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Inleiding 
 
Voor u ligt de schoolgids. Samen met de schoolkalender geven beide documenten informatie over onze school.   
Het beschrijft de dagelijkse gang van zaken.  
De informatie die jaarlijks aangepast moet worden, is in de kalender beschreven. 
De schoolgids is een document dat meerdere jaren gebruikt wordt. De informatie die daarin vermeld staat,  
hoeft niet jaarlijks aangepast te worden. 
 
De hoofdstukindeling is enigszins aangepast. Het is dus zo, dat nummering afzonderlijk in de documenten niet 
klopt, maar gezamenlijk wel. 
De inhoudsopgave hebben we in beide documenten opgenomen, zodat u altijd kunt zien in welk document u 
de informatie kunt vinden die u zoekt. 
 
We hopen dan ook dat deze beide documenten iedereen de weg wijst: zowel ouders die al een kind bij ons op 
school hebben als toekomstige ouders van onze school! 
 
Op de site van onze school (www.bsdeboomgaardbraamt.nl) is ook veel informatie te vinden. Informatie die in 
de kalender en in de schoolgids staat, maar ook informatie over de afzonderlijke groepen, foto ‘s, schoolse 
zaken, schoolafspraken, onze organisatie e.d.  
 
De term ‘ouders’ staat voor de ouder of ouders van een kind, de verzorger of verzorgers van een kind en 
iedereen die de verantwoordelijkheid heeft bij de opvoeding of opvang van een kind in een thuissituatie.  
 
Wanneer u na het lezen nog vragen heeft of als u suggesties heeft ter aanvulling of verbetering, dan horen wij 
die graag van u! 
 
Naast deze documenten is er ook een schoolplan ontwikkeld. Dit plan geeft inzicht in het door de school 
gevoerde beleid en hierin worden ook de keuzes weergegeven van het te voeren beleid in de komende jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bsdeboomgaardbraamt.nl/


1. Inhoud:  Inleiding        K+S 
  1. Inhoud        K+S 
  2. Waar staat onze school voor?      S 
  3. Terugblik / Voornemens / Aandachtspunten    K  
  4. De organisatie        K+S 
   4.1 De bestuurlijke organisatie     S 
   4.2 MR        S 
   4.3 GMR        S 
   4.4 Boven schoolse samenwerking     S 
   4.5 De beschrijving van de school     S 
   4.6 De indeling van de groepen     K 
   4.7 De urenverantwoording     K 
  5. Hoe ziet ons onderwijs eruit?      S 
   5.1 t/m 5.16 De vakgebieden     S 
  6. De zorg voor kinderen       K+S 
   6.1 Regels over toelating, schorsing en verwijdering   S 
   6.2 Passend Onderwijs      S 
   6.3 Testen, toetsen, CITO      S 
   6.4 Het leerling dossier      S 
   6.5 De eindtoets basisonderwijs     K+S 
   6.6 WSNS       S 
   6.7 Leerlingbespreking      S 
   6.8 Invulling extra zorg      S 
   6.9 Veiligheidsbeleid      S 
   6.10 Medicijnen  / Allergieën      S 
   6.11 Verwijsindex      S 
  7. Externe contacten       S 
  8. De betrokkenheid van ouders in onze school    K 
   8.1 Het bestuur       K 
   8.2 De MR en GMR      K 
   8.3 De OV       K 
   8.4 Hulpouders       K 
   8.5 Contacten over uw kind     K 
   8.6 Klachtenregeling      S 
   8.7 Sponsoring       S 
   8.8 Protocol gescheiden ouders     S 
  9. Schoolse zaken       K 
   9.1 Schooltijden       K 
   9.2 Vakantierooster      K 
   9.3 Overblijven / Buitenschoolse opvang    K 
   9.4 Schoolreisje       K 
   9.5 Sportdag en toernooien     K 
   9.6 Schoolkamp       K 
   9.7 Culturele jeugdvorming     K 
   9.8 Verzekering       K 
   9.9 Bedrijfshulpverlening      K 
   9.10 Pleinwacht       K 
   9.11 Eten en drinken      K 
   9.12 Gymnastiek       K 
   9.13 Op de fiets       K 
   9.14 Jeugdtijdschriften      K 
   9.15 Verjaardagen / Cadeautjes maken    K 
   9.16 Lege printercartridges, batterijen ed.    K 
   9.17 Foto ’s en filmen op school     K 
   9.18 Vergeet U niet !!      K 
  10. Namen en adressen       K 
      K = Kalender S = Schoolgids 



     
2 Waar staat onze school voor? 
Onze school is een katholieke school, maar staat open voor iedereen met een andere culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. De Boomgaard is immers de enige school in Braamt. De school wordt ook 
bezocht door kinderen uit de directe omgeving van het kerkdorp Braamt, dat tussen Zeddam en Doetinchem 
ligt. 
We werken op school vanuit de gedachte, dat ieder kind recht heeft op een optimale begeleiding. Het kind 
staat centraal. Daarom vinden we het belangrijk, dat het kind in de basisschoolperiode in brede zin wordt 
gevormd: verstandelijk, creatief, motorisch, sociaal en emotioneel. Deze vorming krijgt in een veilige en 
plezierige omgeving gestalte.  
Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Op onze school proberen we met die verschillen om te gaan, door in 
ons onderwijs aan te bieden, wat kinderen op een bepaald moment nodig hebben, passend onderwijs. 
 
4. De organisatie. 
 
4.1 De bestuurlijke organisatie. 
Per 1 januari 2015 maakt onze school deel uit van de stichting Primair Onderwijs Achterhoek  (PRO8) 
De volgende basisscholen behoren bij het bestuur van Pro8. 
 
Basisschool De Boomgaard Braamt 
Het Rondeel   Beek 
Maria Basisschool  ’s-Heerenberg 
Pastoor Galamaschool  ’s-Heerenberg 
Roncallischool   Zeddam 
Sint Jozefschool   Azewijn 
Basisschool Gaanderwijs  Gaanderen 
Montessorischool De Pas   Doetinchem 
Basisschool Octa   Doetinchem 
Basisschool Dichterbij   Doetinchem  
Basisschool St. Bernardus  Keijenborg 
Basisschool Dynamiek  Terborg 
Basisschool De Leer   Hengelo 
De Pannevogel   Steenderen 
 
 
Het bestuur van Primair Onderwijs Achterhoek bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de stichting 
heeft het bestuur gemandateerd aan het college van bestuur. 
De namen en adressen van het bestuur zijn in de kalender opgenomen. 
 
4.2 De Medezeggenschapsraad (MR) 
Het schoolbestuur en de directeur, i.s.m. het team, stippelen het beleid uit dat door de directie i.s.m. het team 
uitgevoerd moet worden. De medezeggenschapsraad is de wettelijke tegenspeler van het schoolbestuur: 
Bepaalde besluiten van het schoolbestuur moeten dan ook worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad 
ter instemming. In andere gevallen is het schoolbestuur verplicht advies in te winnen bij de raad. De 
medezeggenschapsraad is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school raken en is 
tevens bevoegd hierover schriftelijk voorstellen te doen aan het schoolbestuur. Zowel voor team als ouders is 
de medezeggenschapsraad een middel om invloed uit te oefenen op allerlei zaken die van belang zijn voor de 
school. In de raad van de Boomgaard zitten 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur van de school is 
adviserend aanwezig.  
 
In de kalender zijn de namen te vinden van de leden, die zitting hebben in de medezeggenschapsraad. 
 
4.3 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De raad wordt gevormd uit leden van de MR van de 14 scholen. De GMR zal de belangen behartigen van de 
bovenschoolse zaken (bv uitstippelen personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud, financiën, etc.) voor 
bovengenoemde scholen. De MR zal de belangen behartigen van de schoolse zaken (bv jaarkalender, 



groepsindeling, vakantierooster etc.) voor de Boomgaard. De GMR staat in rechtstreeks contact met het 
College van Bestuur. 
Voor verdere informatie kunt u op de website van de stichting pro8 kijken: www.pro8.nu  
  
4.4 Bovenschoolse Samenwerking 
Het Directieteam (DT): 
Het directieteam (DT) wordt gevormd door de directeuren van de scholen en is verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding en uitvoering op school overstijgend niveau. 
De directeuren zijn verantwoordelijk voor en op hun eigen school. 
Dit alles conform de statuten en het reglement. 
 
Naast het DT functioneert een college van bestuur. 
Het college van bestuur wordt gevormd door L. Hermsen. De leden van het college van bestuur participeren 
ook in de taakvelden met de “portefeuillehouders”. 
Het college vervult de aansturende rol m.b.t. het managementteam en vervult in voorbereidende en 
uitvoerende zin m.b.t. het bovenschoolse beleid een voortrekkersrol. Hierbij wordt rekening gehouden met 
draagkracht en draaglast m.b.t. de individuele leden van het managementteam. 
Een van de leden van het college is de eerst aanspreekbare op bepaalde beleidsterreinen. 
 
 
Voor bovenschoolse zaken is het college van bestuur het eerste aanspreekpunt 
 
Mevr. L. Hermsen (voorzitter College van Bestuur)     0314 653400   
 
   
4.5 De beschrijving van de school. 
Het gebouw 
De geschiedenis van de school gaat terug tot 1 mei 1918. Toen ontstond de eerste openbare lagere school in 
Braamt, die per 1 mei 1923 een katholieke lagere school werd.  
 
De naam De Boomgaard is in 1978 ontstaan, toen de lagere school opnieuw werd gebouwd op de plek waar 
vroeger de boomgaard van de pastorie stond. Deze bouw werd verbonden met het bestaande kleutergebouw, 
zodat er één basisschool ontstond voor 4-12-jarige kinderen. 
 
De school is grondig verbouwd in 2009. De groepen zijn bij elkaar in één gebouw gehuisvest.  
 
Het team 
De schoolleiding 
De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Naast directietaken heeft hij 
ook lesgevende taken. 
 
De groepsleerkrachten 
De leerkrachten worden bij ons op school door de kinderen aangesproken met juffrouw of meester, eventueel 
gevolgd door de voornaam.  
De kinderen zijn gewend dat ze van meerdere leerkrachten les krijgen. Dat komt omdat wij op onze school 
leerkrachten hebben die fulltime maar ook parttime werken. Leerkrachten hebben recht op Duurzame 
Inzetbaarheid bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Wanneer een leerkracht deze Duurzame 
Inzetbaarheid inzet om een (halve) dag in de week niet voor de groep te staan, staat een andere 
groepsleerkracht voor de klas.  
 
De interne begeleider 
Bij ons op school hebben we meerdere leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van 
leerlingen die extra hulp nodig hebben. Eén van deze leerkrachten is interne begeleider en is op donderdag vrij 
geroosterd van haar lesgevende taken om deze werkzaamheden uit te voeren.  
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Onderwijsassistent(e) 
De onderwijsassistent komt een aantal uren op school om kinderen die een extra zetje nodig hebben of 
kinderen die wat meer aan kunnen wat extra aandacht te kunnen geven.  
 
Stagiaires 
Bij ons op school komen regelmatig stagiaires. Deze stagiaires volgen dan een opleiding voor leerkracht of 
onderwijsassistent, waarvoor ze in het basisonderwijs stage moeten lopen. Wij vinden het een goede zaak om 
toekomstige collega’s de gelegenheid te geven ervaring op te doen. Een stagiaire komt dan op één of meerdere 
vaste dagen in de week, assisteert dan de leerkracht of geeft zelf les aan de kinderen. Dit alles onder 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.  
Ook bestaat de mogelijkheid dat stagiaires een korte tijd de school bezoeken, de zgn. snuffelstages. 
 
Onderwijsondersteunend  personeel 
Het onderwijsondersteunend personeel wordt gevormd door de schoonmaakster van een schoonmaakbedrijf 
en een systeembeheerder. De schoonmaakster komt dagelijks voor of na schooltijd en zorgt er met de 
groepsleerkrachten voor dat de school er netjes uitziet. 
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van alle zaken, die met ICT te maken 
hebben, behalve de keuze van de software programma‘s.  
Op de maandag- en donderdagmorgen is er een conciërge. Zij zorgt met allerlei klusjes voor verlichting van de 
leerkrachten en directie.  
 
Vervanging van leerkrachten 
Het kan zijn dat een leerkracht van een groep niet op school is, omdat hij of zij bijvoorbeeld ziek is of verlof 
heeft. Dan wordt die leerkracht vervangen door een andere leerkracht. Hiervoor is de school aangesloten bij de 
PON (Personeelscluster Oost-Nederland) die dan voor vervanging zorgt. Mocht vervanging niet mogelijk zijn, 
dan wordt gekeken of een andere groepsleerkracht van school kan vervangen. Wanneer ook dit niet mogelijk 
is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we kinderen naar huis 
moeten sturen. Wanneer dit het geval is, zullen we de ouders hierover informeren.  
 
Professionalisering 
Ieder jaar wordt binnen het team bekeken op welk terrein het team zich verder wil professionaliseren. Het 
onderwijs is immers voortdurend aan veranderingen onderhevig en leerkrachten moeten hierop inspelen. Bij 
de professionalisering maken we vaak gebruik van o.a. de schoolbegeleidingsdienst. In een schooljaar worden 
studie momenten gepland. Op een studie(mid)dag of ochtend hoeven de kinderen niet naar school.  
Naast de meer teamgerichte nascholing volgen leerkrachten ook individueel cursussen om zich verder te 
bekwamen.  
 
Studiedagen 
De leerkrachten mogen in de nieuwe cao niet meer dan 40 uur in de week werken (fulltimers). Dat lukt eigenlijk 
geen leerkracht. Dat betekent dat de directeur c.q. organisatie probeert te zorgen voor ontlasting van de 
werkdruk. Wij doen dat op school door wat meer studiedagen te plannen zodat de leerkrachten op deze dagen 
extra voorbereidend werk kunnen gaan doen.  
 
De leerlingen 
De leerlingen zijn gegroepeerd volgens leeftijd. (leerstofjaarklassysteem) Dit betekent, dat ieder jaar een 
gedeelte van de basisschoolleerstof wordt aangeboden.  
Er wordt gewerkt in gecombineerde groepen.  
In principe vindt alle onderwijs binnen de eigen groep plaats. De extra begeleiding die sommige leerlingen 
nodig hebben, kan buiten de groep plaatsvinden.  
Samen met de ouders wordt overlegd, als wij denken dat een bepaald programma voor individuele kinderen 
noodzakelijk is. 
 
5. Hoe ziet ons onderwijs eruit? 
Scholen zijn niet geheel vrij in de aanpak van hun onderwijs. De overheid stelt eisen in de vorm van kerndoelen. 
Onze school werkt, net als de meeste scholen, met landelijk in gebruik zijnde boeken en boekjes die samen een 
methode voor een vak vormen. 
 



Aan het eind van elke groep wordt bekeken of een kind toe is aan de volgende groep. Dat doen we niet alleen 
aan de hand van observaties, maar ook door kinderen gericht te toetsen. De overgang naar een andere groep 
doen we in goed overleg met de ouders. Wanneer ouders en school grote verschillen van mening hebben en er 
geen overeenstemming is, bepaalt de school of een kind al dan niet kan overgaan naar de volgende groep. 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die net 4 jaar zijn, zich eerst op school thuis gaan voelen. Naarmate de 
kinderen ouder worden, wordt er ook meer van hen verwacht. Telkens worden nieuwe zaken aangeboden om 
de kinderen zich verder te laten ontwikkelen. 
Er wordt gewerkt in verschillende hoeken. Dat kan in het eigen klaslokaal of in de hal, waar bijvoorbeeld de 
bouwhoek te vinden is. 
Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor een verdere ontwikkeling op allerlei 
gebied. Ook de voorbereiding op het rekenen en schrijven krijgt ruim de aandacht. Daarnaast wordt veel 
aandacht besteed aan de motoriek van het kind via dans, muziek, bewegingsonderwijs, tekenen, plakken e.d. 
Veelal wordt gewerkt aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld herfst, winkels, voeding, voorjaar, Pasen e.d.).  
 
5.1 Catechese 
Voor deze lessen maken we in groep 3 tot en met 8 gebruik van de methode Trefwoord. Deze methode maakt 
gebruik van een kalender, waarbij dagelijks een blaadje afgescheurd wordt en een nieuwe afbeelding te zien is. 
Er wordt gewerkt met thema’s, waarbij aan de hand van (soms bijbel)verhalen, maar ook via spel e.d. de 
kinderen wordt geleerd over Jezus en hoe wij door te luisteren naar de verhalen, kunnen leven naar zijn 
voorbeeld.  
Groep 1/2 maakt gebruik van het boek Wij zijn blij. 
 
5.2 Werken met materialen 
Deze term kennen we alleen in groep 1 en 2. Het omvat het werken en het spelen in hoeken met creatieve- en 
ontwikkelingsmaterialen. Al spelend met deze materialen, in opdracht van de leerkracht of naar eigen keuze 
van het kind, ontwikkelen kinderen zich. 
De taak van de leerkracht is stimulerend en begeleidend. Zij biedt materialen aan, die aansluiten bij de 
ontwikkeling van het kind. 
 
5.3 Bewegingsonderwijs 
De kinderen van groep 1 en 2 spelen dagelijks buiten. Zij hebben 2 x per week bewegingsonderwijs (gymles) in 
de gymzaal. De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben ook twee keer per week gymles: de ene dag is dat 
een spelles en de andere dag is dat een les met oefeningen. Deze gymlessen zijn in het dorpshuis. Een van de 
gymlessen wordt gegeven door een gekwalificeerde leerkracht, de combinatiefunctionaris. 
 
5.4 Lezen 
Leren lezen is een van de belangrijkste dingen die een kind zich op school eigen maakt. D.m.v. kringgesprekken 
en voorlezen stimuleren we dit in de groepen. In groep 1-2 is er een taal- leeshoek en komen 
taal/leesactiviteiten terug in de opdrachten. Deze activiteiten rondom taal- leesontwikkeling noemen we 
ontluikende geletterdheid. Ook zijn er leeshoeken ingericht in andere groepen. (vaak rond een thema) 
Om het leesproces onder de knie te krijgen werken wij met de methode Veilig leren lezen. In de groepen 4 t/m 
8 wordt er technisch gelezen om op tempo te leren lezen. Elke ochtend starten we met een half uur lezen. 
Naast dit proces om de leestechniek te leren beheersen, werken we systematisch aan het beheersen van het 
begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de leesstrategieën van de methode “Kidsweek”. We gebruiken 
wekelijks in de groepen 5 t/m 8 een informatieve krant met actuele artikelen, “Kidsweek”.  
Diverse vormen van lezen worden gebruikt in onze school. U kunt denken aan leeshoeken in de klas, het 
leesplein in de hal, het maken van powerpoints/werkstukken en het geven van informatie aan de groep, het 
houden van boekbesprekingen e.d. Maar ook het individueel lezen, het duo-lezen, het lezen met groepen krijgt 
aandacht.  
Op school is de boekenboom, een soort bibliotheek, ingericht waar elk jaar weer nieuwe boeken voor 
aangeschaft worden. De kinderen kunnen hier een boek lenen, maar we halen ook voor een periode boeken uit 
de bibliotheek van ’s Heerenberg. Ook mogen de kinderen natuurlijk zelf geleende of gekochte boeken 
meenemen om te lezen. 
Jaarlijks besteden we aandacht aan de kinderboekenweek en wordt een voorleeskampioen gekozen, die 
afgevaardigd wordt naar de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in ’s Heerenberg. 
 



5.5 Taal 
Bij de jongere kinderen worden veel taalactiviteiten in de kring ondernomen. We gebruiken hiervoor ook 
“schatkist taal”. In groep 3 zijn taal en lezen nauw met elkaar verbonden. Hier wordt dus de eerder genoemde 
methode Veilig leren lezen voor gebruikt. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Taal Verhaal”. Naast 
deze methode wordt veel gewerkt met taalontwikkelingsmateriaal, taalspelletjes en de computer. 
Na een periode van drie weken wordt getoetst om te zien of een leerling zich de stof eigen heeft gemaakt. 
We streven ernaar, het taalgebruik zo aan te leren, dat het voor kinderen toepasbaar is in dagelijkse situaties. 
Voor spelling gebruiken we ook “Taal verhaal”.  
In de groepen 7 en 8 staat ook de spelling van werkwoorden centraal. Naast de methode gebruiken we hier ook 
nog extra materialen voor. 
 
5.6 Rekenen 
In de groepen 1 en 2 zijn de kinderen spelenderwijs bezig met rekenbegrippen. Dit gebeurt in de vorm van 
ontdekken, spelen en veel tijdens kringactiviteiten. Ook komen rekenactiviteiten terug in de weekopdrachten. 
Diverse materialen zijn aanwezig, m.n. “schatkist rekenen” en Rekenrijk 
Vanaf groep 3 gebruiken we versie 4 van “De wereld in getallen”. De methode is opgebouwd volgens de 
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.  
Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. 
Wereld in getallen bevat stof voor 36 lesweken. Elk leerjaar is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Bij een 
blok van 5 weken zijn de eerste 4 weken voor de basisstof. In week 5 volgt de toets met daarna herhaling en 
verrijking.  
Wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week 
behandeld. Dit geeft kinderen houvast.  
 
Op onze school kennen we, net als overal, kinderen die snel werken of juist meer tijd nodig hebben. In de 
hierboven genoemde methoden kan de leerkracht hiermee rekening houden. In elke methode bestaat de 
mogelijkheid om te differentiëren. Dit houdt in, dat leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan het 
werk kunnen.  
Soms werken kinderen met een eigen programma. Dit wordt natuurlijk eerst altijd met de ouders besproken. 
 
5.7 Wereldoriëntatie  
Wereldoriëntatie heeft te maken met alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Dat heeft te maken met 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vanaf groep 5 wordt daar Topondernemers voor gebruikt. 
Topondernemers is een methode voor geïntegreerd onderwijs voor de wereld oriënterende vakken. In een jaar 
worden 6 thema ’s behandeld. Leerlingen leren onderzoeken, bronnen raadplegen, verslagen maken, een 
enquête afnemen, een presentatie maken ed. Op deze wijze worden de “traditionele” vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur en techniek in samenhang aangeboden. 
Af en toe worden er leskisten geleend om het natuuronderwijs te ondersteunen. Vanaf groep 5  wordt met 
hulp van (groot)ouders samen met de kinderen de schooltuin onderhouden. Het is fraai om te zien dat uit een 
klein zaadje als een zonnebloempit een grote zonnebloem kan groeien! 
Naast de specifieke methode, wordt ook gebruik gemaakt van schooltelevisie (Jeugdjournaal, Nieuws uit de 
natuur enz.).  
Vanaf groep 5 leren de kinderen om werkstukjes en presentaties te maken. Steeds meer wordt gebruik 
gemaakt van speciale programma ‘s, die via internet aangeboden worden. Maar ook nog maken ze van ons 
documentatiecentrum gebruik. Hierin staan allerlei informatieve boekjes.  
 
5.8 Verkeer 
Alle verkeerslessen op school staan in het teken van veiligheid. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed 
aan het veilig oversteken en in de bovenbouw leren de kinderen ook hoe je je als voetganger en fietser veilig in 
het verkeer kunt bewegen. In groep 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van materialen van 3VO. De kinderen van 
groep 8 doen mee aan de landelijke verkeersproef en aan het praktisch verkeersexamen dat door ouders, 
samen met omliggende kerkdorpen wordt georganiseerd in samenwerking met de politie.  
 
5.9 Bevordering gezond gedrag 
Bij dit vakgebied komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met gezondheid en leefstijl. Veelal 
komt dit vak in thema‘s aan de orde of is geïntegreerd in andere vakken. Hierbij worden we ondersteund door 
de GGD Doetinchem. In de groepen 7 en 8 wordt er het ene jaar aandacht geschonken aan genotsmiddelen en 



het andere jaar aan vandalisme. Hier worden de ouders ook bij betrokken. Ondersteuning krijgen we dan ook 
van de politie, het Jekk en bureau Halt. 
Onze collega’s Leonie en Annelies hebben in een schoolgezondheidsplan en Pestprotocol geschreven. Dit heeft 
opgeleverd dat we in juni 2015 het Vignet “De Gezonde School” hebben gekregen. Daar zijn we zeer trots op.   
In het GKGK project worden gedurende drie jaar kinderen van onze basisschool gevolgd. Het doel van het 
project is om kinderen meer te laten bewegen en bewust te maken van het belang van gezonde voeding. 
Dit schoolgezondheidsplan ligt ter inzage op school. 
 
5.10 Schrijven 
Een goed handschrift is belangrijk. Het begin is een goede pengreep. In de groepen 1 en 2 gebruiken we als 
basis voor het schrijven de motorische ontwikkeling. In de volgende groepen gebruiken we de methode: 
“Pennenstreken”. 
Deze methode sluit aan bij de leesmethode die we in groep 3 gebruiken. De kinderen leren eerst vooral de 
juiste lettervormen en verbindingen te maken, voordat zij overgaan tot het methodisch schrijven van woorden 
en zinnen. Zij leren dus niet de blokletters, maar de schrijfletters. De kinderen leren uiteindelijk om de letters in 
een vlot tempo in een vloeiende beweging te schrijven. In groep 7 en 8 leren de kinderen ook het blokschrift.  
 
5.11 Engels 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen wekelijks Engels. Het gaat om een eerste kennismaking met deze taal. 
De methode die gebruikt wordt heet: “Take it easy”. Het accent ligt in deze methode op de lees- en 
luistervaardigheid en de uitspraak. Er wordt veel gebruikt gemaakt van het digitale schoolbord. 
 
5.12 Techniek 
In alle groepen wordt techniek gegeven. Soms in een structurele vorm en soms via een project. In groep 7 en 8 
wordt gebruik gemaakt van het Technieklokaal in Ulft. Zij krijgen daar les van een leerkracht met behulp van 
vrijwilligers. 
 
5.13 Sociale redzaamheid. 
Onder sociale redzaamheid verstaan we o.a. een bepaalde mate van zelfstandigheid, gerelateerd aan leeftijd. 
Dit betekent, dat kinderen voor zichzelf op kunnen komen en voor zichzelf kunnen zorgen. Dit komt niet als een 
apart vakgebied naar voren, maar is geïntegreerd in andere vakken.  
Jaarlijks vullen we 1x een observatielijst in. N.a.v. deze lijst kan een individueel of een groepsplan worden 
opgesteld. 
Tweejaarlijks wordt ook door de leerlingen een vragenlijst over pesten ingevuld. De kinderen van de groepen 1 
t/m 4 doen dat samen met de ouders. 
 
5.14 Creatieve vakken. 
Bij creatieve vakken horen de vormingsgebieden handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama (toneel). 
Hiervoor gebruiken we de methode Moet je doen. Deze methode heeft aparte handleidingen voor de 
verschillende vormingsgebieden voor groep 1 tot en met 8. Deze vormingsgebieden zijn wekelijks in het 
programma opgenomen.  
 
5.15 Zelfstandigheidbevordering. 
Onder zelfstandigheidbevordering verstaan wij allerlei activiteiten van leerlingen op het gebied van 
bovengenoemde vak- en vormingsgebieden. De leerlingen hebben de mogelijkheid om zelfstandig te werken 
aan hun taken met hun eigen planning. Bij de jongste kinderen wordt gewerkt met een planbord. Naarmate de 
leerlingen ouder worden, gebruiken ze  taakformulieren om hun eigen werkzaamheden te plannen en gaan 
gebruik maken van weektaken en een agenda. 
 
5.16 ICT onderwijs 
De computer neemt in ons onderwijs een steeds grotere plaats in. In heel veel vakken wordt de computer 
ingezet als ondersteuning met oefeningen. 
Steeds vaker wordt de computer gebruikt om informatie te verzamelen en ook maken leerlingen zich  
programma ’s eigen, die gebruikt kunnen worden bij het maken van verslagen en werkstukken. 
(Topondernemers) 
In groep 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van de tablets van Snappet. De kinderen werken op deze tablets in 
plaats van in de werkschriften. Het grote voordeel is dat de kinderen veel beter op hun eigen niveau kunnen 



werken en dat de leerkracht ze beter kan volgen. Helaas is de methode Wereld in Getallen de enige methode 
die wij gebruiken die ook in Snappet zit.     
Op school wordt voor de leerlingen en de leerkrachten gebruik gemaakt van een internetprotocol. Hierin staat 
beschreven hoe we omgaan met het gebruik van internet. Dit is ter inzage op onze site. 
De school heeft een eigen website, die steeds verder ontwikkeld wordt. Op deze site komt allerlei informatie 
van school, maar ook informatie van de verschillende groepen. 
We willen natuurlijk ook graag foto ’s toevoegen. 
We hebben uw toestemming nodig om foto ’s waar uw kind op staat ook te mogen plaatsen op de site. 
In het Boomblad en bij de inschrijving van een leerling wordt hier ook aandacht aan geschonken. 
Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dan contact opnemen met de directeur. 
 
6. De zorg voor de kinderen. 
 
6.1 Regels over toelating, schorsing en verwijdering 
 
Aanmelding  
Ouders/verzorgers kunnen een leerling aanmelden bij een basisschool met het verzoek om toelating. Dit kan 
op elk moment van het jaar. U vult dan eerst een belangstellingsformulier in. En vanaf 10 weken voordat uw 
kind 4 jaar wordt kan het inschrijvingsformulier ingevuld worden. Vanaf dat moment heeft de school de 
zorgplicht voor uw kind.  
Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school 
hebben aangemeld.  
Voor uw kind 4 jaar wordt mag het 5 schooltijden komen kennis maken, om alvast te wennen aan de groep en 
aan de leerkrachten.  
 
Toelating  
Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan hij/zij daadwerkelijk tot de basisschool worden toegelaten. Kinderen die al 
eerder een andere basisschool bezochten kunnen ook worden aangemeld op school. De school bepaalt 
vervolgens of de  aangemelde leerling kan worden toegelaten.  
De toelating is niet afhankelijk van het verlenen van een geldelijke bijdrage door de ouders. 
Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. 
 
Zorgplicht  
Zodra de leerling op een basisschool schriftelijk  is aangemeld gaat voor deze school de zorgplicht in. Dit geldt 
ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.  
Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. 
Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de 
plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de 
onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 
6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO 
(Speciaal Basis Onderwijs) of SO (Speciaal Onderwijs) is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het 
Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling 
recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. 
  
Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een 
andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te 
verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. 
 
Zorgplicht en verhuizing van een kind 
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school 
van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan deze school het kind 
niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan 
worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft het kind 
ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat 
in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. 
 
 



Inschrijving 
Zodra een toegelaten leerling ook daadwerkelijk de school gaat bezoeken wordt het als leerling van de school 
ingeschreven. In verband met nieuwe regelgeving zijn ouders verplicht een kopie in te leveren van het officiële 
document van de belastingdienst waarop het sofinummer van het kind staat vermeld (een kopie van het 
paspoort, de identiteitskaart of een uittreksel uit het geboorteregister mag ook.). Ook moet een 
ouderverklaring worden ingevuld. De school is verplicht dit van de ouders te vragen.  
De school neemt minimaal een maand voor het eerste schoolbezoek contact op met de ouders van de leerling 
om over de inschrijving en het eerste schoolbezoek praktische afspraken te maken.   
 
Schorsing. 
De volgende regeling is vastgesteld. (zie ook het pestprotocol waar in staat welke stappen er eerst zijn 
ondernomen) 
 

• De schoolleiding kan een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. 

• Schorsing vindt plaats als gevolg van storend gedrag waardoor de normale gang van onderwijs wordt 
doorbroken. 

• De schoolleiding stelt de algemene directie vooraf van een dergelijke schorsing op de hoogte. 

• Het besluit tot schorsing wordt door de schoolleiding met opgave van redenen mondeling en 
schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 

• De schoolleiding stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar van een schorsing voor een periode 
langer dan een dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte. 

• In het geval van schorsing geeft de groepsleerkracht de leerling passend huiswerk mee. 
 
Verwijdering. 
Indien wordt overgegaan tot verwijdering, dan is het schoolbestuur verplicht om 8 weken lang een inspanning 
te verrichten om een andere school te zoeken. Als dat niet lukt mag de school na die termijn de leerling de 
toegang weigeren. 
 
Ouders kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen. Binnen 4 weken moet er door het bestuur gereageerd zijn op 
dit bezwaar. 
Als laatste stap kunnen ouders in beroep gaan bij de rechter. 
  
In het directiestatuut is geregeld dat de directie bevoegd is tot schorsing en verwijdering. 
 
6.2 Passend onderwijs. 
 
Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld 

omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege 

een beperking of gedragsproblemen. Met extra begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijs 

bieden. Is een kind hier  echt niet op zijn of haar plek, dan onderzoeken we of een andere basisschool beter 

past of dat verwijzing naar een speciale basisschool aan de orde is. Om ervoor te zorgen dat ieder kind 

inderdaad dat passende onderwijs krijgt, is passend onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. 

 

Passend onderwijs op onze school binnen het samenwerkingsverband. 

Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs werken samen in een 

samenwerkingsverband om elk kind een goede plek te bieden. Het samenwerkingsverband Doetinchem is het 

overkoepelende orgaan van 80 scholen in onze regio. Het doel is om samen te zorgen voor passend onderwijs. 

Onze school is ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten. 

 

Het Samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat 

te bieden.  

Als de ondersteuning van de basisschool niet toereikend is, dan beoordeelt het Onderwijszorgloket van het 

samenwerkingsverband welke specifieke ondersteuning een kind nodig heeft. De medewerkers van het loket 

winnen daarbij altijd advies in van ouders, de school en overige deskundigen. 



 

Wilt u meer weten over passend onderwijs, dan verwijzen wij u graag naar de website  

www.pro8.nu, www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl.  Wilt u zich op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband Doetinchem, kijk dan op 

www.wsnsdoetinchem.nl.   

 

Ondersteuningsprofiel 

Onze school heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering 

van passend onderwijs. Een school-ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de 

basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school 

voor staat. De school-ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen geven 

een beeld van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om 

passend onderwijs en ondersteuning te krijgen. 

 

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

• een korte typering van onze school 

• de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning voor alle kinderen 

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school)  

• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
 

Op verschillende websites  vindt u meer informatie. 

 
6.3 Observeren, toetsen, CITO (Centraal Instituut Toetsontwikkeling). 
De leerlingen worden besproken in hun totale functioneren (cognitief, sociaal, emotioneel en indien nodig 
fysiek en motorisch) 
 
Wij volgen de vorderingen van leerlingen op drie manieren n.l.: 

• via observaties 

• met methode gebonden toetsen 

• met methode onafhankelijke toetsen m.b.v. het CITO-leerlingvolgsysteem 
 
De toetsen die horen bij de methode worden in het administratieprogramma “Parnassys” bijgehouden. 
Bij de toetsen van CITO worden de resultaten zowel op individuele lijsten als op klassenoverzichten genoteerd 
in het administratieprogramma. 
Voor zover er nog “papieren” overzichten zijn, zitten die in een leerlingendossier. De meeste resultaten worden 
digitaal bijgehouden. 
De resultaten van onze leerlingen worden in februari en juni in het team besproken. Afhankelijk van de 
toetsresultaten worden afspraken gemaakt. In groepsbesprekingen wordt de groep alsook de individuele 
leerling doorgesproken met de intern begeleidster van onze school.. 
Aan het eind van het schooljaar bespreken de leerkrachten de leerlingen die volgend schooljaar in hun groep 
komen. (de overdracht) 
  
Evaluatie op school niveau:  CITO eind - toets groep 8  
 
Drie keer per jaar vinden er 15-minuten gesprekken plaats met de ouders en wel in september, februari en juni. 
In juni wordt het gesprek gevoerd op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder. Voor de 
instroomgroep is het afhankelijk, hoelang het kind op school is. Afhankelijk daarvan vindt een gesprek plaats.  
Twee keer per jaar geven wij een rapport uit. Het rapport bestaat voor de kinderen van groep 1 en 2 uit een 
geschreven verslag. Er wordt gewerkt met observatielijsten. Daarnaast worden toetsen voor rekenen, ruimte / 
tijd, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling afgenomen. 



Voor de groepen 3 t/m 8 bestaat het rapport uit een 5 puntschaal, met eventueel een geschreven aanvulling. In 
het rapport staat een overzicht van de resultaten van de gebruikte methoden en ook de scores van de 
gebruikte Cito toetsen. 
Voorafgaand aan de 15 minuten gesprekken krijgen de ouders een “praatformulier“ uitgereikt met informatie 
over hun kind. 
 
6.4 Het leerling-dossier. 
Van elke leerling is een dossier op school aanwezig. Dit dossier wordt zoveel mogelijk digitaal vastgelegd. 
In het leerlingen dossier bevinden zich: 
 

• administratieve gegevens 

• observatie gegevens 

• signaleringslijsten sociaal emotionele ontwikkeling 

• rapporten zijn digitaal vastgelegd 

• verslagen van ouder gesprekken zijn digitaal vastgelegd. 

• andere bijzondere gegevens (externe instanties) 
 
Dit dossier wordt alleen met uw toestemming aan derden doorgegeven. Deze dossiers worden 5 jaar na het 
verlaten van de school vernietigd. 
 
6.5 De eindtoetsen basisonderwijs. 
In april maken alle kinderen van groep 8 de “Eindtoets Basisonderwijs “ van het CITO. Dit is een landelijk 
genormeerde toets. Daarmee krijgen we een beeld van de prestaties van onze leerlingen en van de school als 
geheel. De ”Eindtoets Basisonderwijs” kan voor onze school mede aanleiding zijn om ons onderwijsprogramma 
op onderdelen aan te passen. 
In groep 8 krijgen de ouders van de kinderen de mogelijkheid om een informatiebrochure over het voortgezet 
onderwijs te downloaden, die door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen wordt 
uitgebracht. 
In de eerste helft van groep 8 krijgen de ouders en de kinderen op een ouderavond voorlichting over de 
verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. In de maanden januari en februari kunnen ouders met hun 
kinderen de open voorlichtingsbijeenkomsten van de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. 
 
We vinden het belangrijk dat ieder kind op een school voor voortgezet onderwijs terecht komt, waarvan wij 
denken dat het kind zich daar het beste verder kan ontwikkelen. De ouders krijgen daarom van de school een 
advies, dat toegelicht wordt tijdens een gesprek. Naast dit advies, dat gebaseerd is op onze ervaringen tijdens 
de basisschoolperiode, ontvangen de ouders de rapportage van de Eindtoets van het CITO. (Deze wordt pas in 
mei gemaakt als de adviezen al zijn besproken en de formulieren naar het VO zijn verstuurd.) Op basis van deze 
gegevens en de informatie van de verschillende scholen, kunnen de ouders een keuze maken voor de school 
voor voortgezet onderwijs.  
Via onze school krijgen zij een aanmeldingsformulier. Wij sturen dit aanmeldingsformulier samen met ons 
advies en een onderwijskundig rapport naar de betreffende school. 
U krijgt inzage in de formulieren die we versturen naar het VO. (dit kan ook digitaal zijn) 
De toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs beoordeelt de aanmelding aan de hand van 
de gegevens. De ouders krijgen dan van die school te horen of een kind al dan niet wordt aangenomen. Soms 
wordt ook de Cito uitslag nog afgewacht voor een definiet besluit. In sommige gevallen willen zij eerst een 
nader onderzoek doen, voordat zij een kind al dan niet toelaten. Een kind dat aangemeld wordt voor LeerWeg 
Ondersteunend Onderwijs (LWOO), zal altijd eerst een toets moeten maken.  
 
Tenslotte gaan we elk jaar na hoe de resultaten van onze leerlingen zijn na één jaar Voortgezet Onderwijs. In 
gesprekken met vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs wordt bekeken of onze leerlingen 
voldoende toegerust waren, om goed te kunnen functioneren in het Voortgezet Onderwijs. 
 
De wet schrijft voor dat ouders inzage gegeven wordt over de resultaten van de school. Vandaar dat  een 
overzicht van de CITO uitslagen van de eindtoets van de laatste vier jaar in de kalender wordt opgenomen. 
U begrijpt dat deze uitslagen geen volledig beeld vormen van een school. Zaken als expressie, zelfstandigheid, 
motivatie, welbevinden, doorzettingsvermogen e.d. worden niet gemeten, terwijl deze ook van essentieel 
belang zijn. 



De onderwijskundige rapporten, die gemaakt worden voor het vervolgonderwijs worden eerst met de ouders 
doorgenomen, alvorens deze verstuurd worden. 
 
6.6 Samenwerkingsverband Doetinchem 
Onze school is georganiseerd binnen het samenwerkingsverband Doetinchem e.o. ten einde integrale 
leerlingenzorg te kunnen bieden. 
 
Wanneer de school de zorg niet meer voldoende vorm en inhoud kan geven en hulp van buitenaf nodig heeft, 
wordt het probleem aangemeld bij het onderwijszorgloket. 
Bij een aanvraag voor een SBaO-beschikking (speciaal basis onderwijs) of SO is het wettelijk verplicht dat de 
ouders zelf als aanvrager fungeren. De ouders kunnen de aanvraag voor een beschikking samen met school 
doen. 
 
 
Aanmelding bij het onderwijszorgloket. 
Voor de leerling aangemeld kan worden i.v.m. toelaatbaarheid tot een speciale school voor basisonderwijs zijn 
er een aantal stappen genomen. Een aantal van die stappen zijn in elke speciale begeleiding noodzakelijk of 
wettelijk verplicht. Andere stappen zijn afhankelijk van de probleemstelling (m.a.w. facultatief) 
 
Stappenplan: 

• Signalering 

• Speciale zorg binnen de groep/ informeren ouders. 

• Bespreking van de leerling met IB er 

• Consultatie leerlingbegeleider / ondersteuningsteam  

• Nader onderzoek en of begeleiding binnen de school 

• Via het onderwijszorgloket aanvraag van bovenschoolse zorg bijv. 
Pab 
Schoolmaatschappelijk werk 
Interdisciplinair overleg 

• Onderzoek door of opvragen van relevante medische gegevens bij de jeugdarts 

• Samenstellen onderwijskundig rapport 

• Opsturen van het Onderwijskundig Rapport naar het onderwijszorgloket. 
 
Het onderwijskundig rapport  dient niet alleen gegevens te bevatten betreffende de  leerling, maar ook  een 
beeld te geven van de speciale zorg die de leerling heeft ontvangen. Bijv. door (verslagen van) 
handelingsplannen en documentatie betreffende de begeleiding. 
 
 
6.7 Leerlingbespreking. 

Ons Ondersteuningsteam 
Iedereen heeft wel eens problemen, kinderen dus ook. Soms gaat het om problemen die met leren te maken 
hebben, soms zijn er andere of meer oorzaken waardoor kinderen zich niet goed ontwikkelen. Altijd probeert 
eerst de leraar of hij of zij kan helpen. Vaak is dat voldoende om weer verder te kunnen. 
 
Lukt dit niet, dan kan het kind worden besproken in het Ondersteuningsteam. In dit Ondersteuningsteam 
zitten: de groepsleerkracht, de intern begeleider, adviseur leerlingenzorg, jeugdverpleegkundige en de 
maatschappelijk werker. Er wordt gekeken welke hulp een kind nodig heeft en wie die hulp kan geven. Daarbij 
kan soms de hulp van buiten worden ingeroepen.  
 
Wanneer uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het kan 
ook zijn dat u zelf met het Ondersteuningsteam wilt overleggen over uw kind. Neemt u in dat geval contact op 
met Yvonne Meier. 
 
Structureel zijn er momenten gepland, waarin we de resultaten van de leerlingen doorspreken. Afhankelijk van 
de resultaten kan voor leerlingen met extra zorg een speciale weg worden uitgestippeld. De volgende doelen 
worden hierbij nagestreefd: 



• systematische aandacht voor individuele leerlingen 

• continuïteit in de hulpverlening 

• gezamenlijke verantwoording van het team ten aanzien van individuele leerlingen 

• optimaliseren van de hulpverlening 

• het bevorderen van de organisatie en het pedagogisch klimaat 

• de vergroting van de zorgbreedte 
 
6.8 Invulling van extra zorg  
 
We onderscheiden drie typen zorg: 
 

• zorg aan de onderkant (remedial teaching.) 

• zorg aan de bovenkant (pluskinderen) 

• zorg op sociaal- emotioneel gebied (motorisch/expressief) 
 
Welke leerlingen komen in aanmerking voor extra zorg? 
 
De zorg voor de kinderen is natuurlijk voor de groepsleerkracht, maar ook de zorg voor de interne begeleider. 
De interne begeleider (IB-er) is een leerkracht die de zorg voor de leerlingen coördineert.  
Wanneer blijkt dat een kind in zijn ontwikkeling een achterstand heeft of juist een voorsprong, dan kan extra 
hulp gegeven worden.  
Dit gebeurt altijd in overleg met zowel de ouders als de intern begeleider van onze school.  
Deze extra hulp (remedial teaching) wordt door de eigen groepsleerkracht in de klas gegeven, door de RT 
leerkracht buiten de klas of door de onderwijsassistent(e). Extra hulp wordt vastgelegd in een zogenaamd 
handelingsplan of groepsplan. Na een bepaalde afgesproken periode wordt bekeken of de extra hulp succes 
heeft gehad en al dan niet voortgezet wordt. 
Ook kan besloten worden om de hulp in te roepen van de leerlingbegeleider, een orthopedagoog, van 
IJsselgroep/Iselinge Educatieve Faculteit. Indien nodig, wordt nader onderzoek gedaan. Dit alles gebeurt in 
overleg met de ouders. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek kunnen er verschillende stappen 
worden ondernomen: 

• de leerlingbegeleider/het Ondersteuningsteam geeft adviezen over verdere begeleiding binnen de 
school; 

• er kan ambulante begeleiding van de speciale basisschool ingeroepen worden: er zijn leerkrachten die 
dan op de reguliere basisschool komen om daar tijdelijk ondersteuning te geven; 

• er kan hulp ingeroepen worden van het school maatschappelijk werk, een fysiotherapeut, een 
logopedist, schoolarts e.d.; 

• de ouders kunnen het advies krijgen om het kind aan te melden bij een speciale basisschool. 
 
Op school zijn formulieren en protocollen aanwezig voor die leerlingen die in aanmerking komen voor extra 
zorg. Hierop wordt o.a. aangegeven wat de mogelijkheden van school zijn  om een leerling te kunnen 
begeleiden. Deze formulieren worden zowel door school als door de ouders ondertekend. 
 
Regelmatig vindt er een evaluatie plaats tussen de groepsleerkracht, de intern begeleider en de ouders. Dan 
worden de vorderingen besproken en vervolgafspraken gemaakt. 
 
Indien noodzakelijk worden de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst of andere externe instanties 
geconsulteerd. 
 
Het "zitten blijven" is minimaal aan de orde. Zoals u in het vorige al hebt kunnen lezen, wordt er op onze school 
alles aan gedaan om de kinderen zoveel mogelijk te begeleiden. Mocht er alsnog, aan de hand van de 
aanwezige rapportages, een algehele achterstand blijken dan zal deze optie worden gekozen: dit gebeurt altijd 
in een bespreking. 
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat vroeg signaleren en aan de hand daarvan doelgericht 
handelen steeds belangrijker wordt. 
Immers, hoe eerder een leer- of ontwikkelingsachterstand wordt aangepakt, hoe effectiever deze zal zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat dit juist in de onderbouw van cruciaal belang is. 



Dit wil echter niet zeggen dat een doublure in de hogere groepen altijd voorkomen zal worden, maar dit is wel 
ons streven. 
 
Ook kan het voorkomen dat een leerling op alle gebieden zijn leeftijd ver vooruit is. Zo’n leerling kan dan een 
groep overslaan. Heel belangrijk is, dat een kind dit op sociaal-emotioneel gebied aan kan. 
 
Micadogroep 
Voor hoogbegaafde leerlingen is het van groot belang dat zij uitgedaagd worden en dat zij contact hebben met 
leerlingen die net als zij begaafd zijn. Voor sommige leerlingen is dit van belang m.n. om hun sociaal-
emotionele ontwikkeling in balans te houden. Hiervoor heeft PRO8 de Micado groep voor leerlingen van groep 
4 t/m 8. Begaafde leerlingen kunnen één dag in de week naar deze plusgroep om deel te nemen aan onderwijs 
speciaal gericht op deze groep leerlingen. De Micado groepen van Pro8 zitten in ’s Heerenberg, Doetinchem en 
Zelhem.  
Voor de toelating van deze groep gelden specifieke regels. 
 
 
Besluitvormingstraject m.b.t. plaatsing leerling in een niet-reguliere vervolggroep. 
Procedure: In het overleg dat gericht is op het bereiken van overeenstemming tussen school en ouders worden 
de volgende stappen onderscheiden. Ook in gevallen waar die overeenstemming niet bereikt wordt biedt dit 
schema duidelijkheid voor besluitvorming. 
Uitgangssituatie: Er zijn reguliere contacten tussen leerkracht en ouders, o.a. de rapportavonden. Daarbinnen 
kan op enig moment de suggestie gedaan worden m.b.t. de plaatsing in een andere groep dan klasgenoten. Die 
suggestie kan vanuit de school komen maar ook vanuit de ouders. De beargumenteerde plaatsingsbeslissing 
wordt vastgelegd in het dossier van de leerling.  
 
Stap1 
Bespreking leerkracht-ouders 
Uitwisseling argumenten 
     Conclusie: 
     
  
Geen overeenstemming    Gezamenlijk besluit 
 
 
 
 
 
 
Stap 2 
Bespreking(en) lkr-ouders-IBer 
Toelichting/onderbouwing/ heroverweging 
     Conclusie: 
  
  
Geen overeenstemming    Gezamenlijk besluit 
 
 
 
 
Stap 3 
Besluitvorming door directeur 
 
3a  Leerlingbespreking op team-niveau 

(directeur hoort team) 
 
3b  Bespreking ouders-directeur 
 (directeur hoort ouders) 



 
Directeur neemt besluit 
3c Directeur deelt besluit beargumenteerd mee aan team en ouders. 
 
 
6.9 Veiligheidsbeleid 
Op school is een veiligheidsbeleid aanwezig. In dit document wordt de veiligheid in de breedste zin beschreven. 
Er is aandacht voor zowel fysieke, alsook sociaal-emotionele veiligheid. Doordat we dmv het GKGK project het 
Vignet “Gezonde School” gekregen hebben, zullen we hier ook extra aandacht aan gaan besteden. Elk jaar zal 
het pestprotocol alsmede het veiligheidsbeleid doorgenomen worden en worden aangepast waar nodig.  
Het pestprotocol ligt op school ter inzage. Ook zal het op de website te vinden zijn.  
 
6.10 Medicijnen / Allergieën  
Steeds vaker worden we op school geconfronteerd met kinderen die allergisch zijn. 
Voor de leerkracht is het dan van belang te weten wat wel en niet mag. 
Graag willen wij van de ouders daarvan schriftelijk een overzicht hebben. 
Bij traktaties en feestelijkheden kunnen we hier dan rekening mee houden. Soms is het fijn dat de ouders een 
alternatief aangeven. Omdat bij de verschillende activiteiten de Oudervereniging zorgt voor een hapje of 
drankje, kunt u ook het beste dit zelf aan de oudervereniging doorgeven. 
 
Gebruikt uw kind medicijnen e.d. of zijn er andere omstandigheden betreffende de gezondheid van uw kind, 
dan zouden wij dit graag van uw vernemen. U kunt dit het beste aan het begin van het schooljaar doorgeven 
aan de desbetreffende leerkracht. 
 
6.11 Verwijsindex 
Onze school is vanaf mei 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal 
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in 
het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken 
over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners een 
signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen 
professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening 
aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. 
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindex-achterhoek.nl  
 
7. Externe contacten.   
 
7.1 Peuteropvang Het Brummeltje 
 
Peuteropvang Het Brummeltje (Humanitas) zit in het gebouw naast de school. Wij proberen zoveel mogelijk 
samen te werken met de peuteropvang. Zo stemmen wij thema’s met elkaar af, komen kinderen vast kijken 
binnen de “grote” school, etc.  
De peuteropvang doet veel aan taalontwikkeling en samen spelen. Daar hebben de kinderen als ze bij ons op 
school komen vaak veel voordeel van. 
 
7.2 Onderwijsbegeleidingsdienst “ IJsselgroep” te Doetinchem. 
Schoolbegeleider: Wisselend. Ligt aan de expertise die we nodig hebben. 
 
IJsselgroep assisteert bij: 
* het opzetten van veranderingen op school 
* het invoeren van een nieuwe methode 
* schoolplanontwikkeling 
* testen en begeleiding van leerlingen die problemen hebben. 
 
Ze geven cursussen aan leerkrachten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad. 
 
7.3 Jeugdgezondheidszorg. 
 



 

 

 

 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland verandert vanaf het schooljaar 2014 - 2015 haar 

werkwijze. Dit houdt in dat wij op school vaker beschikbaar zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wij houden open 

spreekuren, begeleiden risicokinderen en bieden extra ondersteuning bij schoolgezondheidsbeleid. Tijdens de 

schoolperiode zijn er verschillende momenten waarop wij kinderen, ouders en leerkrachten zien: 

Vierjarigen Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team bestaat uit een 

jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistente jeugdgezondheidszorg en een 

Gezonde School-adviseur. 

Vier- en vijfjarigen U en de leerkracht krijgen een vragenlijst om de spraak- en taalontwikkeling van uw kind te 

beoordelen. Een logopedist bekijkt deze vragenlijsten en nodigt uw kind uit voor een spraak- 

taalscreening als dat nodig is. Tijdens deze screening let de logopedist op: stem, spraak, taal, 

luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist 

uw kind door naar een vrijgevestigd logopedist. 

Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. Tenzij er 

specifieke aandachtspunten zijn, want dan doet de jeugdarts dit. Het onderzoek bestaat uit: 

meten en wegen en een gehoor- en oogtest. Het is belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. U 

kunt dan zelf ook gespreksonderwerpen inbrengen. 

Negenjarigen Wij meten en wegen uw kind opnieuw. Daarnaast krijgt uw kind een uitnodiging voor: 
- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond 
- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio 

Groep 7 In overleg met school geven wij een informatieve en interactieve bijeenkomst over leefstijl en 

gezondheidsthema’s, zoals: overgewicht, voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen 

en seksuele gezondheid. 

Meet- en weeg- De assistente JGZ doet dit schooljaar een meet- en weegonderzoek bij alle 
moment   kinderen van 9 jaar of ouder die nog niet zijn gewogen en gemeten.  
  

Inloopspreekuren Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, 

leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen 

over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, 

voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. 

Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en 

gedrag. U kunt op school navragen wanneer er spreekuren zijn.  

Team Jeugdgezondheidszorg 

Het team JGZ van uw school bestaat uit de volgende personen: 

 Naam Telefoon E-mail 

Jeugdarts Mieke Berghuis 0884433517 m.berghuis@ggdnog.nl 



Jeugdverpleegkundige Daisy Birahy 0884433514 birahyd@ggdnog.nl 

Logopediste Marianne Schot 0884433306 m.schot@ggdnog.nl 

Assistente JGZ Betsie Nuijten 0884433272 b.nuijten@ggdnog.nl 

Gezonde school adviseur Noortje Wolters 0884433596 n.wolters@ggdnog.nl 

 

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij 

zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-

mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl. 

Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij mailen of chatten 

met een jeugdarts.  

Iedere gemeente in Nederland heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). GGD Noord- en Oost-Gelderland is 

onderdeel van het CJG. Ouders en jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en 

gezondheid. Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie. 

 
7.4 Logopedie 
Er is geen klassikale logopedische screening. Op het moment dat de collega denkt dat de logopediste nodig is, is 
ze op afroep beschikbaar.  
Juf Monique is ook logopediste. Zij kan ook worden ingezet om onze leerlingen te screenen. 
 
7.5  Culturele jeugdvorming 
De Stichting Culturele Jeugdvorming wil alle leerlingen van de basisschool graag kennis laten maken met 
verschillende kunstuitingen, zoals toneel, muziek, dans, film, museumbezoek etc. De kosten worden gedragen 
door de gemeente, het bestuur en de ouders. Deze bijdrage is inbegrepen bij de ouderbijdrage. 
De groepen worden jaarlijks ongeveer 2 keer uitgenodigd om een voorstelling bij te wonen. 
 
7.6 Bibliotheek 
Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Helaas is de bibliobus er niet meer. Maar de 
kinderen kunnen wel naar de bibliotheek in ’s Heerenberg. De school zorgt in samenwerking met de 
bibliotheek voor een steeds wisselende collectie boeken (naast de boeken die we zelf hebben aangeschaft.  
Wij stimuleren de kinderen om te lezen. We hopen dat u daarbij wilt helpen door samen met de kinderen te 
praten over boeken die ze hebben geleend en natuurlijk ook door gezellig voor te lezen. Ook oudere kinderen 
vinden het nog vaak heel fijn om voorgelezen te worden.  
 
7.7 Muziekschool 
De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen wekelijks een muziekles van een docent van de muziekschool. Dit zijn 
lessen in het kader van algemene muzikale vorming. 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen wekelijks les om een instrument te leren bespelen. 
 
7.8 Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld de Liemers laat alle kinderen meedoen 
 
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen. Ook 
schoolkosten als kamp of excursie,  zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. Wanneer deze gezinnen 
niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een andere (gemeentelijke) voorziening, kunnen zij – 
mits aan de criteria wordt voldaan – rekenen op de steun van Stichting Leergeld de Liemers. 
De kosten worden in dat geval gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers 
vergoed. Want alle kinderen mogen meedoen en hebben recht op een sociaal leven. 
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Stichting Leergeld de Liemers werkt met vrijwilligers die op huisbezoek komen om samen met de aanvrager de 
mogelijkheden te bespreken, maar ook om na te gaan of andere bestaande voorzieningen bekend zijn en 
eventueel daarnaar te verwijzen.  Stichting Leergeld behandelt de aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 
 
Voor wie is Stichting Leergeld de Liemers bedoeld? 
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar  

• met een laag inkomen  

• woonachtig in de gemeenten Zevenaar,  Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Montferland. 
 
Wat mag u van Stichting Leergeld de Liemers verwachten? 
Stichting Leergeld de Liemers verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien 
aanwezig. Daarnaast biedt de stichting hulp door schoolreizen, kampen, contributies, fietsen (onder 
voorwaarde), sportuitrusting, etc. te betalen.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: 
Postbus 192 
6900 AD Zevenaar 
tel: 0316- 76 40 00 (b.g.g.: voicemail inspreken, waarna u wordt teruggebeld) 
of per e-mail: info@leergelddeliemers.nl 
 
Naast de genoemde instanties zijn er nog vele anderen, t.w., cito, bibliotheek Arnhem Edu-art etc. 
 
8 De betrokkenheid van ouders in onze school 
 
8.6 Klachtenregeling 
Sinds 1998 is het wettelijk verplicht dat elke school een klachtenregeling heeft. Hieronder volgen de 
belangrijkste punten. Op school ligt de volledige klachtenregeling ter inzage. 
 
Wie kan een klacht indienen? 
Een ouder/voogd/verzorger van een leerling, een leerling, een personeelslid, een directielid, het bevoegd gezag 
(bestuur) en verder eenieder die deel uitmaakt van de school 
 
Wie kan aangeklaagd worden? 
Een ouder/voogd/verzorger van een leerling, een leerling, een personeelslid, een directielid, het bestuur en 
verder eenieder die deel uitmaakt van de school. 
Wat kan de inhoud van de klacht zijn? 
 
 
* over de begeleiding van leerlingen 
* over strafmaatregelen tegen leerlingen of personeel 
* over beoordelingen van leerlingen 
* over de schoolorganisatie 
* over opzettelijke of niet opzettelijke seksuele intimidatie 
* over discriminerend gedrag 
* over agressie, geweld of pesten 
 
Hoe kan een klacht ingediend worden? 
Een klacht wordt alleen in uiterste noodzaak ingediend. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse 
schoolzaken zullen, net als dat nu gebeurt, in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, 
schoolleiding en bestuur opgelost worden. Als school vinden we het belangrijk dat u uw opmerkingen of 
klachten kwijt kunt.  De deur staat voor ouders altijd open. 
Is het niet mogelijk om dit in goed overleg op te lossen, dan kan men, afhankelijk van de ernst van de klacht, 
een beroep doen op de klachtenregeling.  
De gang van zaken is dan als volgt: 
* de klager meldt de klacht bij de contactpersoon 
   voor onze school is dat  Annelies Schuit of Remko Brinkhuis  
* de contactpersoon verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon 
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 voor onze school is dat  Yvonne Kamsma 
    p/a IJsselgroep/Iselinge 
    Postbus 277 
    7000 AG Doetinchem  
    088-0931888 
* de vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Zo niet dan helpt 
de vertrouwenspersoon bij de verdere gang van zaken. Er kan een klacht ingediend worden bij de landelijke 
klachtencommissie van het BKO (besturen katholiek onderwijs ) waar onze school bij is aangesloten of indien 
noodzakelijk aangifte bij politie of justitie gedaan worden. 
* de landelijke klachtencommissie geeft een advies. Naar aanleiding van dit advies beslist het bevoegd gezag 
welke maatregelen er genomen zullen worden. 
* De kosten van de extern vertrouwenspersoon zijn voor de school. 
 
U heeft als ouder het recht om u rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon te wenden. 
 
8.7 Sponsoring 
Bij sponsoring denken we aan geld, goederen of diensten, die een sponsor verstrekt aan onze school. De 
sponsor verlangt daarbij vaak een tegenprestatie. Voorbeelden zijn: gesponsorde lesmaterialen met reclame, 
advertenties, uitdelen van producten, gesponsorde activiteiten of sponsoren van gebouw, inrichting of 
apparatuur. 
Wij houden ons bij dit alles aan de volgende regels: 
* de sponsoring mag geen invloed hebben op onze onderwijskundige en opvoedkundige   
  uitgangspunten. De geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs      
  mogen niet in het gedrang  komen.      
  De inhoud van het onderwijsaanbod mag door de sponsoring dus niet beïnvloed worden. 
* de school mag niet financieel afhankelijk worden van sponsoring. 
* reclame gericht op leerlingen mag niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten. 
* reclame gericht op leerlingen mag deze leerlingen niet aanmoedigen om ouders over te halen  
  bepaalde producten of diensten van de sponsor af te nemen. 
* de MR moet met een eventuele sponsoring instemmen indien er tenminste verplichtingen voor  
  school en leerlingen aan verbonden zijn. 
 
8.8 Protocol gescheiden ouders 
Onze school is een afspiegeling van onze maatschappij. Ook bij ons komt het voor, dat ouders uit elkaar zijn of 
uit elkaar gaan. 
In dit protocol is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, vastgelegd hoe de informatievoorziening 
geregeld is met beide ouders. 
U dient voor ogen te houden, dat elke handeling van ons in het belang van het kind wordt gedaan. 
Dit protocol is ter inzage. 


