CBS Op Dreef
Bruinisse

Instemmingsverklaring
Door ondertekening verklaren ouders/verzorgers in te stemmen met onderstaande, inclusief
dat wat beschreven is in de schoolgids en bijbehorende bijlagen.
Doel
Het doel van dit beleid is om vast te stellen en inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen
wat er van leerlingen, en daarmee van ouders mag en kan worden verwacht wanneer zij zich
aanmelden bij CBS Op Dreef en wat zij van de school; het bestuur, de directie en de
leerkrachten mogen en kunnen verwachten.
De identiteit van onze school
CBS Op Dreef is een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs en staat open voor
alle gezindten. Onderwijs en opvoeding vergt een gezamenlijke aanpak van school en
ouders om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Wij willen daarom een
schoolomgeving creëren waarin onze leerlingen alle optimale kansen krijgen om zich te
kunnen ontwikkelen tot gelukkige mensen. Uitgangspunt in ons dagelijks handelen is het
Christelijk geloof. We geven daar uiting aan via zingen, bidden en het vieren van Christelijke
feestdagen. Op de gevel van onze school hangt een beeld van Jezus die alle kinderen tot
zich laat komen. Zo’n school willen we zijn: waar alle kinderen welkom zijn. We proberen een
praktische invulling te geven aan de lessen die uit de Bijbel te leren zijn. We stellen ons open
en verdraagzaam op ten opzichte van andere religies en levensovertuigingen. We geloven in
wederzijds respect, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de wereld om ons heen.
Aanmelden
Voorafgaand aan een aanmelding is er een oriënterend gesprek met ouders. Dit gesprek
wordt gevoerd door de directie. Hierin wordt uitgelegd waar wij als school voor staan: onze
identiteit en onze onderwijskundige visie. Daarnaast is er ruimte voor vragen van de ouders
over de school en wordt de school getoond. Op onze website worden onze onderwijskundige
visie en onze identiteit ook nader toegelicht.
Voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn geldt: zij mogen 10 x een dagdeel komen wennen
vanaf 3 jaar en 10 maanden. In die tijd heeft de leerkracht van groep 1 ook een
intakegesprek met (een van) de ouders. Dit gesprek vindt plaats na schooltijd en duurt
ongeveer een uur. Het kind is hier niet bij aanwezig.
Voor kinderen die tussentijds instromen, bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, geldt:
zij mogen een keer komen wennen in hun nieuwe groep. Dit moment wordt in overleg met de
nieuwe leerkracht en de ouders afgesproken. Wij nemen contact op met de leverende
school. Wij vragen hierbij om het leerling dossier, inclusief toetsgegevens en andere
documenten die van belang zijn. Het is wenselijk de leerling ook mondeling (telefonisch) door
te spreken met de leverende school.
Van de ouders die hun leerling aanmelden verwachten wij dat zij de visie op onderwijs en
identiteit van de school kennen en zich houden aan de afspraken en omgangsregels zoals in
de schoolgids en op de website omschreven.
Een aantal onderdelen zullen hieronder worden gespecificeerd:
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Schooltijden
Leerlingen behoren op tijd op school te komen. De lessen beginnen om 8.30 en om 13.15
uur. Wanneer blijkt dat dit regelmatig niet lukt, zal de directie ouders hierop aanspreken. Bij
negen keer ongeoorloofde afwezigheid zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht.
Leerlingen mogen tot een kwartier voor schooltijd naar school komen. Er is dan toezicht. Na
schooltijd is aanwezigheid op het plein altijd voor eigen risico.
Deelname
1.lestijd
Alle activiteiten die door de school worden georganiseerd zijn onderdeel van het
lesprogramma. Deelname hieraan is daarom verplicht. Het merendeel van deze activiteiten
vindt plaats onder schooltijd. Indien dit niet het geval is, zullen ouders en leerlingen hiervan
tijdig op de hoogte worden gebracht. Ook dan is deelname verplicht. De uren buiten de
reguliere schooltijden tellen dan ook mee als lestijd.
2. kosten
Wanneer aan activiteiten kosten zijn verbonden, kunnen deze kosten doorberekend worden
aan de ouders. Aangezien de wet voorschrijft dat onderwijs kosteloos behoort te zijn, kunnen
deze kosten nooit een belemmering zijn tot deelname. Indien de kosten een probleem zijn,
dienen ouders contact op te nemen met de directie. Deze zal in overleg met het bestuur en
de ouders een passende oplossing zoeken.
3. religieuze bezwaren
Bij aanmelding verbinden ouders zich aan deelname aan het gehele lesprogramma, inclusief
alle daarbij horende activiteiten. Indien ouders menen dat bepaalde activiteiten in strijd zijn
met hun levensovertuiging, dan is dit geen reden tot het niet deelnemen van de leerling aan
deze activiteiten. Het lesprogramma zal altijd zorgvuldig worden samengesteld; rekening
houdend met ieders achtergrond. Echter, de identiteit en onderwijsvisie van de school zijn
hierbij leidend.
4. Gezondheid
Gezondheidsredenen kunnen aanleiding zijn voor het niet, beperkt of aangepast deelnemen
aan bepaalde activiteiten. Ouders kunnen dit ten aller tijde met de directie bespreken. De
directie neemt hierin, in overleg met het bestuur, de eindbeslissing. Voor zaken die
gezondheid aangaan kan naar een verklaring van een arts gevraagd worden.
5. voorbeelden
In onderstaand overzicht wordt een aantal voorbeelden genoemd van school-activiteiten, met
daarbij de wijze van handelen. Deze lijst is niet uitputtend.
- Bijbelvertellingen, bidden, danken, vieringen: in de klas worden regelmatig
Bijbelverhalen verteld, er wordt dagelijks gebeden en gedankt en er zijn door het jaar
heen verschillende vieringen van christelijke feesten. Het volgen van onderwijs bij
CBS Op Dreef is inclusief deze religieuze uitingen. Van leerlingen wordt verwacht dat
ze hieraan actief deelnemen. Van ouders wordt verwacht dat ze dit respecteren.
- Wereldoriëntatie: Met name in lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur kunnen
elementen voorkomen die strijdig zijn met verschillende levensovertuigingen. Voor
alle onderwerpen geldt: de taak van de school is onderwijzen, voorlichten en
informeren waarbij alle onderwerpen in principe bespreekbaar zijn, met inachtneming
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van de leeftijd en ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Naast wettelijke kaders zullen
Bijbelse waarden als naastenliefde en rentmeesterschap hierbij richtlijn zijn.
Bibliotheekbezoek: alle leerlingen halen regelmatig een boek uit de bibliotheek. Ze
zijn in principe vrij in de keuze van het boek. De leerkracht houdt er toezicht op dat de
inhoud van het boek geschikt is voor de leeftijd en ontwikkelingsfasen van het kind.
Hierbij probeert de leerkracht ook in te schatten of de inhoud eventueel in strijd is met
de levensovertuiging van het kind en/of de ouders. In dat geval zal de leerkracht een
ander boek aanraden of de ouders raadplegen.
Schoolzwemmen: alle leerlingen van desbetreffende groep nemen deel. Bij
schoolzwemmen wordt omgekleed in groepskleedkamers, onder leiding van een
leerkracht of ouder. Er is een groepskleedkamer voor jongens en ook een voor
meisjes. In de meisjeskleedkamer is het toezicht altijd door een vrouw. Onze
voorkeur gaat uit naar mannelijk toezicht bij de jongens, echter de praktijk wijst uit dat
dit niet haalbaar is. Het schoolzwemmen wordt gegeven door bevoegde
zweminstructeurs. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de school. Leerlingen dienen
zelf voor zwemkleding en een handdoek te zorgen. De gemeente vraagt een
jaarlijkse bijdrage van de ouders voor het schoolzwemmen en vervoer. (€50 in 20152016)
Bewegingsonderwijs: alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. Dit gebeurt onder
leiding van hun eigen leerkracht of een vakleerkracht BO. De leerlingen nemen
hiervoor gymkleding mee: een sportbroek, shirt en gymschoenen. Deze gaan
wekelijks mee naar huis. De groepen 1 en 2 nemen alleen gymschoenen mee. Deze
blijven op school. Zij kleden zich in de klas om, waarbij (warme) truien en strak
zittende kleding (jurk, bloes), uitgetrokken worden. Groep 3 en 4 kleden zich op de
banken in de Vanger om. Hier zitten jongens en meisjes door elkaar. Vanaf groep 5
maken leerlingen gebruik van de jongens- en meisjeskleedkamers. Leerlingen
douchen niet na de gymles in verband met de tijd.
Kamp: alle leerlingen van groep 8 gaan op kamp. De kosten hiervan bedragen €70
(2015-2016). Het kamp is 3 dagen en 2 nachten en is op een locatie buiten Bruinisse.
Leerlingen nemen hiervoor zelf een slaapzak mee en eigen kleding. Jongens en
meisjes slapen apart. Er gaan zowel mannelijke als vrouwelijke begeleiders mee. Het
programma is zowel sociaal, educatief als sportief.

Uiterlijk
Van leerlingen zowel als medewerkers verwachten we dat een ieder zich zodanig kleedt dat
een ander hier geen aanstoot aan hoeft te nemen. Aangezien dit voor iedereen anders kan
zijn, beschrijven we hier een paar voorbeelden. Deze lijst is niet uitputtend:
- Medewerkers kleden zich niet ‘te bloot’: geen spaghettibandjes, naveltruitjes,
ondergoed dat boven of onder kleding uitkomt, extreem korte broeken, etc.
- Religieuze uitingen in kleding zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn sieraden.
- Gezichts- of hoofd bedekkende kleding is niet toegestaan.
- Kleding met teksten of afbeeldingen die kwetsend kunnen zijn, zijn niet toegestaan.
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Verzorger 1
Naam: …………………………………
Datum:………………………………..
Handtekening:………………………

Verzorger 2
Naam: …………………………………
Datum:…………………………………
Handtekening:………………………

Eventueel andere verzorgers:
Naam: ……………………………………
Datum:………………………………………
Handtekening:……………………………..
Eventueel andere verzorgers:
Naam:
……………………………………………….
Datum:………………………………………
Handtekening:……………………………..
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