
Mila (4) wil 
op Mars gaan 

wonen

Schoolgids voor oriënterende ouders 

Liever online lezen?

En de juf mag ook mee, want op een 
Octantschool leert Mila alles over  

samenwerken en technologie. 
Zo groeit ze op tot een zelfbewust 

persoon die durft te kiezen, 
zodat ze niet op Mars maar in 

Madrid gaat wonen.
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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw 
kind. Acht jaar wordt uw kind aan de school toevertrouwd. Om een goede 
schoolkeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat u de ‘klik’ met de school 
voelt. Deze folder geeft een beeld van ons Kindcentrum en het Octant-
schoolbestuur waar wij onderdeel van zijn. Met deze folder willen we u 
helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een school voor 
uw kind. In dit voorwoord krijgt u alvast een korte impressie en natuurlijk 
nodigen we u na het lezen van de folder graag uit voor een persoonlijke 
rondleiding op ons Kindcentrum.

Kindcentrum Regenboog is een onderdeel van Octant. Octant is het 
schoolbestuur dat negen scholen in Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den 
Haag (Ypenburg) vertegenwoordigt. U kiest als ouder voor één school en 
krijgt daarbij de jarenlange ervaring en altijd actuele kennis van negen 
scholen, want ‘samen bereik je meer’. 
Groei is de missie van de Octantscholen. Groei in de ontwikkeling van uw 
kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons samen steeds 
verder ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen prikkelen het beste uit 
zichzelf te halen.

Steeds weer gaan we op zoek naar manieren om uw kind met een twinkel 
in de ogen naar school te laten gaan. Daarom bieden we op Kindcentrum 

Regenboog uitstekend onderwijs in een ontspannen sfeer. Onze leerlingen 
voelen zich op hun gemak en kunnen zich daardoor op een plezierige 
manier richten op het leren en de omgang met andere kinderen.  
We hanteren het 5 gelijke-dagen-model; de school is iedere dag tot 
13.45/14.00 uur open. Dit bevordert een klimaat van rust, structuur en 
veiligheid waarbinnen kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. 
Na schooltijd is er meer vrije tijd over voor de ontwikkeling van talenten. 
We bieden activiteiten aan die aansluiten op de interessegebieden van  
de kinderen.

Net als de andere Octantscholen is Kindcentrum Regenboog een school 
waar ieder kind gezien wordt. Een school waar kinderen leren om keuzes 
te maken met het concept van The Leader in Me. Keuzes die goed zijn voor 
henzelf en voor de mensen om hen heen. Ieder kind is daarom welkom op 
Kindcentrum Regenboog en krijgt de ondersteuning die nodig is voor zijn 
of haar leerproces. We kijken er dus naar uit ook u en uw kind te ontmoe-
ten in ons Kindcentrum en u als ouder meer te vertellen over onze opvang- 
en onderwijsmogelijkheden.

Namens het team van Octant Kindcentrum Regenboog,

Patrick Kort Spoelman / Directeur Kindcentrum Regenboog
Estelle Huisman / Adjunct-directeur

Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’

3



Kindcentrum Regenboog biedt een inte-
graal en samenhangend aanbod voor alle 
kinderen van 0 tot en met 12-13 jaar uit 
Nootdorp en omgeving. Het is overzichte-
lijk, veilig en vertrouwd met professionali-
teit als kracht. Er is aanbod op maat, we 
bieden kinderen de mogelijkheid hun 
brede talenten te ontwikkelen en kennis 
en vaardigheden te leren voor de toe-
komst. Dat wordt gewaardeerd, want 
leerlingen, ouders en onze eigen collega’s 
belonen ons Kindcentrum met hoge 
rapportcijfers. We staan bekend als 
krachtige en vriendelijke school.

1.1 Onze school

Kindcentrum Regenboog staat in het centrum van 
Nootdorp. De meeste kinderen die bij ons naar 
school gaan, wonen in Nootdorp en Ypenburg. 
Ook komen er leerlingen van verder weg.  
Kindcentrum Regenboog hanteert een 5-gelijke 
dagen rooster, dat zorgt voor rust, structuur en 
veiligheid. Kinderen lunchen op school.

1.2 Identiteit

Bij onze identiteit staan wij open voor alle waarden 
en normen die belangrijk zijn voor iedere persoon-
lijke inrichting van je leven. De één vindt die ant-
woorden in het (Christelijk) geloof, de ander voelt 
zich gesteund in de waarden en normen waarin hij/
zij zelf is opgevoed. De identiteit voel je terug in 
onze school. Hier is iedereen welkom, we kijken 
naar je om en hier mag je elke dag weer opnieuw 
beginnen. We vergeven en vertrouwen. We zien het 
mooie in elk mens. 

1. Kindcentrum Regenboog 
in één oogopslag
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1.3 Waardering
Hoe doen wij het als school? De inspectie beoordeelt ons met een voldoende, maar wij horen ook graag van 
onze leerlingen, van onze ouders en van onze collega’s wat zij van Octant Kindcentrum Regenboog vinden.

Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek november 2018, 
Medewerkerstevredenheidspeiling dec 2019

Hoe beoordelen onze eigen leerlingen Kindcentrum Regenboog?

Hoe beoordelen onze eigen leerkrachten Kindcentrum Regenboog?

Wij zijn natuurlijk heel trots dat wij met onze school op belangrijke onderwerpen boven het landelijk 
gemiddelde scoren.

Wat vinden de ouders van…  Kindcentrum Regenboog Landelijk

… de leerkracht   7,7    7,7

… begeleiding    8,1    7,7

… de sfeer    8,4    8,1

… onderwijs    8,2    8,0

… algemene ontwikkeling  8,0    7,8

     Kindcentrum Regenboog Landelijk

... leerkracht geeft goed les   9,2           8,8

... onderwijs                           8,7           8,1

... welbevinden                       8,8           8,6

     Kindcentrum Regenboog Landelijk

… sfeer     9,3    8,5   

… samenwerking   9,0    8,2  

… persoonlijke ontwikkeling  7,5    7,6 

2 
gebouwen

12 
groepen

25 
leerlingen per groep 

(gemiddeld) 

277
leerlingen 

(schooljaar 2022-2023)

29 
medewerkers

Onze school in cijfers: 

5



Kindcentrum Regenboog hecht veel 
waarde aan goede kwaliteit en kennis 
en is daarom onderdeel van Octant. Het 
christelijke schoolbestuur voor Pijnac-
ker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag 
(Ypenburg). Samen staan we sterker. 
Maak kennis met (de voordelen van) 
Octant. Een bestuur met een duidelijke 
missie, visie en kernwaarden. Lees hier 
meer over op de website: www.octant.nl.

2. Kindcentrum 
Regenboog 

is onderdeel 
van Octant

“Je krijgt een warme deken gevoel wanneer je de school 
binnenstapt! Er is een goede vibe en hoge ouder-

betrokkenheid bij activiteiten als het kinderrestaurant.”

Naomi, moeder van Koen uit groep 8

1.4 Nieuw op ons Kindcentrum 

Ouders die hun kinderen bij ons aanmelden, zijn 
van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.  
We vertellen u wat ons Kindcentrum u en uw kind 
kan bieden en geven een persoonlijke rondleiding 
door het gebouw, zodat u onze sfeer meteen kunt 
proeven. Aanmelden van nieuwe kinderen voor de 
school en opvang is het hele jaar mogelijk. 

Peuteropstap en Wennen aan school
Voor het eerst naar school gaan is altijd spannend. 
Peuters die al binnen ons Kindcentrum naar de 
peuteropvang gaan, kunnen meedraaien met het 
project “Peuteropstap” waarbij ze een aantal keer 
onder begeleiding van de pedagogisch medewerker 
een uurtje meedraaien in een kleutergroep.

Kinderen zonder onze peuteropvang mogen ook 
voor hun vierde verjaardag komen wennen. U kunt 
in overleg een afspraak maken voor de invulling van 
de wenperiode (meestal zijn dit 4 dagdelen). Vanaf 
de vijfde verjaardag zijn leerlingen leerplichtig.
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eigen ontwikkeling. Tijdens de 
opvang wordt bij de peuters en 
kleuters de basis voor ‘The 
Leader in Me’ gelegd met de 
pedagogische cirkel. Hierbij 
focussen we op de unieke 

talenten van ieder kind en leren 
we hen respect en begrip te hebben 

voor elkaar. Het concept sluit tevens aan  
bij onze anti-pest methode Kanjertraining.

3.2 Ontdekkend leren 

Leerpleinen
Een centraal punt in het gebouw aan de Sytwinde is 
het leerplein. Een gezamenlijke ruimte waar kinde-
ren van meerdere leeftijden kennis toepassen in 
spel. Doelen en verwachtingen worden hier geoe-
fend in echte situaties. Peuters werken hier al 
samen met kleuters aan gezamenlijke thema’s.

Kinderrestaurant
Blikvanger in het gebouw aan de Koningin Juliana-
straat is het kinderrestaurant. In het kinderrestau-
rant wordt de kennis vanuit ons onderwijs en het 
samenzijn vanuit opvang op een ontdekkende wijze 
toegepast. Alle groepen koken minstens één keer 
per jaar voor hun ouders, broertjes en zusjes. 
Daarnaast wordt de keuken gebruikt voor smaak-
lessen of het bereiden van speciale hapjes rond 
bijvoorbeeld feestdagen.

Talentuur
Na schooltijd bieden wij een Talentuur aan door 
vakdocenten van Skills for Kids. Dit aanbod wisselt 
per periode van schoolvakantie tot schoolvakantie. 
De kosten hiervoor zijn op dit moment €3,50 per 
keer. Op deze manier ontdekken de kinderen  
hun talent op een laagdrempelige manier en u 
wordt ontzorgd!

XperiO
Elke groep brengt één keer per jaar een bezoek  
aan een van de twee Octant XperiO ontdeklabs. 
Daarnaast organiseren wij van Octant Wetenschap 
en Technologieochtenden. De 21e eeuwse  
vaardigheden (waaronder ontdekkend leren), 
komen ook aan bod bij onze nieuwste methodes 
van Taal, Wereldoriëntatie en Rekenen.

3.3 Duurzaam samen

Duurzame samenwerking in de doorgaande lijn  
Kindcentrum Regenboog is Octant en SkippyPePijN. 
We realiseren daarmee één veilige en vertrouwde 
omgeving, met een doorgaande lijn in opvang en 
basisonderwijs. Opvang, gezin, school en partners 
werken samen.  
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor 
een toekomstige gezonde wereld en een nieuw 
gebouw. Leerlingen van onze Leerlingenraad zullen 
inbreng krijgen om deze nieuwbouw zo duurzaam 
mogelijk te maken.  

Kindcentrum Regenboog wil leerlingen 
motiveren om uit te groeien tot 
zelfstandige, zelfsturende en in de 
wereld geïnteresseerde mensen. 
Dat doen we door invulling te geven 
aan gezamenlijke kernwaarden, die 
op elke Octantschool gebruikt worden: 
zelfbewustzijn, ontdekkend leren en 
duurzaam samen. Ze zijn een toetsing 
voor alles wat we op school doen.

3. De kernwaarden 
en aanpak van

 Kindcentrum Regenboog

3.1 Zelfbewustzijn

The Leader in Me
Wij denken dat de wereld niet maakbaar is, maar dat 
je de invloed op je leven wel kunt vergroten door 
(zelf-)leiderschap. Ieder mens kan werken met een 
doel en heeft talenten en unieke eigenschappen. 
Om die ten volste te benutten, werken we met het 
concept ‘The Leader in Me’ van Sean Covey.
Deze visie gaat uit van zeven gewoonten die sturen 
op jezelf en je omgeving. Dit integreren wij ook in het 
onderwijs en de opvang. Deze gewoonten passen wij 
als leerkrachten en medewerkers ook toe op onze 
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Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind  
zijn eigen talenten heeft. Met veel plezier 
en energie zetten wij ons in om uit ieder 
kind het maximale te halen, op zijn/haar  
eigen niveau. 

4.1 Lesopbouw in de jaren 

Gaat uw kind al bij ons naar de opvang voordat hij 
of zij vier jaar wordt? Dan kan het al meedoen aan 
de PeuterOpStap om spelenderwijs kennis te 
maken met de kleuterklas. Hierbij werken we met 
Uk & Puk de pop, die kinderen uitlokt tot taal.  
Dat is het hoofddoel van dit programma: taalvaar-
digheid van de peuters stimuleren. Daarnaast 
worden vaardigheden als beginnend rekenen, 
motorische en sociaal-communicatieve vaardighe-
den geoefend.

Komt uw kind bij ons op school als vierjarige?  
De eerste twee jaar is er tijd om spelenderwijs te 
wennen aan school en kennis te maken met taal 
(taalspelletjes als rijmen en lettergrepen klappen), 
rekenen (begrippen als groot/klein, grootste/
kleinste) en schrijven. In de klas is ontwikkelingsma-
teriaal aanwezig waarmee de leerlingen spelender-
wijs vaardigheden leren die ze vanaf groep 3 
kunnen toepassen.
Vanaf groep 3 t/m 8 is er een combinatie van 
lesmethodes en ontdekkend leren. Dit is in de klas 
en op het leerplein (met de andere groepen). We 
hanteren de nieuwste methodes met bewezen 
didactiek. Hierdoor zijn onze opbrengsten opti-
maal. De methodes sluiten hun hoofdstukken af 
met producten, onderzoekjes en presentaties.  
Alle eindproducten horen bij de 21e eeuwse 
vaardigheden.
 
Instructie en Portfolio
De leerlingen werken voor elk vak op hun eigen 
niveau aan het behalen van hun leerdoelen. Dit 
overzicht staat weergegeven in hun eigen portfolio. 
Hiermee haalt ieder kind het beste uit zichzelf. Aan 
het begin van iedere les worden de doelen duidelijk 
gesteld. Na de les zijn er kansen om zelfstandig 
verder te gaan, uitdagingen te pakken of extra hulp 
te krijgen van de leerkracht. 

4. Ons onderwijs 
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4.2 Uitstroom

De afgelopen jaren lagen de scores van de  
Cito-eindtoets op Kindcentrum Regenboog een 
paar keer boven het landelijke gemiddelde.  
Hieronder vindt u een overzicht van de scores en 
het daarbij behorende uitstroomniveau. 

4.3 Openingstijden

Vanaf 7:30 uur tot 18.30 uur is uw kind welkom bij 
Kindcentrum Regenboog. Wij begeleiden de kinde-
ren naar de klas en na schooltijd worden de kinderen 
opgehaald voor de naschoolse opvang. De kinderen 
kunnen op 1 locatie blijven en hierdoor vloeit opvang 
en schooltijd automatisch in elkaar over. 

Lestijden groep 1 t/m 4 (Sytwinde)
Maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur 
Lestijden groep 5 t/m 8 (Kon. Julianastraat)
Maandag t/m vrijdag 8.15 uur - 13.45 uur

Na schooltijd wordt het Talentuur aangeboden 
door SkippyPePijN en Skills for Kids met veel 
activiteiten om de interesses van ieder kind verder 
te kunnen ontwikkelen. Het varieert van kunst & 
cultuur, sport, natuur & duurzaamheid, koken en 
muziek. Ook kinderen die niet naar de opvang gaan 
kunnen meedoen aan deze workshops.
 
Bij de opvang
Tijdens de opvang bij SkippyPePijN is er veel ruimte 
om vrij te spelen, die mogen de kinderen zelf inde-
len. Er wordt regelmatig een activiteit aangeboden: 
buiten- of binnenspelen (fietsen, zandbak, touwtje 
springen), knutselen, (computer)spelletjes, bouwen, 
lezen, film(pjes) kijken, tafeltennis of -voetbal spelen, 
of huiswerk maken. Maandelijks wordt via het ouder-
portaal de activiteitenkalender gecommuniceerd.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets

 Kindcentrum Regenboog Landelijk

2018 534,6           535,6

2019 536           536,1

2020 Geen eindtoets          Geen eindtoets

2021 538,8 535,0

2022 539.0 535,2

Uitstroom groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs (2022) 

Schoolvorm  Percentage

VMBO   14

VMBO HAVO   17

HAVO   23

HAVO VWO     6

VWO   40
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Onze kinderen zijn het uitgangspunt van 
ons aanbod op het Kindcentrum. Ieder 
kind is anders en daarom kijken we ook 
steeds weer opnieuw hoe we uw kind 
kunnen ondersteunen om het beste uit 
zichzelf te halen, zowel bij de opvang als 
in het onderwijs.

 5.1 Interne ondersteuning

Wij volgen de ontwikkelingen van onze kinderen 
door hen te observeren, door met hen te spreken, 
door hun werk na te kijken en door toetsen af te 
nemen. Door de kinderen nauwkeurig in hun
ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie 
ondernemen als kinderen achterblijven of ver 
vooruit zijn. Binnen ons team hebben verschillende 
leerkrachten op Kindcentrum Regenboog zich 
gespecialiseerd om onze leerlingen en leerkrachten 
extra te ondersteunen, van vakspecialisten tot 
orthopedagogen. Daarnaast wordt het team 
versterkt door onderwijsondersteunend personeel, 
zodat we onze leerlingen de juiste aandacht 
kunnen bieden.

5.2 Externe ondersteuning

Binnen Octant is er voortdurend aandacht voor het 
verbeteren van de kwaliteit van leraren om de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen. 
Daarom komen onze specialisten samen in plat-
forms om van en met elkaar meer te leren over hun 
specialisme.

Om passend onderwijs te realiseren voor kinderen 
die het nodig hebben, werken we met onze eigen 
orthopedagoog nauw samen met het regionaal 
‘samenwerkingsverband PPO Delflanden’. 

5. Ondersteuning 
voor uw kind
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Samen maken we de schooltijd van uw 
kind tot een succes. Daarom is uw betrok-
kenheid als ouder onmisbaar binnen ons 
Kindcentrum. We houden u zoveel moge-
lijk op de hoogte en voor vragen kunt u 
altijd bij ons binnenwandelen. Via het 

SkippyPePijN ‘ouderportaal’ of de school-
communicatie-app ‘Parro’ krijgt u een 
persoonlijk inkijkje hoe het eraan toe gaat 
in het Kindcentrum. Tevens gebruiken we 
deze middelen om hulp te vragen bij 
ouders voor activiteiten in en rondom de 
opvang/klas. Daarnaast kunt u ook in ons 
Kindcentrum meehelpen en meepraten als 
medezeggenschaps- of ouderraadslid.

Wij zijn altijd op zoek naar ouders om ons te  
helpen de goede sfeer in ons Kindcentrum nog 
verder uit te bouwen. U kunt als ouder meepraten, 
meedenken en/of meehelpen. Uw hulp stellen we 
zeer op prijs.

6.1 Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren 
op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en 
van schoolzaken. Hiervoor gebruiken we verschil-
lende middelen zoals Parro, onze website, nieuws-
brieven en social media.

6. De rol van 
ouders in de 

school

Wilt u zich aanmelden bij ons Kindcentrum voor 
opvang en/of onderwijs? Ga dan naar het contact 
formulier op onze website voor het aanvragen van 
een kennismakingsgesprek en informatie. Heeft u 
specifieke vragen voor SkippyPePijN dan kunt u 
bellen naar 015-3695021. Voor vragen over Octant-
onderwijs kunt u bellen naar 015-3109519. Of loopt 
u anders even naar binnen voor een gesprek of een 
inschrijfformulier.  

8. Aanmelden

7. Praktische 
zaken

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op 
school vindt u op een rijtje op onze website. Heeft 
u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de 
leraren op school.

11



Locatie Koningin Julianastraat

Koningin Julianastraat 1

2631 BK Nootdorp

Locatie Sytwinde

Sytwinde 115 

2631 GS Nootdorp 

www.kindcentrumregenboog-octant.nl015 -        3109519


