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Met genoegen presenteren we onze schoolgids. 

Het is een uitgave van onze interconfessionele school voor speciaal basisonderwijs in Arnhem, SBO de 
Klaproos. Deze school biedt modern speciaal basisonderwijs. Daarmee bedoelen we onderwijs op 
maat, uitdagend voor de kinderen, inzichtelijk voor de ouders, met plezier gegeven door de 
leerkrachten en met waardevolle hulp en begeleiding van alle overige medewerkers van onze school. 
Maar vooral ook in samenwerking met de ouders. Voor hen is deze gids dan ook in eerste instantie 
bedoeld. We hopen dat het lezen van dit boekje een eerste stap is om in vertrouwen samen aan het 
werk te gaan. 

Naast deze schoolgids geeft de school een jaarkalender uit met daarin de belangrijkste activiteiten. 
Deze jaarkalender ontvangt ieder gezin bij de start van het schooljaar en nieuwe leerlingen bij hun start 
op de Klaproos.

Met vriendelijke groet,
Namens het team

Marloes Tiemessen
Directeur SBO De Klaproos 

Voorwoord
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Contactgegevens

SBO De Klaproos
Kluizeweg 189
6815EC Arnhem

 0264435012
 http://www.sbo-deklaproos.nl/
 info.deklaproos@floresonderwijs.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Marloes Tiemessen marloes.tiemessen@floresonderwijs.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Flores Onderwijs
Aantal scholen: 35
Aantal leerlingen: 8.433
 http://www.floresonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.
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Aantal leerlingen in 2022-2023 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

127

2022-2023

Leerlingen stromen gedurende het hele schooljaar in. Wanneer een leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband PassendWijs heeft voor het speciaal 
basisonderwijs kunnen ouders hun kind aanmelden op SBO De Klaproos. Op basis van informatie 
vanuit ouders, de school van herkomst en het dossier wordt de leerlingen geplaatst in een groep, 
rekening houdend met leeftijd en onderwijsbehoeften.

Kenmerken van de school

vertrouwen

veiligheidIk kan het!

Ik doe het! acceptatie

Missie en visie

Onze missie

-> Ieder kind een goede basis en vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren in de 
maatschappij.

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die buiten de zorg van het regulier basisonderwijs 
vallen vanwege leerproblemen of door sociaal-emotionele problematiek. Wij zien het als onze opdracht 
hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten. De basis van ons 
werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte bieden. Van 
daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!) en autonomie (ik 
doe het!).

We werken graag samen met u als ouders. Sterker nog, voor het welzijn van uw zoon of dochter op 
onze school is een goede samenwerking cruciaal. Als team werken we vanuit een gezamenlijke 

1.2 Missie en visie

3



verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. We maken als schoolteam optimaal gebruik van elkaars 
kwaliteiten. We zien de continue ontwikkeling van kwaliteit en professionaliteit als een permanent punt 
van aandacht binnen ons team. 

Onze Visie

-> Ieder kind kan leren!

We stimuleren optimale ontwikkeling voor iedere leerling door het juiste leerklimaat te creëren, waarbij 
we zorgen voor:

• een gestructureerde leeromgeving
• verbinding
• vertrouwen
• veiligheid
• het stellen van prioriteiten in ons aanbod
• goede instructies omdat we weten hoe leren werkt
• succeservaringen 

In ons aanbod richten we ons op de mogelijkheden van leerlingen. In ons onderwijs ligt de focus op 
zowel didactische als sociaal emotionele vaardigheden. In het didactische aanbod heeft lezen, rekenen 
en taal prioriteit.
Op sociaal- emotioneel gebied ligt de focus op: zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor je 
omgeving. Dit wordt versterkt door onze lessen vanuit de methode sociaal-emotionele ontwikkeling 
maar ook door de Sherborne of Rots & Water- lessen en sport. 
Dit met als doel dat onze leerlingen een passende plek krijgen binnen de maatschappij en uitgroeien tot 
trotse jonge volwassenen. 

Als het gaat om gedrag zorgen we op De Klaproos voor een veilige omgeving voor onszelf en anderen. 
We letten er scherp op dat we elkaar- leerlingen en volwassenen- met respect behandelen.

Identiteit

Iedereen die anderen gelijkwaardig en met respect behandelt, is welkom op onze school.

Interconfessioneel

SBO De Klaproos is ontstaan door een samenvoeging van meerdere scholen met zowel een christelijke 
als een katholieke achtergrond. Het geloof maakt een belangrijk onderdeel uit van onze samenleving 
en de wereld. De keuze voor en de invulling van een specifieke overtuiging, vinden wij iets van de 
ouders en kinderen. In onze vieringen besteden we aandacht aan de christelijke en katholieke feesten, 
we geven kinderen ook de betekenis, de achtergrond mee van iedere festiviteit.
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SBO De Klaproos biedt een onderwijsplek aan leerlingen met een extra onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte. Leerlingen worden bij ons op school bij voorkeur geplaatst in de groep die 
passend is bij de leeftijd van de leerling en het aantal genoten onderwijsjaren. Soms zorgt de sociaal- 
emotionele ontwikkeling, de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling ervoor 
dat we anders kiezen. Er kan dan bijvoorbeeld gekozen worden voor een combinatiegroep, 
bijvoorbeeld als de onderwijsbehoeften en instructieniveaus dichtbij elkaar liggen, op die manier 
zorgen we voor maximale aandacht voor alle leerlingen.
Bij enkele vakken wordt er groepsoverstijgend gewerkt om leerlingen beter van de instructie te 
voorzien die zij nodig hebben. 

SBO De Klaproos vindt een goede motorische ontwikkeling van groot belang.  Daarom zijn er twee 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs bieden ook 
Rots & Water-lessen in iedere groep, bij de jongste leerlingen (groep 1/2) heet dit Sherborne.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal (fonemisch 
bewustzijn, 
woordenschat, 
voorlezen, 
taalbeschouwing, 
mondelinge 
taalvaardigheid, muziek)

9 uur 9 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen (gecijferdheid, 
tijdsoriëntatie, 
ruimtelijke oriëntatie, 
logisch denken, 
meten/wegen)

6 uur 6 uur 

Motoriek (fijne en grote 
motoriek, senso-
motoriek, 
tekenontwikkeling, 
schrijfpatronen, 
lichaamsoriëntatie)

8 uur 8 uur 

Sociaal en emotionele 
ontwikkeling (zelfbeeld, 
zelfredzaamheid, sociale 
vaardigheden, 
werkhouding/concentrat
ie, spel)

4 u 30 min 4 u 30 min

Het onderwijs aan kinderen in leerjaar 1 en 2 wordt gekenmerkt door speel-werkend te leren. Aan de 
hand van verschillende thema’s komen de  ontwikkelingsgebieden aan bod. Door middel van het 
observatie instrument Kijk! wordt een beredeneerd aanbod aangeboden waarbij ingezet wordt op de 
zone van naaste ontwikkeling.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
3 uur 3 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
45 min 45 min

De Vreedzame School
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Spelling
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Schoolzwemmen
45 min
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Onze onderwijstijd wordt primair gericht op de kernvakken: lezen, taal, schrijven, rekenen en gym. 
Daarnaast komen o.a. de volgende vakgebieden aan bod: wereldoriëntatie, biologie, handvaardigheid, 
tekenen, muziek, sociaal-emotionele ontwikkeling, verkeer, etc.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Gymlokaal
• Behandelruimtes voor logopedie en fysiotherapie
• Naschoolse opvang (BSO)

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Indien een leerkracht ziek is of verlof heeft, proberen wij er alles aan te doen om vervanging te regelen. 
Voor vervanging bij verlof of ziekte maken wij gebruik van de vervangingspool van Flores Onderwijs of 
van inzet van eigen leerkrachten. Dit laatste is over het algemeen het geval bij gepland verlof (bv. voor 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

De specialist bevordering taalgebruik is onze logopedist. Zij speelt een belangrijke rol bij het 
begeleiden van kinderen met een hulpvraag op het gebied van spraak, taal en/of communicatie.

Op onze school kunnen kinderen van 4 t/m 7 jaar door ons zelf op school behandeld worden. Dit hangt 
mede af van het aantal te behandelen kinderen. Oudere kinderen kunnen gebruik maken van 
een particuliere logopediepraktijk, die ook een vestiging heeft in onze school. Laska Könning is hierin 
onze samenwerkingspartner. 

Binnen onze school kunnen leerlingen ook behandeling krijgen die vallen onder het domein van 
fysiotherapie. Onze school werkt daartoe samen met kinderfysiopraktijk Fit en Vaardig (voorheen 
bekend onder de naam Daanen Derksen) . Deze behandeling is altijd in overleg tussen school, ouders 
en behandelaar. 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met Kluppluz (BSO+), SKAR Bosrijk en SKAR Wolvenbende.

SBO de Klaproos heeft vanwege het SBO-karakter een regionale functie. Als gevolg daarvan werken 
we niet specifiek samen met één peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar hebben we contacten met 
elke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waarvan we een peuter aangemeld krijgen. Om bij ons op 
school onderwijs te volgen is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt in de regel 
aangevraagd door de school waarbij het kind staat ingeschreven. Peuters zitten nog niet op een school 
en in zo'n geval vragen wij als school in samenwerking met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf 
een TLV aan. De samenwerking tussen school en de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf in 
combinatie met ouders is belangrijk om een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van het kind te 
krijgen.

BSO

Vanaf januari 2023 start bij ons in het gebouw BSO Kluppluz. Dit is een BSO voor leerlingen die in 
nabijheid meer nodig hebben dan de gemiddelde leerling.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

studie of Duurzame Inzetbaarheid). 

Indien er geen vervanger is, handelen we als volgt:

* Op dag 1  worden de leerlingen over de andere groepen verdeeld
* Op dag 2 hebben de leerlingen één dag geen school, ze zijn die dag vrij
* Op dag 3 zullen de leerlingen door een andere leerkracht worden opgevangen en heeft een andere 
groep een dag geen school.

Op deze manier zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen blijven gaan en 
er effectief onderwijs gegeven kan blijven worden.

Als ouders/verzorgers krijgt u altijd een bericht via Social Schools als de leerkracht ziek is. Indien uw 
kind vrij is, streven we ernaar dit minimaal een dag van tevoren te laten weten.
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'Ieder kind kan alles leren', met dit als uitgangspunt is de kwaliteit van lesgeven van groot belang. 
Daarvoor gebruiken wij het Effectieve Directe Instructie (EDI) model. Na de cursus zijn er twee EDI 
coaches opgeleid om de ontwikkeling van EDI vaardigheden verder te stimuleren binnen de school.

In schooljaar 22-23 richten we onze EDI instructies op rekenen. In de volgende schooljaren bouwen we 
deze vaardigheden uit naar andere vakgebieden.

In schooljaar 21-22 is er gekozen voor een nieuwe rekenmethode om een betere doorgaande lijn op 
rekengebied te kunnen creëren voor alle leerlingen. Kennis van de cruciale leerdoelen is daartoe een 
vereiste. Het team heeft scholing gehad om de kennis van de cruciale leerdoelen uit te breiden en te 
leren hoe zij keuzes maken en vast kunnen houden aan de leerroute die passend is bij de leerling.
In schooljaar 22-23 wordt de methode verder geïmplementeerd en zal het onderwijsplan rekenen 
worden geïmplementeerd.

In 2022 krijgt de ontwikkelgroep scholing in de methodiek Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen 
(ZLKLS). Met deze scholing zijn zij in staat een onderwijsplan lezen te maken. Dit onderwijsplan wordt 
begeleid door een trainer ZLKLS. 
De ontwikkelgroep zorgt zelf voor kennisoverdracht naar het team toe en een implementatie van het 
onderwijsplan. De start hiervan is schooljaar 22-23.

Schooljaar 22-23 staat in het tekenen van oriëntatie op themagericht werken.
Zaakvakken, creatieve vakken, kunst, cultuur en burgerschap kunnen naar ons idee samengaan om 
meer betekenisvol onderwijs te kunnen bieden.

We investeren in een professionele (team) cultuur waarin we met elkaar verantwoordelijk zijn voor alle 
leerlingen bij ons op school. We leren samen in leerteams om ons onderwijs iedere dag een beetje beter 
te maken.

Een eenduidige zorgroute voor zowel ouders als teamleden en duidelijkheid over ieders 
verantwoordelijkheden daarin moet zorgen voor een preventieve aanpak.

Alle doelen zijn uitgewerkt in subdoelen en weergegeven in een jaarplan. De diverse onderwerpen 
worden opgepakt in ontwikkelgroepen.

Iedere ontwikkelgroep neemt de verantwoordelijkheid en het initiatief voor een deel van het jaarplan. 
Bij de start van het schooljaar worden de doelen scherp gesteld en met het team als geheel besproken. 
In januari wordt teambreed de stand van zaken (tussenevaluatie) besproken. In juni worden de 
eindresultaten besproken en geëvalueerd. Tussentijds verantwoorden de voorzitters van de 
ontwikkelgroepen zich in het visieteam, ze kunnen daar ook input ophalen. Het visieteam komt 
ongeveer eens per 6 weken bij elkaar.

Daarnaast wordt het plan van aanpak, dat is geschreven voor de Klaproos, tweejaarlijks binnen het 
visieteam geëvalueerd om op basis van deze opbrengsten vervolgacties te plannen.

Hoe bereiken we deze doelen?

9



3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die in hun basisschoolperiode een kwetsbare positie 
hebben. Voor veel van onze leerlingen geldt dat hun ontwikkeling op de basisschool stagneerde. Wij 
zien het als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te 
benutten. Onze belangrijkste opdracht is onze leerlingen (weer) te laten groeien in hun ontwikkeling. 
De basis van ons werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte 
bieden. Van daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!) en 
autonomie (ik doe het!).

Leerkrachten zijn in staat hun ortho-didactisch handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
hun leerlingen. Daarnaast hebben ze ervaring in het omgaan met sociaal emotionele problematiek, 
met eigen kind kenmerken zoals ADHD,PDD-NOS, onveilige hechting,  thuisomstandigheden, en/of 
negatieve schoolervaringen. Zij worden daarbij ondersteund door het zorgteam waarin o.a. de KC-er 
(Kwaliteitscoördinator) en de orthopedagoge zitten en op afroep de logopediste, fysiotherapeute en 
eventuele andere deskundigen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil verder vorm geven aan meer inclusief onderwijs. We werken daarom nu al samen met 
collega's vanuit het SO.

Deze samenwerking is vooral in overlegvorm maar ook een gezamenlijke scholing.

We hebben de ambitie om leerlingen uit leerroute 4-5 in de toekomst zelf onderwijs te blijven bieden. 
Verkenningsgesprekken en onderzoek om dit te realiseren is gang gezet.
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• Intern begeleider

• Orthopedagoog

De orthopedagoog is tevens dyslexiebehandelaar geweest.

Zij heeft de expertise om samen met de intern begeleider, leerkracht en onderwijsassistent de juiste 
interventies in te zetten om de leerling te voorzien van de juiste ondersteuning naast het reguliere 
lesprogramma. 

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

Bij ons op school is een gedragsspecialist werkzaam. Zij begeleidt leerkrachten bij hulpvragen rondom 
leerlingen, bestudeert tweejaarlijks de opbrengsten van de sociaal emotionele ontwikkeling en kijkt 
dan met leerkrachten welke interventies een groep of een leerling eventueel kunnen helpen.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

De gedragsspecialist is voorzitter van de ontwikkelgroep gedrag. Deze ontwikkelgroep heeft de basis 
gelegd voor een eenduidige aanpak in gedrag op schoolniveau. Zij kan ingeroepen worden bij 
ingewikkelde vraagstukken rondom gedrag om ondersteuning te bieden.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Fysiotherapeut

Wij werken samen met Fit en Vaardig fysiotherapie. Zij zijn werkzaam bij ons in de school

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Binnen de school werken wij met de methode van De Vreedzame School. Deze is er op gericht de 
sociale competentie van de leerling te vergroten, maar ook een verdergaande bewustwording te 
ontwikkelen met betrekking tot de gevolgen van het eigen gedrag op de ander en het benoemen van 
de impact van het gedrag van de ander op jezelf. Vanuit deze brede normen- en waarden ontwikkeling 
zijn er ook specifieke aandachtsgebieden, vallend onder Zorg voor jezelf; Zorg voor de ander; Zorg voor 
je omgeving. Een van die gebieden is bijvoorbeeld het pesten. Dit is hieronder wat verder uitgelicht:

Aanpak pesten (dus ook cyberpesten). 

Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om!

Pestregels leerlingen:

• Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!) doorgegeven 
moeten worden aan de leerkracht. 

• Leg uit dat dit geen klikken is maar klagen!;   
• Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend ervaren kan 

worden;
• Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als kwetsend 

ervaren kunnen worden;

Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd:  

• dan geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag verafschuwt en afkeurt; 
• dan probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de mogelijke 

gevolgen voor het slachtoffer;
• dan probeert hij het invoelend vermogen van de pester en de ‘zwijgende meerderheid’ te 

vergroten (“als jij nu eens gepest werd...”);
• dan brengt hij het probleem in de leerkring ter sprake en wordt een plan van aanpak opgesteld; 
• dan stelt hij de ouders van de betrokkenen (pester, gepeste) op de hoogte en geeft aan hoe de 

school dit probleem gaat aanpakken en wat men verwacht van de ouders; 
• dan vraagt hij regelmatig bij de ouders na wat de bevindingen, uitkomsten of stand van zaken is. 

De leerkracht houdt zelf een logboek bij. Zo weet hij wanneer er ongewenste zaken plaats hadden en 
wie erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als feitelijke weergave om het proces of patroon 
inzichtelijk te krijgen ten behoeve van bijvoorbeeld reflectie. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
Tweemaal per jaar wordt de SCOL lijst ingevuld, vanaf de middenbouw ook door de leerlingen zelf. De 
resultaten hiervan worden meegenomen in de accenten die gelegd worden binnen de methode van De 
Vreedzame School. Indien de uitslag daar aanleiding toe geeft kan er op groepsniveau ook ingezet 
worden op PBS-begeleiding.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Wieggers ellen.wieggers@debasisfluvius.nl

vertrouwenspersoon
Wieggers (Intern 
vertrouwenspersoon)

ellen.wieggers@debasisfluvius.nl

vertrouwenspersoon
Hooijer (Intern 
vertrouwenspersoon)

ellen.hooijer@floresonderwijs.nl

vertrouwenspersoon
Thierry (Extern 
vertrouwenspersoon)

klaartje@werkinvertrouwen.nl

3.3 Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig samen met 
voor - en vroegschoolse educatie, medische zorg en jeugdhulp. We werken soms samen met 
arbeidsgerelateerde organisaties.

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

SWV PassendWijs http://www.swv-passendwijs.nl/
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk. We hebben graag een goed contact met ouders. We vinden het 
fijn dat u het ons laat weten als er bijzonderheden zijn. De leerkracht zal dat andersom ook doen als 
daar aanleiding toe is. Bij vragen of behoefte aan afstemming bent u altijd welkom om te bellen, ons 
aan te spreken en eventueel een afspraak te maken.

We willen u als ouders daarom zoveel als mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van uw kind en de 
gebeurtenissen op school. Dit doen we o.a als volgt:

In de eerste weken van een nieuw schooljaar is er een algemene ouderavond voor alle ouders en 
verzorgers, tijdens deze avond maken ouders kennis met de leerkracht van hun kind en wordt er 
informatie gegeven over het leerjaar van uw kind. 
Kort daarna volgt een startgesprek. Dit startgesprek draait geheel om uw kind, graag horen we van u 
hoe het gaat met uw kind, welke dingen er belangrijk zijn om te weten zodat de leerkracht aan een 
goede band met uw kind kan bouwen. 

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek worden het 
ontwikkelingsperspectief en de voortgang van uw kind besproken. 

De school maakt gebruik van het afgeschermde en AVG-proof ouderplatform van Social Schools, 
waarop elke groep zijn eigen pagina heeft.
Leerkrachten kunnen ouders op deze manier op de hoogte houden van de gebeurtenissen in de groep.
Ouders kunnen dit platform ook gebruiken om te mailen met de school, om uw kind ziek te melden en 
om in te tekenen voor voortgangsgesprekken. 

Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden aan alle ouders/verzorgers via Social Schools .

Ouders worden van harte uitgenodigd mee te denken in de ouderraad, MR of gewoon bij de activiteiten 
waar ouderhulp bij gewenst is en een oproep wordt gedaan.

De school ziet de ouders als onmisbare partners in de begeleiding van onze kinderen. Juist de specifieke 
eigenheid van onze doelgroep maakt de deskundigheid van de ouders als het om hun eigen kind gaat 
onmisbaar als bron van informatie. Los daarvan zijn onze kinderen erg gebaat bij een eenduidigheid 
tussen school en thuis als het gaat om begeleiding en het omgaan met normen, waarden en 
begrenzingen in gedrag.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheidscadeautje groep 8

• Week van de Lentekriebels

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

Via de ouderraad worden ouders betrokken bij verschillende activiteiten in en rond de school. U kunt 
hierbij denken aan het (mede)organiseren van vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. 
Verder aan inzet bij de Beweegweek, de Week van de Lentekriebels, schoolreisje of schoolfeest.

Ook is er een actieve groep ' Luizenouders'  die regelmatig alle kinderen controleren op hoofdluis.

Klachtenregeling

SBO De Klaproos is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs. Voor meer informatie en 
de klachtenregeling of statuten zie de website.
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor het schoolkamp (alleen groep 8)  wordt er nog een aanvullende vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het niet kunnen of willen betalen van deze bijdrage zal nooit leiden tot uitsluiting van activiteiten.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

We verwachten van ouders dat zij hun kind telefonisch of via Social Schools voor negen uur 's morgens 
ziek melden. 
Op vrijdag is er geen administratief medewerker aanwezig. We zijn dan wat beperkt bereikbaar. Een 
ziekmelding via Social Schools is dan prettig.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlofaanvragen kunnen digitaal worden aangevraagd via Social Schools, deze aanvraag wordt gelezen 
en beoordeeld door de directeur. De directeur hanteert bij de beoordeling van deze verlofaanvraag de 
wettelijke richtlijnen en regels voor het toekennen van verlof. Indien nodig zal zij in overleg gaan met 
de leerplichtambtenaar.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Leerlingen die bij ons op school komen hebben een Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal 
Basisonderwijs nodig.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV). Deze TLV is gebaseerd op onderzoek en de constatering dat er geen passende mogelijkheden 

4.4 Toelatingsbeleid
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lijken te zijn op een andere reguliere school in het samenwerkingsverband.

De onderbouwing voor deze TLV wordt gedaan door twee deskundigen vanuit het 
samenwerkingsverband.

Bij een doorverwijzing vanuit de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf zullen wij als school 
contact zoeken met het samenwerkingsverband PassendWijs.

Na aanmelding van uw kind vragen we uw toestemming om de dossiergegevens van uw kind op te 
vragen. Dit doen we om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van uw kind en om na te gaan of wij 
uw kind op dat moment een passende plek kunnen bieden.

U mag van ons verwachten dat we binnen zes weken een uitspraak kunnen doen over het bieden van 
een passende onderwijsplek. Indien we denken dat we niet de passende plek zijn, zullen we samen met 
u en het samenwerkingsverband verder zoeken naar een passende onderwijsplek.

Als we uw kind de passende onderwijsplek kunnen bieden, neemt de groepsleerkracht van uw kind 
contact op om een wen-afspraak te maken. Kort daarna kan uw kind starten bij ons op school. De 
Kwaliteitscoördinator neemt daarnaast contact op met de verwijzende school of voorziening om een 
warme overdracht te kunnen laten plaatsvinden.

4.5 Privacybeleid, AVG en medicijnverstrekking
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Privacybeleid en privacyverklaring Flores Onderwijs 

SBO De Klaproos is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs.Wij hebben ons privacybeleid en onze 
privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld.Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken 
en met welk doel wij dit doen. Hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en 
welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Deze informatie kunt u 
teruglezen op de website van de stichting floresonderwijs.nl

Leerlingadministratie

Op onze school gebruiken we het leerling-administratiesysteem van Esis. In dit systeem bewaren we de 
leerlinggegevens zoals rapporten,  gespreksverslagen en toetsresultaten. Dit dossier is vertrouwelijk. 

Als ouder heeft u het recht om het dossier in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de 
Kwaliteitscoördinator of de directeur. Het kan zijn dat er door samenwerkende instanties 
(hulpverlening, doorverwijzing andere school of voortgezet onderwijs) gevraagd wordt om het 
leerlingdossier van uw kind. Dit doen we alleen als u daar toestemming voor geeft.

Nadat uw kind onze school heeft verlaten, wordt het dossier nog vijf jaar bewaard (verplichting).

Foto's en media

Op school worden regelmatig foto's gemaakt. De leerkrachten sturen zo af en toe foto's van 
activiteiten door aan u als ouder via Social Schools. In sommige gevallen worden die later gebruikt in de 
jaarkalender, op de website  of voor andere (onderwijs) doeleinden. U geeft als ouder zelf aan via Social 
Schools of u hier toestemming voor wilt geven. 

Medicijnverstrekking 

Sommige leerlingen gebruiken medicatie. Indien u wenst dat wij deze medicatie toedienden, dan 
leggen we de afspraken daarover vast. 

U kunt ook aangeven of u toestemming geeft voor het toedienen van paracetamol of een vergelijkbare 
pijnstiller als uw kind bijvoorbeeld hoofdpijn heeft en daarom vraagt.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om ons onderwijs te evalueren en verbeteren doorlopen we twee keer per jaar een cyclus die bestaat 
uit: 

1) Schoolbespreking

2)  Data analyse in de leerteams op leerteamniveau

3)  Groepsbespreking op groeps- en leerlingniveau 

4) Evalueren interventies in de leerteams

Op de eerste drie niveaus doorlopen we de volgende stappen: 

- analyse

- verklaren

- acties/interventies

Voor elk van onze leerlingen wordt een Ontwikkelings Perspectief (hierna OPP) opgesteld. Een OPP is 
een wettelijk verplicht document waarin de school de geplande leerroute (onderbouwd) vastlegt en 
aangeeft wat er nodig is om deze ontwikkeling te realiseren.

Twee keer per jaar ( na de Cito LOVS toetsen) wordt met ouders besproken hoe de leerling zich 
ontwikkelt en welke interventies in worden gezet om deze ontwikkeling te blijven stimuleren.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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De eindtoets van groep 8 is sinds het schooljaar 2019-2020 verplicht voor SBO scholen.

De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:

* Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en onvoldoende Nederlands spreken om te kunnen 
deelnemen aan de toets. 

* Leerlingen met een IQ lager dan 75

* Leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel of uitstroomprofiel dagbesteding, in het 
VSO. 

* Leerlingen waarbij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem bevestigen dat de leerlingen uitstroomt 
op E5 of lager. 

In schooljaar 2021-2022 hebben 21 van de 28 leerlingen deelgenomen aan de CET. 

De volgende referentieniveaus zijn behaald: 

• Rekenen: 1F --> 71%  1S --> 24% --> 
Schoolambitie net niet gehaald. Hier hebben we schoolbreed een verbetertraject op gezet en we 
zijn gegroeid van 57 naar 71 % 1F niveau

• Taalverzorging 1 F--> 81%  1S --> 10% --> 
Schoolambitie gehaald

• Lezen: 1F --> 100 %  1S --> 38% --> 
Schoolambitie gehaald. 

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 23,1%

PrO 11,5%

vmbo-b 34,6%

vmbo-k 15,4%

vmbo-(g)t 3,8%

havo 7,7%

havo / vwo 3,8%
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

(zelf) vertrouwen

respect voor iedereen(zelf) vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen die in hun basisschoolperiode een kwetsbare positie 
hebben. Voor veel van onze leerlingen geldt dat de carrière op de basisschool stagneerde. Wij zien het 
als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten.

Onze belangrijkste opdracht is onze leerlingen (weer) te laten groeien in hun ontwikkeling. De basis van 
ons werken ligt in de relatie met kinderen. Deze moet veiligheid, vertrouwen en warmte bieden. Van 
daaruit appelleren we aan de basisbehoeften van kinderen: competentie (ik kan het!) en autonomie (ik 
doe het!).

De meeste leerlingen die op school komen, hebben faalervaringen opgedaan. Door hun 
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag zijn zij gaan twijfelen aan hun eigen 
mogelijkheden en kwaliteiten. 
Herstel en groei van het zelfvertrouwen heeft onze eerste prioriteit.  De basis van ons werken ligt in de 
relatie met kinderen. Daarnaast bieden we leerlingen een veilige en gestructureerde leeromgeving. 
Veiligheid hangt nauw samen met het vertrouwen in jezelf en de ander. Er wordt daarom gericht 
aandacht besteed aan omgaan met elkaar, zowel in de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling als in de 
rots&water-les.

De sociale ontwikkeling van onze leerlingen wordt gemonitord door het invullen van de SCOL, een 
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten van de SCOL helpen ons om 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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de juiste accenten te leggen tijdens de lessen. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kluppluz en SKAR Bosrijk, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Wij zijn een SBO-school met een wijkoverstijgende functie. Vanwege het gegeven dat veel van onze 
kinderen gebruikmaken van leerlingenvervoer hebben wij gekozen voor een vijf-gelijke-dagen model, 
waarbij er geen tussenschoolse opvang nodig is. De eet- en speelpauzes worden door de eigen 
leerkrachten begeleid.

In ons schoolgebouw start per januari 2023 BSO Kluppluz. Dit is een BSO+. 

Daarnaast werken we samen met een reguliere BSO (SKAR). Deze is gevestigd in Basisschool de Zyp, 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 -  - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 24 februari 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Zomervakantie 14 juli 2023 25 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Intern begeleider groep 1-2 maandag, dinsdag en donderdag op afspraak

Intern begeleider groep 3-8 maandag t/m donderdag op afspraak

Orthopedagoog maandag en woensdag op afspraak

Directeur maandag t/m vrijdag op afspraak

De intern begeleiders heten bij ons kwaliteitscoördinatoren. Dit zijn:

• Christel van Kaam voor groep 1 en 2 bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
• Martine de Graaf voor groep 3 t/m 8 bereikbaar op maandag tot en met donderdag

Ilona Schiffelers is onze orthopedagoog. Zij werkt op woensdag en donderdag.

Marloes Tiemessen is de directeur en werkt de gehele week.

deze school ligt naast onze school. Leerlingen die hier gebruik van maken worden op ons schoolplein 
opgehaald door de begeleider van de kinderopvang. Samen lopen ze naar het gebouw van De Zyp.
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