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Schoolbereikbaarheid
Overdag: 07.45 - ± 17.15 uur; 038-3855433
Avond/Weekeinden: 038-3854239 (directeur)
Vakanties: 0521-362520 (stafbureau Giethoorn)

VOORWOORD
De Vogelaar is een openbare school voor basisonderwijs.
De school valt onder bestuur van de Stichting Op Kop.
Binnen deze stichting zijn de openbare basisscholen van de
gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland samengebracht in een bestuursvorm. Een zelfstandig bestuur met een
algemeen directeur/bestuurder en stafbureau geven leiding
aan de ± 20 scholen voor openbaar onderwijs in de kop van
Overijssel.
Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder
dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende godsdienstige- en levensbeschouwelijke overtuigingen, rassen,
culturele achtergronden e.d.
Wij proberen dan ook recht te doen aan de slagzin:

Niet apart maar samen.

Onze openbare school is een ontmoetingsplaats waar we
samen leren, leven en elkaar respecteren om zo kinderen vertrouwd te maken met de zingeving van het leven.
Deze gids is bedoeld om een indruk te geven van de school.
Om de gids overzichtelijk te houden is de informatie kort en
bondig. De totale schoolorganisatie is nog eens zeer uitgebreid
beschreven in het schoolplan. Dit plan ligt op school en mag
door elke belangstellende worden gelezen.
Daltononderwijs
Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Steeds vindt u in deze gids verwijzingen naar
deze manier van werken. Voor uitgebreide informatie is een
gesprek een goede mogelijkheid.
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Een schooldag:
Lestijden:
maandag, dinsdag en donderdag: ochtend 8.30 – 11.45
					middag 13.00 – 15.30
woensdag en vrijdag:			
ochtend 8.30 -- 11.45
De kinderen mogen een kwartier voordat de school begint
al binnenkomen om gezellig te praten of alvast wat werk te
maken.
Een door ons veel gebruikte instructievorm is het kringgesprek.
In de onderbouw (gr. 1 t/m 4) wordt er vooral gesproken over
dingen die de kinderen bezighouden.
In de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) komen tijdens het kringgesprek ook spreekbeurten, leesboeken en werkstukken aan
de orde. Na het ochtendbegin gaan alle groepen met diverse
werksituaties bezig.
Hier is per groep een vast weekrooster voor opgesteld met
o.a. werk- en spellessen, taal, lezen, rekenen, wereldverkenning, gym, muziek en handvaardigheid. Dit weekrooster
wordt aangeboden vanuit een leerling gerichte sfeer, waarbij
weer zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en gemeenschapswerk (samenwerken) de rode draad vormen. Het
rooster is af te lezen op het Daltonbord dat in elke klas hangt.
Soms werken de kinderen in de gemeenschapsruimte, daar
bevinden zich namelijk de documentatiecentra, computers,
bibliotheken en keuzekasten.
Er is altijd toezicht op deze kinderen doordat alle lokalen,
vanwege het open karakter van onze school, voorzien zijn
van schuifwanden die dan openstaan.
Projecten:
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en o.a. verkeer, behoren tot de vakgebieden die op onze school in projectvorm
worden aangeboden. Het leerboekje is dus niet alleen van
belang maar ook excursies, audio visueel materiaal, informatieve bibliotheekboeken, computers e.d. zijn een belangrijk
onderdeel bij het aanbieden van de leerstof. Tekenen, muziek,
handvaardigheid, spel en beweging, de zgn. expressievakken
worden regelmatig bij deze projecten betrokken.

Hoofdstuk 2:
“De leerlingen.”
Aanmelding:
Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door aangemeld worden. Door de school wordt daarnaast elk jaar in januari een
advertentie geplaatst in de Stadskoerier.
Als uw kind wordt ingeschreven via een aanmeldingsformulier wordt er eerst een leerlingenkaart en daarna een leerlingendossier van het kind gemaakt. In dit dossier wordt alles
bijgehouden betreffende de vorderingen van uw kind voor de
volle periode op de basisschool. U als ouder kan dit dossier
steeds inzien en zo op de hoogte blijven.
Voordat het kind 4 wordt en dus naar school kan, zijn er kennismakingsmogelijkheden in groep 1 voor ouder en kind.
Leerplicht:
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Volgens de wet op
het basisonderwijs moeten de kinderen een bepaald aantal
schooluren maken. Het is vanaf dat moment dan ook niet
meer mogelijk om buiten de schoolvakanties extra vakantie
op te nemen.
De vakantieregeling staat in de jaaragenda.
Schoolregels:
De kinderen zijn op school gebonden aan een aantal leefregels.
Zo mag er niet worden gerend door de school en huisdieren
mogen alleen na toestemming meegenomen worden (b.v. bij
een project).
Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels
besproken met de kinderen. We hopen zo tot een rustige en
prettige werksfeer te komen.
Verjaardag:
Als uw kind jarig is mag het trakteren. Wij hopen dat u zoveel
mogelijk een gezonde traktatie wilt meegeven, zowel voor de
leerlingen als voor de leerkrachten.

Kleuterafdeling:
In deze afdeling spelen zintuiglijke- en lichamelijke oefening
een belangrijke rol. De kinderen worden al in grote mate met
het Daltononderwijs in aanraking gebracht. Eenvoudige taken behoren al bij het dagelijkse werk. De taakjes zijn ondergebracht in een weektaak.
In groep 2 kunnen kinderen, die daar aan toe zijn, al kennismaken met het leesproces. In groep 3, waar de meeste kinderen met lezen beginnen, kunnen de vlotte lezers uit groep
2 met hun eigen leesprogramma verder. Les in Engelse taal
wordt vanaf groep 1 gegeven.
Werken in hoeken:
Kleuters werken veel in zgn. hoeken, b.v. de bouwhoek, poppenhoek, schildershoek e.d. Om de overgang van de kleuterafdeling naar de andere groepen zonder drempels te laten verlopen, worden deze werkvormen ook nog gebruikt in groep 3.
Halve dagtaak/weektaak:
Vanaf groep 3 worden vakken als schrijven, lezen, taal, Engelse taal, rekenen en wiskunde aangeboden d.m.v. een taak.
Deze taak wordt vanuit een halve dagtaak langzaam uitgebreid tot een weektaak in de hoogste groepen.
Het zal u duidelijk zijn dat het taakgericht werken met daarin
opgesloten keuzevrijheid t.a.v. het werk, al vanaf de kleuterafdeling wordt ingeoefend (Daltononderwijs).
Weeksluiting:
Ongeveer 10x per schooljaar sluiten wij de week af met een
gezamenlijke weeksluiting. Alle groepen kijken op vrijdagmorgen in het speellokaal naar de groep die op dat moment
een optreden verzorgt. Zo’n optreden kan bestaan uit dansjes,
liedjes, toneelstukjes e.d. De ouders en grootouders van die
leerlingen, die optreden, worden ook voor de weeksluiting
uitgenodigd.
Een weeksluiting kan ook aansluiten bij een project.
Lesmethoden:
Zie bijlage.
Ziekte:
Als uw kind ziek is vinden wij het prettig als u dat voor
schooltijd laat weten. De school is dagelijks vanaf 8.00 uur

te bereiken. Meestal zal de telefoon opgenomen worden door
Wob de Bruijn, de administratieve kracht op school, zij geeft
dan het bericht door aan de desbetreffende leerkracht.
Fietsen:
Niet alle kinderen mogen met de fiets naar school komen.
Leerlingen die in of buiten de begrenzing Steenbergenstraat –
Dr. Baxstraat – Pr. Margrietstraat – Pr. W. Alexanderstraat
wonen, mogen dat wel.
Huiswerk:
Er wordt weinig huiswerk gegeven op onze school, omdat wij
onze taak niet willen verleggen naar de ouders.
Soms is het toch zinvol om iets ter ondersteuning thuis te
doen.
De leerkracht doet dat in overleg met de ouders. De kinderen
van groep 5 t/m 8 krijgen huiswerk mee, ook om ze alvast een
beetje te laten wennen aan het voortgezet onderwijs.
Het schoolmateriaal moet in een goede tas mee naar huis
worden genomen. De school leent verder geen leerlingenmateriaal uit.
Eigen niveau:
In hoofdstuk 1 heeft u kunnen lezen dat wij zoveel mogelijk
proberen het kind als individu te begeleiden.
We gaan er dus als vanzelfsprekend van uit dat er niveauverschillen zijn tussen de kinderen. Wij proberen elk kind op
zijn/haar niveau zoveel mogelijk te stimuleren en te ontwikkelen. Tegenwoordig wordt de term ‘passend onderwijs’ hiervoor gebruikt. Wij testen alle kinderen 2 à 3 keer per jaar.
Naar aanleiding van deze resultaten kijken we of het nodig is
om kinderen extra te ondersteunen. Om de ontwikkeling van
onze kinderen goed te volgen hebben wij een collega op school
aangewezen die zich daar extra mee bezig houdt.
Die leerkracht (intern begeleider), heeft de beschikking over
een eigen testruimte en een orthotheek (hulpmateriaal).
Soms is het nodig om een hulpplan (handelingsplan) te maken.
Af en toe is het wenselijk om een andere instantie om hulp te
vragen b.v: een orthopedagoog, Dimence, het centrum voor
jeugd en gezin of het maatschappelijk werk. Indien een kind
volledig in zijn ontwikkeling stagneert is het soms zinvol het

kind te verwijzen naar het Speciaal Basisonderwijs in Zwolle.
Op onze school is het zitten blijven een uitzondering. Heel af
en toe maakt een kind een pas op de plaats, bijv. in groep 2
of 4 maar dan moet er wel een duidelijke ontwikkelingswinst
mee te behalen zijn.
Wij houden er niet van om de verschillen tussen leerlingen in
cijfers uit te drukken.
Cijfers vindt u dan ook niet op onze rapporten (zie bijlage).
Na de basisschool:
Na ± 8 jaar basisonderwijs verwijzen wij, na een uitgebreide
toetsing en intensief ouder/leerkrachtoverleg, de leerlingen
naar het openbaar vervolgonderwijs bijv. in Zwolle of in Kampen.
De resultaten aan het eind van groep 8 worden natuurlijk bepaald door onze inspanningen maar ook door het niveau van
de instromende leerlingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van de
afgelopen
3 jaren:
2016: 7 leerlingen
VSO

VMBO Havo
B.
K.
Tl.
2
3

VWO
Tl./Havo Havo
11

Ath. 2 talig Ath.

Gymn.

Ath. 2 talig Ath.
1

Gymn.

2017: 8 leerlingen
VSO

B.
2

VMBO Havo
VWO
K.
Tl.
Tl./Havo Havo
2
3			

2018: 15 leerlingen
VSO

VMBO Havo
VWO
B.
K.
Tl.
Tl./Havo Havo
5
2
6		
2

Ath. 2 talig Ath.

Gymn.

VSO=
Voortgezet Speciaal Onderwijs
VMBO= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs:
Basis/Kader/Theorie
HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO= Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs:
Ath. en Gymn.

Hoofdstuk 3
“De ouders”
Ouderraad en medezeggenschapsraad:
Dit zijn de organisaties waar ouders de belangen van alle
schoolouders vertegenwoordigen.
De ouderraad (o.r.) (9 personen) geeft eenmaal per jaar inzage in het zakelijk- en financieel beleid.
Zij organiseren samen met het schoolteam feesten en zorgen
ervoor dat uw kind een zo prettig mogelijke tijd op school
heeft. Om dat goed te kunnen uitvoeren vraagt de ouderraad
per gezin een jaarlijkse bijdrage (= vrijwillige ouderbijdrage)
van € 30,--.
Met dit geld worden activiteiten als Sinterklaasfeest, Kersten Paasfeest betaald, maar ook andere uitgaven. Hoewel de
bijdrage belangrijk is voor het opzetten van genoemde evenementen heeft ze een vrijwillig karakter.
De ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk, door een machtigingskaart, automatisch afgeboekt.
De medezeggenschapsraad (m.r.) is eigenlijk het wettelijk
gezaghebbende orgaan binnen school. In deze raad zitten 2
ouders en 2 personeelsleden. Als er klachten zijn van ouders
over b.v. de school of situaties met betrekking tot de school
wordt dit door de medezeggenschapsraad behandeld via de
klachtenregeling. Medezeggenschapsraadsleden hebben
weer zitting in de gemeenschappelijke m.r. van het openbaar
onderwijs in Zwartewaterland/Steenwijkerland. De taken van
de m.r. zijn dus van bestuurlijke aard.
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR):
In de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland staan
± 20 openbare scholen.
Uit diverse scholen is een m.r. lid afgevaardigd in de GMR
die het overleg met o.a. het bestuur voert met betrekking tot
de belangen van het openbaar onderwijs van de Stichting Op
Kop.
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De Vrienden van de Vogelaar:
Is een vereniging die door ouders van oud-leerlingen is opgericht. Zij stelt zich op als een soort belangenbehartiger van
de school en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. De
schoolkinderen krijgen bij bepaalde evenementen een presentje.
Jaarinformatieblad: Aan het begin van elk schooljaar krijgt
iedereen een nieuw inlegvel voor de schoolgids. In dit zgn.
jaarinformatieblad is alle schoolgids informatie opgenomen
die aan verandering onderhevig is zoals: leerlingenlijst, o.r.,
m.r. en leerkrachtenbestand.
Schoolnieuwsbrieven + Stichting Op Kop nieuws:
Maandelijks wordt het beschikbare nieuws via onze website
gepubliceerd of via uw e-mailadres (als u dat bij ons heeft
ingeleverd).
Schoolcontacten:
Aan het begin van elk schooljaar worden alle ouders in de
groep van hun kind uitgenodigd. De groepsleerkracht verschaft op deze groepsouderavond alle belangrijke informatie voor dat schooljaar. Dan zijn er ook contactavonden en
werkavonden (o.a. pakjesavond en Doeavond en een klusjesavond).
Twee keer per jaar krijgt uw kind een schriftelijk rapport
mee. Voor de ouders is er dan een 10-minutenavond om het
rapport met de leerkracht te bespreken. Soms is er bij een
project nog een kijkavond. De groepsleerkracht komt een
keer per jaar bij u op huisbezoek om in alle rust de vorderingen van uw kind te bespreken. Natuurlijk kunt u ook tussendoor altijd een gesprek met de leerkracht aangaan en in
overleg kunt u ook een kijkbezoek aan de klas brengen.
Hulpouders:
Hulpouders zijn zeer belangrijk. Zij zijn ons regelmatig behulpzaam bij het onderwijs. Zo zijn er ouders die assisteren
bij b.v. lezen, handvaardigheid e.d. Bij het begin van elk
schooljaar is er in het infoblad een hulpouder-oproep.

Hoofdstuk 4
“Het schoolteam en hulpinstanties”
Personeel:
Aan de school zijn op dit moment 8 leerkrachten, 1 administratief medewerkster, 1 godsdienstleerkracht en 1 schoonmaakster verbonden.
Directie:
De directeur is een aantal dagen vrijgesteld voor directietaken. Deels is de directeur ook verantwoordelijk voor een leerlingengroep (groep 7/8). De directietijden vallen op maandag,
dinsdag en woensdag.
Teamvergadering:
Het schoolteam vergadert altijd op de woensdagmiddag. Cursussen voor het onderwijzend personeel worden ook veelal op
de woensdagmiddag gehouden, zodat uw kinderen zelden, tot
nooit, thuis zullen zijn tijdens de gewone lesuren.
Administratie voor de leerkracht:
Alle leerkrachten houden een leerlingendossier en een klassenschrift bij. In dit boek wordt de vorderingen van het kind,
de gegeven lessen en ook het schoolverzuim bijgehouden. De
intern begeleider (zorg-coördinator) heeft overzicht over alle
leerlingenvorderingen.
Toetsen:
De leerkrachten testen alle kinderen 2 à 3 keer per jaar. Zij
bespreken de resultaten met elkaar in een teamvergadering.
Als er kinderen zijn die moeite hebben met de leerstof, wordt
er voor die kinderen een handelingsplan gemaakt.
De leerkrachten zoeken hiervoor hulpmaterialen in de orthotheek. Dit is een grote boekenkast waarin volgens een bepaald systeem alle hulpmaterialen zijn opgeborgen. De vorderingen worden in het leerlingendossier aangetekend.
Orthopedagoog:
Onze scholenstichting “Op Kop” heeft een eigen orthopedagoog in dienst die indien nodig kinderen kan testen op bijv.
leerstofproblemen.

Directiecollega’s:
Met directiecollega’s, o.a. uit onze Stichting Op Kop, het
voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs zijn er regelmatig contacten, b.v. over bovenschoolse aangelegenheden of
doorverwijzingen van leerlingen.
Dalton regio-overleg:
Onze school is een Daltonschool. Met ander Daltonscholen uit
de regio Overijssel/Gelderland hebben wij voortdurend overleg over hoe het Daltononderwijs zo goed mogelijk gegeven
kan worden.
Onderwijsinspectie:
De onderwijsinspectie uit Zwolle controleert of het niveau
van de leerlingen en de school in orde is. De school moet
steeds voldoen aan de eisen van de Wet op het Basisonderwijs
en de kerndoelen daarvan.
Schoolarts - logopedist - schoolmaatschappelijk werk - zorgadviesteam:
De school wordt, vanuit de GGD, regelmatig bezocht. De
schoolarts/verpleegkundige doet onderzoek in diverse groepen. Problemen binnen de opvoeding kunnen binnen het
Z.A.T. (zorgadviesteam) of bij het maatschappelijk werk
(CJG) worden besproken.
Godsdienstonderwijs:
Vanaf groep 5 kunnen leerlingen 1x per week een godsdienstlesuur volgen. De lessen worden verzorgd vanuit de Hervormde kerk.

Gezamenlijke projecten:
Gedurende het schooljaar zijn er veel projecten en een of twee
gezamenlijke projecten over een bepaald onderwerp.
Bij die projecten horen vaak wat extra feestelijke gebeurtenissen zoals: excursies, tentoonstellingen, gasten of theater.
Het gezamenlijk project wordt meestal in september/oktober
gehouden, gekoppeld aan een Kijk- /Doeavond (handvaardigheid) voor ouders en leerlingen.
In december wordt het Sinterklaas en het Kerstfeest uitgebreid gevierd.
Op het Paasfeest genieten we van een gezamenlijk ontbijt en
in het voorjaar houden we voor de ouders en de kinderen een
groot schoolfeest met toneel, spel en dans. De schoolreizen
houden wij meestal in mei/juni. Groep 8 gaat bijvoorbeeld
altijd 4 dagen op Vlieland kamperen, groep 3 t/m 6 kamperen
vaak op een camping in de buurt en de jongste kinderen houden op school een kleuterfeest, rond een bepaald thema (bijv.
circus) of bezoeken een kinderboerderij of speeltuin. Groep 7
gaat op schoolreis.
Afscheid groep 8:
Aan het eind van het schooljaar nemen we uitgebreid afscheid
van groep 8 met het schoolkamp op Vlieland, een musical met
feestavond en een afscheidsontbijt. Uiteindelijk vliegen De
Vogelaartjes op woensdag in de laatste schoolweek letterlijk
uit het raam.

Hoofdstuk 5

Voor- en vroegschoolse educatie:
Samen met SKZ (Kinderopvang/peuterspeelzaal) geven we
extra aandacht aan taalbevordering.
Door het aanbieden van extra taalbegrippen hopen we taal
naar een hoger niveau te tillen. Als u na deze korte kennismaking meer over onze school wilt weten, lees dan ons schoolplan eens door of vraag om een gesprekje op school.

“Activiteiten en Evenementen”

Lesmethoden:

Kennismakingsweek:
Dit is de eerste week van het nieuwe schooljaar. In die week
gaan we gezamenlijk naar het zwembad, hebben we een sporten speldag en/of excursies, en oefenen we met de kinderen
het schoolnoodplan (= ontruimingsplan).

Taal:
Kleuterplein
Lijn3
Taal op Maat
Tekstverwerken

Informatie:
Het schoolteam is altijd bereid om extra informatie te geven.

I Pockets (gr. 1/4)
Stepping Stones Jr.
Real English “Just do it”

SBO
Speciaal Basisonderwijs Zwolle: De Sluis 				
% 038-4536123

Schrijven:
Klinkers

Z.A.T.
Zorgadviesteam (schoolverpleegkundige +
zorgcoördinator school, Hannie Kubbenga)
% 038-3855433

Rekenen:
Reken Zeker
Wereld-verkenning:
Bij de Tijd: geschiedenis
Hier en Daar: aardrijkskunde
Eigenwijs: de natuur
Wijzer: natuur en techniek
Knipoogmappen Heutink
Wijzer door het verkeer
Leefstijl: Soc.Emot.Vorming
Kanjertraining (anti pest progr.)
Gymnastiek:
Basislessen
Expressie:
Werkboek school en muziek: muziek/1-2-3 Zing
Petje af voor Hoedje op: drama
Eigen werkplan: handvaardigheid
Moet je doen: kunst en cultuur
N.B. Onze methoden voldoen aan de kerndoelen.

Lijst met afkortingen:
GGD
Gemeenschap. Gezondheidsdienst
% 038-4281500
Dimence
Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
% 038-4650773

RIK
Rijks Inspectie Kantoor Zwolle 		
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Voor ouders over onderwijs: (gratis nr.)
% 0800-5010
www.50tien.nl

		

			

Vertrouwensinspecteur voor klachtmeldingen: 			
% 0900-1113111
Pest- en Veiligheidscoördinator (Hannie Kubbenga)		
% 038-3855433			

ALGEMEEN
Kwaliteitsbeleid:
Wij kijken voortdurend op welke wijze wij onze school kunnen
verbeteren. Zo zijn lezen, techniek en cultuur speerpunten
geweest. Tevens gaven wij uitvoering aan een uitvoerig keuzeprogramma (keuzekasten voor kinderen), gebaseerd op de
principes van meervoudige intelligentie (de diverse persoonlijkheidskenmerken). Daarna hebben we ons kwaliteitsbeleid
in een totaalplan ondergebracht. Nu geven we aandacht aan
een nieuwe kleutermethode, rekenmethode en een volgsysteem voor sociaal emotionele vorming. Ook zijn we gestart
met Engelse les in alle groepen.
Klachtenregeling:
Elke school is verplicht om een klachtenregeling te hebben.
Deze regeling kan een hulpmiddel vormen bij het oplossen
van meningsverschillen die u hebt met de school.

U kunt hierbij b.v. denken aan klachten over de schoolorganisatie of het onderwijskundig beleid.
Ook kunnen er klachten zijn over de omgang tussen personen
binnen de school (b.v. agressie of discriminatie).
Indien u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de
vertrouwenspersoon van school of de schooldirectie.
Indien uw probleem niet (voldoende) wordt opgelost kunt u
de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.
Voor dergelijke klachten is één van de onderwijsgevenden
aangesteld als schoolcontactpersoon en daarnaast is er een
medewerker van de GGD aangewezen als externe vertrouwenspersoon (zie jaar-infoblad).
De klachtenregeling ligt ter inzage op school. Het adres van
de landelijke klachtencommissie is: Postbus 85191, 3508 AD
Utrecht; tel. 030-2809590.
Schorsing en verwijdering:
De Stichting Op Kop hanteert eveneens een protocol m.b.t.
schorsing en verwijdering van leerlingen bij ernstig ongewenst gedrag. De regeling is op school of bij de Stichting
opvraagbaar.
Veiligheidsbeleid:
We willen dus een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders en personeel. In het veiligheidsplan van de Stichting Op
Kop staan duidelijke afspraken over preventief en incident
beleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de registratie (b.v. ongevallenregistratie) en evaluatie. In de bijlagen
van het veiligheidsplan zijn protocollen opgenomen over b.v.
agressie en geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail.
Dit beleid, de afspraken en de protocollen gelden voor alle
scholen van de Stichting Op Kop. Het veiligheidsplan ligt op
school ter inzage en is vastgesteld door het bestuur en de
GMR.
Sociale veiligheid:
Bijna jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via
schriftelijke of digitale vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen van aard of gericht op sociale veiligheid.
Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op
alle scholen van de Stichting Op Kop.

Verzekeringen:
De Stichting Op Kop heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor de scholen:
n Wettelijke Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen voor de periode waarin zij onder toezicht
van de leerkracht staan. De verzekering dekt schade aan personen en aan zaken. Voor schade aan zaken geldt een eigen
risico van € 250,00 per schade. Er zijn verschillende soorten
schades uitgesloten, waaronder de werkgeversaansprakelijkheid t.o.v. werknemers.
n Schoolongevallenverzekering
Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers en
vrijwilligers bij ongevallen tijdens schooltijden/schoolactiviteiten en gedurende de reis van huis naar school v.v. of reis
naar een schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden, invaliditeit en geneeskundige kosten.
n Doorlopende schoolreisverzekering
De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling
op de ongevallenverzekering, dekking van de schade voor alle
reisjes en uitstapjes die door de school georganiseerd worden,
voor het hele jaar. De verzekering dekt de schade aan of verlies van bagage en ziektekosten voor zover die niet door de
eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoedt.
Overblijven:
Voor de voor-, na- en tussenschoolse opvang hebben wij goede
afspraken gemaakt met Stichting Kinderdagcentrum Zwartewaterland (SKZ).
n Zij beschikken over gekwalificeerd personeel en het overblijven vindt plaats in een goed geoutilleerd lokaal in onze
school
n De opvang is betaalbaar
Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u zelf contact
opnemen met Mariska, via het e-mailadres: TSOVogelaar@
kdc-zwartewaterland.nl
De BSO-tijden zijn van: ma, di en do:7.30 - 8.30
				 		15.30 - 18.30
TSO-tijden zijn van: ma, di en do:
11.45 - 13.00

Studenten:
Wij begeleiden studenten van PABO’s in de regio. Van deze
opleidingen komen studenten bij ons om het “vak” te leren. In
overleg met de leerkrachten krijgen zij bepaalde opdrachten
uit te voeren. Een groot deel van die opdrachten bestaat uit
lesgeven. Zij geven les aan de hele groep of een deel ervan.
Ook bieden ze extra hulp aan individuele leerlingen of aan
kleine groepjes.
Ze worden betrokken bij de totale organisatie van de dagelijkse gang van zaken en nemen hier actief aan deel. Ook
studenten van andersoortige (ALO, CIOS, SPW) verzoeken
soms om een stageplaats. We werken dan graag mee om ze
de gelegenheid te bieden zich te scholen. Met name de opleiding tot onderwijsassistent is tegenwoordig erg in trek. Als
een student les geeft of hulp biedt in een groep, gebeurt dit
echter altijd onder verantwoordelijkheid van de betreffende
groepsleerkracht. Met de opleidingsinstituten is regelmatig
contact over de studenten. Een bovenschoolse stagecoördinator coördineert de stage van alle studenten op de scholen van
de Stichting Op Kop.
Fotograferen:
Er wordt regelmatig gefotografeerd op school bij feesten, projecten e.d. Deze foto’s worden gebruikt in krantenartikelen,
website stukjes e.d.
U wordt jaarlijks verzocht een toestemmingsformulier voor
het nemen van foto’s te ondertekenen en in te leveren.
Reglementen / Protocollen
Binnen onze stichting Op Kop zijn veel afspraken en regels beschreven in reglementen en protocollen. Het zou te ver gaan
om dit alles leesbaar en bondig op te nemen in de schoolgids.
Daarom is h.e.e.a. geplaatst op de website van Op Kop en/of
eigen website.
Uiteraard zijn ook alle stukken op school in papieren versie
opvraagbaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

reglement MR
GMR reglement
verzekeringen en aansprakelijkheid
regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen
veiligheidsbeleidsplan
protocol gescheiden ouders

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

protocol social media
info schoolgidsen en websites
vakantierooster
ziekte- / verlofregeling
pestprotocol
BSO (SKZ)
info schoolcontactpersoon
info leerlingenzorg / kwaliteitszorg
leerlingen aanmelding
meldcode kindermishandeling
vertrouwenspersoon (voor ouders) Melle Hoek:
Senior onderwijsadviseur IJsselgroep
Klinkertweg 8b
8025 BS Zwolle
038-4539943; 06-51268791
18. klachtenprocedure:
Landelijke Klachtencommissie (LKC)/Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 – 2809590
19. Veiligheidscoördinator school: Hannie Kubbenga
Vrije dagen regeling
De directie van de school mag beslist geen vrij geven voor een
extra vakantie. Uitzonderingen op deze regel worden zelden
gemaakt. Over losse dagen voor speciale gelegenheden kan de
school wel beslissen. Het verzoek hiervoor kunt u indienen
bij de directie van de school. De vrije dagen regeling van de
gemeente Zwartewaterland ziet er als volgt uit (gemeentelijke publicatie):
Richtlijnen voor verlof aan leerlingen.
(Uitgebreide regeling op school aanwezig.)
- vakantieverlof
Op basis van de leerplichtwet mag de directeur van de basisschool onder de volgende voorwaarden vrij geven voor vakantie tijdens de schooltijden:
1. vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de
ouders is het niet mogelijk om in de schoolvakanties samen
op vakantie te gaan;
2. indien uit vakantieroosters van andere schoolgaande
kinderen blijkt dat het voor het gezin onmogelijk is om

samen op vakantie te gaan en het verlof schoolorganisatorisch verantwoord is. Met betrekking tot het vakantieverlof moet worden gesteld dat dit verlof slechts éénmaal
voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar wordt verleend.
Indien het verlof meer dan 10 dagen per schooljaar betreft,
beslist de leerplichtambtenaar van de 				
gemeente
- gewichtige omstandigheden
Alleen als er sprake is van “gewichtige”omstandigheden, kan
vrijstelling van de leerplicht gevraagd worden. Voor “gewichtige”omstandigheden heeft het gemeentebestuur in overleg
met de directies van alle basisscholen in de gemeente nadere
regels vastgesteld.
“Gewichtige omstandigheden” zijn:
1. verhuizing binnen de gemeente
2. ondertrouw/huwelijk van een ouder
3. huwelijk van een gezinslid, oom of tante
4. overlijden van een ouder, broer, zus, opa, oma, oom of
tante
5. huwelijksjubileum (12½-, 25-, 40- of 50 jarig) van ouders
of grootouders
6. ambtsjubileum (25-, 40- of 50 jarig) van ouders of grootouders
7. geboorte van een kind in het gezin
Het Daltonplan
Het Daltonplan werd ontworpen en uitgewerkt door Helen
Parkhurst die in 1887 te New Yale (VS) geboren werd. In
1904 wordt Parkhurst lerares in een één klassige school van
een kleine plattelandsgemeente (40 leerlingen – 8 leerjaren).
Het was noodzakelijk leerlingen een stille bezigheid te geven, terwijl anderen op datzelfde moment uitleg kregen. De
ervaring met een minimum en maximum zelfstudie door de
leerlingen is de eerste kiemgedachte van het Daltonplan. Ze
noemt haar werkplan “Laboratory Plan”.
Uit sympathie voor haar vrienden in Dalton, waar voor het
eerst door anderen haar principes werden toegepast, besluit
ze de naam “Daltonplan” te gebruiken.
Haar doelstellingen zijn:
1. Verhoging van de efficiency van de school door het feit dat
de leerlingen door individuele vrije zelfstudie de leerstof
machtig worden.
2. Een betere sociale vorming.

De basisprincipes, de voorwaarden waaraan een school moet
voldoen om Daltonschool genoemd te kunnen worden zijn:
zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en gemeenschapswerk (samenwerken).
Zelfverantwoordelijkheid: Het kiezen in volgorde van vakken
en opdrachten; vrij zijn in het raadplegen van hulpbronnen;
vrij zijn in het samenwerken met andere leerlingen en vrij
zijn zelf tijd in te delen.
Zelfwerkzaamheid: De leerling moet problemen op eigen wijze
en in eigen tempo met een uitgewerkt takenpakket aanpakken.
Gemeenschapswerk (samenwerken): Relaties van onderlinge
hulp die de leerlingen verplichten werkelijk lid te zijn van de
werkgemeenschap. Het Daltonplan wil de leerling levenservaring meegeven. Het leert de leerling zelfverantwoordelijkheid
en verantwoordelijkheid tegenover de schoolgemeenschap te
ervaren.
Effectiviteit: Het behalen van doelen.
Reflectie: Plannen en hoe pak ik het werk aan en wat zijn de
leerpunten.
Groeps-indeling leerkrachten:
Groep 1/2:
Jacqueline van Eijsden: 0529-480380
Erna v.d. Berg: 038-3326582
Groep 3:
Alice Timmerman/Greetje Blom:
06-19987718
Groep 4/5:
Anick Hoekman/Greetje Blom:
06-36191490
Groep 6:
Hannie Kubbenga/ Greetje Blom:
038-3856797
Groep 7/8:
Hans Schemkes: 038-3854239
Corina Brink: 0521-513603
Administratie/RT:
Wob de Bruijn
Medezeggen-schapsraad (MR):
Voorzitter:
Erna v.d. Berg (personeel)
Secretaresse:
Jolijn Lubberts (ouder)
Mr-lid:
Janneke Bakker (ouder)
Jolanda Schaap (ouder)
Alice Timmerman (personeel)
Adviserend
Hans Schemkes 038-3854239
lid namens
het bevoegd
gezag:

Ouderraad (OR):
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretariaat:
or-lid:
or-lid:
or-lid:
or-lid:
or-lid:
or-lid:

Jolijn Lubberts		
Gert Jan Breet		
Manon Veenhof		
Henriëtte Pleijsier
Annemarie Naberman
Wout Tuinman		
Emmaly van Dijk
Ellen Pleijzier		
Liesbeth Brouwer

tel. 3857209
tel. 8883587
tel. 3556722
tel. 06-43270280
tel. 8515143
tel. 3858696
tel. 8535262
tel. 06-34130624
tel. 8800255

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
1 Augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Op de website van Stichting Op Kop vindt u informatie over
de wettelijke zorgplicht van de school bij de aanmelding van
nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar
het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
waartoe onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs.
Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig heeft. Wanneer
er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken.
In eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de
intern begeleider van de school. Ook begaafde of hoogbegaafde leerlingen verdienen deze extra aandacht.
Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat
we de hulp van een deskundige nodig hebben, dan wordt het
kind, in overleg met de ouders, aangemeld bij een orthopedagoog van Stichting Op Kop. De ouders worden in dit geval
uitgenodigd voor een HGPD-gesprek (handelinsgerichte proces-diagnostiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van
de school, de groepsleerkracht, de orthopedagoog van Op Kop
en de ouders aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht
gesproken om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Commissie arrangeren
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed
overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrangeren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen
bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra
voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit door Stichting

Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskundig beleidsmedewerker van Op Kop (tel. 0521-362520),
Eendrachtsplein 1, 8355 DL in Giethoorn.
Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO)
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen
helpen, wordt er contact gelegd met het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in
overleg met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt
via de Commissie Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt
op regionaal (Samenwerkingsverband)niveau en is bereikbaar via de coördinator van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Voor onze school is dat Johan Vlaskamp, Dr.
Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Commissie Toewijzing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar is voor het
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Jeugdgezondheidszorg
Uw kind bezoekt één van de scholen in het werkgebied van
de GGD Regio IJsselland te Zwolle. De jeugdgezondheidszorg
stelt zich ten doel een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Concreet heeft zij als taak het opsporen,
bestrijden en voorkómen van oorzaken die een gezonde groei
en ontwikkeling verstoren. Tot het vierde levensjaar wordt
Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het consultatiebureau van de Thuiszorginstellingen.
Wanneer het kind vier jaar wordt, neemt de GGD deze taak
over. Ook de gegevens van het consultatiebureau gaan dan
naar de GGD, wanneer u hier als ouder/verzorger toestemming voor hebt gegeven. Hoe de GGD haar taak op onze basisschool uitvoert kunt u vinden op de website van Op Kop.
GGD IJsselland te Zwolle: tel 038-4281500
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09

10

Valentijnsdag 14

15

16

17

Lln. bespreking 1

04

Rapportenavonden
groep 1 t/m 7

05

06

Rapporten- Kinderen krijgen het
rapport mee
avonden
groep 1 t/m 7 Lln. bespreking 2
12

18

19

20

21

22

23

26

27

28

01

02

Hoofdluiscontrole

25

Februari

11

MR vergadering
aanvang: 14.00 uur
13

24

03

Maart

Maandag

25

25

‘19

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Huisbezoeken
gr. 8 i.v.m. V.O.

Carnaval

Carnaval

28

HGPD
gesprekken

01

02

03

08

09

10

15

16

17

22

23

24

w.s. groep 7

06

05

07

w.s. groep 6

OR vergadering

11

18

Donderdag

27

26

04

Schoolweek
Openbaar
Onderwijs

Woensdag

Schoolweek
Openbaar
Onderwijs

Schoolweek
Openbaar
Onderwijs
19

14

13

12

Schoolweek
Openbaar
Onderwijs
20

Schoolweek
Openbaar
Onderwijs

Lente

21

w.s. groep 3

KlasseLunch
groep 8
26

27

w.s. groep 4/5

28

Maart

09
10
11
12
13

Dinsdag

Klok naar
zomertijd

29

30

=

31

April

Maandag

Woensdag

Donderdag

01

02

03

08

09

10

15

2e Paasdag
Vrije dag

22

29

IEP toets groep 8 IEP toets groep 8

16

17

Vrijdag

Zaterdag

Verkeersexamen Verkeersexamen
groep 7
groep 7
resp. theorie en resp. theorie en
praktijk
praktijk
w.s. groep 1/205
04

11

18

14

e

1 Paasdag

19

20

21

27

28

Koningsdag

24

25

26

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

MEIVAKANTIE
30

07

13

Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij

Paasfeest

‘19

06

12

OR vergadering

23

Zondag

01

02

03

04

April

14
15
16
17
18

Dinsdag

05

Mei

Maandag

18
19
20
21
22

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

30

01

02

Zondag

‘19

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

MEIVAKANTIE

29

Hoofdluiscontrole

Woensdag

03

04

HGPD
gesprekken

05

Moederdag

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

20

21

22

23

28

29

30

31

01

Mei

Hemelvaartsdag Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Toetsperiode 2

27

Schoolfeest

MR vergadering
aanvang:
14.00 uur

02

Juni

Maandag

22
23
24
25
26
27

03

e

2 Pinksterdag

Alle leerlingen vrij
10

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

‘19

Hemelvaartsdag Alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
29

28

30

31

01

02

1e Pinksterdag

05

04

Schoolreisweek
Tenten opzetten met
groep 8
Groep 1 t/m 5 vrij
Schoolreis groep 7
Schoolkamp groep 6
11

Schoolkamp
groep 4/5

06

Schoolkamp
groep 3
12

13

07

Schoolkamp afbreken met groep 8
Groep 1/2 +
groep 4 t/m 7 vrij
14

08

09

Vaderdag

15

16

22

23

Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse

17

18

OR vergadering

25

20

Zomer
21

Schoolkamp groep Schoolkamp groep Schoolkamp groep Schoolkamp groep
8 Vlieland
8 Vlieland
8 Vlieland
8 Vlieland
Leerlingenbespreking
26

27

28

29

Juni

24

19

30

Juli

Maandag

Woensdag

Donderdag

Rapportenavonden Rapportenavonden Kinderen krijgen
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7 het rapport mee
HGPD
Leerlingengesprekken
bespreking
01

02

03

Hulpouderavond Musical groep 8 Afscheid groep 8
(ontbijt en
raam uit)
Musical groep 8
voor leerlingen en
oudleerlingen
08

Start
Zomervakantie

15

22

29

09

10

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

‘19

Meester- en
juffendag
04

05

06

07

12

13

14

19

20

21

26

27

28

02

03

Laatste
schooldag:
zomervakantie
t/m vrijdag 25-8
11

ZOMERVAKANTIE
16

17

18

ZOMERVAKANTIE
23

24

25

ZOMERVAKANTIE
30

31

01

Juli

27
28
29
30
31

Dinsdag

04

