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INLEIDING

Dit is de schoolgids van de Pieter Brueghelschool. In de schoolgids vertellen wij wat ouders kunnen
verwachten van deze school: hoe ziet het onderwijs eruit, welke activiteiten zijn er, hoe komt de school
zijn verplichtingen na, met welke instanties werkt zij samen, wat wordt er van ouders verwacht, bij wie
kun je terecht met klachten, hoe is de school georganiseerd.
Kortom, alles wat ouders willen weten als zij een schoolkeuze voor hun kind gaan maken of al hebben
gemaakt.

Naast deze schoolgids zijn er ook:

● Het strategisch beleidsplan van Flores Onderwijs
Flores Onderwijs, de organisatie voor Primair Onderwijs in
Arnhem waar de Pieter Brueghelschool deel van uitmaakt,
geeft de uitgangspunten en de keuzes aan op alle
beleidsterreinen van onze organisatie: naast de visie op
onderwijs ook het beleid ten aanzien van personeel, financiën,
huisvesting, passend onderwijs en het beleid t.a.v. schorsen
en verwijderen.

● Het Schoolontwikkelingsplan
In dit plan geven wij aan op welke wijze wij onze schoolontwikkeling op de langere termijn
vormgeven. Doorgaans is de scope van het plan 4 jaar.
Wij monitoren de kwaliteit van ons onderwijs aan de hand van verschillende
meetinstrumenten, zoals inspectierapporten, het oudertevredenheidsonderzoek, de
interne audit en de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS). De opbrengsten hiervan zijn, samen
met externe ontwikkelingen, de bouwstenen van onze schoolontwikkeling: behouden waar
je goed in bent en aanpakken wat beter kan. Het Schoolontwikkelingsplan staat op de
website van de school. Na instemming van de Medezeggenschapsraad wordt het plan
vastgesteld.

● Het Jaarplan
In dit document leggen wij jaarlijks onze beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe
wij het komende schooljaar onze school organiseren. Na instemming van de
medezeggenschapsraad vindt vaststelling plaats.Het jaarplan staat op de website van de
school.

● De Jaarkalender
Het jaarrooster, de activiteiten voor kinderen en ouders en de organisatie van de school
nemen wij op in de jaarkalender. Wij geven ook uitleg over de aard en de inhoud van de
activiteiten. Alle ouders krijgen in de eerste week van het nieuwe schooljaar de kalender
via het kind mee naar huis.
De kalender staat op de website van de school en wordt de ouders digitaal toegestuurd.

● Het kleuterboekje
Dit boekje is een praktische beschrijving van wat er allemaal in de kleutergroepen
gebeurt, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het helpt nieuwe ouders zich thuis te
voelen op school. Bij de kennismakingsgesprekken krijgen nieuwe ouders het
kleuterboekje mee naar huis. Het is op aanvraag beschikbaar op school en staat op de
website van de school.
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● Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit document kunt u lezen hoe wij onze school passende zorg aan de kinderen bieden.
We leggen uit welke expertise we in huis hebben, hoe ver we zijn met de
basisondersteuning voor alle kinderen, welke ambities we hebben en waar onze grenzen
liggen. Het SOP staat op de website van de school.

De website van de school is: www.pieterbrueghelschool.nl Naast bovenstaande documenten is er nog
veel meer te lezen over de school. De foto's die erop staan en de verschillende pagina's geven
bovendien een boeiend kijkje in de school.
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DE OPDRACHT VAN DE SCHOOL

De Pieter Brueghelschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem-Noord; in de
Hoogkamp, Sterrenberg en de Burgemeesterswijk. Dit gedeelte van Arnhem kenmerkt zich door veel
ruimte en groen: de wijken zijn ruim opgezet en de woningen staan in een mooie omgeving van
parken aan de noordkant van de stad. De Pieter Brueghelschool is een wijkschool: de (meeste)
kinderen wonen dicht bij school.

De Pieter Brueghelschool staat open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht godsdienst,
afkomst of sociaal-economische achtergrond, aan wie wij passend onderwijs kunnen bieden. De
school maakt deel uit van de leefomgeving van kinderen en is een samenleving in het klein; een
proeftuin voor het leven.
De school kent geen wachtlijst.

Wij nemen externe ontwikkelingen evenwichtig in onze organisatie mee. De nieuwe, politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen vragen bij voortduring om afstemming binnen het primair onderwijs.

Onze school maakt deel uit van de Stichting Flores Onderwijs. De stichting kent twee bestuursleden
(het college van Bestuur), een stafbureau en een Shared Service Centre. De stichting werkt met het
Raad van Toezicht model en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De
directeuren komen maandelijks bijeen in het directieoverleg. Het personeel (leidinggevend,
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend) van alle scholen heeft een bestuursaanstelling. De
stichting regelt interne mobiliteit om groei en krimp op haar scholen te kunnen opvangen. De stichting
heeft een poule met ervaren, vaste leerkrachten.
Op de website www.floresonderwijs.nl kunt u alle informatie over de stichting bekijken.

Alle scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband (SWV) PassendWijs. Dit brede SWV
regelt het beleid, de afspraken en de medezeggenschap op het gebied van passend onderwijs, zoals
de wet dat voorschrijft. Op de website van PassendWijs, www.passendwijs.nl kunt u alle informatie
over dit SWV bekijken.

Onze primaire taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met
plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de cognitieve, de sociaal-emotionele en de
creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. Wij zijn tevreden als ieder kind naar het
vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn/ haar talenten.

Onze school draagt de naam van de bekende Nederlandse schilder uit de 16
de eeuw: Pieter Brueghel (de Oude). Hij schilderde het leven: het samen
genieten van de vreugden en soms ook ondeugden van mensen en kinderen.
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MISSIE EN VISIE VAN DE PIETER BRUEGHELSCHOOL

EEN BETERE WERELD

Kinderen hebben ambities. Nu al. En straks waarschijnlijk nog meer.
Wij zien het als onze missie om ze te helpen deze ambities te verwezenlijken. Om ze kennis en
vaardigheden bij te brengen waarmee ze zichzelf en de wereld beter maken.
Met die drive openen we elke dag onze school.

HOE DOEN WE DAT?
Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat er in zit. Erop te
vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen.
Dat gaat bij elk kind weer anders. Daarom bieden we verschillende manieren van leren aan. Daarbij
dagen we ze uit om creativiteit en fantasie in te zetten.

We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om zelfstandig en
samen te werken. We leren ze hun omgeving met een positief-kritische blik te bekijken. En altijd weer
stimuleren we ze om nét iets meer te doen dan ze al kunnen.

WE ZIJN ER VOOR ONZE LEERLINGEN

Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Wij zijn écht met ze begaan.
Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons vertrouwen en we zorgen voor een veilige
omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. We vinden het belangrijk om dit samen
met ouders doen.

DE TOEKOMST

Wij zorgen ervoor dat kinderen het beste gereedschap voor de toekomst meekrijgen. Daarom blijven
wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen weloverwogen
beslissingen over de toepassing daarvan. Zo willen wij ons onderwijs steeds blijven verbeteren.

Deze thema’s houden onze speciale aandacht:
- Kennisontwikkeling.
- Het kunnen bieden van een breed scala aan werkvormen en lessen.
- Creatief, onderzoekend en probleemoplossend leren.
- Het hebben van aandacht voor: 'Ik, de ander en mijn omgeving’.
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AANPAK BIJ DE VAK-VORMINGSGEBIEDEN

We hebben een tweedeling gemaakt in het aanbod van de vak- en vormingsgebieden omdat we twee
verschillende aanpakken hanteren. De aanpakken zijn steeds gebaseerd op de driehoek kennis,
vaardigheden en attitude van de visie.

De instrumentele vakken: technisch -en begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling.
Deze vakken bieden we leerlijngestuurd en volgens een vast structuur aan. De kinderen werken
allemaal aan hetzelfde vak op hetzelfde moment. We werken met ondersteuningsplannen waarin we
differentiëren naar onderwijsbehoeften. We geven instructie volgens het Expliciet directe
instructiemodel. De inoefening volgt meteen aansluitend. Leerlingen die extra ondersteuning hebben
krijgen verlengde instructie en leersterke leerlingen werken volgens een gecompact lesprogramma en
extra uitdaging en verdieping in de vorm van Levelwerk. Deze manier van werken heeft een  goed
effect op de leeropbrengsten. In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de RT-er op
school. Hiervoor is een apart protocol gemaakt.

De OJW vakken (oriëntatie op jezelf en de wereld): expressie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuniek,
ICT geletterdheid.
Deze domeinen bieden we vanuit de doelen aan (die komen uit de leerlijnen). We introduceren het
thema of onderwerp en geven de kinderen de begrippen mee die ze moeten leren (weten/ kennen).
De kinderen hebben de gelegenheid om te kiezen hoe ze zich die eigen maken en hoe ze dat laten
zien. Ze kunnen kiezen uit allerlei leeractiviteiten (van het ontwerpen van een spel of quiz tot aan het
maken van een presentatie of een muurkrant) en ze worden uitgedaagd om zelf met initiatieven
komen. Hier staat, naast het opdoen van kennis, vooral ook het proces (leren leren) centraal. In hun
presentaties aan elkaar laten ze zien dat ze de begrippen kennen, verbanden kunnen leggen en wordt
de kennis met de groep gedeeld.
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WAARDEN EN NORMEN
Onze school beschouwen wij als maatschappij in het klein: een proeftuin voor het leven. Wij leren de
kinderen zich te ontwikkelen tot actieve burgers.
Onder actief burgerschap in de leeromgeving die de school wil zijn verstaan wij:

● Actieve betrokkenheid, mee willen doen, erbij willen horen.
● Bewust zijn van je gedrag en daar de verantwoordelijkheid voor nemen.
● Denken in overeenkomsten en niet in verschillen.
● Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen.
● Vertrouwen hebben in jezelf en de ander.
● Weten dat je voor de ander iets kan betekenen en er plezier aan beleven dat te doen.
● Erkennen dat iedereen er toe doet; niemand buitensluiten.
● Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt door de dialoog aan te gaan.
● Willen, kunnen en durven luisteren.
● Aangeven van je eigen grenzen zonder over die van de ander heen te gaan.

Op onze school organiseren wij een aantal activiteiten met kinderen waarin actief burgerschap en
sociale integratie centraal staan: kring- en klassengesprekken rondom de actualiteit,
samenwerkingsverbanden tussen jongere en oudere kinderen (tutorlezen, projectopdrachten
uitvoeren), kampen en schoolreisjes, het onderhoud van de schooltuintjes, het meehelpen van
kinderen bij het inrichten en onderhouden van hun schoolomgeving.

Eén keer per jaar organiseren we een cultuurweek waarin telkens een discipline of een domein
centraal staat (cultureel erfgoed, levensbeschouwing, architectuur, dans, drama, kunst).
Jaarlijks houden we een schoolproject rondom het thema van de kinderboekenweek en incidenteel
houden we uitwisselingsdagen (bezoek en debat) met kinderen van andere scholen. Bovendien viert
de school de week van de Lentekriebels: een themaweek over vriendschap, relaties en seksualiteit.

We doen mee aan sport- en cultuuractiviteiten vanuit gemeentelijke projecten, het schriftelijk en
praktisch verkeersexamen en doen tweejaarlijks mee aan de Streetwise dag van de ANWB.
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HOUDING EN GEDRAG
In het leven kun je altijd, hoe klein je ook bent, keuzes maken over hoe je omgaat met jezelf, de ander
en je omgeving. Wij leren de kinderen niet de ander of de omstandigheden bepalend te laten zijn voor
hun keuzes, maar vooral goed te reflecteren op hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

KANJERTRAINING
De Pieter Brueghelschool is een Kanjerschool. Dat betekent dat onze school grote waarde hecht aan
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om op school en daarbuiten op
een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Met behulp van de kanjertraining werken wij aan de
volgende doelen:

● Vertrouwen en veiligheid in de klas verhogen.
● Sociale vaardigheden bij leerlingen versterken.
● Pesten en andere conflicten voorkomen door diverse

oplossingsrichtingen aan te leren.
● Leerlingen bewust maken van hun eigenheid.
● Leerlingen leren om hun eigen verantwoordelijkheid te

nemen.
● Actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Om die doelen te bereiken stellen wij in de lessen bijpassende
thema's aan de orde, zoals jezelf voorstellen, iets aardigs
zeggen, 'nee' kunnen zeggen, kunnen luisteren en vertellen,
kunnen samenvatten, vragen kunnen stellen, antwoord kunnen
geven, samenwerken en vriendschap. Hiermee leren wij onze
leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar om te
gaan, om Kanjers te worden. Ouders worden op de hoogte
gesteld van het onderwerp dat op school behandeld wordt zodat zij weten waar aan gewerkt wordt en ook
thuis aan kunnen sluiten.

BURGERSCHAPSVORMING
Burgerschapsonderwijs leert kinderen (jonge burgers) de basiskennis, vaardigheden en houding die
nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
Op de Pieter Brueghelschool besteden we tijd aan de kennis die hiervoor nodig is in de
wereldoriënterende vakken, tijdens de lessen begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) waarbij de actualiteit op
de voet gevolgd wordt. Ook in de wekelijkse lessen in sociaal emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
wordt aandacht besteed aan de benodigde kennis, maar zeker ook aan de vaardigheden.
Daarnaast moeten we zelf het goede voorbeeld geven en de kinderen de gelegenheid geven om
zichzelf te (leren) sturen en om mee te denken en inspraak te hebben. Daartoe wordt vanaf het
schooljaar 2020-2021 de leerlingenraad opnieuw in ere hersteld.

ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL
Onze school is een academische opleidingsschool. Wij werken nauw samen met de PABO. Centraal
in deze samenwerking staat de driehoek: opleiden, onderzoek en professionaliteit. Elk jaar kiest de
kenniskring een ontwikkelthema van de school waarbinnen wij praktijkonderzoek doen. De komende
jaren zullen studenten deelnemen aan de ontwikkeling van het Maakonderwijs. Zij doen een
deelonderzoek dan wel een afstudeeronderzoek binnen hetzelfde thema.
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ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING

Wij hebben moderne methodes voor alle vak- en vormingsgebieden. De leerlijnen uit deze methodes
zijn de basis voor ons onderwijs. Aan de hand hiervan bepalen wij "wat" kinderen leren. leder kind
loopt langs de leerlijnen zoals die in de methode staan maar niet ieder kind doet hetzelfde werk op
hetzelfde moment op dezelfde manier met hetzelfde resultaat. In de meerjarenbegroting hebben we
opgenomen wanneer en hoe de vervanging van de methodes eruitziet.

De instrumenteel-cursorische vakken (rekenen, taal, lezen, spelling)
Schatkist taal/ rekenen (kleuterthema's)
Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen en taal)
Getal & Ruimte junior
Pennenstreken
Staal (taal en spelling)
Nieuwsbegrip
Wij gebruiken het protocol dyslexie, tutorlezen, Estafette, en  Ralfi-lezen We volgen de toetskalender
(CITO) en gebruiken de methodegebonden toetsen voor de dagelijkse werkwijze in de klas.

De wereldoriënterende vakken (wereldoriëntatie, verkeer, maatschappelijke vorming)
● Geobas (aardrijkskunde)
● Speurtocht (geschiedenis)
● Natuniek (biologie en techniek); Techniektorens
● Wijzer door het verkeer
● Schooltelevisie
● Leskisten (natuuronderwijs)
● Lessen CNME (natuuronderwijs
● Excursies
● Thema's
● Maaklokaal

Dit schooljaar gaan we onderzoeken of de huidige
methoden voor wereldoriëntatie nog passen bij de visie van
school.

Engels
● Stepping Stones

In groep 7 en 8 leren de kinderen gesprekjes met elkaar voeren in het Engels en krijgen zij de basis
van de taalbeschouwing mee. Wij geven huiswerk als voorbereiding op de toetsen. Dit schooljaar
gaan we onderzoeken of we Engels in eerdere leerjaren gaan geven.

De muzisch-expressieve vakken en bewegingsonderwijs
● Muziek en dans: Alle kinderen krijgen muziekles van de vakleerkracht muziek, en danslessen

van de vakleerkracht dans.
● De school doet mee aan het pr8-programma
● Een cultuurweek per schooljaar
● Drama: alle groepen verzorgen een podiumvoorstelling.
● Bewegingsonderwijs: Alle kinderen krijgen lessen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht

bewegingsonderwijs
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ICT ONDERWIJS
Met het organiseren en vormgeven van onderwijs-op-afstand, tijdens de schoolsluiting ivm de
coronacrisis, heeft de school een sterke impuls gekregen in het gebruik van ict en het verdiepen in de
verschillende mogelijkheden daarvan. Om verworven kennis, vaardigheden en inzichten op dit gebied
niet verloren te laten gaan stelt de school een onderzoek in naar mogelijkheden om deze te behouden
en in te zetten ter verbetering van ons onderwijs.

Het gebruik van ICT is binnen onze school is een integraal onderdeel van ons onderwijs. We
gebruiken de software bij alle methodes die we hebben. De kinderen kunnen elk afzonderlijk inloggen
onder hun naam om verder oefenen met wat daar voor hen klaarstaat. De leerkrachten gebruiken de
digitale ondersteuning bij de uitleg van de lessen en de ondersteuning bij het inoefenen.
Beeldmateriaal zoals filmpjes en plaatjes helpen enorm bij het vergroten van de kennis en
vaardigheden van de kinderen en het toepassen van de stof. De kinderen kunnen werkstukken maken
op de computers en ze maken presentaties bij het houden van hun spreekbeurten.

Om dit alles te kunnen uitvoeren beschikt de school over verschillende digitale leermiddelen, zoals
laptops en Chromebooks. Daarnaast maken wij kinderen ook wegwijs in het gebruik ervan binnen de
context van het internet en sociale media en de risico's die daaraan kunnen kleven.

ICT-vaardigheden maken deel uit van ons techniekcurriculum.
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MAAKONDERWIJS.

De school beschikt over een Maaklokaal -  een technieklokaal dat inspiratie en gelegenheid biedt tot
het geven van modern maakonderwijs. De school heeft een visie geformuleerd over maakonderwijs en
zal het curriculum en de didactiek daarvoor in de komende jaren nog verder ontwikkelen en
verankeren in de dagelijkse onderwijspraktijk. De kern van maakonderwijs bestaat uit onderzoekend
en ontwerpend leren, waarbij eerder opgedane kennis en het creatieve proces van komen tot een
eigen oplossing voor een gesteld open probleem en deze oplossing ook daadwerkelijk realiseren
(bouwen, maken, programmeren) centraal staan.
Daarbij wordt gewerkt binnen de kaders van een ontwerp-cirkel waarin de stappen om te komen tot
een goed ontwerp en de realisatie daarvan zijn vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de kinderen alle
denkbare technieken toe kunnen passen in het proces, leren we ze ook enkele technieken expliciet aan,
zodat ze in de loop van de basisschool een breed scala aan technieken beheersen die ze kunnen
gebruiken in het ontwerpproces. Het maakonderwijs is een van de kenmerkende aspecten van de
Pieter Brueghelschool. We zijn nationaal een toonaangevende school op dit vlak.

In het kort ziet Maakonderwijs er zo uit: Maakonderwijs begint bij ons op school met een 'open
probleem': een vraagstuk of een probleem waar niet maar één goede oplossing voor is en waarvoor
wij het goede antwoord dus ook niet weten.

We brengen kinderen kennis bij over dit vraagstuk en vragen
ze vervolgens om er een oplossing voor te bedenken. Hierna
gaan we een ontwerpproces in, waarin de kinderen in
verschillende stappen komen tot een te bouwen ontwerp. Een
ontwerp dat vervolgens ook echt gerealiseerd gaat worden.
Kinderen gaan het echt maken.
Hoe ze dat gaan maken en waarvan, is onderdeel van hun
eigen ontwerpproces. Het kan dus zijn dat het ene groepje iets
bouwt van hout en ijzerdraad, en dat een ander groepje een
robotje programmeert. En het kan ook zomaar zo zijn dat een
groepje niet verder komt dan een ontwerp op papier.

Aan het maakonderwijs is dus ook techniekonderwijs verbonden. Want om iets te kunnen maken heb
je wel technische kennis en vaardigheden nodig. Daarom gaat vooraf aan een maakweek ook altijd
een aantal technieklessen, waarin we kinderen een bepaalde techniek aanleren.

Geen goed of fout
Doordat we werken met open problemen, en wij het goede antwoord ook niet weten ontstaat er een
leersituatie voor kinderen waarin er echt geen goed en fout is. Kinderen voelen daarom veel meer de
vrijheid om al hun creativiteit te gebruiken om vrijuit ideeën te bedenken voor hun oplossing van het
probleem en het ontwerp daarvan. Bovendien is er tijd en ruimte om eens anders te leren: om lekker
met je handen bezig te zijn.
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Begeleiding op proces
De leerkracht begeleidt in de maaklessen de leerlingen vooral in hun ontwerp- en maakproces. Dat is
een fundamenteel andere rol dan bij een rekenles, waar de leerkracht de leerling bijvoorbeeld een
rekenstrategie aanleert. Of in een techniekles waar de leerkracht de juiste uitvoering van een techniek
aanleert.

Wat willen we bereiken met maakonderwijs? We weten dat kennis de basis is van het verdere leren:
"Je hebt kennis nodig om kennis op te doen." We blijven daar op school veel aandacht aan besteden.
Maar leren is natuurlijk meer dan alleen kennisoverdracht en het vergroten van cognitieve
vaardigheden. We weten dat een brede ontwikkeling van kinderen hen meer keuzemogelijkheden
biedt en hen kansrijker maakt.

We willen er op de Pieter Brueghelschool voor zorgen dat kinderen met een positief-kritische blik een
constructieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We streven ernaar dat kinderen ervoor willen,
kunnen en durven zorgen dat de wereld een klein beetje beter wordt. Daarvoor is lef en zelfvertrouwen
nodig én de overtuiging dat jouw ideeën ertoe kunnen doen en dat je een tastbare bijdrage kunt
leveren.

We willen hieraan bijdragen door kinderen in een leer- en ontwerpsituatie te brengen waarin er geen
goed en fout is en hun creativiteit zich dus vrij mag 'bewegen', gecombineerd met het toepassen van
geleerde technische vaardigheden om hun product ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

En het is ook gewoon fantastisch om de kinderen volkomen te zien opgaan in het bedenken,
ontwerpen en maken van hun eigen oplossing.

We ontwikkelen dit onderwijs en daarmee ons als team in dit proces samen met de kinderen. En
daarin zijn we een voorbeeld voor onze leerlingen. Precies zoals we zeggen in onze visie.
We zijn nog maar pas begonnen, en blijven de komende jaren zelf ook voortdurend leren en schaven
aan dit maakonderwijs.
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DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

We hebben op onze school jaargroepen en combinatiegroepen. Het leerlingenaantal en het
formatiebudget bepalen hoeveel jaargroepen we kunnen maken en hoeveel combinatiegroepen we
hebben.

In de klassen zitten doorgaans tussen de 25 en 30 kinderen. In elke klas is de eigen leerkracht dan
wel zijn de twee eigen leerkrachten verantwoordelijk voor de groep en het eerste aanspreekpunt voor
de ouders. Daarnaast is er in vrijwel elke klas gedurende een deel van het jaar een student van de
PABO aanwezig en in de onderbouw ook een student van het ROC (opleiding voor klassen- en
onderwijsassistenten).
De school heeft een intern begeleider (specialist in de individuele onderwijszorg). Deze ondersteunt
de leerkrachten bij het maken van handelingsplannen en groepsplannen, bij het organiseren van
effectieve hulp voor de kinderen in de klas en zij organiseert de diagnostiek bij kinderen met leer- en
gedragsbelemmeringen.

We hebben in ons team:
● Een schoolopleider voor de begeleiding van de studenten in de Academische Opleidingsschool

(PABO studenten), met als specialisatie beeldcoaching en startersbegeleiding.
● 1 leerkrachten met een specialisatie op het domein gedrag.
● Een kwaliteitscoördinator (KC), voorheen intern begeleider, met o.m. als specialisatie,

beeldcoaching en gedrag.
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TSO-BSO
De stichting Stap Vooruit verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO). Gemiddeld maakt 90% van de
kinderen gebruik van de TSO.

De kinderen eten op school, in hun eigen klas onder leiding van een TSO-kracht. Daarna gaan ze
buiten spelen. De kleutergroepen spelen het eerste half uur buiten, de groepen 3 t/m 8 het laatste half
uur. Alle TSO krachten lopen pleinwacht. De telefoonnummers van de coördinatoren staan vermeld in
de schoolkalender en op onze website hebben ze een eigen link.

De buitenschoolse schoolse opvang (BSO) wordt georganiseerd door verschillende aanbieders. Eén
daarvan heeft een BSO in de school.
Ouders maken zelf een keuze. Elke organisatie heeft een eigen website met alle relevante informatie.
De links naar deze websites zijn te vinden op de website van de school.

NOTENVRIJ

Vanwege een ernstige allergie van enkele van onze leerlingen voor noten, zijn wij een notenvrije
school. Wij vragen ouders zoveel als mogelijk hiermee rekening te houden, door hun kinderen geen
noten mee te geven naar school.
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HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT?

De kleutergroepen
In de groepen 1/2 werken wij met thema's en planborden. Op de planborden zijn kaartjes gemaakt met
de namen van de kinderen. Tijdens de werkles kunnen de kinderen kiezen uit de kasten (puzzelen,
voorbereidende reken- en taalopdrachten, constructiemateriaal, klein bouwmateriaal, tekenen,
schilderen, knutselen, computer en nog veel meer ontwikkelingsmateriaal) en de hoeken (huishoek,
bouwhoek, leeshoek). Daarnaast zijn er wekelijks opdrachten die horen bij het thema. Deze
opdrachten zijn verplicht en worden, naarmate de kleuters ouder worden, moeilijker. De kinderen
mogen middels het planbord zelf kiezen wanneer in de week ze de opdrachten maken. De
leerkrachten begeleiden dit. Elke ochtend en middag beginnen de kleuters in de kring. De kringen
wisselen: er is een vertelkring, een instructiekring, een reken- taalkring, een boekenkring en een
muziekkring.

Elke ochtend en middag spelen de kleuters afwisselend in de speelzaal/gymzaal en buiten op het
plein en op woensdag kijken ze schooltelevisie. Elke ochtend is er een fruitpauze en lezen de
leerkrachten de kinderen voor.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kleuters op alle gebieden door het bijhouden van een
leerlingobservatisysteem. De verplichte werkjes bij de thema's kiezen de leerkrachten zo dat alle
ontwikkelingsgebieden evenwichtig aan bod komen. Wij stimuleren het aanvankelijk lees- en
rekenproces bij kinderen door de belangstelling van kinderen te voeden en ze een keuze te geven er
mee aan de slag te gaan.

Planbord kleutergroepen

Groep 3 t/m 8
Doorgaans begint de dag met een kring. Op maandag is dat de vertelkring en op de andere dagen zijn
het meestal de kinderen zelf die de kring verzorgen door het houden van een boekbespreking, een
spreekbeurt of het bespreken van een krantenartikel (vanaf groep 5). In de kringen is er ook tijd voor
kinderen die iets bijzonders hebben meegemaakt of voor een instructie van de leerkracht. Wij werken
met dag- en weektaken en in de groepen 3 met een planbord dat hoort bij de leesmethode. Elke
ochtend (of middag als er 's ochtends bewegingsonderwijs of zwemmen is) is er reken- lees- en
taal/spellingtijd vanuit de methodes. De kinderen in groep 3 doen mee met tutorlezen. We hebben een
goed ingerichte bibliotheek met een enorm aanbod aan aantrekkelijke boeken. Wij stimuleren de
kinderen ook thuis te lezen.
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De wereldoriënterende vakken, de muzisch -expressieve vakken, Engels en maakonderwijs vinden
plaats gedurende de overige uren van de dag in een evenwichtige samenstelling. De kinderen in de
bovenbouw krijgen regelmatig huiswerk mee voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels.
Zo kunnen ze wennen aan het maken van huiswerk en leren ze dat dat effect heeft op hun kennis op
dit gebied en bijvoorbeeld ook bij de resultaten bij een toets.
Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Groep 4 doet daarnaast gedurende
een beperkte periode mee met het themazwemmen.

We werken met moderne methodes en voeren veel klassengesprekken over de lesstof. Kinderen
weten vaak al heel veel over bepaalde onderwerpen en nemen dingen van thuis mee. Wij stimuleren
dat, sluiten daarbij aan en in onze lessen maken we er gebruik van. De kinderen werken vaak samen
bij het maken van de opdrachten in de werkboekjes. Ze mogen ook zelf een andere manier kiezen om
zich de doelen eigen te maken zoals het maken van een eigen samenvatting, een presentatie, een
muurkrant, een quiz enz;
Zo delen ze hun kennis en leren ze goed te begrijpen wat er gevraagd wordt (eigenaarschap en leren
leren).
Bij handvaardigheid, tekenen en drama (waaronder het verzorgen van podiumvoorstellingen) zijn er
soms gesloten opdrachten (daarmee oefenen ze bepaalde technieken en inzichten) en soms open
opdrachten om de eigen vrije expressiviteit te ontwikkelen. Het leerlingenwerk wordt opgehangen of
tentoongesteld in de klas of de hal. We dagen de kinderen uit om veel aandacht te besteden aan hun
werk.

We moedigen kinderen aan hulp te vragen als ze tegen problemen aanlopen (op welk gebied dan ook)
en tegelijkertijd wijzen we ze op hun eigen verantwoordelijkheid in hun leren: goed opletten, zelf goed
nadenken, netjes werken en goed je best doen. Voor sommige kinderen is het lastig te focussen op
het werk; de aandacht te richten, je niet af te laten leiden. In overleg met andere collega’s en daarna
onze kwaliteitscoördinator, krijgen kinderen ook hierbij gerichte hulp
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RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

In de visie van onze school beschrijven we de evenwichtige ontwikkeling van kinderen in brede zin. In
die lijn ligt het voor de hand de resultaten ook in brede zin te meten.
De opbrengsten in cognitieve zin zijn eenvoudig te meten: wij nemen voor alle
instrumenteel-cursorischevakken landelijk genormeerde toetsen af in alle groepen (ook bij de
kleuters), in groep 7 nemen we de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets (allemaal van het CITO).
Naar de inspectie leggen wij verantwoording af over die resultaten; zowel voor de eindtoets als voor
de tussentoetsen.
Wij scoren elk jaar op deze toetsen op of boven het landelijk gemiddelde voor onze schoolpopulatie. In
de rapporten van uw kind staan de uitslagen van deze toetsen vermeld zodat u elk jaar volledig
geïnformeerd bent.
De scores op de eindtoetsen van de CITO waren:

● 2018 - 539,1
● 2019 - 537,9
● In 2020 is geen cito-eindtoets gemaakt.
● 2021 - 537,8

Het voortgezet onderwijs stuurt ons nog 5 jaar na het verlaten van de school de cijferlijsten van onze
oud-leerlingen door zodat we zicht hebben op de kwaliteit van onze advisering. De uitslagen daarvan
geven aan dat ze het in het algemeen goed doen. Dergelijke gegevens gebruiken wij om de
verwijzingen naar het voortgezet onderwijs te evalueren.

Op de website van de Onderwijsinspectie kunt u de resultaten van de eindmeting en de
tussenopbrengsten van de CITO bekijken. U vindt er ook het verslag van het laatste bezoek van de
inspectie http://www,onderwijsinspectie,nl

De vraag is of dit ook genoeg zegt over de sociaal- emotionele ontwikkeling. Gaan ze met plezier naar
school? Voelen ze zich veilig? Hebben ze vriendjes en vriendinnetjes? Hebben ze genoeg
zelfvertrouwen? Hebben ze genoeg mogelijkheden voor creatief denken? Kunnen ze alles wat ze
weten en kunnen (geleerd hebben) zo combineren en benutten dat ze vraagstukken waar ze
voorgesteld worden goed kunnen oplossen?
Kinderen die zich niet prettig voelen, leren in het algemeen niet goed; ze staan niet open voor hun
leeromgeving. Leeropbrengsten kunnen dus een betrouwbare indicatie zijn maar dat hoeft niet. We
werken met een volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling, behorend bij de Kanjertraining
(KanVAs) om hier zicht op te krijgen en actie op te kunnen ondernemen.

Referentieniveaus taal en rekenen

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en
kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Referentieniveaus

Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. Dit referentiekader
vormt de basis van het onderwijs in de Nederlandse taal en rekenen. Het referentiekader geldt voor
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het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Voor zeer moeilijk lerende (zml) of meervoudig gehandicapte (zml-mg) leerlingen gelden geen
referentieniveaus.

Fundamentele niveaus en streefniveaus onderwijs

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau
(F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau)
is voor leerlingen die meer aankunnen.

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo gelden de volgende eindniveaus
voor de rekentoets:

 basisonderwijs: niveau 1F;
 vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F;
 havo en mbo-4: niveau 3F;
 vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

uit CET analyse 2021: resultaten in verhouding tot ambities:
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In bovenstaande tabel lees je het percentage leerlingen dat 1F/2F/1S hebben behaald.
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ZORG VOOR DE LEERLINGEN

Leerlingen doorlopen een onafgebroken ontwikkelingslijn. Dat vraagt van ons steeds aan te blijven
sluiten bij het kind. Een kleuter krijgt bij binnenkomst het ingevulde overdrachtsformulier van de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf mee. Daarmee start het dossier.
De zorg voor de leerlingen loopt volgens een vaste structuur en wordt gecoördineerd door de
kwaliteitscoördinator, KC (voorheen interne begeleider).

1. Voor de start van het nieuwe schooljaar vindt er een overdrachtsgesprek plaats. Tijdens dit
gesprek worden alle leerlingen zorgvuldig doorgesproken. De leerkrachten van groep 8 vullen het
onderwijskundig rapport in voor het voortgezet onderwijs.

2. In de 7e week na de zomervakantie voeren we omkeergesprekken met ouders. Wij vragen hen
naar de bijzonderheden en talenten van hun kinderen en wat wij moeten weten van hun kind(eren)
om ze goed te kunnen begeleiden.

3. Twee keer per jaar houdt de 1B een groepsbespreking met de leerkrachten. Daarbij gaat het om
de groep als geheel, de aandacht en zorg voor individuele kinderen en de organisatie in de klas.
Kan de leerkracht de zorg geven die nodig is en hoe is dat dan georganiseerd? Gaan alle
kinderen voldoende vooruit? Voelen de kinderen zich prettig en gaan ze met plezier naar school?
De KC adviseert de leerkracht en geeft desgewenst coaching/video-interactie-begeleiding of kan
het gedrag van een kind nader onderzoeken dan wel observeren in de klas, afhankelijk van de
vraag van de leerkracht.

4. De leerkrachten werken met groepsplannen bij de vakken rekenen, spelling en technisch lezen.
Hierin staat o.a. beschreven welke kinderen er structureel zorg krijgen. Bij gedragsproblemen
wordt, indien nodig, een individueel handelingsplan geschreven door de leerkracht met
ondersteuning van de KC.

Voor het overgrote deel van onze leerlingen is deze wijze van werken heel effectief; de eerste vier
stappen van de zorgstructuur geven ons de zekerheid dat we alle kinderen goed volgen en goed
helpen. Soms is er meer nodig:

1. Als de extra hulp geen of onvoldoende effect heeft gehad, wordt het kind besproken. Dat kan
op twee manieren:

(1) tijdens een consultatie met de schoolcontactpersoon (een psycholoog of
orthopedagoog), KC en de leerkracht of

(2) in het zorgteam (ZT), bestaande uit de KC, de leerkracht, ouders, de
schoolcontactpersoon (een psycholoog of orthopedagoog), schoolverpleegkundige en
iemand van het wijkteam.
Deze bekijken de hulpvraag en alle deelnemers denken mee over een meer adequate
aanpak. Er komt een aangescherpt plan waar eventueel een onderzoek aan vooraf
kan gaan. Indien de school extra hulp nodig heeft om het aangescherpte plan te
verwezenlijken kan een arrangement worden aangevraagd bij het
samenwerkingsverband (stichting passend Wijs).
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2. Als de school in handelingsverlegenheid is (niet meer weet wat nu toe doen om het kind verder te
helpen) en op meerdere gebieden problemen zijn, dan kan de KC samen met de ouders, het kind
aanmelden bij het ZorgAdviesîeam, waar de 1B de regie over voert. De school formuleert een
hulpvraag en het ZAT buigt zich over het complete dossier van het kind, inclusief het formulier dat
de ouders hebben moeten invullen. Het ZAT formuleert handelingssuggesties waarmee de school
verder kan. De school (KC, leerkracht) stelt aan de hand van de uitkomsten een begeleidingsplan
op voor het kind en bespreekt dat met de ouders.

3. Het kan voorkomen dat de problemen zo gecompliceerd zijn dat het kind meer gebaat is bij een
andere of speciale vorm van onderwijs. De onderzoeker, de ouders en de school (1B, leerkracht)
trekken in dit traject samen op.

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de onderwijsgevenden. Dat vraagt, naast de
dagelijkse lesgevende taken, van iedereen deskundigheidsbevordering en scholing. Wij werken met
en binnen ons team veel samen. We stellen teamdoelen waar we vervolgens gezamenlijk en in
leerteamverband aan werken: van elkaar leren, groepsbezoeken bij elkaar afleggen,
feedbackgesprekken voeren en nieuwe (verbeter)acties aangaan.
Wij werken en leren als team samen in een Professionele Leergemeenschap.
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PASSEND ONDERWIJS EN ZORGPLICHT VOOR LEERLINGEN DIE EXTRA

ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te
realiseren.

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur
aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben
aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een
aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het
kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.

U ontvangt een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de
ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken
hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als
school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd
voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie
van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te
stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a. Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
b. Welke mogelijkheden ziet de school?
c. Is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient
een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan
bieden.

De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:
1. Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt

belemmerd.
2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te

prevaleren.

Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel , deze kunt u vinden op de website van de1

school onder de knop informatie/ schooldocumenten en protocollen.
Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden.
Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de
onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een
speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

1 Deze wordt in de eerste helft van het schooljaar 2021-2022 herzien.



Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs de volgende stappen toe:

1. Aanmelding
● Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school door het invullen van het

aanmeldformulier
● Intake vragenlijst invullen
● Uitnodiging voor een gesprek
● Toelichting op de procedure
● Mogelijke inschrijving

2. Informatie verzamelen
● Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. (Ouders

hebben informatieplicht.)
● De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan

eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
● Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet plaatsen.

3. Afweging
Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het
Zorgteam plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de
begeleiding te bieden.
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te
geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat
onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn
en worden uitgenodigd bij de bespreking in het Zorgteam.

Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief
waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.
Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan
schrijft de school tijdelijk in.

4. Besluitvorming
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen.
Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de
intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.

● Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
● Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra

ondersteuning in.
● Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.



Vervolg bij niet plaatsen
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende
onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor
speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans
wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de
mogelijkheden van scholen.
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school
voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring
aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere
passende plek voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing.
Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie.
De klachtenregeling staat op de laatste pagina van de schoolgids.

Waar kunt u verder informatie vinden?
Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een
toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u
terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda 2021-2022 van het
Samenwerkingsverband PassendWijs http://www.swv-passendwijs.nl





OUDERS EN SCHOOL

Betrokkenheid
Wij vinden het van groot belang dat er een open communicatie is tussen ouders en school. Kinderen
voelen zich beter thuis op school als hun ouders goed contact hebben met de school, weten wat er
dagelijks gedaan wordt, er thuis over praten en er rekening mee houden. De schoolloopbaan van het
kind verloopt dan vaak beter en met minder problemen. Het is goed dat ouders en school van elkaar
weten wat er speelt en wat ze van elkaar verwachten.

Kennismaken
Nieuwe ouders sturen wij op aanvraag een informatiepakket toe en wijzen wij op de informatie op de
website. Wij nodigen ze daarna uit voor een kennismakingsgesprek, meestal rond de derde
verjaardag van hun kind en bij voorkeur onder schooltijd. In dat gesprek vertellen we hoe we werken
en laten we de school "in bedrijf' zien. Het kind, de toekomstige leerling dus, nodigen wij uit om mee te
komen; het is voor ouders erg boeiend en leerzaam om door de "ogen" van je kind te kijken. Wij
vinden het heel belangrijk dat ouders goed geînformeerd zijn over de school zodat zij een
weloverwogen schoolkeuze kunnen maken gebaseerd op wat ze hebben gehoord, gelezen en gezien.
De kennismakingsgesprekken op vinden plaats met de directeur.
De kinderen mogen 10 dagdelen (aangesloten voor hun 4-de verjaardag) komen wennen in hun
nieuwe klas. De leerkrachten voeren een kennismakingsgesprek met de ouders over hun kind. Zij
gebruiken daarbij een vragenlijst.

Informatievoorziening
Wij gebruiken Social Schools als communicatiesysteem met de ouders. De ouders hebben allemaal
een koppelcode gekregen waarmee zij zelf de gegevens (per kind, voor elk kind is er een eigen
koppelcode) hebben ingevoerd. Zij krijgen in hun privé mailbox (op het emailadres dat is ingevoerd) de
nieuwsbrieven en informatie van de leerkrachten binnen.
Het intekenrooster voor de oudergesprekken krijgen de ouders ook op deze manier zodat zij zich thuis
kunnen inschrijven op de tijd van hun keuze.
Bij het begin van een nieuw schooljaar zetten wij alle gegevens die de ouders hebben ingevoerd  over
naar de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht(en). Ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Zitten
de kinderen eenmaal in het systeem dan is dat voor de duur van de hele schoolperiode.

Jaarlijks organiseren wij een aantal contactmomenten tussen ouders en school. Dat zijn: een
informatieavond, een inloopochtend en oudergesprekken met de leerkracht van uw kind (in oktober de
omkeergesprekken, in februari na het eerste rapport en aan het eind van het schooljaar na het tweede
rapport). In de jaarkalender, die in de eerste schoolweek meegaat naar huis, vindt u hierover alle
informatie en de data. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor een afspraak te maken met de
leerkracht als u daaraan behoefte heeft, net zo goed als het voor kan komen dat de leerkracht u
vraagt om een extra gesprek.
De gesprekken vinden zoveel mogelijk in gewone werktijd - en dus buiten de avonduren plaats. Voor
rapportgesprekken wordt in beide weken dat de gesprekken plaats kunnen vinden één dag tot 19:00
ingeroosterd.



MEDEZEGGENSCHAP
De Medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De
directeur is geen lid van de MR maar vertegenwoordigt het bevoegd gezag (het bestuurscollege). De
MR vergadert ongeveer vijf maal per jaar; de vergaderingen zijn openbaar. De MR bespreekt allerlei
onderwijsinhoudelijke en school organisatorische onderwerpen waarop zij advies dan wel
instemmingsrecht heeft. Daarnaast stelt zij de begroting, het jaarplan, het schoolondersteuningsprofiel
en het Schoolontwikkelplan vast. De MR informeert de ouders via de nieuwsbrief en heeft een eigen
pagina op onze website.

OUDERRAAD
De ouderraad bestaat uit een 8-tal ouders en 1 leerkracht. De OR vergadert 6 keer per jaar en kent
een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een  penningmeester. Veel
ouders zijn erg actief bij het helpen organiseren van allerlei schoolactiviteiten. Daar zijn wij als school
enorm blij mee. Deze ouders zitten in werkgroepen en telkens 1 lid van een werkgroep heeft zitting in
de OR. Hij/ zij coördineert de werkgroep en beheert het budget van de werkgroep. De activiteiten van
de werkgroepen worden betaald uit de ouderbijdrage. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage (op dit
moment € 35,00) wordt op de jaarlijkse algemene ouderavond vastgesteld. De OR legt over de
besteding van de ouderbijdrage jaarlijks verantwoording af aan de ouders.

De OR heeft 5 werkgroepen: activiteiten/feesten, sport, bibliotheek en documentatie, cultuur, verkeer.
In elke werkgroep fungeert telkens tenminste één teamlid als contactpersoon. De event-manager voert
vanuit school de operationele overleggen met de commissies van de ouderraad. De event-manager
draagt tevens zorg voor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden voor de school.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar; De OR heeft een eigen pagina op onze website.



WAT U VERDER WETEN MOET:

Contactgegevens
Bauerstraat 8.
6813 KZ Arnhem.
026 4436566
Directeur: Ansje de la Croix – ansje.delacroix@pieterbrueghelschool.nl

Schooltiiden groepen 1 tlm 4
Maandag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Dinsdag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Woensdag - 8.30-12.15 en 's middags vrij
Donderdag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Vrijdag - 08.30-12.00 en 's middags vrij

Schooltijden groepen 5 t/m 8
Maandag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Dinsdag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Woensdag - 08.30-12.15 en 's middags vrij
Donderdag - 08.30-12.00 en van 13.00 - 15.00
Vrijdag - 08.30-12 .00 en van 13.00 - 15.00

De deuren gaan om 08.20 uur open.

Gymnastiek en zwemmen
De kleuters spelen 's ochtends en 's middags buiten. Daarnaast krijgen zij van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs kleutergym in de speelzaal. Ze hebben gymschoentjes nodig, die ze zelf aan en
uit kunnen doen - dus bij voorkeur geen veterschoentjes.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer in de week gym in de gymzaal (het rooster staat in de
kalender).

mailto:ansje.delacroix@pieterbrueghelschool.nl


VERLOFREGELING

Verlof buiten de vakantiedagen
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie is (behalve voor kinderen van 4 jaar) niet mogelijk, tenzij
de ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een
gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouders in dat geval (dus
als er in het hele jaar geen vakantie mogelijk is) het recht hebben om eenmaal een gezinsvakantie te
vieren gedurende 10 schooldagen; het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de
specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.

Verlof wordt niet toegekend
Bij familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode, een uitnodiging van familie of
vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer
in verband met (verkeers-)drukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog
vrij zijn.

Verlof wordt wel toegekend
Bij verhuizing van het gezin, gezinsuitbreiding, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of
aanverwanten dan wel een ernstige ziekte of het overlijden van een bloed- of aanverwant, viering van
een 25-40-50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- 25- 40- 50-of 60 jarig huwelijksfeest van bloed-of
aanverwanten.
De directie beslist over een verzoek voor verlof van ten hoogste 10 dagen volgens deze regelgeving.
Bij meer dagen beslist de consulent leerlingzaken.
Aanvragen van verlof gaat via de ouderapp: Social Schools

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

Om uw kind aan te melden op onze school moet u het inschrijfformulier (te vinden op de website)
volledig invullen, ook de bijgevoegde vragenlijst en deze mailen naar de directie. U krijgt een
ontvangstbevestiging van de administratie teruggemaild. De inschrijving wordt actief gemaakt op de
dag dat uw kind 4 jaar is geworden.
Vooraf aan de aanmelding is er, voor nieuwe ouders die een schoolkeuze voor hun oudste kind gaan
maken, altijd een kennismakingsgesprek. De school stuurt bij ontvangst van de aanmelding een
bevestiging naar u terug. Een maand voor de 4-de verjaardag van uw kind krijgt u een kaartje
thuisgestuurd, gericht aan uw kind, waarop staat in welke klas en bij welke leerkracht(en) uw kind
geplaatst is, wanneer hij/ zij kan starten met het wennen. Er zijn 10 dagdelen om te wennen, direct
voorafgaande aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt.

VEILIGHEID

Voor het halen en brengen van de kinderen met de auto vragen wij de ouders om in de Bauerstraat
eenrichtingsverkeer aan te houden. Parkeren, hoe kort ook, mag alleen op de daarvoor bestemde
plaatsen. Wij stimuleren om lopend of fietsend naar school komen - er zijn voldoende fietsenstallingen.
In de verkeersweek bij de start van het schooljaar leggen we hier nogmaals de nadruk op en
betrekken we de kinderen bij het veilig maken en houden van hun schoolomgeving.

ONTRUIMINGSOEFENING

We houden twee keer per jaar een ontruimingsoefening; de eerste keer - aangekondigd aan het begin
van het jaar om de vluchtroute te oefenen en de tweede keer onaangekondigd.



LOGOPEDISCHE SCREENING KLEUTERS

Op vijfjarige leeftijd krijgen de kleuters de mogelijkheid voor een screening door de logopediste. De
leerkracht geeft door voor welke kinderen zij dit wenselijk acht, altijd in overleg met ouders. De
logopediste stelt vast of er een verwijzing voor logopedische hulp nodig is.
Mocht dat zo zijn dan krijgen de ouders daarover bericht. Zij regelen zelf via de huisarts een verwijzing
voor logopedische behandeling, op school is dat niet mogelijk.

FLORES ONDERWIJS - BELEIDSSTUKKEN

Het stafbureau van flores onderwijs is gehuisvest in het Onderwijshuis: Beverweerdlaan 3, 6825 AE
Arnhem . Op de website van de stichting: www.floresonderwijs.nl vindt u alle informatie omtrent
bijvoorbeeld beleid en vakantierooster.

http://www.floresonderwijs.nl/


KLACHTENREGELING
Op school vinden we het van groot belang dat kinderen graag naar school gaan en het naar hun zin
hebben. Tevens hechten wij eraan dat de ouders tevreden zijn over onze school, de kwaliteit van het
onderwijs en de wijze waarop dat wordt gerealiseerd.
Het kan echter voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dat iets niet naar tevredenheid wordt
gedaan, of dat er een fout wordt gemaakt. Wij verzoeken u om in dat geval uw klacht zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen 3 weken, aan ons kenbaar te maken.
Onderstaand wordt beschreven welke wegen u per specifieke situatie kunt bewandelen om dat te
doen.

Voor klachten van onderwijskundige aard, o.a. pedagogische benadering, toetsing en beoordeling is
de route:

● Gesprek met de groepsleerkracht
● Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de schoolleiding
● Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de directeur bestuurder.
● Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie

Voor klachten van schoolorganisatorische aard, o.a. vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage,
schoonmaak is de route:
● Gesprek met de schoolleiding
● Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met de directeur bestuurder
● Indien geen bevredigend resultaat: Klacht indienen bij de klachtencommissie.

Voor klachten over ongewenste gedragingen, o.a. seksuele grensoverschrijdend gedrag, agressie,
discriminatie, pesten is de route:
● Gesprek met de interne vertrouwenspersoon. Deze verwijst zonodig door naar de externe

vertrouwenspersoon.
● Indien dit de voorkeur heeft direct naar de externe vertrouwenspersoon.
● Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij de klachtencommissie.



PERSONALIA EN CONTACTGEGEVENS

Schoolleiding Ansje de la Croix (directeur) 026 443 65
ansje.delacroix@floresonderwijs.nl

Intern vertrouwens persoon Marja Velders 026 443 65 66
marja.velders@floresonderwijs.nl

Yasmine Dijkstra 026 443 65 66
yasmine.dijkstra@floresonderwijs.nl

Extern vertrouwenspersonen Paul de Vries
(06) 51 32 79 82
pacdevries@gmail.com

Anke van Oostveen
(06) 46 19 46 24
anke@werkinvertrouwen.nl

Directeur Bestuurders Yvonne Visser
Sylvia Veltmaat
026-7600900
yvonne.visser@floresonderwijs.nl
sylvia.veltmaat@floresonderwjjs.nl

Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie voor het
openbaar en het algemeen toegankelijk
onderwijs (LKC)
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl
Voor het reglement van de klachtencommissie
verwijzen we u naar de website van het LKC

mailto:ansje.delacroix@floresonderwijs.nl
mailto:marja.velders@floresonderwijs.nl
mailto:yasmine.dijkstra@floresonderwijs.nl
mailto:anke@werkinvertrouwen.nl
mailto:yvonne.visser@floresonderwijs.nl
mailto:sylvia.veltmaat@floresonderwjjs.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl


SPONSORING

De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen. We doen
het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen of de school toe bepaalde verplichtingen aan
verbonden zijn. Eventuele sponsoring vindt slechts plaats na overleg met de Medezeggenschapsraad.

PROTOCOLLEN OVER PRIVACY

De school verstrekt gegevens van leerlingen aan bijvoorbeeld scholen of instanties slechts na
toestemming van ouders. Alle dossiers van de leerlingen worden in een afgesloten kast bewaard.
Alleen op aanvraag bij de 18-er of bij de directie kunnen ouders het dossier inzien. Het dossier mag
niet meegenomen worden naar huis; ook mogen ouders geen kopieën maken uit het dossier.

De school is uiteraard gebonden aan de regelgeving van de AVG.
De stichting heeft een privacyreglement opgesteld dat voldoet aan de eisen van de AVG.

BESCHADIGING OF VERLIES

De school is niet verantwoordelijk voor spullen die kinderen meebrengen van thuis. Gevonden
voorwerpen bewaren wij in een kist in de hal. Het is handig de tassen en jassen, de gym- en de
zwemspullen te voorzien van de naam van uw kind.

VALLEN EN OPSTAAN

Het kan voorkomen dat kinderen vallen of zich op een andere manier bezeren. De leerkrachten
kunnen vaak het kind zelf helpen door het plakken van een pleister o.i.d. Daarnaast hebben wij
BHV-ers (bedrijfshulpverleners/ EHBO-ers) die kijken hoe ernstig de situatie is. In het algemeen
kunnen zij het kind zelf helpen. Soms is een bezoek aan een arts of ziekenhuis nodig. Wij nemen dan
altijd contact op met de ouders en vragen hen te komen om met hun kind mee te gaan. Mocht dat
nodig zijn dan gaan wij met een kind naar de eerste hulp van ziekenhuis Rijnstate of bellen wij een
ambulance.

INTERNET, GEBRUIK MOBIELE TELEFOONS

Kinderen hebben de beschikking over allerlei moderne communicatiemiddelen. Je kunt appen, chatten
en van alles delen op facebook. We zien het als onze opdracht om kinderen te leren wegwijs te
worden in de voors en tegens van deze sociale media. We vragen ouders om de gangen van uw kind
thuis op social media regelmatig na te gaan en te controleren of uw kind geen gevaar loopt dan wel
andere kinderen in gevaar brengt. Wij besteden hier op school bijvoorbeeld aandacht aan in de lessen
mediawijsheid.

Mocht een kind een mobiele telefoon meebrengen dan moet die 's ochtends om half negen ingeleverd
worden bij de leerkracht. Deze legt hem in een afgesloten kast. 's Middags om drie uur krijgen de
kinderen hun telefoon weer terug. Het kan zijn dat de leerkracht een les heeft ontworpen waarin het
gebruik van de mobiele telefoon juist een meerwaarde heeft. Uw kind mag dan gebruik maken van de
telefoon voor het doel dat de leerkracht heeft bepaald



INFORMATIE OVER DE SCHOOLORGANISATIE

In de jaarkalender, die elk jaar in de eerste schoolweek via mijn schoolinfo verstuurd wordt vindt u alle
informatie over schooltijden, groepsindeling, personele bezetting, de inloopavond, vakanties en
studiedagen, de informatieavond, oudergesprekken, fruitkring en traktaties, de eind- CITO,
maandsluitingen, ouderraad, MR, ouderbijdrage en het rekeningnummer van de OR, hoofdluis en het
hoofdluisprotocol, halen en brengen, tussen-en naschoolse opvang, gym  en zwemroosters,
speelochtenden van de kleuters, sporttoernooien, schoolreisjes, kampen, schoolgericht
maatschappelijk werk, logopedische screening, opleidingsstudenten, doorschuifochtend, het eindfeest
van groep 8, enz.



MEDEZEGGENSCHAP.

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met de schoolgids.
Schoolgids 2021-2022
Plaats
Datum
Functie
Handtekening


