Op deze 
manier houden wij zicht op het behalen van onze doelen en hoe ver we in onze ontwikkeling zijn.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

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

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP): 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.. Als de ondersteuning die nodig is, ondanks alle inzet niet voldoende 
is, dan is er de mogelijkheid van speciaal (basis) onderwijs. 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.

Het samenwerkingsverband Utrecht PO: Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om voor 
ieder kind in Utrecht een passende  onderwijsplek te kunnen bieden. Zij zijn een belangrijke partner in 
samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, 
jeugdgezondheidszorg), kinderen en u als  ouder. Met elkaar werken we samen vanuit de 
kernpartneraanpak. Het samenwerkingsverband zet haar expertise en middelen in voor kinderen die 
iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het 
samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk  te 
komen tot de juiste ondersteuning. De school kan de consulenten betrekken door het aanvragen van 
een startgesprek, waarmee elke vorm van ondersteuning begint. Vormen van ondersteuning zijn  
bijvoorbeeld een analyse en ondersteuningstraject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een 
arrangement voor interne/externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar graag naar de website van het samenwerkingsverband: 
www.swvutrechtpo.nl. Met elkaar bereiken we het beste voor de kinderen, daar zijn we van  overtuigd! 
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Kwaliteitscoördinator, wij werken met een taalexpert groep .

Wij hebben op school een taalexpert groep waarin leerkrachten zitten die zich inzetten voor het goed 
verzorgen van ons taal onderwijs.

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

In de rol van zorgregisseur geeft de KC-er samen met de leraren de zorg voor leerlingen vorm. Hij of zij 
coacht leerkrachten op hun professioneel handelen op het gebied van passend onderwijs en zorgt dat 
zij zelfstandiger passend onderwijs vorm kunnen geven in hun klas.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij voeren ons NPO (uitgeschreven nationaal plan onderwijs) uit.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Wij hebben in alle groepen aandacht voor effectief gedrag in de school. Zie ook hoofdstuk:  Wat is de 
visie van uw school op sociale opbrengsten?

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Kwaliteitscoördinator 

In de rol van zorgregisseur geeft de KC-er samen met de leraren de zorg voor leerlingen vorm. Hij of zij 
coacht leerkrachten op hun professioneel handelen op het gebied van passend onderwijs en zorgt dat 
zij zelfstandiger passend onderwijs vorm kunnen geven in hun klas.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Wij hebben op school verschillende EHBO-ers.

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Pesten accepteren we niet. Zodra er sprake lijkt  te zijn van pesten (hetzij via eigen observatie, hetzij via 
een kind of ouder gemeld) zullen wij conform het anti-pestprotocol handelen. Dit anti-pestprotocol is 
een middel om de volgende doelstellingen te bereiken: 

- De leerkrachten signaleren en onderkennen pestgedrag.

- Het anti-pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van het voorkomen van pestgedrag, het 
tijdig signaleren van pestgedrag en het aanpakken van pestgedrag. Samenwerking tussen ouders en 
school is een basisvoorwaarde om pestgedrag te voorkomen en om te buigen. Het protocol is te vinden 
op de website van de school, onder het kopje “documenten”. De anti-pestcoördinatoren van onze 
school zijn: Debbie Peek (Boelenslaan) en Petra van Noorderburg (Mereveldlaan). Zij houden het anti-
pestprotocol onder de aandacht van het team en begeleiden betrokkenen bij het uitvoeren van het 
protocol. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Sociale en fysieke veiligheid: Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. We 
nemen een vragenlijst af via DUO Onderwijsonderzoek. Wij hebben op school geen dekkend systeem 
om de sociale veiligheid planmatig en dekkend te monitoren. Vanaf groep 5 is er een Kinderraad met 
als doel dat de kinderen spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen. De leden van de 
raad zijn vertegenwoordigers uit alle groepen 5 t/m 8. Op deze manier ervaren de kinderen dat ze 
meetellen, dat ze serieus genomen worden en dat zij bij de schoolorganisatie horen. Wij vergroten zo 
de betrokkenheid en de verantwoording, zij leren realistische en haalbare doelen te stellen, zij leren 
luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en voor terugkoppeling te zorgen naar hun groep 
en klasgenoten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Debbie Peek ICP@rkdks.nl

anti-pestcoördinator Petra van Noorderburg ICP@rkdks.nl

vertrouwenspersoon Debbie Peek ICP@rkdks.nl

vertrouwenspersoon Petra van Noordenburg ICP@rkdks.nl
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Klachtenregeling

Over het algemeen klopt een ouder met een mogelijke klacht eerst aan bij de leraar, de directeur  en/of 
de interne contactpersoon. 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, werkt de 
school met een interne contactpersoon, die de ouder de juiste weg wijst. Diegene zal de ouder naar een 
onafhankelijke externe vertrouwenspersoon doorverwijzen. De ouder kan er ook voor kiezen 
rechtstreeks contact op te nemen met  de interne contactpersoon van de school, het CvB of de externe 
vertrouwenspersoon. Wijs heeft de klachtenregeling vastgesteld, deze vindt u op de website van Wijs. 

De interne contactpersonen voor de Drie Koningen zijn: Debbie Peek (Boelenslaan), Petra van 
Noordenburg (Mereveldlaan), e-mailadres: ICP@rkdks.nl.

Voor Wijs is dat: dhr. J. Hoogendoorn.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Aan het begin van elk schooljaar is er een ouderavond om kennis te maken in de groep van uw kind en 
op hoofdlijnen te horen wat in dat schooljaar belangrijk is. Tevens maken wij in het begin van het 
schooljaar een afspraak met ouders voor een startgesprek. Bij de startgesprekken nemen we de 
overdracht als uitgangspunt en hopen we dat beide ouders naar school komen om kennis te maken. 
Dan pakken we de draad van de specifieke begeleiding op en kijken we met ouders naar de wijzigingen 
en afspraken. In november en april houden wij dan 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 leerkracht 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.

Ouders worden geïnformeerd via de wekelijkse Social Schools berichten, algemene ouderavonden over 
het schoolbeleid, informatieavonden in de klas, inloopmomenten in de klas, voortgangsgesprekken en 
info vanuit het MT door Dave van der Geer (directeur van onze school).

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders om het beste uit zichzelf te 
halen. Zowel ouders als leerkrachten hebben een actieve rol in de begeleiding van het kind en in het 
signaleren van verbeterpunten. De samenwerking tussen ouders en school is niet vrijblijvend, maar wel 
laagdrempelig, gelijkwaardig en gericht op de ontwikkeling van het kind. Het team kent deze visie en 
draagt deze ook uit. Ouders worden betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind(eren) wat 
wordt georganiseerd aan de hand van een gesprekscyclus, geplande informatieavonden, 
inloopochtenden en de wekelijkse Social Schools berichten.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• alle vieringen en activiteiten die 'extra' zijn op school

• Kerst

• Schoolkamp

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

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 hierover  is te vinden op de website van de stichting. 
De oudervereniging. Op elke school is een oudervereniging (OV) actief. De oudervereniging heeft een 
ondersteunende  functie en helpt het team met allerlei praktische activiteiten, bijvoorbeeld het 
organiseren van het  Kerstfeest en schoolreisje. 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 door de OV vastgesteld, na instemming van de MR. Als u de vrijwillige bijdrage 
niet kunt voldoen, sluit de school uw kind niet uit van activiteiten. 
Bij veel activiteiten zoals leesbevordring (bibliotheek), sportdagen, feesten, uitstapjes, excursies en 
vieringen. Verder heeft iedere groep een klassenouder die de leerkracht ondersteunt bij allerlei 
praktische zaken.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

In het kader van ouderbetrokkenheid organiseert, coördineert en ondersteunt de Oudervereniging (OV) 
activiteiten op school die buiten het onderwijsprogramma van de school vallen. 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 o.a. Sinterklaas, Kerst- en 
Paasfeest, carnaval, Koningsdag. Zij ondersteunen ook bij activiteiten als het schoolkamp, de 
schoolreisjes, afscheidsavond groepen 8, musical en de schoolfotograaf.  De OV vraagt van de ouders 
een vrijwillige bijdrage om de kosten van die activiteiten te kunnen dekken. De vrijwillige ouderbijdrage 
wordt bij ons op school (niet door de MR maar) jaarlijks tijdens de OV jaarvergadering vastgesteld.

Wij laten alle kinderen meedoen met deze extra activiteiten. Ook de kinderen van ouders die de 
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Mocht het voldoen van de ouderbijdrage (om 
welke reden dan ook) tot problemen leiden, neemt u dan tijdig contact op met de gemeente of directie 
van de school

Mogelijkheden vanuit de Gemeente m.b.t. financiële ondersteuning U-pas. De U-pas is een gratis 
pas voor mensen met een laag inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk  tegoed voor bijvoorbeeld 
zwemmen, muziekles of de bioscoop. Uw kind krijgt ook een U-pas, bijvoorbeeld voor een fiets of een 
laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het  jaar daarop. Vraag de U-pas aan via 
www.u-pas.nl/aanvragen.Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem contact op met het U-pasbureau 
via info@u-pas.nl of 088-6006300. 

Stichting Leergeld. Als uw kind niet mee kan doen aan andere activiteiten, denk aan zwem- of 
muziekles, kunt u gebruik  maken van stichting Leergeld. Deze hulp komt bovenop bestaande hulp, 
zoals bijvoorbeeld het  tegoed van de U-pas. Vul het formulier op de website 
(https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier)  in, dan nemen zij contact met u op. Als zij niet kunnen 
helpen, zoeken zij in hun netwerk naar andere  hulp. De moeite meer dan waard. Er zijn ook nog andere 
regelingen, zie daarvoor deze websites:  - www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/extras-bij-een-laag-
inkomen - www.u-centraal.nl/onzemogelijkheden 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
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 dat uw kind door 
omstandigheden de lessen op school niet kan volgen. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. Bij incidenteel 
verlof dient u in verband met aansprakelijkheid een aanvraagformulier in te vullen en naar de 
administratie te sturen. 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.

Aanmeldings-, toelatings- en plaatsingsbeleid. De stichting hanteert een helder beleid ten aanzien 
van aanmelding, plaatsing en toelating van  nieuwe leerlingen. Dit beleid is passend bij de werkwijze die 
sinds 1 oktober 2021 in Gemeente Utrecht wordt gehanteerd. Meer hierover leest u op: 
naardebasisschool.utrecht.nl. Het beleid van de stichting is te vinden op de website van de stichting. 
Voor het eerst naar de basisschool. Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de 
basisschool. 

Rondleiding. 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.

Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden 
verloopt op een centrale manier.  Voor meer informatie kunt u terecht op: 
www.naardebasisschool.utrecht.nl. Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht 
hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in 
Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen 
in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen.   

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018. De aanmelding voor een basisschool in Utrecht 
verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Het aanmeldformulier vindt 
u op de volgende site: naardebasisschool.utrecht.nl. Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de 
gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school 
neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare 
plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op 
een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd 
welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op 
de school van hun keuze te komen. In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind 
aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden 
ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment 
van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. We verwachten dat er voldoende plaats is op 
onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de 
gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de 
opgegeven termijn. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan 
plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje 
naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op de 
website www.naardebassischool.utrecht.nl. 

Aanmelden van kinderen geboren tot en met 31 september 2018. U kunt uw kind aanmelden door 
aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt dit aanmeldingsformulier vinden op onze website. Als uw 
kind al een andere basisschool bezoekt en u wilt het aanmelden op onze school, dan kunt u een 

4.4 Toelatingsbeleid
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afspraak maken voor een gesprek/rondleiding via onderstaand formulier. Of u kunt een mail sturen 
naar administratie@rkdks.nl. 

Rondleiding: Bij interesse in onze school kunt u zich aanmelden voor een rondleiding op de Drie 
Koningenschool. U kunt hier meer over lezen en inschrijven op onze website.

Toelaten en inschrijven: Als de plaats voor uw kind bevestigt is vragen we u extra informatie over uw 
kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de 
voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt 
hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met 
extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet 
mogelijk is, dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. Is uw kind al ouder dan 4 
jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven? Zie stukje aanmelding vanuit andere scholen hieronder.

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 
kwaliteitcoördinator. 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.

4.5 Extra informatie
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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, deze vindt u op de website van de stichting. 

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 
(Informatiebeveiliging en privacy protocol & Protocol meldplicht datalekken) staat  beschreven hoe we 
dat vormgeven, u vindt deze op de website van de stichting. Het samenwerkingsverband Utrecht PO 
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. 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.

Het leerlingdossier: Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden in het 
administratieprogramma ParnasSys. In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind, het 
gezin, gesprekken met ouders, toets- en rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. 
bevindingen en resultaten van onderzoeken en handelingsplannen. De Cito-resultaten worden ook 
vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Wanneer u het leerlingdossier van uw kind in wilt zien, vraagt u 
dit schriftelijk aan bij de kwaliteitscoördinator. 

Schoolverzekering voor de leerlingen: De scholen van Wijs zijn verzekerd voor Wettelijke 
Aansprakelijkheid (WA). 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 van school vallen. De uitgebreide voorwaarden liggen op 
school ter inzage. Dit geldt niet voor de door de oudervereniging georganiseerde uitstapjes, zoals de 
avondvierdaagse. In de ogen van de wetgever is de oudervereniging (indien zij beschikken over een 
eigen nummer in  het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) een officieel orgaan en dient voor 
haar leden  (ouders en hun kind(eren) zelf een WA-verzekering af te sluiten.  

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. Regelmatig wordt de vraag gesteld of wij gebruik maken van sponsoring. Hier maken wij 
graag gebruik van. Zo kunnen bedrijven adverteren in b.v. de nieuwsbrief en wordt bij 
acties/feesten 4 dankbaar gebruik gemaakt van bijdragen/materialen van bedrijven. Uitgangspunt is 
dat we de  kinderen niet op commerciële basis bij dergelijke sponsoractiviteiten betrekken. We hebben 
de  regels rondom sponsormogelijkheden beschreven in een kwaliteitskaart, te vinden op de website 
van  de stichting. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Uit onderzoek blijkt dat formatief evalueren een effectieve manier is om leerkrachten en kinderen 
inzicht te geven in het leerproces (William, 2013). Het gaat hierbij om het verzamelen van informatie 
waarmee het kind ondersteund en gestimuleerd kan worden om de volgende stap in het leerproces te 
maken. Hierbij is feedback een zeer belangrijke factor om het leren van de kinderen te bevorderen 
(Hattie&Timperley, 2007). Effectieve feedback (feedup, feedback, feedforward) levert dan ook een 
bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen wat al begrepen wordt en wat niet (Surma et al., 
2019). Door formatieve toetsen te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk krijgen zowel de 
leerkracht als het kind, meer zicht op het leerproces en de te nemen stappen daarna. De hiaten worden 
vroeg in het leerproces duidelijk en kunnen tijdig verholpen worden. Summatieve toetsen (waaronder 
CITO) zijn op de Drie Koningen ook belangrijk om een balans op te maken van het leren (Castelijns & 
Andersen, 2013). Met deze niveaubepaling kunnen resulaten van kinderen vergeleken worden met de 
norm die is vastgelegd (80% van de opgaven goed). Summatieve toetsen geven kinderen daarnaast 
ook antwoord op de vraag waar zij het voor doen en wat het effect is van hun inspanningen. Er wordt 
gewerkt met een mix van formatief- en summatief toetsen.

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van de leerlijnen die we 
invullen in ons leerlingvolgsysteem Digikeuzebord. Wij kunnen met deze volledig geïntegreerde 
toepassingen observaties en bevindingen van kinderen gedurende de dag op de tablet invullen. 
Allereerst kijken we naar welbevinden en betrokkenheid, dit zijn immers belangrijke voorwaarde voor 
een optimale ontwikkeling. Op basis van deze informatie zien we hoe het kind zich ontwikkelt ten 
opzichte van wat wij aanleren. We toetsen in groep 2 kinderen op fonemisch bewustzijn (lettertoets, 
analyse en synthesetoets). Deze toetsen geven ons een beeld van wat wij nog moeten herhalen en wie 
er nog extra begeleiding nodig heeft.

5.2 Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 

5 Ontwikkeling en resultaten
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2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

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

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

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

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

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

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

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

RK basisschool Drie Koningen
97,3%

96,9%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

25



Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

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

RK basisschool Drie Koningen
72,3%

66,8%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (56,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 9,5%

vmbo-(g)t 26,2%

vmbo-(g)t / havo 1,2%

havo 19,0%

Naar het VO:  Bij de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs wordt in de gemeente Utrecht de 
POVO procedure (Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs) gehanteerd. In deze procedure is 
aangegeven hoe de overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs 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. Op de website van Naar het VO vindt u nadere informatie 
(www.naarhetvo.nl). 

In de POVO procedure staat vermeld wanneer welke stappen doorlopen moeten worden. 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. 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. Welke 
schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?
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havo / vwo 1,2%

vwo 41,7%

onbekend 1,2%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Leren door te oefenen

WelbevindenVeiligheid en geborgenheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

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 bieden kinderen daarmee veiligheid en 
structuur en zorgen voor duidelijkheid. Daarom hebben we enkele basisafspraken met elkaar gemaakt: 
Respect: Ik luister naar anderen. Ik praat op een beleefde toon. Ik accepteer een correctie. Ik sluit niet 
buiten. Ik zorg voor het materiaal van mezelf en van anderen. Veiligheid: Ik kom op voor mezelf en 
voor anderen. Ik loop rustig in de klas, in de gangen en in de rij. Verantwoordelijkheid: Ik houd 
rekening met anderen. Ik ben vriendelijk en eerlijk. Ik ken de regels en ik houd mij eraan. Ik werk samen 
en help anderen. 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.
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 We hebben zicht op de kwaliteit van het schoolklimaat door het meten van de feitelijke- en ervaren 
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe 
aanleiding geven, treft de school maatregelen ter verbetering.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang: De scholen van Wijs 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 zorgt voor herkenbaarheid voor uw kind. Naast Kind & Co zijn er nog andere  
organisaties die 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 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  - 14:15  - 

Woensdag: middag vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 22 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Pasen 07 april 2023 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

Pinksterdagen 29 mei 2023

Belastingdienst. Via de website toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt. 

Kind&CO: buitenschoolse opvang (BSO):

Tussenschoolse opvang: De kinderen eten met de leerkracht. 

Naschoolse opvang: Wij werken samen met Kind & Co. Ons uitgangspunt is dat we gebruik maken van 
elkaars expertise en personeel. Dit alles om de 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
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Studiedagen:

28 september 2022

21 oktober 2022

6 december 2022

25 januari 2023

22 maart 2023

30 mei 2023 

21 juni 2023

Kinderen om 12.00 uur vrij op 10 juli 2022

Zomervakantie 10 juli 2023 19 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en) Tijd(en)

administratie ma-di-do-vrij 8.00 - 16.30

administratie woe 8.00 - 14.30

U kunt ook altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind via de mail of Social Schools.
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