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Een woord vooraf
Het schoolteam en directeur vinden het belangrijk u als ouder(s) van toekomstige en huidige
leerlingen te informeren over de Groenehoek. De Groenehoek is een openbare basisschool
voor Daltononderwijs in Bergschenhoek waar kinderen zich thuis voelen en kwalitatief goed
onderwijs krijgen.
In deze schoolgids geven wij u onder andere informatie over onze manier van werken, de
organisatie van ons onderwijs, de zorg aan leerlingen, de schoolresultaten en de rol die
ouders bij ons op school spelen.
De gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar ook voor
onze huidige ouders is de gids van belang.
In de bijlage van de schoolgids treft u de jaarplanning, de data van de schoolvakanties,
roosters en andere voor dit schooljaar relevante zaken aan. De bijlage van de schoolgids
wordt aan het begin van elk schooljaar uitgegeven.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of wilt u reageren op de tekst of inhoud van
deze schoolgids, dan staan wij open voor uw reactie.
Met een bezoek aan onze school krijgt u een compleet beeld van onze werkwijze. Wij geven
u graag een rondleiding en beantwoorden daarbij uw vragen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team en directie O.B.S. Groenehoek
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Onze school in het kort
Gebouwen
De school bestaat sinds 1996 en heeft twee locaties in de wijk “De Oosteindsche Acker” in
Bergschenhoek. De loopafstand tussen beide locaties is ongeveer 15 minuten.
Op de locatie Stampioendreef wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van de groepen 1 tot
en met 8. Op de locatie Groeneweg is dit jaar ruimte voor de groepen 1 tot en met 6.
Groepen 8 zijn altijd gehuisvest op de locatie Stampioendreef.
Daltononderwijs
Onze school biedt uw kind onderwijs volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs
(bladzijde 4).
Engels Plus in de groepen 1 tot en met 7 en Engelse les in de groepen 1 t/m 8.
Op onze school geven wij Engels Plus onderwijs. Vanaf groep 1 t/m groep 7 (sinds
schooljaar 2017-2018) wordt een gedeelte van de tijd in het Engels les gegeven. Op
bladzijde 6 van deze gids vindt u hier meer informatie over. De leerlingen van groep 1 t/m
groep 4 krijgen Engels met behulp van de methode My Name is Tom. De groepen 5 t/m
groep 8 krijgen Engels met behulp van de methode Real English.
Kanjerschool
Wij zijn een Kanjerschool. Aan de hand van
een training leert uw kind zichzelf te zijn, zich
veilig te voelen en gevoelens onder woorden
te brengen. Het resultaat is dat uw kind meer
zelfvertrouwen krijgt en zich betrokken gaat
voelen bij de wereld om zich heen (bladzijde
18).
Plusklas
Voor (hoog)begaafde leerlingen van de
groepen 2 tot en met 8 hebben we twee
plusklassen. Op woensdagochtend wordt
aan deze leerlingen lesgegeven (bladzijde 13).

Ontdekclub
Begaafde leerlingen werken onder leiding van een leerkracht, gedurende een aantal
maanden, samen aan een project (bladzijde 13).
Openbaar onderwijs
OBS Groenehoek is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is,
ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging. Wij streven ernaar om leerlingen respect bij te
brengen voor elkaars leefwijze, voor levensbeschouwing en voor normen en waarden als
tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan
maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen,
zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de leerlingen de
samenleving beter zullen leren begrijpen en respect en begrip voor elkaar zullen
ontwikkelen.
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Continurooster
Onze school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag
op school blijven. De leerlingen eten in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht. Daarna
spelen de leerlingen in groepen buiten en hebben de leerkrachten pauze. Zes
overblijfmedewerkers, drie per locatie, houden toezicht op het schoolplein. De ouders
betalen een vrijwillige bijdrage om de overblijfmedewerkers te kunnen betalen.
Voor- en naschoolse opvang
De school heeft afspraken gemaakt met een aantal aanbieders van voor- en naschoolse
opvang. Indien u van deze voorziening gebruik wilt maken, is hierover op school meer
informatie te krijgen.
Nieuwe leerlingen
U kunt een afspraak maken met de directeur om kennis te komen maken met de school.
Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over het Daltononderwijs. Tevens laten wij u
graag de gang van zaken tijdens schooltijd zien en kunt u ook in de klassen rondkijken.
Indien uw zoon of dochter in een bepaalde groep instroomt, maakt u ook kennis met de
groepsleerkracht. Desgevraagd kan bij een overplaatsing uw zoon of dochter een ochtend
meedraaien om de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met de andere leerlingen.
Jaarlijks wordt door de school voor belangstellende ouders ook een Open Dag
georganiseerd, zodat het onderwijs in de praktijk kan worden bekeken.
Aanmelding
Vanaf hun tweede jaar kunnen kinderen op school worden aangemeld. Hieronder volgt de
procedure voor de aanmelding.
1. de ouders nemen contact op met de school en maken een afspraak voor een
rondleiding.
2. er volgt een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. De ouders
worden tijdens dit gesprek geïnformeerd over de visie van onze school en de
procedure en ontvangen een informatiepakket over de school;
3. de ouders vullen een aanmeldingsformulier in voor een voorlopige plaatsing en
sturen deze op naar school;
4. de ouders ontvangen een bevestiging van aanmelding.
5. de leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is, belt ongeveer 10 weken voor
de vierde verjaardag van het kind de ouders op om een afspraak te maken voor het
kennismakingsgesprek met de ouder(s) en het kind. Tijdens dit
kennismakingsgesprek worden ook wenafspraken gemaakt en een
informatieformulier ingevuld. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de aanmelding
omgezet in een inschrijving.
6. acht weken na plaatsing vindt een evaluatie plaats tussen ouders en de leerkracht
over de beginperiode. De informatie wordt vergeleken met de gegevens van het
informatieformulier.
Wennen
Ook voor het wennen hanteren we een procedure om de plaatsing van uw kind zo geleidelijk
mogelijk te laten verlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u van de leerkracht
hierover meer informatie.
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Dalton
OBS Groenehoek is een basisschool voor Daltononderwijs, dat inhoudt dat we werken aan
de hand van vijf kernwaarden. Ons doel is om leerlingen een goede basis mee te geven voor
hun toekomst, om ze te helpen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen en om
ze te leren keuzes te maken. Ons streven is om het onderwijs zo goed mogelijk aan te
passen aan het individu en ieder kind in zijn of haar eigen kracht te zetten, zodat ieder kind
zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen. In het komend schooljaar zal de Nederlandse
Dalton Vereniging onze school weer visiteren.
De kernwaarden van Dalton komen als volgt in de praktijk tot uiting:
1. Zelfstandigheid
Vanaf het moment dat leerlingen bij ons op school komen, tot het moment dat ze in groep 8
onze school verlaten, leren we de leerlingen stap voor stap om dingen zelf te doen. Het
zelfstandig kunnen functioneren, geeft een gevoel van autonomie. Leerkrachten zorgen voor
duidelijke structuren en kaders en stellen leerlingen zo in staat zelf materialen te pakken,
zelfstandig werk te plannen, zelf leerdoelen te stellen en te reflecteren op hun eigen
handelen. Wij streven ernaar de leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces door
hierover samen in gesprek te gaan. Zo helpen wij leerlingen het beste uit henzelf te halen en
bereiden we hen voor op het functioneren binnen een snel veranderende maatschappij. In de
komende jaren gaan wij ons als schoolteam verdiepen in deze coachende rol, zodat het
zelfsturend leren van leerlingen zich verder kan ontwikkelen.
2. Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is op verschillende niveaus terug te vinden. Een ieder is
verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag in school. In de groepen worden gedragsafspraken
gemaakt. We werken aan de hand van Kanjertrainingen en leren leerlingen verantwoording
te nemen voor eigen gedrag in relatie tot zichzelf, de groep en school. Verantwoordelijkheid
heb je ook op groepsniveau. Samen zorg je voor je omgeving. Dit is terug te vinden in de
huishoudelijke taken die wekelijks worden verdeeld. Verder kun je ook een taak krijgen met
betrekking tot het werken in de groep. Zo werken we onder andere met een stiltekapitein,
materiaalbaas en tijdbewaker.
Verantwoordelijkheid is er ook ten opzichte van jezelf en je werk. Iedere leerling krijgt aan
het begin van de week (onderbouw) of op donderdag (bovenbouw) een weektaak. Iedere
leerling plant zijn/haar weektaak zelf in, rondom de vaste instructiemomenten. De leerling
mag kiezen in welke volgorde hij/zij zijn/haar werk doet. De leerling heeft zelf de
verantwoordelijkheid om al de aangegeven vakken, maar ook het keuzewerk, zelf goed in te
plannen en af te kruisen met de juiste dagkleur als de taak volbracht is. In de loop der jaren
gaat de leerling ook het eigen werk nakijken en verbeteren. Daar komt dan wel bij dat de
leerling het werk goed doet en hulp vraagt wanneer dat nodig is. Als schoolteam hebben we
hier afspraken over gemaakt en tevens houdt de leerkracht in de gaten dat leerlingen hun
verantwoordelijkheid hierbij nemen.
Momenteel werken al veel leerlingen via tablets, laptops of op de computer. In de toekomst
zal dat meer vorm krijgen en wellicht verder digitaliseren zodat het leerproces bijgehouden
en bijgestuurd kan worden.
Het nemen van de verantwoordelijkheid over de taak, doet een leerling zelf door middel van
reflecteren op de weektaak en zodoende op het eigen leerproces. Dit betreft zowel gedrag,
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vaardigheden en het gemaakte of geleerde werk. De leerling kan ook zelf aangeven wat
hij/zij nodig heeft om goed te kunnen presteren.
Als school gaan we onderzoeken of het bijhouden van een ontwikkelingsplan van groep 1
t/m groep 8 een goed middel is. De leerlingen hebben ook hierin de verantwoordelijkheid
voor het bijhouden.
3. Samenwerken
Wij streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling
van samen spelen naar samen leren. Samenwerken en
samen leren vinden wij goede voorwaarden om in de
toekomst deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij
vinden het hierbij belangrijk dat de leerlingen leren om naar
elkaar te luisteren, leren te overleggen en eigen inbreng te
geven en leren standpunten in te nemen om samen tot een
oplossing komen.
Wij bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin leerlingen samen kunnen spelen,
samenwerken en samen leren. Dit is onder andere terug te zien in de keuzes van onze
methodes, coöperatieve werkvormen, de Kanjertraining, schoolprojecten,
groepsdoorbrekend werken en gezamenlijke werkplekken in de klas en op de gang.
Coöperatief leren
In alle groepen worden werkvormen toegepast die het coöperatief leren bevorderen. Kenmerken van coöperatief
leren zijn:
● gelijke deelname. Elke leerling neemt deel aan de opdracht en levert een bijdrage;
● individuele aanspreekbaarheid. Elke leerling levert zijn of haar bijdrage en is hiervoor verantwoordelijk;
● positieve wederzijdse afhankelijkheid. Om de opdracht succesvol te kunnen uitvoeren, moet elke leerling zijn
of haar bijdrage leveren;
● simultane interactie. In de groep/het groepje zijn veel leerlingen tegelijkertijd zichtbaar actief. De actieve
aanpak stimuleert de betrokkenheid van leerlingen.

4. Reflectie
Al bovenstaande vaardigheden zijn een mooi doel, maar wanneer een leerling niet leert
reflecteren, zal het ook niet leren om zelf te leren. Wanneer je in staat bent om terug te kijken
op je handelen en je werk en je kunt herkennen wat goed ging en wat beter kan, ben je ook
in staat om zelfsturend te leren. Een vaardigheid waarvan we verwachten dat iedere
volwassene die bezit. We leren de leerlingen stukje bij beetje om te reflecteren. Dit kan zijn
door met de leerlingen in gesprek te gaan over hun werk, hun spel, hun samenwerking of bij
een conflict. Ook leren we de leerlingen hun eigen werk na te kijken en daarbij horende
vervolgstappen te nemen.
5. Doelmatigheid
Een laatst belangrijk onderdeel van Dalton, is doelmatigheid. We leren onze leerlingen om
gericht aan het werk te gaan en om te werken naar een vooraf gesteld doel. Dit kunnen
doelen op korte - (bijvoorbeeld leerdoelen per lesblok) of lange termijn zijn (bijvoorbeeld
leerdoelen per leerjaar, maar ook doelen gericht op het gedrag). In de lessen proberen we
effectief met tijd, middelen en de kennis van de leerlingen om te gaan. Onze lesuren zijn
onder te verdelen in instructietijd en zelfstandig werktijd. Deze werktijd biedt leerlingen de
gelegenheid om zelfstandig aan het werk te gaan. De leerlingen bepalen in grote mate zelf
aan welke taak, waar en met wie zij willen werken. Hun aanpak en vorderingen houden zij bij
op hun week- of dagtaak.
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De week- of dagtaak biedt de leerlingen en leerkrachten de gelegenheid om doelmatig en
functioneel te werken. Als school blijven we kritisch op de door ons gebruikte methoden en
middelen om te zien of deze nog wel geschikt zijn. Door te experimenteren en naar
uitkomsten te handelen, gaat ons onderwijs met haar tijd mee. Voor de toekomst is ons doel
dat de leerlingen korte- en lange termijndoelen in hun ontwikkelingsplan noteren en daarop
kunnen reflecteren.

Uit het rapport van de visitatiecommissie (voorjaar 2012):
De Groenehoek heeft een goed pedagogisch klimaat met als opvallende “pareltjes”:
● Betrokken en meedenkende leerkrachten en ouders
● Planmatige aanpak
● Het toepassen van keuze- instructies (wil de leerling de instructie meedoen of niet)
● Het werken met een plusklas.

Leerstof
Bij alle onderwijsactiviteiten en lesmethodes hebben wij vooral gelet op de inzetbaarheid van
in ons Daltononderwijs, zodat de kernwaarden goed tot hun recht komen. De leerstof op een
Daltonschool verschilt niet met de leerstof die op andere basisscholen wordt aangeboden.
De manier waarop de leerstof wordt aangeboden, verschilt wel. Wij bieden onder andere de
mogelijkheid om, naast de reguliere weektaken, met keuzetaken en aangepast materiaal te
werken. Deze mogelijkheid biedt ook leerlingen die versneld of vertraagd (op een hoger of
lager niveau) de leerstof verwerken de gelegenheid optimaal van de leerstof te profiteren.

Voor meer informatie over het Daltononderwijs kunt u terecht op onze site
www.obsgroenehoek.nl of op de site van de Nederlandse Dalton Vereniging www.dalton.nl .
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De organisatie van ons onderwijs
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 volgen gemiddeld 900 uren onderwijs per
schooljaar. Voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 is dat gemiddeld 980 uur.
Engels Plus
In 2013 zijn we gestart met een TweeTalige
Stroming (TTS) Engels voor de groepen 1, 2, 3 en
4. Inmiddels is er de TTS van groep 1 tot en met
groep 7. Omdat nu bijna alle leerlingen de Twee
Talige Stroming volgen hebben we gekozen voor
een nieuwe naam: Engels Plus.
In de huidige samenleving is de Engelse taal
steeds belangrijker aan het worden en ook in het
voortgezet onderwijs en op vervolgopleidingen is het Engels niet meer weg te denken.
Dit heeft onze school ertoe doen besluiten om de leerlingen tweetalig onderwijs aan te
bieden. Tweetalig onderwijs houdt in dat ongeveer 15% van de onderwijstijd wordt
lesgegeven in het Engels. In de groepen 1,2 en 3 vinden activiteiten als de kring, de gym- en
muziekles regelmatig in het Engels plaats. Ook wordt er geregeld in het Engels voorgelezen
of wordt gewerkt met de Engelse software van het digibord. De leerlingen komen hierdoor op
jonge leeftijd in aanraking met het Engels en zullen de taal sneller oppikken. Daarnaast
verdwijnt ook de angst om een andere taal te spreken. Aan het eind van de basisschool
heeft de leerling 8 jaar lang het Engels gehoord, gesproken en vanaf groep 6 ook gelezen en
geschreven. Dit zal de leerling op vele manieren een voorsprong geven.
Om ervoor te zorgen dat het Engelstalig onderwijs van goede kwaliteit is maken we op
school gebruik van consultatie, overleg tussen leerkrachten onderling en met de coördinator
Engels, visitaties door middel van klassenbezoeken en nascholing van de leerkrachten. Wij
voldoen hiermee aan de eisen van de onderwijsinspectie.
Belangrijk om te vermelden is dat de basisvakken; lezen, taal en rekenen, de belangrijkste
vakken binnen de schooldag, altijd in het Nederlands worden aangeboden. Mocht blijken dat
een leerling of groepje leerlingen op deze gebieden extra hulp nodig heeft, dan zal die hulp
ten koste gaan van het Engels.
Voor de Engelstalige lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en
methoden. Er is een doorlopende leerlijn opgezet voor Engels op basis van de methode My
Name is Tom (groep 1-4) en Real English (groep 5-8). Er worden Engelstalige liedjes en
versjes aangeboden. Prentenboeken worden in het Engels voorgelezen en er worden
simpele (woord)spelletjes gedaan op basis van de nieuwe Engelse woordenschat.
Het onderwijs in de groepen 1 en 2
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:
- de emotionele ontwikkeling
- de sociale ontwikkeling
- de verstandelijke ontwikkeling
- de creatieve ontwikkeling
- de lichamelijke ontwikkeling
- de culturele ontwikkeling
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In de kleutergroepen wordt de dag met een kringactiviteit gestart. In de kring kunnen
verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals praten over boeken, voorlezen van verhalen of
gedichtjes, leren luisteren naar elkaar, liedjes en spel liedjes en reken- en taalspelletjes. Na
de kring kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten. Hiermee kunnen zij in de
regel zelfstandig aan het werk. Daar waar instructie nodig is, wordt deze door de leerkracht
gegeven. Voor de voorbereidende vaardigheden voor rekenen, lezen, taal wordt de methode
‘Kleuterplein 2’ gehanteerd. Voor het voorbereidend schrijfonderwijs wordt de methode
‘Schrijfdans’ gebruikt. De klas is ingedeeld in hoeken, zoals de speel-, de bouw- en de
computerhoek. Hierdoor kunnen de leerlingen rustig en geconcentreerd werken.
In de kleuterbouw wordt op thematische wijze aandacht besteed aan de wereld om ons
heen. Zowel de leerkracht als de leerlingen brengen hun ervaringen in en deze worden op
een speelse wijze uitgewerkt.
Spel en spelen zijn zeer belangrijke activiteiten voor de totale ontwikkeling van de kleuter.
Op onze school wordt hieraan op verschillende manieren veel aandacht besteed.
Spel is een gebonden vorm en er zijn vaste afspraken met betrekking tot het uitvoeren ervan.
Er zijn verschillende vormen van spel, zoals een tik- en wedstrijdspel, een kringspel en
muzikale spelletjes. Daarnaast mogen leerlingen ook vrij spelen. Het spelen kan binnen of
buiten plaatsvinden. De leerlingen zijn vrij in hun doen en laten. Wel zijn er duidelijke
afspraken gemaakt over wat wel en niet mag.
In het speellokaal wordt vaak klim- en klautermateriaal uitgezet, waarmee de kinderen naar
hartenlust kunnen spelen.
Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 worden de eerder aangeleerde basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en
rekenen aan de hand van moderne methodes verder behandeld. We gebruiken de
leesmethode ‘Veilig Leren Lezen – de KIM-versie (groep 3), de voortgezet leesmethode
‘Estafette’ (groep 4), de methode voor begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip’, de rekenmethode
‘Wereld in getallen’, de schrijfmethode ‘Schrijven in de basisschool’ en de nieuwe taal- en
spellingmethode ‘Staal’.
Wereldoriëntatie
In groep 3 en 4 wordt de wereld verder verkend. Dit gebeurt deels op dezelfde wijze als in de
groepen 1 en 2. Ook maken we gebruik van verschillende school televisieprogramma’s en
onze schoolomgeving. Voor het geven van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs
worden diverse methoden gebruikt. Voor aardrijkskunde wordt de methode ‘Hier en Daar’
gehanteerd, voor geschiedenis ‘Brandaan’ en voor natuur en techniek gebruiken we de
methode ‘Natuniek’. Iedere maand is er ook gelegenheid om techniek in de wereld om ons
heen te ontdekken. Binnen onze school hebben we techniektorens. Deze zijn gevuld met
opdrachten die op de leergroepen aansluiten. De leerkrachten organiseren een
techniekmiddag in de klas en laten de opdrachten verwerken door middel van de weektaak.
Verkeersonderwijs
Het verkeersonderwijs op onze school wordt gegeven aan de hand van de materialen van
Veilig Verkeer Nederland. In groep 3 wordt de methode ‘Rondje verkeer’ gebruikt. Groep 4
werkt aan de hand van het verkeersblad ‘Stap vooruit’. In de groepen 5 tot en met 8 wordt
gewerkt met de werkbladen ‘Op voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’.
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In groep 7 krijgen de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit is een
landelijk examen dat wordt geregeld door VVN. Als de leerlingen hiervoor slagen, ontvangen
zij een diploma.
Bewegingsonderwijs
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben de beschikking over een eigen speellokaal.
De lessen worden door de eigen groepsleerkracht gegeven met behulp van de methode
kleuterplein 2.
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan voor de gymnastiekles naar sporthal ‘De Ackers’
en krijgen daar les van de vakleerkracht of van hun eigen leerkracht. De vakleerkracht zet
een doorgaande lijn uit voor alle lessen. Na afloop van de gymles is het voor de leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8 verplicht om te douchen.
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Brede vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Naast de basisvakken
als taal en rekenen en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) bieden wij
meer activiteiten aan die gericht zijn op de brede ontwikkeling. Hieronder kunt u lezen wat wij
daar allemaal onder verstaan.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in de groepen 1 tot en met 8
wordt de ‘Kanjertraining’ gebruikt.
De doelen die we willen bereiken, zijn:
- respectvolle omgangsvormen tussen leerling en leerkracht;
- eventuele pestproblemen hanteerbaar maken/oplossen;
- leerlingen durven zichzelf te zijn;
- leerlingen voelen zich veilig en betrokken bij elkaar;
- leerlingen kunnen hun gevoelens verwoorden;
- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
De lessen van de Kanjertraining kunnen niet zomaar door de leerkrachten worden gegeven.
Het is een manier van lesgeven, die eigen gemaakt wordt tijdens een driedaagse cursus.
Ouders mogen regelmatig aanwezig zijn bij de lessen. Meer informatie over deze methode is
te lezen in hoofdstuk 7 en op de website www.kanjertraining.nl.
Een goede groepsdynamiek vinden wij belangrijk en daarom zetten wij naast de
Kanjertraining af en toe ook de Rots en Watertraining in.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en
anti-pest-programma. Dit programma onderscheidt zich van andere programma’s door de
meervoudige doelstellingen en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training
van weerbaarheid, samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en
getraind. De Rots en Watertraining wordt gegeven door externe die door school wordt
ingehuurd.
Actief burgerschap
Op onze school wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken en
de ons omringende samenleving. ’Actief burgerschap’ is de bereidheid en het vermogen om
deel uit te maken van de samenleving en daar een actieve bijdrage aan te leveren, oftewel
mede verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Mensen nemen actief deel aan de
samenleving en hebben een eigen inbreng. Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de
inrichting en organisatie van hun leven. Dit kunnen we, op hun eigen niveau, ook van
leerlingen vragen. We proberen leerlingen dit besef bij te brengen.
ICT
Op de schoollaptops zijn drie typen programma’s geïnstalleerd:
● programma’s die bij de in de groep te gebruiken methodes horen;
● programma’s die naast de reguliere methodes extra oefenstof bieden;
● programma’s ten behoeve van remedial teaching.
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De leerlingen kunnen ook werkstukken en dergelijke op de laptop maken. Op school is een
ICT coördinator aanwezig. De coördinator is onder andere mede verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van beleid. De groepen 1 en 2 beschikken over een touchscreen en de groepen
3 tot en met 8 beschikken over digitale schoolborden. Hierdoor kan de leerkracht de software
horend bij de lesmethoden, inzetten tijdens de lessen. Ook de programma’s van de
schooltelevisie kunnen hiermee worden bekeken. Tijdens een spreekbeurt kunnen foto’s,
een PowerPoint presentatie en ander beeldmateriaal worden getoond. Alles wat ter
ondersteuning van het onderwijs op internet aanwezig is, kan via dit bord worden ingezet.
De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 werken voor enkele vakken met een tablet.

Per groep zijn minimaal vier laptops beschikbaar. Alle laptops zijn aangesloten op ons
netwerk en hebben toegang tot internet. Internetgebruik op school vindt alleen plaats onder
toezicht van de leerkracht.

Cultuuronderwijs
Wij vinden we het belangrijk om onze leerlingen te leren zich te ontwikkelen op het culturele
vlak (beeldend, dans, muziek, theater, literatuur, media en erfgoed). Door te leren kijken
naar de omgeving waarin leerlingen opgroeien, de cultuur die ze tegenkomen en de
achtergrond waar ze vandaan komen ontwikkelen leerlingen een goed zelfbewustzijn. We
vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren hun creativiteit te ontplooien en flexibel te
zijn in hun denken en doen. Ons doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling tot
zelfbewuste, relativerende en kritische leerlingen die kunnen functioneren in de huidige en
toekomstige maatschappij. Het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden als
samenwerken, communiceren, creatief zijn, kritisch denken, probleemoplossend handelen,
zelfregulering, omgaan met de digitale wereld en vaardigheden op sociaal en cultureel
gebied zijn daarbij belangrijk. Deze komen terug in onze daltonvisie en worden door middel
van gedegen cultuuronderwijs versterkt en aangevuld.
Vanaf schooljaar 2017-2018 maken alle groepen jaarlijks een cultureeluitstapje. Dit uitstapje
sluit aan bij de lesstof. De uitstapjes kunnen een bezoek aan het museum, maar ook het
bezoeken van cultureel erfgoed in de omgeving van de school.
Expressie
Regelmatig vinden er binnen de groepen activiteiten plaats zoals muziek, dans,
handvaardigheid en tekenen. De school maakt gebruik van het aanbod van de stichting
‘Muzische Vorming Bergschenhoek’. Alle groepen gaan 1 keer per jaar naar een theater
en/of dansvoorstelling in het ‘Spectrum’.
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Open Podium
Regelmatig treden de leerlingen voor elkaar op in ‘de Driesprong’. De Driesprong is een
gemeenschappelijke ruimte waar wij, in overleg met de buur scholen, regelmatig gebruik van
maken. Groepjes leerlingen studeren een liedje, dansje of een toneelstukje in en voeren dat
op voor de andere leerlingen. Een paar keer per schooljaar zijn ouders ook welkom om naar
de optredens te kijken.
Sportdag
Eén keer per jaar organiseert de school een sportdag voor de leerlingen van de groepen 1
tot en met 8. Naast het sporten spelen ook de samenwerking tussen de leerlingen en het
dragen van verantwoordelijkheid een belangrijke rol.
Koningsspelen
Sinds het aantreden van Koning Willem-Alexander, worden de Koningsspelen gehouden.
Ook wij doen hieraan mee. Deze dag staat in het teken van oud-Hollandse spelletjes. De
leerlingen van groep 7 en/of groep 8 krijgen een taak waarbij ze verantwoordelijkheid
dragen. Dit kan de begeleiding voor een groepje jongere kinderen zijn of het begeleiden van
een van de spellen.
Vieringen
Het Sinterklaasfeest wordt gevierd en rondom Kerst wordt een kerstdiner voor de leerlingen
georganiseerd. Aansluitend aan het kerstdiner is er een kerstmarkt. Hier verkopen onze
leerlingen hun zelfgemaakte werk voor een symbolisch bedrag van € 0,50. De opbrengst
gaat naar een goed doel. Het goede doel wordt per jaar vastgesteld. U kunt hierbij denken
aan CliniClowns, Kika of het Wereld Natuur Fonds.
Pasen vieren wij in de vorm van een Paasontbijt. Uiteraard worden de verjaardagen van de
leerlingen en leerkrachten niet vergeten.
Projecten
Tijdens de Kinderboekenweek is de hele school aan het werk rondom een thema dat jaarlijks
wordt vastgesteld. In het voorjaar werken we ook met alle leerlingen aan een project. Een
dergelijk project duurt gemiddeld twee weken. Tijdens deze periode zijn alle leerlingen met
hetzelfde onderwerp bezig. De afgelopen jaren kwamen onderwerpen als beroepen, Afrika,
techniek, dieren en sport aan de orde. De projectweken worden gezamenlijk feestelijk
geopend en afgesloten.

Jeugd E.H.B.O.
De groepen 8 krijgen les van bevoegde medewerksters van de E.H.B.O vereniging. De
leerlingen leren onder andere hoe zij eerste hulp kunnen verlenen. De lessen worden
afgesloten met een examen en uitreiking van een diploma.

pagina 13

Schoolgids O.B.S. Groenehoek 2017 - 2018

Schoolreisjes en excursies
Eén keer per jaar gaan wij op schoolreis. Omdat dit een schoolactiviteit is, wordt van alle
leerlingen verwacht dat zij meegaan. De groepen 8 gaan één keer per jaar op kamp.
Leerlingen gaan ook ieder schooljaar op een cultureel uitstapje. Dit kan een bezoek aan een
museum zijn, maar ook een kijkje nemen bij het culturele erfgoed in de omgeving.
Buitenschoolse activiteiten
De school doet aan diverse sporttoernooien mee. De sporttoernooien worden door de
plaatselijke sportverenigingen georganiseerd.
We nemen onder andere deel aan de volgende toernooien:
- voetbal;
- korfbal;
- zwemmen;
- schaken.
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Onze zorg voor de leerlingen
Wij stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de verschillende
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De school heeft in een document ‘Beschrijving
leerlingenzorg’ uitgebreid vastgelegd op welke wijze zorg wordt geboden aan leerlingen. Dit
document ligt ter inzage bij de directie of intern begeleider. In dit hoofdstuk vatten wij de
leerlingenzorg voor u samen.
Intern begeleider
Om de zorg binnen de school goed te organiseren, is een intern begeleider aangesteld. Bij
haar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over leerlingen die in de
groep problemen ondervinden ten aanzien van gedrag en/of het verwerken van kennis en
vaardigheden. Vier keer per jaar bespreken de leerkrachten hun leerlingen tijdens een
groepsbespreking met de intern begeleider.
De intern begeleider houdt contact met onder andere maatschappelijk werk, logopedisten,
CJG en ambulant begeleiders van expertisecentra. De intern begeleider kan ouders ook
verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk.
Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, maakt de school gebruik van
het leerlingvolgsysteem van CITO. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen, die de
ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten.
De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig
aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling.
De meetmomenten vinden plaats in januari en juni. De resultaten zijn terug te vinden op het
rapport en worden besproken tijdens de oudergesprekken.
Meer informatie kunt u vinden op www.cito.nl.
Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de school ook de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van het Volginstrument
Sociaal-emotionele Ontwikkeling (Viseon) van CITO.
Extra begeleiding
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem wordt bekeken of leerlingen extra zorg nodig
hebben. Als leerlingen extra zorg nodig hebben, dan worden de ouders hiervan op de hoogte
gebracht en de werkwijze wordt met hen besproken en geëvalueerd.
De structurele zorg aan leerlingen wordt vastgelegd in een groepsplan. Groepsplannen
worden uitgevoerd in de groep tijdens het zelfstandig werken aan de weektaak of buiten de
groep door een leerkracht die extra begeleiding biedt aan kleine groepjes leerlingen.
Daarnaast bieden de leerkrachten indien nodig verlengde instructies aan de instructietafel in
de groep. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot een doublure, het overdoen van
een leerjaar. Criteria hiervoor zijn vastgelegd in het document ‘Criteria voor verlenging’,
welke tevens te vinden is op onze website.
Dyslexieprotocol
Voor leerlingen met lees- en spellingproblemen volgen wij het dyslexieprotocol. Ons
dyslexieprotocol is gebaseerd op het ‘protocol voor leesproblemen en dyslexie’ dat in
opdracht van de overheid is uitgegeven door het expertisecentrum Nederlands.
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Vanaf groep 3 worden de scores van leerlingen op het gebied van lezen en spellen
nauwkeurig bijgehouden. Bij tegenvallende prestaties wordt door de school extra hulp
geboden. Deze hulp wordt vastgelegd in groepsplannen.
Bij blijvend lage prestaties (3 e-scores op rij) wordt de leerling door de ouders opgegeven
voor onderzoek bij een dyslexie-instituut of schoolbegeleidingsdienst.
Leerlingen die de reguliere stof niet aankunnen
Indien na herhaald uitgevoerde plannen de stof steeds weer te moeilijk blijft, kan het
voorkomen dat we concluderen dat het basisniveau te moeilijk is. Na bespreking en
toestemming in de zorgcommissie kan deze leerling dan gaan werken volgens een
individuele leerlijn. Hiertoe wordt alleen besloten in overleg met ouders. Voor deze leerlingen
wordt een ‘Persoonlijk ontwikkelingsprofiel’ opgesteld waarin tussen- en einddoelen voor de
leerlingen worden vastgesteld.
Leerlingen die meer aankunnen
Als een leerling meer aankan dan de reguliere stof, bieden wij de leerling aanpassing van
ons onderwijsaanbod aan. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de manier van ‘compacten en
verrijken’ waarbij leerlingen minder reguliere stof en meer uitdagende stof aangeboden
krijgen. De afspraken over deze aanpassingen zijn individueel en op maat. Ouders worden
hierover geïnformeerd.
Op school is een document ‘Begaafdenbeleid’ aanwezig. Dit document ligt ter inzage bij de
directie of interne begeleider. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door. De
criteria hiervoor zijn vastgelegd in een document ‘Criteria voor versnelling’.
Plusklas
De plusklassen voor de groepen 2 tot en met 4 en de
groepen 5 tot en met 8 zijn een aanvulling op ons
begaafdenbeleid, waarbij we in iedere groep al zoveel
mogelijk aansluiten bij het niveau van iedere leerling. Met
de plusklas willen wij leerlingen uit de groepen groep 2 tot
en met 8, die nog niet voldoende uitdaging vinden binnen
de groep, onderwijs op maat bieden. Wij willen zoveel
mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze
samen met hen tot ontwikkeling brengen. Vanuit deze
doelstelling draagt de plusklas bij aan passend onderwijs
voor (hoog)begaafde leerlingen. Het geeft deze leerlingen
ook de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten en
met deze kinderen samen te werken. Er wordt gewerkt
met lesstof op het gebied van alle vakgebieden. Voor
deelname aan de plusklassen zijn criteria verbonden.
Ontdekclub
Ieder schooljaar organiseren we een ontdekclub. Leerlingen, die hieraan deelnemen, werken
onder leiding van een leerkracht gedurende een bepaalde periode samen aan een project.
Ze maken werkstukken en bekijken het thema vanuit verschillende invalshoeken.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn Leonardo da Vinci,
ruimtevaart, architectuur en de Tweede Wereldoorlog.
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De ontdekclub bestaat in ieder geval uit de leerlingen van de plusklas, aangevuld met
leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong laten zien op het gebied van rekenen, begrijpend
lezen en spelling.
Deelnemers voor de plusklas en de ontdekclub worden na overleg tussen directie, intern
begeleider, bouwcoördinator en de betreffende leerkracht uitgenodigd door de leerkracht. De
school neemt hierin de eindbeslissing.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van
kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het
nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholen
deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband.
Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en
Pijnacker-Nootdorp.
In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen.
Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor
speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.
De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek
aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs
zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten
beschreven:
- Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de
hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen
tot een optimale ontwikkeling.
- Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en
samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen,
hebben we elkaar nodig.
- Handelingsgericht werken.
In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus:
- Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat
iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de
school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van
samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze
basisondersteuning verder gaan uitwerken.
- Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school
biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te
gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.
- Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het
arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en
dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met
ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek.
Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd
kunnen worden.

pagina 17

Schoolgids O.B.S. Groenehoek 2017 - 2018

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze
school zitten de intern begeleider, de betrokken leerkracht, een orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werkster en de directeur. Ouders worden uitgenodigd om mee te
praten over de zorgen rond hun kind. In onderstaand schema ziet u de verschillende niveaus
van ondersteuning, die voorkomen binnen of buiten de school.
Niveau

Waar?

Wie?

Wat?

0
basisondersteuning

In de groep

Leerkracht
Ouders

Goed onderwijs
Indicatoren
onderwijsinspectie
Handelingsgericht
werken
Gebruik maken van
ondersteuning in de
school.
Gebruik van
leerlingvolgsysteem.

0
basisondersteuning

In de school

Leerkracht
Ouders
Schoolondersteuningsteam

Goed onderwijs
Indicatoren
onderwijsinspectie
Handelingsgericht
werken.
Gebruik maken van
ondersteuning in de
school.
Gebruik van
leerlingvolgsysteem.

1
Preventieve
ondersteuning
1
Preventieve
ondersteuning

Helpdesk
samenwerkingsverband
In de school

Helpdeskmedewerker
Ouders
School
Leerkracht
Ouders
Preventieve ondersteuner
Schoolondersteuningsteam

Korte praktische vragen.

2
Arrangementen

In de school

Directie school
Interne begeleider
Lokale ondersteuningsadviseur
Leerkracht
ouders

“Critical friend” wel of
geen
basisondersteuning?
Bespreking
groeidocument.

2
Arrangementen

In de school

School
Ouders
Loa
Event. expert

Gezamenlijke input voor
arrangement in het
OPP. Komt uit
groeidocument.
Ondertekening OPP.
Loa/ swv stelt vast.
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Niveaus van zorg
3
Speciale lesplaats

School/ sbo/ so

Ib
Directie school
Loa
Ouders
School
Vertegenwoordiger sbo of
so.
Loa
Event. expert

3
Speciale lesplaats

Sbo/so

3
Speciale lesplaats

SWV

Toelaatbaarheidscommissie

4
Speciale lesplaats

Sbo of so

Directie, sbo of so
Ouders.

Critical friend/ advies.

Gezamenlijke input
voor OPP. Komt uit
groeidocument.
Invulling OPP.
Ondertekening OPP.
Specifieke aanvulling
voor TLV.
Beoordeling proces
niveau 1 – 2- 3.
Kwaliteitsbeoordeling
OPP.
Besluit over
toekenning.
Aanmelding en
plaatsing.

*Waar nodig met Jeugdhulp.
** Stappen hoeven niet altijd in deze volgorde doorlopen te zijn. Ook kunnen stappen, indien
helderheid bestaat over de onderwijsbehoeften, worden overgeslagen.

Aanmelding en plaatsing.
Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding voor de
school alle relevante informatie beschikbaar te komen. De school zal bij een schriftelijke
aanmelding via een intakegesprek bepaald worden of de school de juiste onderwijsplek is.
Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast
zal aan ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal
beschikbaar is.
Aan de hand van het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ *
neemt de school neemt binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit
binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een
besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind
geplaatst kunnen worden. Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze
school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de
school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders
en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het
samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning
(arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.
* Het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ is op onze
website te downloaden.
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Schoolmaatschappelijk werk
Indien u of de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind kunt
u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van +Support, die aan de school
verbonden is. In een kennismakingsgesprek bespreekt de schoolmaatschappelijk werker
welke zorgen er met betrekking tot uw kind zijn en welke vragen u heeft. Dit gesprek kan bij
u thuis of op de school plaats vinden. Als dit nodig is, kan direct kortdurende hulp geboden
worden. Is er specifieke of meer uitgebreide hulp nodig, dan wordt u in contact gebracht met
de juiste instantie. De schoolmaatschappelijk werker houdt gedurende de ondersteuning
contact met de school. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.
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Het team van O.B.S. Groenehoek
Schoolorganisatie
Het team telt rond de 25 groepsleerkrachten. Een aantal leerkrachten werkt parttime. De
groepen worden geleid door maximaal twee leerkrachten. De leiding is in handen van een
directeur. De school is in twee bouwen verdeeld. Tot de onderbouw behoren de groepen 1
tot en met 4. De groepen 5 tot en met 8 vormen samen de bovenbouw. Elke bouw wordt
geleid door een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de intern
begeleider, de Daltoncoördinator en de directeur het managementteam (MT). Bij ziekte van
de directeur worden de directietaken door het managementteam overgenomen.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht of van hun eigen groepsleerkracht. De leerlingen krijgen minimaal een keer per
week les van de vakleerkracht.
De school heeft een intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg
aan leerlingen.
Een Daltoncoördinator draagt samen met een werkgroep zorg voor de ontwikkeling van ons
Daltononderwijs op schoolniveau.
Om de kwaliteit van onze EngelsPlus te bewaken is een coördinator Engels aangesteld.
De taal/leescoördinator draagt zorg voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van
taal en lezen.
Een ICT-coördinator draagt mede zorg voor het ontwikkelen van beleid op ICT-gebied en het
gebruik van de computers en software in de groepen.
De onderwijsassistent geeft ondersteuning aan de leerkrachten.
Regelmatig lopen studenten van de Hogeschool Rotterdam op school stage. Zij volgen de
opleiding tot leraar basisonderwijs. Af en toe lopen leerlingen van het voortgezet onderwijs
hier hun maatschappelijke stage.
Wijze van vervanging bij afwezigheid groepsleerkracht
Een groepsleerkracht die door ziekte of een andere reden, zoals compensatieverlof of
scholing, afwezig is, wordt vervangen. Als geen externe vervanging mogelijk is, wordt intern
vervangen of worden de leerlingen van de betreffende groep verdeeld. We stellen alles in het
werk om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen bij afwezigheid van de groepsleerkracht.
Scholing van leerkrachten
Regelmatig wordt door de leerkrachten nascholing gevolgd, zodat ze
op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs. Soms wordt in
teamverband nascholing gevolgd, maar ook de individuele leerkracht kan bezig zijn met een
vorm van scholing of studie.
Onze school heeft meerdere leerkrachten die een gespecificeerde masteropleiding hebben
afgerond tot gedragsspecialist of leerspecialist.
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De ouders
Het belang van betrokkenheid van ouders
Hulp van ouders op school is onontbeerlijk. Op allerlei gebieden wordt de hulp van ouders op
school ingeschakeld. De ouders van onze school zijn erg betrokken. Belangrijk is dat ouders
weten wat van hen wordt verwacht. Daarom vinden
wij een goede begeleiding belangrijk. Uiteraard blijft
de school eindverantwoordelijk. De groepsouder is
een belangrijke schakel tussen de school en de
ouders. De groepsouder is een contactpersoon
tussen de leerkracht en de ouders van de groep.
Daarnaast onderhoudt de groepsouder contacten
met de Ouderraad als het gaat om de praktische
invulling van activiteiten.
De groepsouder heeft onder andere de volgende
taken:
- het benaderen van ouders voor begeleiding van diverse activiteiten, zoals excursies en
de jaarlijkse sportdag
- het functioneren als vraagbaak voor nieuwe ouders met betrekking tot de dagelijkse gang
van zaken op school
Ouders kunnen zich aan het eind van elk schooljaar opgeven als groepsouder voor het
volgende schooljaar.
Informatie aan ouders over het onderwijs en de school
De directeur is de gehele week, in principe na afspraak, te spreken. De leerkrachten zijn
dagelijks na schooltijd, bij voorkeur na afspraak, te spreken.
Ouders hebben via het Ouderportaal van Parnassys inzage in de administratie en het
leerlingvolgsysteem van onze school. Op deze wijze kunnen ouders bijvoorbeeld zelf de
adresgegevens wijzigen, toetsresultaten van hun kind online inzien en de rapporten van de
afgelopen jaren bekijken.
Naar aanleiding van de uitgave van de rapporten worden de ouders in de gelegenheid
gesteld om over de vorderingen van hun kind(eren) te praten met de groepsleerkracht(en).
Deze oudergesprekken duren maximaal 10 minuten. Indien deze tijd te kort is, wordt een
aparte afspraak gemaakt. In het najaar vinden voortgangsgesprekken plaats.
Om het jaar wordt voor de ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 een
informatieavond gehouden. Op deze avond brengt de leerkracht de ouders op de hoogte van
de werkwijze in de groep en het materiaal dat erbij wordt gebruikt.
Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 wordt in het begin van het
schooljaar een kijkavond georganiseerd. De kinderen leiden hun ouders rond in de klas en
vertellen over de dagelijkse gang van zaken in de groep, welke boeken er worden gebruikt,
enzovoort. Uiteraard zijn ook de groepsleerkrachten aanwezig om vragen te beantwoorden.
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Informatie
Naast de schoolgids en de bijlage wordt op de laatste vrijdag van de maand de Nieuwsflits
onder de ouders verspreid. In de Nieuwsflits staat informatie over de dagelijkse gang van
zaken op school en worden actuele gebeurtenissen beschreven.
Daarnaast krijgen de leerlingen regelmatig informatie mee naar huis met mededelingen over
activiteiten die op school plaats gaan vinden. Alle informatie wordt digitaal verspreid via
DigiDuiF.

Medezeggenschap
De school kent een medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR).
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad kent een ouder- en een personeelsgeleding. Vier gekozen
ouders en vier gekozen leerkrachten vormen samen de MR. De directeur vertegenwoordigt
indien nodig het bestuur van de school.
De MR komt 7 tot 8 keer bijeen en heeft over tal van zaken advies- of instemmingsrecht. De
MR houdt zich onder andere bezig met onderwijsinhoudelijke zaken en de formatie. Het
spreekt vanzelf dat de leden van de MR niet alleen hun eigen standpunt naar voren brengen,
maar ervoor dienen te zorgen dat met de mening van alle ouders en leerkrachten van de
school rekening wordt gehouden. Ouders kunnen MR leden over tal van zaken aanspreken.
Ouderraad
Naast de medezeggenschapsraad kent onze school een Ouderraad (OR). Ook de OR
vergadert 7 tot 8 keer per jaar. Sommige zaken die in de MR worden besproken, komen ook
in de OR vergadering aan de orde. De OR houdt zich voornamelijk bezig met het
(mede)organiseren van allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Een leerkracht, als
vertegenwoordiger van het team, woont ook de OR-vergaderingen bij.
De vergaderingen van de MR en OR zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt
bijwonen, dient u dit van tevoren bij de voorzitter van de MR en/of OR kenbaar te maken.
Ouderactiviteiten
Op tal van terreinen helpen ouders met activiteiten, die binnen en buiten de school
plaatsvinden. Zo zijn ouders onder andere betrokken bij de organisatie van de
koningsspelen, fotograaf en de tussenschoolse opvang. De groepsouder coördineert onder
andere de contacten tussen de leerkracht en de ouders van de groep. Ook benadert de OR
ouders voor hulp bij diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering of de
sportdag.
Hoofdluiscontrole
Een ouderwerkgroep controleert op vaste tijdstippen alle leerlingen op hoofdluis. De
controles vinden ‘s maandags na elke vakantie plaats. De school heeft een luizenprotocol.
Ouderbijdrage
De Ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage wordt alles
betaald, wat door de overheid niet wordt vergoed. Zo worden excursies, E.H.B.O lessen, de
sportdag en het jaarlijkse schoolreisje bekostigd.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de OR en MR vastgesteld. Indien de bijdrage
niet wordt betaald, kan het kind helaas niet aan (alle) activiteiten deelnemen. Voor het kamp
van de groepen 8 wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd.
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Sponsorbeleid
Als aanvulling op de kernactiviteiten van de school kan de school vragen of bepaalde
activiteiten gesponsord mogen worden. Hiervoor heeft de Scholengroep Holland, in
overeenstemming met het door het Ministerie van OCW afgesloten convenant, beleid
opgesteld. Sponsoring moet aan een aantal uitgangspunten voldoen. Het volledige
sponsorbeleid kunt u opvragen bij de directie van de school.

De veilige school
Pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat op school is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de
leerling. Wij vinden het belangrijk dat een leerling leert om te gaan met anderen, rekening
houdend met ieders kennen en kunnen. De sfeer binnen de school wordt met elkaar
gemaakt, waarbij wederzijds respect essentieel is.
Om een goed pedagogisch klimaat te waarborgen, hanteren we duidelijke afspraken en
regels voor de leerlingen. De schoolprojecten, het open podium en de sportdag zorgen
ervoor dat het saamhorigheidsgevoel versterkt wordt en dragen bij tot een prettig
schoolklimaat.
Een leerling die zich sociaal en/of emotioneel niet goed voelt, kan niet open staan voor
nieuwe kennis. Een leerling die zich niet veilig voelt, schermt zich af.
Jezelf veilig voelen, gevoelsmatig goed in je vel zitten, is een voorwaarde voor goed leren.
Daarom hebben wij in de loop der jaren een systeem opgebouwd waarin wij de sociaal –
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat in de groep zo goed
mogelijk waarborgen.
Wat mag u van de school verwachten?
In de eerste plaats proberen we te voorkomen dat er wordt gepest. We maken, vanaf de
eerste schoolweek, afspraken in de groep over hoe we met elkaar omgaan. Als pesten toch
voorkomt, zien we dat als een probleem. Een probleem dat we willen aanpakken en
oplossen.
De leerkracht van het kind dat wordt gepest, is degene die het eerst verantwoordelijk is.
Deze kan waarschijnlijk het beste inschatten hoe
ernstig het probleem is en daarop inspelen. De
leerkracht weet dat bij pesten altijd vijf partijen zijn
betrokken: de pester, het gepeste kind, de ouders,
de leerkracht en de andere kinderen van de groep.
Deze laatste groep wordt wel de zwijgende
meerderheid genoemd. Afhankelijk van de ernst
van het probleem, de soort pesterijen kan de
leerkracht een of meerdere partijen betrekken bij
het creëren van een oplossing.
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Kanjertraining
Vanaf schooljaar 2007 geeft onze school de lessen volgens de Kanjertraining. De
Kanjertraining is een lessenserie, die zich richt op de sociaal- emotionele
ontwikkeling van leerlingen. De leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd.
De Kanjertraining is meer dan een methode sociale vaardigheden: het is een manier van
omgaan met elkaar, waarin de eigen verantwoordelijkheid een goede rol speelt. Door
verhalen en oefeningen krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de
ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar
anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit

Bovenstaande afspraken vormen de basis van de Kanjertraining. Met de afspraken,
verhalen, vertrouwensoefeningen, tips en het groeiende groepsgevoel streven we na dat
leerlingen:
- zich kunnen voorstellen;
- positief denken over zichzelf;
- zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek;
- in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en nadenken over oplossingen;
- niet meedoen aan rottigheid;
- maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest/ lastig gevallen.

Een goede groepsdynamiek vinden wij belangrijk en daarom zetten wij naast de
Kanjertraining af en toe ook de Rots en Watertraining in.
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en
anti-pest-programma. Dit programma onderscheidt zich van andere programma’s door de
meervoudige doelstellingen en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training
van weerbaarheid, samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en
getraind. De Rots en Watertraining wordt gegeven door externe die door school wordt
ingehuurd.
Anti-pestprotocol
Op school werken we aan de hand van een anti-pestprotocol. Het anti-pestprotocol staat op
onze site.
Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
Een andere manier om te letten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is
ons sociaal-emotioneel Leerling Volg Systeem Viseon van CITO.
Viseon (Volg Instrument Sociaal-emotionele Ontwikkeling) wordt afgenomen in de groepen 3
tot en met 8. Twee keer per jaar wordt aan de hand van een digitale leerkrachtenvragenlijst
en vanaf eind groep 5 ook met een digitale leerlingenvragenlijst de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling gevolgd. De rapporten geven een goed overzicht van het
sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen en de groep in zijn geheel.
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Weerbaarheidstraining
Ondanks alle lessen die we op school aan sociale vaardigheden besteden, kan het
voorkomen dat leerlingen heel kwetsbaar zijn. De intern begeleider kan u verwijzen naar
externe aanbieders van sociale vaardigheidstrainingen.
Werkgroep “sociaal-emotionele vorming”
De kwaliteit van ons pedagogisch klimaat wordt gewaarborgd door de intern begeleider. Zij
coördineert de organisatie rondom de Kanjermethode en de besprekingen van de resultaten
uit Viseon.
Klachten: “een goed gesprek voorkomt erger”
Hebt u een probleem op school dan raden wij u aan dit probleem te bespreken.
Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de
kat uit de boom kijken, draagt niet bij aan een snelle oplossing. Al te vaak krijgt het daardoor
de tijd om door te woekeren, waardoor de negatieve effecten alleen maar versterkt worden.
In acht stappen wordt hierna aangegeven hoe we het best kunnen werken aan een
vroegtijdige oplossing van problemen.
Maar hoe kunt u dit probleem met ons bespreken? We vinden het fijn als u het op de
volgende manier doet:
1. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken
is.
In de meeste gevallen is dit de leerkracht.
2. Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem.
Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dat is. Ook als de leerkracht nog weinig weet
van het probleem, is het verstandig om actie te ondernemen.
Wie kennis heeft van een probleem, zal er in ieder geval over na gaan denken. Dat is
het begin van een oplossing.
3. Maak snel een afspraak.
Doe dat niet al te formeel; schiet degenen met wie u wilt gaan praten bijvoorbeeld
voor of na de les even aan om een afspraak te maken.
4. Geef duidelijk aan wat het probleem is.
Beperk u tot hoofdzaken, vermijd details.
5. Voorkom machtsongelijkheid.
De leraar met wie u praat, is een deskundige op onderwijsgebied. U bent een
deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die
gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan.
6. Bedenk mogelijke oplossingen.
Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor
oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen.
7. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon.
Soms kunnen de emoties tijdens het gesprek hoog oplopen. Dan kan het verstandig
zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten
zijn bij uw gesprek.
8. Houd bij wat is afgesproken.
Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt,
is verstandig. Vooral als een van beide zich naderhand iets niet meer kan herinneren.
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Als het gesprek naar uw mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directeur
van de school. Daarnaast kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Deze
weet de weg om uw klacht op een andere wijze aan de orde te stellen.
Het kan zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de
schoolleiding, maar u vindt het wel noodzakelijk dat er contact is met iemand van de school.
U kunt dan terecht bij de schoolcontactpersonen en/of de vertrouwenspersoon van buiten de
school. Deze externe vertrouwenspersoon is mevrouw I. Oey. Zij is bereikbaar op (0182) 545
650 of e-mail: ioey@ggdhm.nl.
De vertrouwenspersoon zal uw klacht zeer vertrouwelijk behandelen en altijd in overleg met
u bepalen of er verdere stappen dienen te worden ondernomen en zo ja, welke. De
vertrouwenspersoon kan tevens een bemiddelende rol spelen in het contact tussen klager en
de schoolleiding.
Komt u er met de schoolleiding niet uit en hebt u de onafhankelijke vertrouwenspersoon ook
al gesproken, dan is het college van bestuur de laatste mogelijkheid om binnen de school het
probleem op te lossen. Doet dat bij voorkeur schriftelijk.
In uw brief aan het college van bestuur geeft u aan wat het probleem is, hoe u het ervaart en
hoe naar uw mening het probleem is behandeld door de leerkracht c.q. directeur waarmee u
hebt gesproken. Daarnaast is het goed als u in die brief ook nog eens uw voorstellen voor
oplossing van het probleem weergeeft. Vraag in uw brief om een afspraak om het probleem
samen op te lossen. Houd scherp in de gaten dat het niet te lang duurt. Zoals eerder gezegd,
leidt het oppotten van uw ongenoegen zelden tot een bevredigende oplossing. Voor verdere
informatie over het indienen van een klacht bij het college van bestuur verwijzen wij u naar
de klachtenregeling onderwijs.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat u een klacht hierover wilt indienen bij een
onafhankelijke instantie. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling
onderwijs vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien. Op
aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de onafhankelijke
klachtencommissie ‘Stichting Onderwijsgeschillen’.
De Stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De
Stichting brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van
de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Stichting
worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat
wenst.
Adresgegevens:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. U kunt ook de
website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl.
De wet verplicht personeelsleden om het college van
bestuur onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook - informatie krijgen over
een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school tegen een
minderjarige leerling. Het bestuur heeft de plicht om in alle gevallen dan aangifte te doen bij
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de vertrouwensinspecteur. Bij de inspectie van het onderwijs werken vertrouwensinspecteurs
bij wie ook u terecht kunt voor het melden van klachten op het gebied van:
●
●
●
●

seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
lichamelijk geweld;
grove pesterijen;
geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en
radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 09001113111 (lokaal tarief). Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij
scholen en helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het
doen van aangifte.

Ook de externe vertrouwenspersoon kan de klager bijstand verlenen bij het doen van
aangifte bij politie of justitie.
Wij vinden dat persoonlijke klachten of klachten betreffende de zorg om uw kind niet thuis
horen bij de ouderraad of de medezeggenschapsraad, omdat ze dan via een omweg bij de
schoolleiding terechtkomen.
Vragen en klachten over het beleid van de school kunt u wel delen met leden van de
medezeggenschapsraad. Zij kunnen beleidszaken bespreken in de MR-vergaderingen.
De volledige klachtenregeling kunt u bij de directie opvragen.
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De ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs
Het onderwijs bij ons op school ontwikkelt zich voortdurend. Voor een Daltonschool is het
van groot belang dat de vijf kernwaarden (zie pagina 4) van het Daltononderwijs, regelmatig
worden getoetst aan de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt door onszelf, maar ook door middel
van een visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging. In november 2017 zal de school
weer bezocht worden door visiteurs.
Beleid
Onze beleidsvoornemens zijn verwoord in het schoolplan 2016 – 2020. Naar aanleiding van
de doelen die in het schoolplan staan, wordt jaarlijks een managementrapportage opgesteld.
In dit plan worden de doelen voor het nieuwe schooljaar beschreven. Aan het einde van het
schooljaar wordt een jaarverslag opgesteld, waarin een evaluatie is opgenomen. Doelen
voor dit schooljaar zijn onder andere:
-

Doorgaande leerlijn lezen groepen 1 t/m 8
Doelen stellen samen met kinderen

Toetsresultaten
Door middel van tussentijdse toetsen houden we zicht op de vorderingen van de leerlingen
De prestaties, die de leerlingen leveren op vakken als lezen, rekenen, taal en
wereldoriëntatie, zijn meetbaar. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van de toetsen uit
de lesmethoden en de toetsen van ons leerlingvolgsysteem.
De resultaten zijn voor ons van belang om te zien of leerlingen inderdaad opnemen wat wij
ze aanbieden. We gaan uit van het kunnen van leerlingen zelf, maar daarbij houden wij ook
altijd in het oog wat gemiddeld van leerlingen op een bepaalde leeftijd verwacht kan worden.
Niet alle onderdelen van het onderwijsaanbod zijn te meten in getallen. We denken dan
onder andere aan zelfstandigheid, oplossen van problemen, verantwoordelijkheid, sociale
vaardigheid en creativiteit. Voor deze vaardigheden geven we wel een waardering. Hoe wij
de zorg voor de leerlingen hebben georganiseerd, kunt u lezen in hoofdstuk 4.
Groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 wordt onderscheid gemaakt tussen jongste, middelste en oudste
kleuters. Door het scheppen van uitnodigende leersituaties ontwikkelen de leerlingen zich
spelenderwijs. Door middel van het doen van gerichte observaties wordt gekeken naar de
ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Kleuterplein’ en het
leerlingvolgsysteem BOSOS. Daarnaast worden de CITO toetsen Rekenen en Taal voor
kleuters in groep 2 afgenomen.
Groepen 3 tot en met 8
Leerlingen worden regelmatig getoetst door middel van toetsen die in de methoden
voorkomen. Ook in de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we landelijk genormeerde CITO
toetsen. De resultaten van deze toetsen worden op het rapport van de leerling vermeld.
De CITO Toetsen die in ons leerlingvolgsysteem zitten, zijn:
● De Drie Minuten Toets (DMT) voor het toetsen van het technisch lezen;
● Schaalvorderingen in Spellingvaardigheid (SVS) voor het toetsen van de
spellingvaardigheid;
● Rekenen en Wiskunde voor het toetsen van de rekenvaardigheid;
● Begrijpend Lezen voor het toetsen van het begrijpend lezen;
● CITO Werkwoordspelling voor de leerlingen van de groepen 7 en 8;
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●

Drempeltest; in groep 7 wordt tegen het eind van het schooljaar
deze toets afgenomen;
● IEP-toets, de landelijke Eindtoets.
Rapport
De CITO toetsen geven een duidelijke indicatie van de lijn die uw kind ten opzichte van het
landelijk gemiddelde volgt. In groep 8 wordt de CITO Eindtoets afgenomen die samen met
het schooladvies bepalend is voor het vervolgonderwijs. Voorafgaande aan deze toets
vinden adviesgesprekken plaats waarin ons schooladvies wordt besproken. Een voorlopig
advies wordt eind groep 7 gegeven na het afnemen van de drempeltest.
We informeren u vanzelfsprekend over de individuele resultaten van uw kind. Dit gebeurt aan
de hand van de uitgave van twee rapporten per schooljaar. Naar aanleiding van het rapport
stellen wij u in de gelegenheid om over de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht
en/of de intern begeleider te spreken.
Het rapport bestaat uit een algemeen deel, een cognitief deel (resultaten van toetsen uit de
methode en de onafhankelijke CITO-toetsen) en een deel waarin de Daltonvaardigheden
worden beoordeeld. Zowel de leerkracht al de leerling vullen dit laatste gedeelte in.
In november vindt een voortgangsgesprek plaats.
Voortgezet onderwijs
Voorlopig advies
De ouders en leerlingen van groep 7 ontvangen tijdens het tweede rapportgesprek in juni
een voorlopig schooladvies. Het advies komt tot stand in een overleg tussen de leerkracht
van groep 7, de toekomstige leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur. Dit
overleg vindt plaats twee à drie weken voor het rapportgesprek over het tweede rapport.
Ouders en leerling ontvangen een schriftelijke bevestiging van het voorlopige advies.
Wij baseren ons bij het tot stand komen van het voorlopig advies op de volgende gegevens:
- CITO-gegevens uit het leerlingvolgsysteem tot en met E7;
- het ontwikkelingsprofiel vanuit het leerlingvolgsysteem;
- de cijfers van de methodetoetsen in groep 7;
- de uitslag van de Drempeltest uit groep 7;
- de (huis)werkhouding en het gedrag van de leerling.
Omdat het om een voorlopig advies gaat wordt het advies na het gesprek niet aangepast.
In groep 8 wordt het definitieve advies gegeven. (Zie hieronder)
De begeleiding van groep 8
Groep 8 is een belangrijk jaar, want de leerling gaat het laatste schooljaar in op de
basisschool. Het voortgezet onderwijs lonkt en als oudste leerling van de basisschool is hij of
zij eraan toe om zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Hetzelfde geldt voor de
ouders. Het kind van de basisschool begeleiden naar het voortgezet onderwijs is niet
eenvoudig en de stap naar het voortgezet onderwijs is dan ook een zeer belangrijke. Wij
trachten de leerlingen en ouders zo goed mogelijk in dit proces te helpen.
Eind januari of begin februari wordt het definitieve advies geformuleerd. Het advies komt tot
stand in overleg tussen de leerkracht groep 8 en de intern begeleider en directeur. Wanneer
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het definitieve advies afwijkt van het voorlopige advies wordt ook nog overlegd met de
leerkracht van groep 7. De communicatie naar ouders en leerling vindt plaats tijdens het
adviesgesprek in februari. Ouders en leerling ontvangen een onderwijskundig rapport met
daarin het definitieve advies en het eerste rapport. Tijdens het gesprek wordt aangegeven
welke acties van ouders wordt verwacht met betrekking tot aanmelding voor het voortgezet
onderwijs.
Het eerste deel van het schooljaar bezoekt groep 8 diverse scholen voor voortgezet
onderwijs om een indruk te krijgen van deze vormen van onderwijs. In april vindt de IEP
Eindtoets plaats. In mei ontvangen de ouders de uitslag van de toets. Als de eindtoets beter
gemaakt wordt dan de school had gedacht, dan kijkt de school opnieuw
naar het advies. Dit heroverwegen doen we in overleg met leerling en ouders/verzorgers. Het
kan zijn dat het schooladvies dan wordt aangepast, maar dat hoeft niet. Als de eindtoets
slechter gemaakt wordt dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan.
Dit blijft dan hetzelfde.
Voor 1 april worden de ouders geacht hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs
aangemeld te hebben.
De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren voor ouders en toekomstige leerlingen
open dagen. Wij adviseren de ouders en leerlingen een aantal open dagen te bezoeken,
zodat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over de scholen. Uiteindelijk nemen de
ouders de beslissing met betrekking tot de schoolkeuze en melden hun kind aan op de
betreffende school. Wanneer een leerling eenmaal het voortgezet onderwijs bezoekt, is
regelmatig contact mogelijk tussen de leerkracht en de mentor van de ‘ex-leerling’’.
Waar nodig nemen wij contact op met het voortgezet onderwijs. Door de informatie van onze
‘oud-leerlingen’ kunnen wij onze leerlingen nog beter voorbereiden op het vervolgonderwijs.
Als de leerlingen onze school verlaten, is hun opleiding nog lang niet afgerond. Alle
leerlingen gaan na de achtste groep door naar het voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk
belangrijk hoe onze leerlingen het uiteindelijk doen op de middelbare school. Om dit te
volgen, krijgen wij een aantal jaren de rapportgegevens toegestuurd en hebben wij contact
met de betreffende mentoren. Wij horen in deze contacten dat onze leerlingen het vaak goed
doen in het voortgezet onderwijs. Uit gesprekken met docenten van middelbare scholen en
met oud-leerlingen van onze school blijkt dat de leerlingen goed zijn voorbereid op het
vervolgonderwijs.
Doorstroming verschillende vormen van voortgezet onderwijs
Onze school kan met tevredenheid terugkijken op de resultaten in de afgelopen jaren.
Het afgelopen schooljaar 2016-2017 zijn onze leerlingen verwezen naar de volgende vormen
van voortgezet onderwijs.
VWO
HAVO/ VWO
VMBO-TL
VMBO kader
Vmbo basis/kader
VMBO basis

42%
23%
8%
12%
3%
12 %

Wij hebben op de IEP eindtoets de inspectienorm “op of boven bovengrens” gehaald.

pagina 31

Schoolgids O.B.S. Groenehoek 2017 - 2018

Regels en afspraken
Regels voor aanvang en einde schooltijd
- De school is 5 minuten voor de aanvang van de lessen geopend. Pas na het luiden van
de bel of bij het openen van de deur door één van de leerkrachten mogen leerlingen en
ouders naar binnen. Alleen bij regen mag er in de hal gewacht worden tot de bel gaat.
- De ouders van de kinderen van de groepen 1, 2 (en 3 tot de herfstvakantie) mogen hun
kinderen tot in de klas begeleiden.
- De ouders van de kinderen van de groepen 3 (na de herfstvakantie) en 4 tot en met 8
mogen hun kind tot hun klaslokaal begeleiden.
- De ouders worden verzocht zijn of haar kind(eren) op tijd aanwezig te laten zijn.
- Bij het uitgaan van de school wachten de ouders op het schoolplein.
- De leerlingen van de groepen 1 en 2 blijven onder de hoede van de leerkracht als de
ouder onverhoopt niet op tijd aanwezig is.
Andere belangrijke schoolregels
- De leerlingen mogen geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school nemen.
- In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt.
- Het eten van kauwgom en ander snoepgoed tijdens schooltijd is niet toegestaan.
- Tijdens de ochtendpauze is een gezond tussendoortje en wat drinken toegestaan. De
leerlingen mogen geen koolzuurhoudende dranken mee naar school nemen.
- Een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind dient na schooltijd, bij voorkeur na
afspraak, plaats te vinden.
- Op het schoolplein mag alleen met zachte ballen worden gespeeld.
- Afspraken voor het bezoek aan de huisarts, logopediste, specialist e.d. dienen zoveel
mogelijk na schooltijd te worden gepland.
- Het neerzetten van stepjes, fietsen, skate- en waveboarden e.d. in de hal of klaslokalen
van de school is niet toegestaan. Ook de heelies mogen in school niet gedragen worden.
- Indien een leerling om welke reden dan ook niet mag gymmen, dienen de ouders dit
mondeling of schriftelijk aan de leerkracht door te geven.
- De leerlingen mogen onder schooltijd het schoolterrein niet verlaten.
- Indien een leerling ziek is, dient de ouder dit voor de aanvang van de lessen (telefonisch)
door te geven.
- Indien een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, neemt de groepsleerkracht eerst contact
met de ouder of oppas op, voordat het kind naar huis mag gaan.
- Indien een leerling niet op school verschijnt en de leerkracht heeft geen afmelding, wordt
altijd naar huis gebeld.
- Tijdens schooltijd is het gebruik van een mobiele telefoon door een leerling niet
toegestaan. Bij verlies of diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.
Kledingvoorschrift
O.B.S. Groenehoek is een openbare basisschool. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht
godsdienst of nationaliteit op onze school welkom zijn.
Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Deze kledingvoorschriften worden door
de school gerespecteerd onder de volgende voorwaarden:
● de kleding moet op een zodanige wijze gedragen worden dat communicatie mogelijk
is;
● het dragen van deze kleding gebeurt in overleg met de ouders en de
groepsleerkracht. De leerlingen moeten deelnemen aan gymnastiekonderwijs in
gymkleding.
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Voor kleding, die geen uiting is van een godsdienst, gelden de volgende
kledingvoorschriften:
● de kleding moet op een zodanige wijze gedragen worden, dat communicatie mogelijk
is;
● de kleding mag niet provocerend zijn (de directeur zal in een dergelijke situatie een
schriftelijke toelichting geven).
Leerplicht en vrijstelling schoolbezoek
Elk kind mag naar school als het vier jaar wordt, maar moet naar school als het vijf jaar is.
Sommige vier-, maar ook vijfjarigen kunnen een hele schooldag nog niet aan. In overleg met
de directie kunt u afspreken op welke dagdelen u uw kind thuishoudt.
Vijfjarigen kunnen voor ten hoogste vijf en in speciale gevallen voor tien uur per week
vrijstelling krijgen van schoolbezoek. De dagen voor een vakantie wordt geen vrijstelling van
schoolbezoek gegeven. Vrijstelling van schoolbezoek wordt door de directie verleend.
Extra vrij
Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de
regels van de Leerplichtwet:
In geval van bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk, ernstige ziekte of
overlijden en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten kunt u bij de directeur vrij
vragen. U dient dat tenminste twee dagen van tevoren te doen.
De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de schoolvakanties. Extra vakantie mag
de directie van de school alleen in heel bijzondere gevallen toestaan. Zie hiervoor de site van
de gemeente Lansingerland: www.lansingerland.nl. Een verlofaanvraag wordt doorgestuurd
naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar geeft na onderzoek een advies aan de
schooldirecteur. In de meeste gevallen neemt de directeur het advies van de
leerplichtambtenaar over.
U dient bij de verlofaanvraag officiële documenten toe te voegen, waaruit blijkt dat u
voor uw kind(eren) buiten de schoolvakanties om vrij moet vragen. Zonder motivatie
of documentatie wordt geen verlof verleend.
Als u meer verlof wilt, dient u dat bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. Dit wordt slechts
in zeer bijzondere gevallen toegekend.
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld en
zal of een officiële waarschuwing worden gegeven of proces-verbaal worden opgemaakt.
Schorsing of verwijdering van een leerling
Time out, schorsing
De directie kan, ter voorkoming van calamiteiten, een leerling tijdelijk de toegang tot de
school ontzeggen. Hiervoor is door het bestuur van de school een protocol vastgesteld, dat u
kunt vinden op de website van onze school.
Verwijdering
Bij het zich eenmalig voordoen van een buitengewoon ernstig incident, dan wel het zich
meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
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veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot
verwijdering. De wettelijke regeling is hierbij van toepassing.
Verzekering
Voor alle is een collectieve scholieren-ongevallenverzekering afgesloten.
Dit betekent dat de leerlingen, leerkrachten en stagiaires verzekerd zijn tegen ongevallen die
op school plaatsvinden, of die tijdens een uitstapje plaats vinden.
Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering geldt als uw kind op school zit. De school is dus niet
verzekerd als door het toedoen van andere leerlingen een fiets kapot gaat of een bril of
dergelijke zaken.
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Schoolbestuur
Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Scholengroep Holland.
Scholengroep Holland is een stichting voor openbaar primair onderwijs. De stichting bestaat
uit 13 openbare basisscholen in de gemeenten Lansingerland, Zuidplas en PijnackerNootdorp.
Ontwikkelen in vertrouwen. Vertrouwen in ontwikkelen.
Missie
Wij zijn ambitieuze scholen die onze leerlingen een gedegen basis (kennis) bieden en hen
samen leren leren. Zo kunnen leerlingen optimaal hun eigen talenten ontwikkelen en
betekenisvol zijn voor de ander en hun omgeving.
Onze scholen bieden en respecteren de meerwaarde van verscheidenheid. Dit geldt voor
onze leerlingen, ons personeel en onze ouders. Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen
respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat.
Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een
passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op onze scholen.
Wij staan midden in onze samenleving en wij zijn ons er van bewust dat in onze scholen de
maatschappij van de toekomst wordt gemaakt.
Visie
Wij willen samen werken en leren. Wij stemmen ons onderwijs af op de eisen die in de
toekomst aan onze leerlingen worden gesteld.
Wij zijn ambitieus: we willen steeds beter worden en willen onze leerlingen en onszelf
voortdurend ontwikkelen. “Een leven lang leren” is ons uitgangspunt.
We verwachten veel van onze leerlingen en stimuleren hen om hun eigen talent(en) te
ontdekken en verder te ontwikkelen.
We sluiten aan op de zogenaamde ”zone van naaste ontwikkeling” van de leerlingen en
stemmen ons onderwijs af op wat de leerling nodig heeft.
Onze scholen zijn zeer divers en hebben vanuit hun eigen visie weloverwogen keuzes
gemaakt voor hun onderwijskundige profilering.
Op onze scholen is zichtbaar dat er samen wordt gewerkt en samen wordt geleerd. We
weten ook dat dit alleen kan geschieden in een goed leerklimaat en gezonde cultuur: een
veilige, uitdagende en positieve omgeving.

Het bestuur en bestuursbureau
Het bestuur bestaat uit 1 bestuurder, Carl Fikenscher en een Raad van Toezicht die uit 5
personen bestaat die een toezichthoudende functie hebben.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Scholengroep Holland.
Contactgegevens bestuursbureau:
Raadhuisplein 41
2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 – 399 673
info@scholengroepholland.nl
www.scholengroepholland.nl
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Colofon
Adres

O.B.S. Groenehoek
Locatie Stampioendreef
Stampioendreef 7
2661 SR Bergschenhoek
Telefoon: 010-5211242
Locatie Groeneweg
Groeneweg 129
2661 KV Bergschenhoek
Telefoon: 010-5225459
e-mail
website
twitter
Facebook

: info@obsgroenehoek.nl
: www.obsgroenehoek.nl
: @obsgroenehoek
: OBS Groenehoek

Samenwerkingsverband Delflanden SWV 2802
Postbus 698
2600AR Delft
www.swv2802.nl
tel. 010-2568710
Inspectie van Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 1113111 (lokaal tarief)

pagina 36

