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Voorwoord
Deze schoolgids geeft een beeld van onze kleine en dynamische school. In deze gids laten we zien hoe
we ons onderwijs nu en in de komende jaren vormgeven.
In het hoofdstuk 1 tot en met 4 beschrijven wij de visie, werkwijze en het dagritme en werkwijze van
onze school. Vanaf hoofdstuk 5 is praktische informatie terug te vinden.
Naast deze schoolgids informeren wij ouders op verschillende manieren. Wekelijks ontvangen ouders
onze digitale nieuwsbrief. Op onze website www.blinkschool.nl is meer informatie over Blink te
vinden.
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Namens het team van Blink,
Marjon Smits, schoolleider
Augustus 2021
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Deel 1 Algemene informatie
1. Onze school
Blink is een kleinschalige school van ongeveer 80 leerlingen verdeeld over vier groepen. Ons
uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk aan proberen te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften en
mogelijkheden van de kinderen. Hierbij besteden we aandacht aan de drie basisbehoeften: relatie,
autonomie en competentie. We vinden het belangrijk dat kinderen zich evenwichtig ontwikkelen op
deze drie gebieden. Dit is zichtbaar in onze visie, missie en kernwaarden. Onze leerkrachten zijn de
begeleiders van het leerproces van de kinderen. We noemen leerkrachten dan ook “begeleiders”.
Wij werken volgens de uitgangspunten van sociocratische besluitvorming. Hierin speelt de
betrokkenheid van ouders een belangrijke rol.
We zijn een algemeen bijzondere school, die open staat voor iedereen. Een algemeen bijzondere
school staat neutraal ten opzichte van levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.
Onze missie, visie, ambities en strategie
Bovenstaande komt tot uitdrukking in onze kernwaarden, missie en visie.
Onze kernwaarden / kernwoorden
Lef en liefde, groei en verbinding
Onze missie: wat is onze bedoeling?
Blink is een school waar kinderen groeien en leren in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld
om hen heen. Waar kinderen zich optimaal ontplooien in een leeromgeving die uitdagend,
avontuurlijk en ondersteunend is.
Op Blink richten we ons op de brede ontwikkeling van kinderen: een stevige basis voor de toekomst.
Ons uitgangspunt is dat de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie elk een gelijkwaardig
aandeel hebben in de groei van het kind.
Onze visie: waar gaan we voor?
Blink is een kleinschalige school met persoonlijke aandacht voor het kind. We stellen het leerproces
van de kinderen centraal. We bieden kinderen brede basiskennis en ruimte voor het ontwikkelen van
eigen initiatief en creativiteit. Zo groeien kinderen in zelfbewustzijn en in het nemen van
verantwoordelijkheid.
Blinks leerkrachten zijn de deskundige begeleiders van dit proces, zij verdiepen zich in de
belevingswereld van elk kind. Ze staan open voor wat het kind bezighoudt en nodig heeft. Ze bieden
duidelijke kaders en hebben vertrouwen in de wil van elk kind om te groeien.
Op Blink leren we van - en met elkaar. In onze sociocratische overlegstructuur worden zowel ouders,
kinderen als het team gehoord en gezien.
Onze ambities
Blink is en blijft ambitieus en in beweging met een open blik op veranderende omstandigheden en
behoeften. We werken actief aan onze ontwikkeling en richten ons daarin op:
-

de brede ontwikkeling van alle kinderen inclusief gerichte aandacht voor executieve
vaardigheden, procesgerichte feedback en de wereld om ons heen;
een doorlopende leerlijn en beredeneerd aanbod in het ochtend en middagprogramma;
het verder ontwikkelen van de uitgangspunten van de lerende school (teamleren vanuit
gezamenlijke visie, systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale modellen)
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Daarbij willen we uitdragen dat we een plek zijn waar leerlingen, ouders en begeleiders weten waar
hun verantwoordelijkheden liggen en hier vanuit betrokkenheid in onderlinge afstemming naar
kunnen handelen.
Onze strategie: hoe doen we dat?
Een stevige basis voor de toekomst
Ons uitgangspunt is dat de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie elk een gelijkwaardig
aandeel hebben in de ontplooiing van het kind. We zijn vindingrijk in het stimuleren van de brede
ontwikkeling van kinderen en besteden aandacht aan de sociaal emotionele vorming, cognitieve en
creatieve ontwikkeling. Ons zorgvuldig beredeneerde aanbod wordt regelmatig geëvalueerd. In ons
onderwijs staat het leerproces centraal. Aan het einde van het jaar ontvangen kinderen een
getuigschrift waarin we aan de hand van de drie basisbehoeften (jij en de ander, jij en leren en jij en
jezelf) de groei van het kind beschrijven.
Om dit voor Blink zo waardevolle speerpunt te waarborgen, voeren we met regelmaat
coachgesprekken en zorgen we voor procesgerichte feedback (formatief evalueren).
Pedagogisch tact als uitgangspunt voor ons handelen
Pedagogisch tact of tactvol handelen betekent voor ons dat de relatie met de kinderen gekenmerkt
wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft.
We vertrouwen erop dat elk kind de wil heeft om te groeien en zoeken samen met de leerling naar
een passende aanpak om deze groei te stimuleren.
We besteden hierbij aandacht aan de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens:
- autonomie: ruimte en respect voor eigen keuze en inbreng
- relatie: mogen zijn wie je bent en gerespecteerd worden zoals je bent, zodat je van daaruit
hetzelfde kan doen naar anderen en voor anderen
- competentie: de zin om te leren en het geloof in het eigen kunnen
We benaderen de kinderen positief en gaan na wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Tactvol
handelen gaat om oprecht contact, écht luisteren, niet oordelen en het zoeken naar verbinding en
een gezamenlijke oplossing. Begeleiders proberen zich in te leven en het gesprek open aan te gaan.
De leerling krijgt hierin ruimte voor eigen inbreng.
Verantwoordelijkheid
Op Blink stimuleren we de natuurlijke leergierigheid, nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen.
We bieden kinderen ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatief. We brengen ze vaardigheden bij
die nodig zijn om eigen keuzes te kunnen maken en een eigen mening te kunnen vormen en
verwoorden. Zo groeien kinderen in hun zelfbewustzijn. Kinderen kunnen in ons middagprogramma
vanuit hun eigen interesses keuzes maken in onderwerpen waar ze zich in verdiepen en/of in de vorm
waarin ze leerstof verwerken.
Kinderen hebben inbreng in de coachgesprekken. Daarnaast krijgen kinderen binnen duidelijke kaders
eigenaarschap in zowel het ochtend- als middagprogramma. Het nemen van verantwoordelijkheid is
voor kinderen en begeleiders niet vrijblijvend.
Binnen onze sociocratische kringenstructuur is er sprake van gelijkwaardigheid in het voeren van
gesprekken. We werken met de consentmethode, waarin iedereen uitgenodigd wordt om zijn of haar
mening te geven. We nemen gezamenlijk besluiten die de school ten goede komen.
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Voor het werken met bepaalde materialen of gereedschappen kunnen kinderen een
vaardigheidsbewijs halen. Dit vaardigheidsbewijs krijgt een leerling als hij of zij heeft laten zien te
weten hoe de materialen werken en hier verantwoordelijk mee om te gaan. We maken duidelijke
afspraken over gewenst gedrag en vertrouwen erop dat het kind deze afspraken nakomt.
Verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen
Op Blink creëren we samen een prettige leer-, werk-, en speelomgeving. Op Blink vormt het aardig
zijn voor jezelf, aardig zijn voor de ander en aardig zijn voor je omgeving de basis. We verwachten dat
iedereen hieraan bijdraagt, door zich te houden aan onze basisafspraken. In onze sociocratische
overlegstructuur leren kinderen hun eigen mening te formuleren en te kijken vanuit het perspectief
van de ander.
Op Blink stimuleren we een gezonde levensstijl. Zo bieden we ruimte tot beweging tijdens en tussen
de lessen door en besteden we aandacht aan gezonde voeding. In het middagprogramma wordt
groepsoverstijgend gewerkt. Kinderen van verschillende leeftijden werken samen.
Op Blink hebben we oog voor de wereld om ons heen. Ons onderwijs vindt niet alleen plaats binnen
de muren van ons schoolgebouw; we trekken er graag met de kinderen op uit en combineren lessen
of workshops met excursies.
In ons middagprogramma besteden we aandacht aan verschillende culturen en achtergronden. Voor
de vormgeving van een stevig aanbod in kunst- en cultuureducatie is Blink partner van Brede School
Culemborg. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de leefomgeving van de kinderen, o.a. door
middel van activiteiten rondom erfgoed.
Vanaf groep 5 is er wekelijks een nieuwskring, waarin kinderen en begeleiders de actualiteit onder de
loep nemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jeugdmedia als Kidsweek en Nieuwsbegrip.
Dynamisch partnerschap tussen kinderen, ouders en begeleiders
Ouders, kinderen en begeleiders werken samen met als doel het leren, de motivatie en de
ontwikkeling van het kind te bevorderen. Voor de herfstvakantie vindt een afstemmingsgesprek
plaats en worden afspraken gemaakt over het vervolg.
Blink als lerende school
We werken als team vanuit de uitgangspunten van de lerende school (Senge, 2008). Om verder te
groeien besteden we gericht aandacht aan de bijbehorende vijf disciplines.
1. Gemeenschappelijke visie: we bespreken wat we als school samen willen creëren.
2. Persoonlijk meesterschap: er is ruimte voor de eigen visie en persoonlijke groei.
3. Systeemdenken: we houden oog voor de samenhang van activiteiten binnen de school.
4. Mentale modellen
5. Teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar
In ons schoolplan staat de concrete uitwerking van onze ontwikkelpunten in een meerjarenplan. Een
gedetailleerde beschrijving van de opbouw van ons ochtend- en middagprogramma is opgenomen in
onze “kwaliteitskaarten”.
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2. Trinamiek
Blink maakt deel uit van de Stichting Trinamiek.
Trinamiek is een veelkleurige groep van 21 scholen in
IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw,
Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden. Elke school
heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een
katholieke-, neutraal-, bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor basisonderwijs heeft
Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs en een Onderwijs Expertise Centrum (OEC).
Trinamiek telt zo’n 4.250 leerlingen en 450 medewerkers. Trinamiek heeft een professioneel
Servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij
het college van bestuur (CvB). Meer informatie over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl.
Visie van Trinamiek
Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor
elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van buiten naar binnen, toekomstgericht
en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen verschillen in velerlei opzicht. Wat
zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek
bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij staan
de volgende drie thema’s centraal.
Boeiend onderwijs
Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van aanwezige talenten van jonge
mensen waarmee zij een waarde(n)volle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Het
onderwijs van de Trinamiekscholen doet er dus toe. Wij blijven ons onderwijs voortdurend
ontwikkelen, zodat het voor de leerlingen, ouders, leraren, de omgeving en de samenleving de
moeite waard is!
Kwaliteit is voor een belangrijk deel het gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke
betrokkenheid. Boeiend onderwijs neemt dat als vertrekpunt. Leerlingen raken gemotiveerd wanneer
ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Hoe betekenisvoller het onderwijs is, hoe groter de
betrokkenheid.
Bron: Jan Jutten, Ont-moeten

Pedagogisch tact
“Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van ieder kind”
Wij zijn voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde, vertrouwenwekkende
en stimulerende omgang van leraren met hun leerlingen eruit ziet. Dat doen wij omdat wij ervan
overtuigd zijn dat de relatie met de leerling aan de basis staat van de ontwikkeling van zijn aanwezige
talenten. En vanuit deze relatie geven wij de leerling tegelijk de ruimte om verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn eigen ontwikkeling.
Pedagogiek is de vaardigheid om in alle twijfel en onzekerheid onderscheid te maken tussen wat goed
is en wat verkeerd, passend en ongepast, in de omgang met kinderen. Van Manen noemt dit “Weten
wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen.” Het ontwikkelen van tact is het antwoord op de
prikkel om in iedere situatie met respect en aandacht te handelen. Tactvol handelen doe je
onvoorzien, onmiddellijk, situationeel en improviserend: gevoelig, ontvankelijk, bedachtzaam. Het
draait om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, respecteren, aansporen, prikkelen.
Bron: Max van Manen, Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen.

Samen
Trinamiek is een groep van 23 verschillende scholen. Omdat we verschillend zijn, hebben we elk iets
unieks bij te dragen. Wij luisteren naar elkaar en worden door elkaar verrast. Verschil brengt waarde
voort en onze samenleving berust daarop. De wereld is een complexe, interactieve ecologie waarin
diversiteit – biologisch, persoonlijk, cultureel en religieus – essentieel is. Wij zien Trinamiek als een
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levend systeem. Samen dragen we in alle diversiteit verantwoordelijkheid voor boeiend onderwijs.
Om dat vorm te geven omarmen wij de principes van de lerende organisatie: persoonlijk
meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren en systeemdenken.
Bron: Peter Senge, De vijfde discipline en Jonathan Sacks, Leven met verschil

8

3. Leerlingenzorg
Het volgen van de ontwikkeling en resultaten van
leerlingen
Kwaliteit van onderwijs gaat voor ons om veel
meer dan cijfers en citoscores. Op verschillende
manieren volgen we de brede ontwikkeling van de
kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind
zich gezien voelt in de school.
We werken vanuit het 4D model. Deze aanpak is
gebaseerd op vier pijlers: data, duiden, doelen en
doen. Wij volgen op deze manier de
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en
de vaardigheden die kinderen nodig hebben om
tot
leren
te
komen.
Ouders
zijn
samenwerkingspartners
en
worden
nauw
betrokken bij de zorg rondom hun kind. In coachgesprekken wordt met kinderen hun ontwikkeling
besproken.
Onze zorgstructuur is proactief. Door leerlingen zorgvuldig te volgen, brengen we de
onderwijsbehoeften in kaart. Zo zorgen wij dat het aanbod aansluit bij de behoeften van de groep en
de individuele leerling. De leerlingen worden drie keer per jaar besproken in een groepsbespreking
met de intern begeleider. We stellen een plan op voor de hele groep, waarin aandacht is voor
specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Wanneer nodig kan er tijdelijk extra ondersteuning
geboden worden in of buiten de groep.
Onderwijsbehoeften
We beschrijven en analyseren de ontwikkeling van de leerlingen en de groep minimaal twee keer per
jaar aan de hand van de onderwijsbehoeften. We maken op basis van deze analyse een groepsplan.
Coachgesprekken
Met de leerlingen vinden regelmatig coachgesprekken plaats waarbij alle aspecten van het leren en
leven op school aan de orde komen.
Gesprekscyclus ouders
De gesprekken met ouders hebben een belangrijke functie bij het in kaart brengen van de
ontwikkeling van het kind. Wanneer mogelijk zijn kinderen aanwezig bij deze gesprekken. Voor de
herfstvakantie wordt in overleg met ouders een startgesprek gepland. In dit gesprek maken de
begeleiders, ouders en kinderen kennis en kunnen ze de behoeftes en wensen van het kind
bespreken. Voor de voorjaarsvakantie maken de begeleiders een afspraak met de ouders om de
ontwikkeling van de kinderen te bespreken. Naast deze geplande gespreksmomenten kunnen ouders
en begeleiders zelf contact opnemen als dat gewenst is.
Leerlingvolgsysteem
Naar aanleiding van de groepsanalyse wordt door de begeleiders afgestemd onderwijs aangeboden in
de groepen.
In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd met de leerlijnen in ParnasSys, onder andere
op het gebied van samenwerken, taal, rekenen, werkhouding en denkvaardigheden. We volgen zo de
brede ontwikkeling van de kinderen Vanaf groep 3 gebruiken we methodetoetsen en observaties om
na te gaan of kinderen de aangeboden leerstof begrepen hebben. Daarnaast maken we twee keer per
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jaar gebruik van de Citotoetsen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. De resultaten
van deze toetsen zijn voor ouders in te zien via ons ouderportaal.
Vanaf groep 3 maken wij gebruik van ZIEN, een observatie-instrument waarmee we de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgen. Vanaf groep 5 vullen kinderen zelf ook een
vragenlijst in.
Formatief evalueren
Op Blink kiezen we ervoor om gericht aandacht te besteden aan het leerproces. We bespreken met
de leerlingen hun ontwikkeling en waar ze aan kunnen werken. Leerlingen hebben zelf inspraak in de
manier waarop ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen zelf ook ontwikkelpunten
aandragen. Dit heet formatieve evaluatie.
Getuigschrift
Aan het eind van het jaar krijgen de leerlingen een getuigschrift. Hierin beschrijven de begeleiders de
ontwikkeling van het kind in het afgelopen schooljaar aan de hand van de drie basisbehoeften relatie,
competentie en autonomie. Dit getuigschrift is gericht aan het kind en wordt aangevuld met foto’s.
Doubleren en versnellen
Het indelen in jaarklassen doet niet altijd recht aan de ontwikkeling van kinderen. Elk kind ontwikkelt
zich op een unieke manier. Door de kinderen goed te volgen kunnen begeleiders en ouders inschatten
of een kind eraan toe is om naar de volgende groep te gaan, te doubleren of te versnellen. Dit besluit
wordt in samenspraak genomen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel dreigt te komen mag de
school het uiteindelijke besluit nemen. Dit beleid is algemeen beleid voor alle scholen van onze
stichting.

Sociale veiligheid
Om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat op Blink hebben wij duidelijke afspraken gemaakt. Deze
afspraken worden geregeld besproken met de leerlingen. Hieronder is een samenvatting van onze
aanpak opgenomen. Meer informatie is te vinden in ons sociaal veiligheidsbeleid.
Onze regels en afspraken
Op Blink creëren we samen een prettige leer-, werk-, en speelomgeving. Het aardig zijn voor jezelf,
aardig zijn voor de ander en aardig zijn voor je omgeving vormt de basis. We verwachten dat iedereen
hieraan bijdraagt door zich te houden aan onderstaande afspraken. In de groep worden de afspraken
uitgewerkt naar groepsafspraken die passend zijn bij de leeftijdsgroep.
1. Nee is nee. We geven aan elkaar aan wat we wel of niet fijn vinden.
Op Blink mag je aangeven wat je wel of niet fijn vindt
2. Onder schooltijd blijf je op het schoolterrein. Alleen met een begeleider mag je van het terrein
af. Op Blink verwachten we dat je onder schooltijd op het terrein van de school blijft.
3. Je respecteert de fysieke ruimte van de ander. Je mag niet slaan en schoppen, en raakt alleen
iemand aan als de ander dat prettig vindt.
Op Blink verwachten we dat je de fysieke ruimte van de ander respecteert.
4. Op Blink praat je respectvol tegen en over anderen. Je mag niet schelden, beledigen, uitlachen of
pesten.
Op Blink verwachten we dat je respectvol praat tegen en over anderen.
5. Op Blink ben je op tijd in de groep.
Op Blink verwachten we dat je op tijd in je groep bent.
Consequentie: je wacht in de gang tot de dagstart is afgelopen om 9 uur.
6. Op Blink gaan we voorzichtig om met de spullen van school of van anderen.
Op Blink verwachten we dat je voorzichtig doet met spullen van school of van anderen.
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Consequentie: Als iets kwijt of kapot is vervang je deze spullen, of kom je in overleg met de
betrokkene tot een andere oplossing.
7. Op Blink werken we met vaardigheidsbewijzen.
Op Blink verwachten we dat je je aan de afspraken van de vaardigheidsbewijzen houdt
8. Op Blink gaan we wijs om met internet en social media.
Op Blink verwachten we dat je wijs met media om leert gaan.
9. Op Blink volg je de aanwijzingen van begeleiders op, zij hebben de bevoegdheid om een
beslissing te nemen, bijvoorbeeld gericht op veiligheid.
Op Blink verwachten we dat je de aanwijzingen van begeleiders opvolgt.
Bij overtreding van deze regels en afspraken volgt een gesprek met een begeleider en een passende
consequentie. Passende consequenties kunnen zijn: afspreken hoe het gedrag “goedgemaakt” kan
worden met andere betrokkenen, (tijdelijke) inname van het vaardigheidsbewijs, concrete afspraken
over welk gedrag verwacht wordt of het (tijdelijk) aanpassen van een activiteit.
Bij ernstige incidenten waarbij de veiligheid in gevaar komt worden ouders gebeld, zij halen het kind
op.
De bemiddelingskring (bmk)
Op Blink werken we met een bemiddelingskring. De bmk is een hulpmiddel voor kinderen die een
conflict of probleem hebben dat ze zelf niet op kunnen lossen. De kring bestaat uit drie kinderen en
een begeleider. Samen met de betrokken leerlingen proberen ze het probleem op te lossen of een
passende consequentie te bedenken.
Wanneer maak je gebruik van de bmk?
● Als je een frustratie, situatie of conflict hebt dat niet opgelost wordt, of vaker terug komt.
● Als je een afspraak of regel zou willen veranderen of als je vindt dat de regels die er zijn niet
nageleefd worden.
● Als je iets ziet of ervaart in een situatie bij anderen waarvan jij vindt dat dit een ongewenste
situatie is.
● Als je je zorgen maakt of wilt voorkomen dat iets erger wordt.
Weerbaarheidstraining
In onze groepen bieden we een Weerbaarheidstraining aan voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze
training wordt gegeven door een gecertificeerde begeleider. We maken bij deze training gebruik van
spel en bewegingsoefeningen. Spelenderwijs leren de kinderen sociale vaardigheden en fysieke
weerbaarheid. Door te bewegen worden de kinderen zich bewuster van hun eigen lichaam,
herkennen ze hoe ze reageren in bepaalde situaties en hoe dat voelt.
Kinderen leren zich krachtig te voelen en eigen keuzes te maken, maar ook leer je soepel mee te
bewegen met de andere en samen te werken, spelen en leven. Afhankelijk van de situatie kan
gekozen worden voor een bepaalde houding. Deze keuze is niet altijd makkelijk maar wordt
eenvoudiger als je gegrond bent. In de training oefen je het vinden van de juiste balans.
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Passend onderwijs
Het uitgangspunt van Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke
leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Het is de plicht van schoolbesturen om ervoor te
zorgen dat voor alle kinderen met speciale onderwijsbehoeften een passende plek wordt gevonden.
Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband, die
beter aansluit bij die onderwijsbehoefte. Deze ondersteuningsplicht van het bestuur geldt voor alle
kinderen die worden aangemeld of al ingeschreven zijn.
Het Samenwerkingsverband BePo
Blink is aangesloten bij het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (afgekort
BePO). BePo bestaat uit 13 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 5 gemeenten
Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. Zo’n 1.200 leraren verzorgen passend
onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in ruim 80 scholen. De schoolbesturen zorgen er met
elkaar voor dat binnen en tussen scholen goed werkende onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn
voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie is te vinden op
swvbepo.nl.
Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op
de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit
lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd
basisonderwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast
of een leerling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze
onderwijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het
onderwijs. Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de
gemeenten en met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.
De onderwijsbehoeften van kinderen variëren. Als er extra ondersteuning nodig is kunnen alle
scholen in het samenwerkingsverband advies vragen aan de schoolconsulent. Betrokkenheid van
ouders is voor ons van groot belang bij het zoeken naar een passende aanpak. Soms is het laten
uitvoeren van extern onderzoek noodzakelijk om de behoeften van een leerling in kaart te brengen
en om op basis daarvan extra ondersteuning te kunnen aanvragen.
De wijze waarop wij passend onderwijs bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel
(SOP). De afgelopen jaren hebben we op Blink gewerkt aan het opbouwen van een heldere
proactieve zorgstructuur. Binnen onze zorgstructuur staat het signaleren van onderwijsbehoeften van
leerlingen centraal. We gaan daarbij uit van hun mogelijkheden en doen aanpassingen waar dat
mogelijk is.
Door de zorgplicht die we als school vanaf 1 augustus 2014 hebben, kunnen alle leerlingen
aangemeld worden op onze school. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden moeten
we de mogelijkheden en ook onmogelijkheden van de school goed afwegen bij aanmelding van een
leerling met speciale onderwijsbehoeften. Er vindt dan altijd een aanvullend intakegesprek plaats. In
dit gesprek tussen ouders, intern begeleider en directeur, onderzoeken we wat de
begeleidingsbehoeften voor dit kind zijn. Er wordt nagegaan welke aanpassingen er nodig en mogelijk
zijn om aan deze leerling adequaat onderwijs te kunnen bieden. Als er in principe geen
belemmeringen zijn die onoplosbaar zijn, kan het kind definitief op school worden ingeschreven. Het
besluit daartoe wordt door het team met consent genomen. Wanneer er aanleiding is, wordt het
bestuur, de leerplichtambtenaar en/of specialisten uit het samenwerkingsverband geraadpleegd.
Criteria die voor onze school een belangrijke rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:
● de mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen;
● de zelfredzaamheid van de leerling;
● de zwaarte van de beperking;
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●
●
●

●
●

het gedrag van de leerling;
de aanspreekbaarheid van de leerling;
de samenstelling, sfeer en grootte van de groep waarin het kind geplaatst wordt. Onze
combinatiegroepen zijn maximaal 20-22 leerlingen groot (m.u.v. groep 1/2 vanwege instroom
gedurende het schooljaar);
de grenzen in het bieden van zorg waarmee een school te maken heeft;
de groep waarin de leerling zit. Vanaf groep 6 nemen wij bij voorkeur geen leerlingen meer aan.

Om in te kunnen schatten of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling nemen
we bij zij-instromers altijd contact op met de huidige school en plannen we een wenweek. Na deze
week wordt in het team met consent bepaald of we een leerling een passende onderwijsplek kunnen
bieden op Blink.
We kiezen er bewust voor om de groepen niet groter te laten worden dan 20-22 leerlingen. Hierdoor
kunnen we onze kindgerichte benadering in zowel ons ochtend- als middagprogramma borgen. In
groep 1/2 zal de groep groter worden vanwege instroom van leerlingen die net vier jaar zijn
geworden. We zorgen op dat moment voor extra ondersteuning in de groep.
Als de groepsgrootte van maximaal 22 leerlingen overschreden wordt, kunnen we eventuele nieuwe
aanmeldingen plaatsen op een wachtlijst. Het kleiner houden van de groepen wordt mede mogelijk
gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage (zie bijlage 3).
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4. Organisatie
Dagprogramma en onderwijsaanbod
In het ochtendprogramma werken we aan de basisvaardigheden rekenen, lezen, taal, spelling en
schrijven. In het middagprogramma worden eerst vakken als wereldoriëntatie en Engels aangeboden
in de groep. Het laatste deel van de middag is er een groepsdoorbroken workshop gericht op kunst en
cultuur, techniek en beweging. Deze workshop kiest het kind zelf per periode. Een periode loopt van
vakantie tot vakantie, aan elke periode wordt een thema gekoppeld. Tijdens de workshops worden
begeleiders uitgeroosterd voor coachgesprekken.
Vanaf groep 3 werken we met onderstaand dagrooster.
08:30 – 08:45 inloop
08:45 – 09:00 dagstart in de eigen groep
09:00 – 10:15 taal, schrijven, lezen en/of rekenen
10:15 – 10:30 kleine pauze
10:30 – 12:00 taal, schrijven, lezen en/of rekenen
12:00 – 12:30 lunchpauze
12:30 – 13.30 activiteiten in de eigen groep o.a. rondom wereldoriëntatie
13.45 – 14.45 groepsdoorbroken creatieve workshops en coachgesprekken
14:45 – 15:00 opruimen en dagafsluiting in de eigen groep
15:00 naar huis
Op woensdag gaan de kinderen om 13 uur naar huis. Op woensdag krijgen de groepen 3 t/m 8
gymles. Groep 1/2 is vrij op woensdag.
Vanaf groep 3 besteden we in de groep aandacht aan Engels. In de middag wordt aandacht besteed
aan wereldoriëntatie (mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte, tijd en verkeer) en
kunstzinnige oriëntatie (dans en drama, tekenen, muziek, cultureel erfgoed, handvaardigheid,
audiovisuele media). We stellen ons aanbod samen aan de hand van de kerndoelen en leerdoelen van
het landelijk expertisecentrum voor curriculumontwikkeling (SLO).
In groep 1/2 wordt dagelijks aandacht besteed aan bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 wordt op
woensdag bewegingsonderwijs aangeboden in sporthal Parijsch.
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Deel 2 Overige informatie
5. Contactgegevens
Team
Naam en e-mail
Minke Boersma
minke.boersma@blinkschool.nl

Functie
Begeleider

Groep
Gele groep

Esther Boas
esther.boas@blinkschool.nl

Begeleider

Gele groep

Anneriek Gremmen
anneriek.gremmen@blinkschool.nl

Begeleider

Groene groep

Sanne Visch - van den Berg
sanne.vandenberg@blinkschool.nl

Begeleider

Groene groep

Floor Kwakernaak
floor.kwakernaak@blinkschool.nl

Begeleider
MR-lid

Blauwe groep

Diana Moons
diana.moons@blinkschool.nl

Begeleider
RT/ondersteuner

Blauwe groep

Margreet van Impelen
margreet.vanimpelen@blinkschool.nl

Begeleider

Paarse groep

Marjolein Bogaard
marjolein.bogaard@blinkschool.nl

Begeleider

Paarse groep

Brittney van Ooijen
brittney.vanooijen@blinkschool.nl

Onderwijsassistent Gele en groene
groep
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Emerentia Muskens
emerentia.muskens@blinkschool.nl

Intern Begeleider
RT/ondersteuning

Melissa Raspe
melissa.raspe@blinkschool.nl
info@blinkschool.nl

Administratief
medewerker

Marjon Smits
directie@blinkschool.nl

Schoolleider

Overig
Naam
Stichting Trinamiek

Inspectie voor het basisonderwijs

Sociaal Wijkteam Culemborg-West
Kinderhuis De Fuut
Naschoolse opvang

Adres
Postbus 377
3400 AJ IJsselstein
www.trinamiek.nl
info@trinamiek.nl
info@owinsp.nl of
www.onderwijsinspectie.nl
Admiraalvlinderlaan 2
info.west@swtculemborg.nl
www.kinderhuisdefuut.nl
info@kinderhuisdefuut.nl

Overig
Schoolbestuur: Cornelie Kool (voorzitter)
030 6868444

Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspectie: 0900
1113111 (lokaal tarief)
Inloop woensdag 10-11 uur
06 46985276
Contactpersoon: Gaston Hasenack

6. ICT
Bij boeiend onderwijs in de 21e eeuw is slim gebruik van ICT onmisbaar. Digitale geletterdheid en
mediawijsheid staan hierbij centraal. Binnen Trinamiek is een project om de digitale geletterdheid van
scholen te versterken gestart.
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we chromebooks. De kinderen maken gebruik van diverse online
oefenprogramma’s. Daarnaast leren de kinderen omgaan met software om onder andere een verslag
of presentatie te maken.
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7. Gezondheid en veiligheid
Gezonde voeding
Op Blink stimuleren we gezonde voeding. We bieden schoolfruit aan en gebruiken zo min mogelijk
(geraffineerde) suiker in activiteiten en workshops. Ouders en kinderen wordt gevraagd deze
uitgangspunten te respecteren bij het meenemen van traktaties en de dagelijkse lunch. Op
feestdagen kan een uitzondering gemaakt worden op deze uitgangspunten.
Gezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid
de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
Gezondheidsonderzoeken GGD
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het
onderzoek niet uit te kleden.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de
leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder
'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden.
Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een
afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen
ouders bericht als hun kind aan de beurt is.
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft,
ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het
bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder
vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak
maken kan via (0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. Ouders van de betreffende kleuters
krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag
en of het kind goed hoort. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over
het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil
meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen
kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau,
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD regio Rivierenland en het maatschappelijk werk nauw met
elkaar samen. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG www.cjgrivierenland.nl. Ouders,
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opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via 088 0017700 hun vragen
stellen.
Infectieziekten
Scholen zijn wettelijk verplicht om in bepaalde gevallen besmettelijke ziekten te melden aan de GGD.
De GGD zal na een melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of
maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan. Op deze manier kunnen
uitbraken van infectieziekten vroegtijdig opgemerkt en bestreden worden. De school handelt hierbij
volgens de adviezen van de GGD. Persoonsgegevens worden door de school alleen na schriftelijke
toestemming van ouders/verzorgers doorgegeven aan de GGD.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij
signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van
jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij
vermoedens van geweld in huiselijke kring. Als team volgen we de vijf stappen die hieronder
weergegeven staan. Onderdeel daarvan is dat wij altijd eerst contact opnemen met de betrokkenen.

Om in stap 4 en 5 de juiste beslissing te kunnen nemen maken we gebruik van het afwegingskader
dat gemaakt is voor onderwijs en leerplicht. Voor meer informatie verwijzen wij naar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.
Verwijsindex
Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk
extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Het komt voor dat er binnen een gezin
vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat de professionals dat niet
altijd van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar
afstemmen en samenwerken en de problemen sámen met ouders en de jeugdige oplossen. De
Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg of
betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken
professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouder en de jeugdige de best passende
ondersteuning en begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en
goede afspraken tussen de verschillende professionals en het gezin. Voor meer informatie, zie
www.verwijsindexmiddennederland.nl.
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BHV
Op Blink is altijd iemand aanwezig met een geldig BHV-certificaat (bedrijfshulpverlening).
Voor de eerste hulp zijn op school EHBOmaterialen aanwezig in de groepen, keuken en het kantoor. In
de kleine keuken hangt een AED.
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8. Klachtenregeling Primair Onderwijs
Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel
uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dit zijn leerkrachten, directie en ander personeel, en ook
ouders/verzorgers, leerlingen en vrijwilligers. De bedoeling van de regeling is ervoor zorg te dragen
dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de
rechtstreeks betrokken personen en werkt ook door in de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht
kan gaan over zorg of ongenoegen, een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die
beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over
klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak
op school, maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele)
intimidatie of inbreuk op de privacy.
Voor het bespreken van een klacht is onderstaand schema van toepassing.

Vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon kan rechtstreeks en na verwijzing door de intern contactpersoon
worden benaderd. De vertrouwenspersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart.
Daarna zal zij nagaan of hij/ zij door bemiddeling het probleem/geschil kan oplossen.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders is mevrouw Rita Wielemaker. Zij is bereikbaar via email
op r.wielemaker@gimd.nl en telefonisch op 06-1073 6743.
De klachtenregeling van Trinamiek vindt u op de website van Trinamiek. Algemene informatie over
een klacht over het onderwijs indienen, vindt u op deze website van de rijksoverheid.
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9. Kringen
Hieronder geven wij aan welke kringen er in de school aanwezig zijn. In onze kringwerkwijzers staan
de verantwoordelijkheden per kring beschreven.
Schoolkring
Op Blink worden leerlingen voortdurend uitgedaagd mee te denken en mee te beslissen over het
reilen en zeilen op school, de regels en afspraken. Daartoe wordt wekelijks de schoolkring voor
leerlingen gehouden. Leerlingen kunnen opschrijven wat ze willen bespreken. Over zaken als
inrichting schoolplein, schoolreisjes, gedragsregels, vaardigheidsbewijzen, aanschaf leermiddelen enz.
Op de dag dat de schoolkring wordt gehouden worden deze punten behandeld. De besluiten die
genomen worden gelden voor iedereen.
Bemiddelingskring
Bij problemen tussen leerlingen onderling kan er een bemiddelingskring bij elkaar komen. Leerlingen
kunnen problemen of conflicten melden door een formulier in te vullen. Een begeleider zal samen
met een aantal leerlingen die niets te maken hebben met het conflict de formulieren doornemen, en
met beide partijen in gesprek gaan, om tot een goede oplossing te komen. De leerlingen in de
bemiddelingskring worden gekozen door de leerlingen in de klassenkring. Elke klas kiest twee
afgevaardigden.
Blinkkring
In de Blinkkring wordt overlegd en besloten over alle belangrijke onderwijsinhoudelijke en
organisatorische zaken. Aan deze kring nemen een ouder vanuit de ouderkring, een leerling vanuit de
schoolkring, de begeleiders en de schoolleider deel. Binnen deze kring is een kernkring van
begeleiders en schoolleider die de besluiten neemt over didactiek en pedagogiek omdat dit enkel en
uitsluitend bij hen ligt.
Ouderkring
De ouders hebben zich ook in een kring georganiseerd. Hier bespreken ze zaken die ze belangrijk
vinden. Hiervan vindt een terugkoppeling plaats aan het team en een aantal keer per jaar aan de
Blinkkring. De uitgangspunten van de ouderkring zijn samen met ouders vastgesteld:
Samen met de ouders/opvoeders werkt Blink aan een boeiende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal
in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn de ouders de spil in de verbinding tussen de
schoolpraktijk en thuis. Wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden en taakverdeling zijn helder. We
luisteren naar elkaar en informeren elkaar duidelijk en open. De school communiceert en neemt
verantwoordelijkheid voor de afspraken die ze maakt.
De ouders/opvoeders voelen zich intern betrokken bij de school. Zij voelen zich verbonden met de visie en hoe
hier in de dagelijkse praktijk op school aan gewerkt wordt. Zij ervaren aandacht voor hun unieke waarde als
ouder/opvoeder. Hun rol in de school en hun inzet zijn gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid: vanuit
plezier, uit betrokkenheid, met eigen kwaliteiten, naar eigen kracht.

Medezeggenschapsraad/ MR kring
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders en het personeel op onze
school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de ‘formele’
gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit twee begeleiders
en twee ouders/verzorgers. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan daarna met nog eens
drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Na elk
overleg wordt een samenvatting van het verslag in de nieuwsbrief geplaatst. Devergaderingen zijn
openbaar.
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt het gemeenschappelijke belang
voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek. De GMR denkt mee met het College van Bestuur van
Trinamiek, over het te voeren stichtingsbrede beleid. De GMR bestaat uit gelijke aantallen ouders en
leerkrachten die beide vanuit eigen perspectief en verantwoording adviseren dan wel instemmen. In
de GMR hebben 8 leden zitting waarvan vier ouders en vier personeelsleden van verschillende
scholen van Trinamiek. Op dit moment wordt Blink niet vertegenwoordigd in de GMR. De MR volgt de
onderwerpen die in de GMR besproken worden en kan hier op reageren of vooraf een advies
meegeven.
Afhankelijk van het onderwerp heeft elke geleding (ouders en/of begeleiders) advies- dan wel
instemmingsrecht. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar waarbij in elk geval jaarlijks de
begroting, formatie en jaarplan worden besproken.
Dit jaar wordt de MR vertegenwoordigd door:
Naam en e-mail
Joost Prosman

Ouder

E-mail
mr@blinkschool.nl

Ruth Werkhoven

Ouder

mr@blinkschool.nl

Floor Kwakernaak

Begeleider

floor.kwakernaak@blinkschool.nl

Esther Boas

Begeleider

esther.boas@blinkschool.nl

Ouderavonden
Jaarlijks worden drie algemene ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze ouderavonden wordt
aandacht besteed aan onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen. Er worden tevens twee
ouderavonden voor nieuwe ouders georganiseerd. In deze ouderavonden worden de praktische en
inhoudelijke onderwerpen nader toegelicht. Daarnaast maken ouders tijdens deze avond kennis met
het op sociocratische wijze besluiten nemen met de consentmethode door het spelen van het
consentspel.
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Veel ouders zijn op veel manieren betrokken bij Blink. In eerste instantie is deze ouderbetrokkenheid
gericht op het samen zorgdragen voor een goede begeleiding van de kinderen. Hierbij zijn de lijnen
kort en kunnen ouders en begeleiders altijd contact zoeken voor het maken van een afspraak.
Daarnaast is er sprake van een brede ouderparticipatie waarbij elke ouder een steentje bijdraagt op
een manier die bij die ouder past. Blink werkt samen met de ouders/opvoeders aan een boeiende
leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dat
gebeurt op verschillende manieren: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.
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Meeleven
● Op Blink zijn tussen 8.30-8.45 uur in alle groepen niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders
welkom om de school/groep in te lopen en zijn de begeleiders aanwezig. Op deze momenten zijn
korte uitwisselingsmomenten tussen de ouder en begeleider mogelijk over een kind, groep, school
of over de thuissituatie.
● Het begin van het schooljaar start met een ouder/kindgesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook
besproken wat wenselijk is aan verdere contactmomenten.
● Op verschillende manieren worden ouders geïnformeerd over waar de groep mee bezig is. Er is
een wekelijkse nieuwsbrief met informatie en foto’s die alle ouders ontvangen. Daarnaast brengen
de begeleiders ouders op diverse manieren op de hoogte van wat er speelt in de groep.
● In de school hangen per periode overzichten van de workshops en de kinderen die eraan
meedoen.
● De toetsresultaten van de kinderen worden niet middels een rapport meegegeven aan de
kinderen, maar worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem. Deze informatie staat per gezin in
een ouderportaal waar alle ouders in kunnen inloggen. Ook kun je in dit portaal de
gespreksnotities van de oudergesprekken teruglezen en hier eventueel op reageren.
Meehelpen
● Het team van Blink stelt aan het begin van het schooljaar een lijst samen met hand- en
spandiensten en ouders kunnen aan de hand van het ouderhulpformulier aangeven waarbij zij
willen/kunnen helpen. Ook worden oproepen via de nieuwsbrief en via het groepsnieuws
verspreid.
● Blink is een kleine school. De rol van ouders/opvoeders in het systeem en hun inzet zijn gebaseerd
op gezamenlijke verantwoordelijkheid: vanuit plezier, uit betrokkenheid, met eigen kwaliteiten,
naar eigen kracht.
● Het is bij Blink ook mogelijk om als ouder (een bijdrage aan) een workshop te geven of mee te
helpen in één van de kringen, zoals de ouderkring.
Meedenken
● Meedenken bij Blink door ouders wordt erg gewaardeerd en is ook ingepast in het sociocratische
besluitvormingsprincipe en middels de MR en ouderkring.
● Tijdens de ouderkringbijeenkomsten zijn alle ouders welkom en worden ideeën uitgewisseld. Ook
kunnen ouders aansluiten bij een van de specifieke werkgroepen en meedenken over organisatie
van feesten, kamp etc.
● Er wordt actief gevraagd aan ouders om mee te denken tijdens ouderavonden.
Meebeslissen
● In de Medezeggenschapsraad (MR)hebben twee ouders en twee begeleiders zitting. De MR kan
over diverse onderwerpen meebeslissen (zie pagina 21 en 22).
● De domeinen en mandaten van alle kringen staan uitgebreid beschreven in de kringwerkwijzers
van Blink, zie www.blinkschool.nl/ouders/informatie.

Ouders & onderwijs
Veel relevante informatie over het onderwijs en scholen in Nederland is te vinden op de website
Ouders & Onderwijs. Het landelijke informatiepunt Ouders & Onderwijs is bereikbaar via
088-6050101 of per mail via vraag@oudersonderwijs.nl.
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10. Ouderbijdrage
Om extra inspanningen voor vernieuwend onderwijs te
kunnen leveren wordt van de ouders een grotere
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd dan op de meeste
scholen. Aan het eind van elk schooljaar wordt aan de
ouders tijdens een ouderavond consent gevraagd over
de hoogte van deze bijdrage. De bijdrage wordt geïnd
door de stichting Vrienden van Vernieuwend
Onderwijs.
Aan het begin van ieder schooljaar gaat de stichting
met alle ouders m.b.t. het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een schriftelijke overeenkomst
aan. Ouders zijn vrij in het bepalen van de hoogte van het bedrag dat ze jaarlijks willen bijdragen. Dat
kan in één keer, maar mag ook in 10 termijnen.
Activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd kunnen worden zijn o.a. extra
ondersteuning, bijdrage aan vernieuwing, extra inzet voor workshops en coachgesprekken en het
klein kunnen houden van de groepen. Jaarlijks wordt aangegeven waar het bedrag aan besteed
wordt.
Dit schooljaar is de totale ouderbijdrage waarop consent is verleend €25000. Ouders kunnen rond de
zomervakantie aangeven welk bedrag zij willen en kunnen bijdragen voor het nieuwe schooljaar.
Ouders betalen de bijdrage naar draagkracht aan de St. Vrienden van Vernieuwend Onderwijs. Ook
andere partijen kunnen en mogen een bijdragen geven. Deze stichting heeft een eigen bestuur,
zonder invloed op de beleidsvorming dan wel de beleidsuitvoering van de school. Indien de school
voor extra activiteiten financiële middelen tekort komt, kan zij hiervoor een aanvraag indienen bij de
stichting. Ook andere partijen mogen een bijdragen aanvragen bij de stichting. In bijlage 3 staat meer
informatie opgenomen over de ouderbijdrage.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat
hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat
willen we uiteraard ook niet.
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11. Overig
Jeelo
Blink biedt wereldoriëntatie aan met Jeelo. We werken met projecten waarin aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur geïntegreerd worden aangeboden. Binnen deze projecten is veel ruimte voor
kinderen om zelf te ontdekken en zo tot leren te komen. Vrijwel dagelijks wordt aan zo’n project
gewerkt in de groep. We plannen 5 tot 6 projecten per jaar in, alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde
project bezig. Dit project is uitgewerkt in een eigen deelproject passend bij de leeftijd van de groep.
De projecten beginnen met een gezamenlijke start met de hele school.
Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren.
Samen leven
De eerste pijler is Samen leven. De projecten van Jeelo zorgen voor interactie tussen de school en de
omgeving buiten de school. De leeromgeving is dus niet alleen de school zelf, maar ook de
samenleving. Dit vergroot de betrokkenheid van de leerling en dat is de voorwaarde voor echt en
zinvol leren. Input van maatschappelijke organisaties is daarmee een belangrijke meerwaarde voor
Jeelo.
Samen werken
De tweede pijler is Samen werken. Hierbij gaat het erom dat de kinderen samen aan een resultaat
werken tijdens een project. Daardoor is er aandacht voor verschillende competenties als
samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren, leren en bewegen. De kinderen leren
afspraken maken, onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen en
elkaar feedback geven en ontvangen.
Zelfstandig leren
De derde pijler van Jeelo is Zelfstandig leren. Hierbij is het individuele leerresultaat van de leerling het
uitgangspunt. Het gaat om een continue ontwikkeling, een doorgaande leerlijn. ‘leren leren’ staat
hierbij centraal, waarbij er aandacht is voor verschillen in leerstijlen en differentiatie.
Meer informatie over jeelo vind je in dit filmpje en op www.jeelo.nl.
Leerplicht en verlof
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op
de maatschappij en de arbeidsmarkt. Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar
wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt
op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor
een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een
speciale regeling. Dat houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit
moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en
de regeling vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.
Als ouder of verzorger van het kind kan je onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen.
In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.
Een verzoek voor extra vakantieverlof vraag je minimaal acht weken van tevoren schriftelijk (per mail)
aan bij de directeur van de school. Toestemming voor extra vakantie buiten de schoolvakantie voor
een kind vanaf vijf jaar, wordt bijna niet gegeven. Ga je zonder toestemming toch buiten de
schoolvakanties om op vakantie dan maakt de leerplichtambtenaar een procesverbaal op.
Voorwaarden voor verzoek van verlof kan je hier nalezen.
Natuur- en milieueducatie (NME)
Mensen worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die van invloed zijn op hun (fysieke)
leefomgeving. NME is het vakgebied dat mensen stimuleert om keuzes te maken die bijdragen aan
een duurzame toekomst. Uitgangspunt daarbij is dat deze ‘duurzame keuzes’ essentieel zijn om de
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aarde bewoonbaar en leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Om duurzame keuzes te
maken, is het nodig dat mensen kennis hebben over hoe hun leefomgeving in elkaar zit en welk effect
hun keuzes daarop hebben (kennis). Deze kennis samen met concrete ervaringen die buiten
plaatsvinden, zorgen ervoor dat mensen het belangrijk gaan vinden om zorgzaam om te gaan met
hun leefomgeving (houding). En deze positieve houding zorgt er voor dat mensen ook daadwerkelijk
hun gedrag gaan veranderen (gedrag).
Op Blink maken we gebruik van leskisten en gastlessen van de NME om onze workshops te verdiepen
en aandacht te besteden aan het duurzaam omgaan met de leefomgeving.
ParnasSys, administratie, leerlingvolgsysteem en ouderportaal
Om de leerlingen goed te kunnen volgen, houden wij van iedere leerling een digitaal dossier bij in
ParnasSys. Hierin staan gegevens over het gezin, afspraken met ouders/verzorgers, eventuele
handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), observaties, toetsgegevens
(niet-methodetoetsen van CITO en methodetoetsen), gespreks- en onderzoeksverslagen en
rapportagegegevens. Door het bijhouden van de ontwikkelingen van de leerlingen in een
leerlingvolgsysteem kunnen wij de vorderingen van een kind vanaf de komst hier op school tot aan
groep 8 goed volgen. Dit leerlingdossier is voor de ouders/verzorgers van de leerling ter inzage.
Ouders krijgen inloggegevens van het Ouderportaal van ParnasSys. In het ouderportaal kunnen de
algemene gegevens van het kind aangepast worden, ook kunnen ouders een overzicht opvragen van
absentie, verslagen van gesprekken en van de toetsscores.
Privacy
Zowel op de scholen van Trinamiek als binnen de stichting vinden we de bescherming van (persoons-)
gegevens en privacy erg belangrijk. We verwerken persoonsgegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vragen hierover kan je mailen naar fg@trinamiek.nl. Voor
het gebruik van persoonsgegevens hanteren wij de volgende vragen:
1. Doelbepaling en doelbinding: waarvoor gebruik je persoonsgegevens? Wat is hiervoor het doel?
En gebruik je ze alleen voor dat doel?
2. Grondslag: is er een wettelijke grondslag, of een noodzaak voor wat onze publiekrechtelijke taak
is? Zo niet, dan moeten we toestemming vragen.
3. Data minimalisatie: gebruik we niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor 1 en 2?
4. Transparantie: heb ik de betrokkenen goed geïnformeerd over het doel, de aard en de doelgroep
van de gegevens?
5. Data-integriteit: zijn de gegevens juist (correct) en voor de juiste personen op de juiste tijd en
plaats beschikbaar?
De school is wettelijk verplicht bij vertrek van een leerling naar een nieuwe school een
onderwijskundig rapport op te stellen en dit op te sturen naar de nieuwe school. De ouders
ontvangen hiervan een afschrift (art. 42 Wet op het Primair Onderwijs). Alle door ons geregistreerde
gegevens zijn beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Er is een geheimhoudingsplicht voor het
bestuur en medewerkers.
Voor het maken en (online) verspreiden van beeldmateriaal van uw kind en/of het verspreiden van
uw adresgegevens via de adressenlijst van de klas zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.
Meer informatie op de website van Trinamiek onder regelingen.
Schoolkamp
Jaarlijks gaat de hele school op kamp in september. De kinderen van groep 1/2 gaan één dag mee.
Vanaf groep 3 mogen kinderen een nachtje blijven slapen. Elk jaar heeft het kamp een thema. De
thema’s van de afgelopen jaren waren de Middeleeuwen en de Pruikentijd. Dit jaar is het thema “DE
Olympische Spelen”.
Aan het einde van het schooljaar wordt voor groep 8 een speciaal “groep 8 kamp” georganiseerd. De
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kinderen van groep 8 gaan met twee begeleiders twee dagen op pad. De afgelopen jaren zijn de
groepen meestal naar Het Wilgje Buitensport geweest.
Schoolverlaters
Aan het einde van elk schooljaar nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8. Het afscheid gaat
gepaard met een kamp en een afscheidsmusical in de Gelderlandfabriek. In de maanden daarvoor
hebben de ouders en kinderen al een nieuwe school gezocht. Via www.scholenopdekaart.nl kan je
inzien naar welke vorm van vervolgonderwijs onze leerlingen de afgelopen jaren zijn verwezen. De
meeste scholen kennen gemengde brugklassen. Na één of (meestal) twee jaar wordt een uiteindelijke
afdeling gekozen.
Voor leerlingen die bij het volgen van voortgezet onderwijs (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, is
er het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De leerlingen in het LWOO krijgen extra
(orthopedagogische of orthodidactische) hulp. Deze extra hulp duurt 2 jaar en bestaat voornamelijk
uit een kleinere klassensamenstelling en minder verschillende docenten voor de vakgebieden (de
mentor geeft meerdere vakken aan de leerlingen). De kinderen halen uiteindelijk wel hetzelfde
diploma als de kinderen die in de reguliere stroom worden geplaatst. Landelijk gezien gaat ruim 60%
van de kinderen naar één van de VMBO-afdelingen en gaat de rest naar een afdeling HAVO,
HAVO-VWO of (T)VWO.
De leerkrachten sturen een overdracht in de vorm van een onderwijskundig rapport naar de nieuwe
school.
Er zijn ook kinderen die i.v.m. een verhuizing of een andere reden de school verlaten. In zo'n geval
maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport. Samen met het uitschrijvingsformulier
wordt deze informatie naar de nieuwe school gestuurd. Ouders/verzorgers worden altijd
geïnformeerd over de onderwijskundige rapporten die aan andere instellingen worden verstrekt.
Schoolverzuim
Indien een kind door ziekte of een andere reden verhinderd of verlaat is, is het de bedoeling dat de
ouder/verzorger de school hiervan ’s morgens tussen 08.00 en 08.45 uur op de hoogte brengt. Dit kan
door te bellen naar het algemene nummer of door het sturen van bericht aan de begeleider via ons
communicatiesysteem Schoudercom. De school zal contact opnemen indien het kind zonder
afmelding afwezig is. Leerlingen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven vallen onder
ongeoorloofd schoolverzuim en zullen daarom moeten worden doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar, anders loopt de school het risico om een boete te krijgen. Gedurende de
schoolloopbaan van het kind dient de school elke vorm van afwezigheid van het kind bij te houden.
Schorsing en verwijdering
Een leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen kan worden
geschorst. Hiervoor geldt een speciale procedure die u vindt op de website van Trinamiek. Indien er
een aanleiding is om schorsing te overwegen neemt de schoolleiding contact op met de ouders. Een
besluit tot schorsing wordt genomen door het bestuur van Trinamiek. Het besluit wordt schriftelijk
aan de ouders meegedeeld, waarna ouders binnen zes weken bezwaar kunnen indienen.
Sponsoring
Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden van stageplekken. Een
bedrijf kan een basisschool ook sponsoren. Dit
betekent dat de school geld of goederen krijgt van de sponsor. In ruil daarvoor levert de school een
tegenprestatie, zoals een naamsvermelding in de nieuwsbrief of een spandoek bij de
sportdag.
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Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Sponsoring mag het
onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor mag geen
misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen.
Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is niet toegestaan. Sponsoring kan alleen met
instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Onze spelregels voor sponsoring staan opgenomen
in deze brochure.
Studiedagen
Het team gebruikt enkele dagen om zich verder te ontwikkelen op diverse gebieden. Via de
nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de inhoud van deze studiedagen. Wanneer deze
studiedagen onder schooltijd vallen, zullen de kinderen vrij zijn. Je vindt de studiedagen terug in onze
jaarkalender
Vaardigheidsbewijzen
Voor het werken met bepaalde materialen of gereedschappen kunnen kinderen een
vaardigheidsbewijs halen. Dit vaardigheidsbewijs krijgt een leerling als hij of zij heeft laten zien te
weten hoe de materialen werken en hier verantwoordelijk mee om kan gaan. Dat geldt bijvoorbeeld
voor een tosti-ijzer, het gebruik van fornuis, oven en de piano. Er is ook een vaardigheidsbewijs om
tijdens pauzes zelfstandig in ruimtes te kunnen zijn.
Verhuizing
Bij een verhuizing kunnen de gewijzigde gegevens doorgegeven worden via het ouderportaal in
ParnasSys. Ook kunnen wijzigingen doorgegeven worden via info@blinkschool.nl.
Verzekering / aansprakelijkheid school
Ongelukken of ongelukjes zijn niet altijd te voorkomen. Ons bestuur Trinamiek heeft een doorlopende
collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Onder de aansprakelijkheidsverzekering zijn de school zelf én de mensen die voor de school werken verzekerd tegen schadeclaims
als gevolg van onrechtmatig handelen.
De school of het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen verplicht schade te vergoeden als er sprake is
van een verwijtbare fout of verwijtbaar gedrag of nalatigheid. Het is mogelijk dat er schade wordt
geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld wanneer tijdens het
buitenspelen een bal tegen een bril wordt gegooid. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering van Trinamiek.
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling
die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt aan eigendommen van de school of van iemand anders, is
daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare zaken, zoals mobiele telefoons.
Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk heeft bewaard. Geadviseerd wordt om kostbaarheden
niet mee naar school te nemen.
Vervoer van leerlingen
Regelmatig gaan wij met de kinderen tijdens workshops erop uit of bezoeken we voorstellingen in het
theater. Dit vindt altijd onder begeleiding van een van onze medewerkers met een stagiaire en/of
hulpouder plaats. Het vervoer naar deze excursies doen we te voet of met de fiets. Wij gaan er vanuit
dat als de kinderen naar school komen op de fiets dat deze fiets deugdelijk en veilig is.
Regelmatig vragen wij ook ouders om te rijden voor uitstapje. Wij informeren de ouders vooraf en
zullen zorgen dat de ouders voorzien zijn van praktische informatie.
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De regeling met betrekking tot de veiligheid staat ook hieronder beschreven:
● Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto vervoeren bij o.a. excursies dienen een
inzittendenverzekering te hebben.
● Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35kg moeten op een goedgekeurde zitverhoger
zitten.
● Voorin mag een kind onder de 12 jaar en korter dan 1,50m. slecht plaatsnemen, wanneer er een
stoelverhoger aanwezig is.
● De bestuurder van de auto heeft geen alcohol en/of drugs genuttigd en gebruikt geen medicijnen
die de rijvaardigheid beïnvloeden.
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Bijlage 1. Jaarplanning 2021-2022
Vakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen
15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
23 april t/m 8 mei 2022 (incl. Koningsdag 27 april 2022)
Hemelvaart
26 t/m 29 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus 2022
Vrije dagen schooljaar 2021-2022
Studiedag
5 oktober
Sint 3 december
kinderen om 12 uur vrij
Studiedag
9 februari
Pasen
15 t/m 17 april
Studiedag
25 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Laatste schooldag
8 juli kinderen om 12 uur vrij

31

Bijlage 2. Scores eindtoets en schooladviezen nog aanvullen na publicatie eindtoets 2021
Scores eindtoets Blink 2014 – 2021 nog aanvullen na publicatie eindtoets 2021

Schooladviezen Blink 2016-2021
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Advie Advies
s
school
eindtoets

Advies
eindtoets

Advies
school

Advies
eindtoets

Geen
eindtoets

Advies
eindtoets

Advies
school

2

2
1

1

1

1

Advies
school

Advies
school

SVO/Praktijk
onderwijs
VMBO -BL

2

VMBO-BL/KL

1
1

VMBO- KL
VMBO-KB/TL
VMBO-BB/TL
VMBO TL

1

2

1

1

VMBO-TL/HAVO 3

2

1

1

HAVO

1

1

1

1

HAVO/VWO

1

VWO

2
1

2

2

1

3

1

1

1

2

2

3

3

2

1

1

8

8

6

6

9

3

3

VWO 2-talig
Totaal aantal
schoolverlaters

7

7
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Bijlage 3. Toelichting ouderbijdrage
Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs
De stichting heeft als primaire doelstelling het ondersteunen van vernieuwend onderwijs.
Bijvoorbeeld door het onderhouden van contacten met vernieuwende scholen en het organiseren
van thema-avonden. Voor Blink houdt de stichting zich bezig met het informeren over en het
incasseren van de jaarlijkse ouderbijdrage.
Doel ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een belangrijke inkomstenbron om het onderwijsconcept van Blink vorm te
geven. Deze komt ten goede aan extra workshops, kleinere klassen, 1 op 1 coachgesprekken en een
remedial teacher. Hierdoor is de bijdrage hoger dan op de meeste andere door de overheid
bekostigde scholen.
Vrijwillig en gezamenlijk verantwoordelijk
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage bepaalt elk gezin zelf. Alle
ouders dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het opbrengen van het totale bedrag.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is er een leidraad waarbij rekening is gehouden met het bruto
gezinsinkomen en het aantal kinderen dat op Blink zit. Voor een modaal gezin is dit 2% voor het
eerste kind.
Vaststellen bijdrage
Blink stelt elk voorjaar vast welk bedrag nodig is voor het komende schooljaar en dient een verzoek in
bij Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs. Jaarlijks wordt een ouderavond georganiseerd
waarin consent gevraagd wordt over de aanvraag van het komende schooljaar. Voor schooljaar
2019-2020 is de aanvraag vastgesteld op 25.000 euro. Tijdens dezelfde ouderavond legt de stichting
verantwoording af over het afgelopen jaar.
ANBI-status
Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs heeft een ANBI-status, waarmee de bijdrage aan deze
stichting geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Meer informatie? Zie de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.
Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met Michael Sleeuwenhoek (penningmeester), Sylvia van der Nol
(voorzitter) of Bart Wagenaar (secretaris).
www.vriendenvanvernieuwendonderwijs.nl
voorzitter@vriendenvanvernieuwendonderwijs.nl
info@vriendenvanvernieuwendonderwijs.nl
penningsmeester@vriendenvanvernieuwendonderwijs.nl
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