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VOORWOORD

Beste ouder(s) / verzorger(s)1,
Op de basisschool wordt de ‘basis’ gelegd voor de verdere schoolloopbaan van uw kind. Is deze basis stevig,
dan kun je erop verder bouwen in het voortgezet- en vervolgonderwijs. Scholen verschillen in lesgeven,
identiteit, opvoeding en in omgaan met elkaar en in resultaten. U kiest een school die het best past bij uw
opvattingen over opvoeden, identiteit en onderwijs, die het best past bij uw kind.
In deze schoolgids leggen wij uit hoe onderwijs en opvoeding op de Bernardusschool wordt vormgegeven.
Dit kan helpen bij het maken van een goede keuze. De schoolgids is ook bedoeld voor ouders die al kinderen
op onze school hebben zitten. Met deze gids willen we bereiken dat iedereen goed op de hoogte blijft van de
(recente) ontwikkelingen.
Jaarlijks ontvangen alle ouders de meest actuele informatie via de informatiekalender. Hierin staan alle
activiteiten, informatieavonden, rapportgesprekken enz. beschreven. Ouders van kinderen die nieuw starten
in groep 1/2 ontvangen tevens een informatieboekje groep 1/2. Hierin staan alle activiteiten en gebruiken
beschreven, zodat u goed geïnformeerd bent. Bij de overgang naar de basisschool, een grote stap, staat
voorop dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons op school.
Kinderen leren thuis en op school. Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de
verantwoordelijkheid van ouders en school. Zowel ouders als leraren hebben opvoedende en
onderwijsondersteunende taken. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders en leraren goed contact
hebben. Zo kunnen ze heldere afspraken maken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit
leidt tot betere prestaties van uw kind. Om de taken goed te kunnen uitvoeren vinden wij een goede
samenwerking met de ouders daarom noodzakelijk.
In ons dorp is er maar één school! Wij gaan ervan uit dat de meeste gezinnen hun kinderen bij ons op
school inschrijven, maar vinden dat zeker geen vanzelfsprekendheid. Wij zullen die keuze moeten
waarmaken: in kwaliteit, werkwijzen, sfeer en resultaten op school. Deze schoolgids vertelt u niet alles.
Tijdens een bezoek aan onze school, waarvoor wij u van harte uitnodigen, kunt u de sfeer en harmonie
‘proeven’. Tijdens het gesprek en de rondleiding, kunt u uw vragen stellen en een kijkje nemen in de
groepen.
Voor actuele informatie over de Bernardusschool verwijzen wij u naar onze website:
www.bernardusschoolkeijenborg.nl en naar onze Facebookpagina van ‘Bernardusschool Keijenborg’.
Marloes Geurtzen
Directeur
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Hoofdstuk 1 DE BERNARDUSSCHOOL

Op 1 oktober 1907 werd de Bernardusschool officieel gestart. De school is vernoemd naar Pastoor Bernardus
Berendsen, die in de vorige eeuw de eerste plannen maakte voor het stichten van een school voor lager
onderwijs in Keijenborg.
Het doel van de Bernardusschool is het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs voor Keijenborg en
omgeving.
Dit realiseren wij met behulp van samenwerkend leren en een gedifferentieerd leerstofaanbod waardoor
onze leerlingen hun ontwikkelingsmogelijkheden kunnen waarmaken. Wij volgen nauwgezet de sociaalemotionele ontwikkeling en stimuleren de creativiteit in brede zin. Binnen onze school proberen we helder en
effectief te communiceren en maken we gebruik van de aanwezigheid van de expertise en kwaliteiten van
de teamleden. We volgen onze (leer)opbrengsten nauwgezet om tijdig te kunnen bijsturen, zowel op
individueel niveau als op groeps- en schoolniveau.
We bieden volop kansen om talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten in wederzijds
respect volgens de principes van een lerende organisatie (leren met, door en van elkaar).
Het hele team bestaat uit de directeur, 10 leraren, een administratief medewerker, een conciërge en een
schoonmaakster.
Onze visie op onderwijs
De Bernardusschool; spelen en leren doen we samen, samen in beweging!
Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en wij erkennen en accepteren dat kinderen
verschillen. Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs en
daarnaast een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod bieden,
zodat wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.
Dit willen we bereiken door:








Rekening te houden met de eigen ontwikkeling van ieder kind.
Bij het aanleren van de basisvaardigheden (rekenen/ taal/ lezen/ spelling/ begrijpend lezen) bieden
wij gedifferentieerd onderwijs aan binnen de groep, door middel van het werken met een drietal
instructieniveaus: extra ondersteuning, basisaanbod en extra uitdaging. In enkele gevallen wordt er
bij de basisvakken groepsdoorbroken gewerkt, op het moment dat dit noodzakelijk is voor de
instructiebehoefte van de leerling.
Daarnaast streven we naar een inspirerende leer- leef en werkomgeving middels het coöperatief
leren en werken volgens Thinking for Learning en projecten waarbij zoveel mogelijk vakken
geïntegreerd worden. Het werken met een weektaak en o.a. ICT als middel zal hierbij een
belangrijke plaats in gaan nemen.
Zowel het werken met een leefomgeving die meetbaar is (de basisvaardigheden) als het werken met
schoolbrede thema’s en projecten, creëert ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te
benutten. Door daarbij een beroep te doen op de zelfstandigheid van leerlingen en hun bewust
mede- eigenaar te maken van hun ontwikkeling, is er ruimte voor een zo goed en positief mogelijke
ontwikkeling van het kind in al zijn facetten.
Beweging stimuleert het brein. Door meer te bewegen, leren kinderen beter, worden de
opbrengsten verhoogd en neemt de motivatie toe. Naast bewegingsonderwijs en buitenspel op ons
groene plein, vinden er de hele dag door coöperatieve activiteiten plaats, waarbij bewegen
ingebouwd is. Daarnaast draagt beweging bij aan een gezonde leefstijl.

Daarbij staan twee manieren van leren centraal:



Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. We willen de kinderen leren de verantwoordelijkheid te
nemen voor hun werk en eigen ontwikkeling met als doel ze zelfstandig te kunnen laten werken.
Leren samenwerken. Samenwerken in een groepje heeft als meerwaarde dat leerlingen van elkaar
kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
Keijenborg
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Middels de principes van de Kanjertraining creëren we een veilige leer-, leef- en werkomgeving, vanuit de
gedeelde waarden (respect, veiligheid, plezier, verantwoordelijkheid). Als we werken met deze methodiek
kunnen we gewenst gedrag stimuleren hetgeen een veilige leeromgeving tot gevolg heeft en een positieve
invloed op de opbrengsten.
De Bernardusschool heeft een algemeen bijzondere identiteit. Wij vieren de katholieke feestdagen en dragen
onze beginsels en daarmee samenhangende normen en waarden uit in de omgang met elkaar.
We realiseren ons dat de leerkrachten, leerlingen en hun ouders vanuit hun culturele achtergrond
verschillende opvattingen hebben over geloof en levensbeschouwing. Deze verschillen mogen er zijn. Ieder
kind, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond, is welkom op onze school. We streven ernaar om
juist vanuit onze eigen identiteit, de leerlingen op te voeden door begrip naar elkaar te tonen en ieder mens
te respecteren om zijn of haar gewoonten en overtuigingen. Officieel staat de Bernardusschool nog
geregistreerd als Rooms-Katholiek, echter sluit deze identiteit niet meer aan bij het onderwijs dat gegeven
wordt. Momenteel wordt onderzocht of de identiteit gewijzigd kan worden van RK naar algemeen bijzonder.
Onze visie op het kleuteronderwijs
Wij proberen tijdens de kleuterperiode een zo goed mogelijke balans te creëren tussen enerzijds de sociaalemotionele ontwikkeling en anderzijds de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij werken in heterogene
groepen, omdat wij vinden dat kinderen van en met elkaar leren. Het bevordert het zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsgevoel, wat hun sociaal-emotionele ontwikkeling weer ten goede komt. We hechten
veel belang aan het werken met ontwikkelingsmateriaal, omdat hierbij alle specifieke cognitieve
vaardigheden aangeboden worden. Daarnaast proberen wij door middel van uitdagende en goed ingerichte
hoeken aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van kinderen, om zo spelenderwijs hun algemene
ontwikkeling te stimuleren. We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele ontwikkeling van het
kind en streven naar “onderwijs op maat “. We verliezen daarbij de creativiteit en het eigene van het kind
niet uit het oog.
Lerende organisatie
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt
het nodige van de school. Onze school is een lerende organisatie. Dat betekent dat we vanuit onze visie op
kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs daarop aanpassen.

Onze Missie
De missie op de Bernardusschool luidt als volgt: “Samen in beweging!”
Met samen bedoelen we leerlingen, ouders, team en alle betrokken in de omgeving van de school. In
beweging staat zowel voor letterlijk bewegen, als de voortdurende beweging en ontwikkelingen in ons
onderwijs. We staan niet stil, want stilstand is achteruitgang!
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1.1

De schooltijden

We werken op onze school volgens een continurooster, zie onderstaand overzicht.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1.2

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

–
–
–
–
–

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

uur
uur
uur
uur
uur

Bewegingsonderwijs

Voor de lessen bewegingsonderwijs maken we gebruik van ons speellokaal, de gymzaal of de speelplaats.
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen iedere dag spel- en bewegingslessen.
In verband met het o.a. voorkomen van voetwratten zijn tijdens de gymlessen in de zaal
gymnastiekschoenen (liefst zonder veters) verplicht. De schoenen van groep 1/ 2 worden bewaard in laden
op de gang.
Vanaf groep 3 /4 krijgen de kinderen bewegingsonderwijs in de gymzaal op loopafstand van de school.
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen sportkleding.
Voor de gymtijden van dit schooljaar verwijzen wij naar de informatiekalender van dit schooljaar, deze is te
vinden op onze website: www.bernardusschoolkeijenborg.nl

1.3

Veilige school

Kinderen komen vanaf hun vierde jaar op onze basisschool. Wij streven ernaar dat elk kind zich binnen onze
school veilig voelt. Vanuit deze veiligheid kan een kind zich optimaal verder ontwikkelen.
De school biedt vanuit ‘coöperatief leren’ verschillende werkvormen aan om dit te realiseren en gaat uit van
de Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling om kinderen in dit proces weerbaarder te maken.
In de diverse overlegvormen komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen aan de orde. De
interne begeleider coördineert de ondersteuning voor kinderen. Een goed dossierbeheer en
leerlingvolgsysteem spelen een belangrijke rol, voor de doorgaande lijn binnen de Bernardusschool.
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Pesten
De school stelt alles in het werk om te voorkomen dat plagerijen ontaarden in pestgedrag.
Maar ook al doen we nog zo ons best om pestgedrag van de school te weren, het zou naïef zijn om te
denken dat het bij ons niet kan voorkomen.
Mocht u als ouder(s) een vermoeden van pesten hebben dan verzoeken wij u dit in een zo vroeg mogelijk
stadium bij de leerkracht te melden, zodat we adequaat kunnen ingrijpen. We hebben op school een
pestprotocol dat gebaseerd is op de uitgangspunten van de Kanjertraining. U kunt dit protocol vinden op
onze website onder het kopje ‘Veilige school’.
Onze stelregel luidt: “Pesten? Dat pikken we niet!”
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Hoofdstuk 2 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

2.1

PRO8, voorzitter college van bestuur

De Bernardusschool maakt deel uit van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8.
Stichting PRO8 heeft 15 scholen voor primair onderwijs onder haar beheer in de gemeenten Doetinchem,
Bronckhorst en Oude IJsselstreek.
Het bestuur draagt zorg voor een zo goed mogelijk onderwijsbeleid voor alle basisscholen. Het schept
voorwaarden om dat beleid op de scholen met name in het werken met kinderen, op een kwalitatief zo goed
mogelijke manier te kunnen laten uitvoeren. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid op alle
onderwijsterreinen zoals personeel, onderwijs en identiteit, huisvesting en financiën. Een belangrijk deel van
de taken die daaruit voortvloeien worden gemandateerd aan de voorzitter college van bestuur. Zij houdt zich
bezig met alle leidinggevende taken die school overstijgend zijn. Alle taken en verantwoordelijkheden, die
liggen op het terrein van de dagelijkse leiding van de afzonderlijke scholen, liggen bij de eigen
schooldirectie. Normaal gesproken hebben ouders niet rechtstreeks te maken met het bestuur. Voor
aanvullende informatie verwijzen we naar de website www.pro8.nu.
2.2

Directeur Bernardusschool

De directeur van de school is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de Bernardusschool. Zij heeft
hiervoor een aanstelling van vier dagen per week. Een aantal van de managementtaken wordt buiten de
school uitgevoerd: denk aan deelname aan het directieoverleg met scholen van PRO8, het directieberaad
van scholen binnen de voormalige gemeente Hengelo (Gld), participatie in werkgroepen, etc.
2.3

De intern begeleider (IB’er)

De intern begeleider (IB’er) is belast met het coördineren van de uitvoering van de ondersteuning in de
dagelijkse praktijk. Bovendien coacht en begeleidt zij leraren met specifieke ondersteuningsvragen in de
groep.
Drie keer per jaar bespreekt de IB’er alle leerlingen met de groepsleerkracht tijdens de groepsbespreking.
De groepsleerkracht stelt een groepsplan en/of handelingsplan op waarbij de intern begeleider adviseert.
Afhankelijk van de aard van de hulpvraag wordt hulpverleend binnen de groep door de groepsleerkracht.
Extra oefening door het geven van huiswerk is ook een mogelijkheid. Na de groepsbespreking bespreekt de
IB’er alle gegevens met de directeur en het team tijdens de teamvergadering.
De IB’er heeft regelmatig contact met de orthopedagoog van stichting PRO8. Samen wordt gekeken naar
begeleiding en/of onderzoeksmogelijkheden om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de
onderwijsbehoeften van een leerling, groepje leerlingen of groep.
Tenslotte voert de IB’er, naast de directeur, groepsbezoeken uit op eigen initiatief of op verzoek van de
leerkracht. Deze bezoeken resulteren in een feedback-gesprek, coaching of een ontwikkelingsplan. IB’er en
directeur werken nauw samen met betrekking tot onderwijsontwikkeling en het bewaken en bevorderen van
de kwaliteit van ons onderwijs.
Bij afwezigheid van de directeur is de intern begeleider het eerste aanspreekpunt op school.
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2.5

Werkverdelingsplan

Het belangrijkste werk op school wordt gedaan door de leraren in de groepen. Zij werken dagelijks met de
kinderen, verzorgen de lessen en hebben direct contact met ouders. Zij regelen alles wat nodig is om het
onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.
Naast de lesgebonden taken hebben zij ook andere taken die verband houden met de hele schoolorganisatie. Aan het eind van elk schooljaar worden deze voor het komende schooljaar evenwichtig verdeeld
in het kader van het taakbeleid.
Hoe de groepsverdeling er elk jaar uit gaat zien, hangt af van een aantal factoren zoals leerlingaantal, de
verdeling van de kinderen over de verschillende leeftijdsgroepen en de inzetbaarheid van de teamleden.
Voor de groepsindeling van het huidige schooljaar verwijzen we naar onze website:
www.bernardusschoolkeijenborg.nl.
2.6

Vervangingsbeleid

De kinderen hebben te maken met verschillende leerkrachten door o.a. deeltijdwerk. We proberen dit tot
een minimum te beperken. Bij ziekte van een leerkracht zal er een vervanger in de groep komen. De rust in
de groep en het verder kunnen gaan met het programma zijn voor de school en de kinderen van belang.
Onze school is aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON) en maakt gebruik van de
‘Vervangerspool’. Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Om die reden heeft de school
met instemming van de medezeggenschapsraad het vervangingsbeleid opgesteld. Hierin staan alle richtlijnen
en stappen beschreven. Het actuele vervangingsbeleid is terug te vinden op onze website:
www.bernardusschoolkeijenborg.nl.
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Hoofdstuk 3 HET ONDERWIJS

3.1

Het onderwijskundig uitgangspunt

In het dagelijks werken met kinderen brengen we variatie aan, omdat een afwisseling van denkactiviteiten
(voorbeelden: lezen, rekenen, puzzels) en creatief bezig zijn de ontwikkeling van het kind het meest tot haar
recht laten komen. Wij werken met een verdeling waarbij 50% wordt besteed aan activiteiten voor rekenen,
taal en (begrijpend) lezen en 50% aan de overige vakken.
Het basismodel (een vast programma voor alle kinderen) is uitgangspunt voor het aanleren van kennis. Het
gemiddelde kind bestaat niet: de een presteert beter met lezen, een ander heeft een rekenknobbel, de een
heeft aanleg om topsporter te worden, de ander is muzikaal, of creatief, of sociaal, of een doorzetter of
heeft juist een combinatie van meerdere kwaliteiten. Daarom zijn individualisering en differentiatie werken,
ofwel omgaan met verschillen tussen kinderen, belangrijk. Net als het zelfstandig maken van het kind, zoals
het zelfstandig werken in alle groepen, het houden van een spreekbeurt, enz. Daarnaast vinden we de
spelontwikkeling van groot belang.
Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en wij erkennen en accepteren dat kinderen
verschillen. Dit houdt in dat wij verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs. We
bieden een compleet, waar mogelijk geïntegreerd, schoolbreed en kerndoel dekkend lesaanbod, waarmee
wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.
In ons onderwijs streven we ernaar voor kinderen betekenisvolle situaties te creëren, zodat de
betrokkenheid intensiever en de kans op ontwikkeling (leren) groter wordt. Ofwel, we leren kinderen die ze
nuttig vinden en die betekenis hebben, zodat dat motivatie om te leren toeneemt.
De ontwikkeling van het kind vraagt om een doorgaande lijn: de overgang van groep naar groep dient een
vloeiend verloop te hebben. De vorderingen worden via het leerlingvolgsysteem nauwkeurig bijgehouden,
zodat we weten waar het kind in zijn/haar ontwikkeling staat. Op het eind van het schooljaar vindt de
overdracht van de kinderen tussen de leraren plaats.
Het onderwijs is evenals het leven geen statisch gebeuren. Volwassenen helpen en begeleiden kinderen op
hun weg naar volwassenheid. Het onderwijs is, net als de maatschappij, steeds in beweging. Vandaar dat
ook onze school steeds in ontwikkeling is. Het is van belang dat kinderen vanuit een vertrouwde, veilige
schoolomgeving op hun niveau geprikkeld, uitgedaagd worden om met interesse het onderwijs te volgen.
Kinderen hebben niet allemaal dezelfde ontwikkeling: het onderwijs dient zich aan te passen aan de
leerbehoefte en beleving van de kinderen (=adaptief onderwijs of eenvoudiger gezegd ‘onderwijs op maat’).
Wij willen hierbij optimaal gebruik maken van de verschillende kwaliteiten van de leerkrachten die werkzaam
zijn aan onze school. Het in beeld krijgen en houden van deze kwaliteiten speelt een grote rol tijdens de
vergaderingen en de individuele gesprekken met de directeur.
Naast de aanwezigheid van goede lesmethoden, informatiebronnen en werkwijzen dient de
ondersteuningsstructuur steeds gewaarborgd te blijven en waar nodig worden uitgebouwd. Een praktisch
leerling dossier en leerlingvolgsysteem met regelmatige leerlingbegeleiding gesprekken en
groepsbesprekingen zijn een vast onderdeel van onze jaarcyclus. Hiervoor wordt het programma ParnasSys
gebruikt. De ondersteuning voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8 wordt door alle leerkrachten van de
school gezamenlijk gedragen.
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3.2

Organisatie van de klassen

Onze groepen zijn georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de meeste
leerlingen in de groep ongeveer dezelfde leeftijd hebben en dat in dat schooljaar ook een bepaalde
hoeveelheid leerstof wordt aangeboden. In deze organisatievorm is er binnen de groep voldoende
gelegenheid om te differentiëren naar tempo, instructie en inhoud (leerstof). Op school hebben we zowel
homogene groepen als combinatiegroepen. De leerlingen in groep 1/2 worden structureel gecombineerd,
omdat dit past binnen de visie van onze school, waarbij leerlingen leren van en met elkaar.
3.3

Gedifferentieerde instructie

Binnen de verschillende vakken richt de leerkracht zijn lessen zo in dat er op verschillende niveaus gewerkt
kan worden. De leerkracht geeft instructie, uitleg aan de kinderen over een taak die gemaakt moet worden.
Na een eerste uitleg kan er voor sommige kinderen een aanvullende instructie gegeven worden, terwijl de
rest van de klas al aan het werk gaat. Soms gebeurt dit ook wel voordat de instructie aan de gehele groep
plaats vindt. Dit noemen we preteaching. Leerlingen met een eigen programma of extra programma kunnen
daarna nog aanvullende instructie krijgen als dat nodig is. Hierdoor krijgen verschillen tussen leerlingen alle
aandacht.
Leerlingen die minder instructie, maar meer uitdaging nodig hebben, krijgen een programma aangeboden
dat ‘compact’ is. Ze krijgen voor hen relevante instructie en taken die hen uitdagen en aansluiten bij hun
ontwikkeling. Leerlingen die structureel verrijkingstaken krijgen aangeboden, bewaren deze in een
verrijkingsmap. Deze map gaat met de leerling mee naar het volgende leerjaar.
De wijze waarop de gedifferentieerde instructie wordt vormgegeven, staat per vakgebied (taal, rekenen,
lezen) omschreven in het groepsplan.
3.4

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een methode voor effectief samenwerken. De kinderen leren met en van elkaar. Voor
alle duidelijkheid merken we op, dat deze werkwijze het meest effectief is als er een balans is in de
verhouding tussen het werken in teams en het individueel werken. Niet tijdens alle lessen wordt in teams of
duo’s gewerkt. Kenmerkend voor het werken in coöperatieve groepjes (teams) zijn de GIPS-basisprincipes:
GIPS staat voor:
 Gelijke deelname: door de structuur van de opdrachten is elk kind binnen een groepje actief
betrokken.
 Individuele aanspreekbaarheid: elk kind is verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan het
teamwerk.
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid: om de opdracht te kunnen uitvoeren, moet elk teamlid
afzonderlijk een bijdrage leveren. Lukt een teamlid dit niet, dan zullen de anderen hem moeten
coachen om het te leren. De bedoeling is, dat ze er als team in slagen om de opdracht uit te voeren.
 Simultane actie: doordat de kinderen gelijktijdig met de opdracht bezig zijn, nemen ze actiever
deel aan de les en zijn ze meer gemotiveerd.
Onderzoeksresultaten wijzen uit, dat de relaties tussen leerlingen verbeteren door toepassing van
coöperatief leren. Vooral de kinderen die eerst minder dan gemiddeld presteerden gaan beter presteren,
kinderen gaan zich beter uiten, de ontwikkeling van sociale vaardigheden gaat meer natuurlijk verlopen.
Doordat van alle kinderen maximale, actieve bijdrage wordt gevraagd en de samenstelling van de groepjes
wisselt is er voor alle kinderen sprake van uitdaging en groei.
Een groot deel van het team heeft de scholing Coöperatieve leerstructuren (CLS) gevolgd, een ander deel
van het team niet, door mobiliteit van teamleden. In schooljaar 2018-2019 is het team gestart met een
scholing onder andere gericht op de grondbeginselen van CLS.
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3.5

Kanjertraining

Om de kinderen te helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij op school met de methodiek
van de kanjertraining. Naast een wekelijkse les betekent de kanjertraining dat we kinderen aanspreken op
het gedrag dat zij laten zien (positief en negatief). We vragen kinderen (en elkaar) naar de bedoeling van
ons gedrag en wijzen op de consequenties. Het uitgangspunt is dat we kunnen kiezen welk gedrag we laten
zien. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst–en oplossingsgericht.
De vijf kanjerregels zijn de leidraad:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
Met de






Kanjertraining willen we bij op school het volgende bereiken:
Het ontwikkelen van respect voor elkaar en jezelf
Jezelf kunnen en durven zijn
Je veilig voelen
Betrokkenheid bij elkaar
Het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen en weerbaarheid.

3.6

Thinking for Learning

Goed denken kun je leren! Thinking for Learning is een onderwijsaanpak,
waarbij we ervan uitgaan dat onderwijs meer is dan het aanbieden van
pakketjes kennis. Leerlingen helder leren denken, biedt hen de vaardigheden om de veelheid aan informatie,
indrukken en kennis die ze aangeboden krijgen veel beter te structureren.
We gaan hierbij uit van zeven gouden regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creëer een klimaat dat denken stimuleert
Maak denken uitdagend en leuk
Bereid het denken voor
Organiseer het denken
Toets het denken
Maak het denken zichtbaar
Maak denken hoorbaar

Een deel van het team heeft de scholing Thinking for Learning (T4L) gevolgd, een ander deel van het team
niet, door mobiliteit van teamleden. In schooljaar 2018-2019 is het team gestart met een nascholing onder
andere gericht op de grondbeginselen van T4L in combinatie met CLS. Daarbij wordt de focus gelegd op de
leerspier ‘samenwerken’. Het neerzetten van een goede doorgaande lijn op gebied van didactisch handelen
is daarbij een belangrijk streefdoel.
Keijenborg
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3.7

ICT

ICT valt niet meer weg te denken uit het onderwijs en is een belangrijk onderdeel van de Bernardusschool.
In alle groepen hangt een digitaal schoolbord, dat gebruikt wordt tijdens alle instructielessen. Verder zijn er
verschillende digitale devices aanwezig, die ondersteunend zijn aan het lesprogramma, zoals vaste
computers, laptop, Terra’s en IPads. Het werken met digitale devices zal toenemen in de nabije toekomst,
omdat de adaptieve software gebruikt kan worden tijdens het onderwijs op maat geven. Echter streven wij
er als team naar om een goede balans te houden tussen het werken met devices en het schrijven op papier.
Enerzijds om het aanbod en de werkhouding gevarieerd te houden, anderzijds omdat schrijven het leren kan
bevorderen. De motorische oefening prikkelt het brein, waardoor lesstof in sommige gevallen beter beklijft.
Internet
Het gebruik van het internet als informatie- en communicatiemiddel is een vaardigheid die kinderen onder de
knie dienen te krijgen. Daarbij kiezen wij als school voor de strategie van begeleidend confronteren. Dit
houdt in dat we kinderen leren omgaan met internet, zoals het is.
Het internet is een afspiegeling van de maatschappij. Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat
goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals we de kinderen leren omgaan met televisie en
druk verkeer, zo moet dat ook met het internet: onder begeleiding en stap voor stap. In de bovenbouw
komt daar de omgang met Social Media ook bij. Het veilig gebruik van internet staat beschreven in het
veiligheidsplan, dat op school aanwezig is.
Website & Facebookpagina
Onze website www.bernardusschoolkeijenborg.nl heeft als doel ouders, kinderen en andere
geïnteresseerden in onze school te informeren over het werken en leren op de Bernardusschool. Naast de
praktische informatie staan er ook foto’s van activiteiten op de site en is er ruimte voor de leerlingen om hun
werk te laten zien.
Naast een website hebben wij ook een eigen Facebookpagina van de Bernardusschool. Hierop kunt u zien
welke activiteiten er op school allemaal plaatsvinden. Foto’s van leerlingen plaatsen wij uitsluitend met
schriftelijke toestemming van de ouders.
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Hoofdstuk 4 VAKKEN EN RESULTATEN

4.1

De vak/vormingsgebieden met de bijbehorende methoden

Taal
In de onderbouw wordt vooral vanuit thema’s gewerkt. Er wordt gewerkt volgens de leerlijnen van het jonge
kind. Per thema worden de doelen gepland. Het stimuleren van de taalontwikkeling gebeurt in deze groepen
door te werken volgens de leerlijnen. Hierbij worden de methodes ‘Schatkist’ en ‘Fonemisch Bewustzijn’ als
bronnenboek gebruikt. De kinderen krijgen door middel van verhaal, spel, liedjes en versjes allerlei nieuwe
woorden en begrippen rondom een thema aangeboden. Ze leren met elkaar samen te werken en om te
gaan. Er wordt onder andere gewerkt in de kring, individueel of in een kleiner groepje.
Hierbij worden verschillende ontwikkelingsmaterialen gebruikt.
In groep 2 worden de kinderen meer voorbereid op luisteren, lezen en schrijven.
Training in concentratie, luistervaardigheid en motoriek spelen hierbij een grote rol.
In groep 3 krijgt het leren lezen en schrijven een duidelijke vorm. Met de methode ‘Lijn3’ wordt het
aanvankelijk technisch lezen aangeleerd.
De groepen 4 t/m 6 werken de leerlingen met werkvormen als tutorlezen en Connect lezen en er wordt veel
tijd besteed aan ‘stillezen’ in de groepen. Het stimuleren van de leesmotivatie vinden wij erg belangrijk. Hoe
meer leeskilometers kinderen maken, des te soepeler verloopt het leesproces.
De groepen 5 t/m 8 gebruiken voor begrijpend/studerend lezen de methode ‘Nieuwsbegrip’.
De taalmethode ‘Staal Taal’ voor de groepen 4 t/m 8 en ‘Staal Spelling voor de groepen 3 t/m 8 is in gebruik
sinds januari 2019. Lezen is een zeer belangrijk onderdeel in de taalontwikkeling.
Als extra ondersteuning voor lezen, taal en spelling maken we onder andere gebruik van Plustaak, Bloon en
wrts.nl. Tenslotte spelen spreekbeurten, boekbesprekingen, werkstukken en presentaties een grote rol in de
taalontwikkeling en beheersing van de leerlingen.
Om de leesmotivatie te stimuleren en het leesplezier
te vergroten is er een schoolbibliotheek waar de
kinderen boeken mogen lenen. De kinderen van groep
8 helpen de jongere kinderen met het uitlenen van de
boeken. Daarnaast hebben we sinds 2019 een
zwerfboekenkast. De boeken uit deze kast mogen
mee naar huis worden genomen en weer worden
ingeleverd bij onze of een andere zwerfboekenkast.
Rekenen
In groep 1 en 2 wordt al gerekend. Tellen, ordenen (groter - kleiner/ meer - minder), seriëren (volgorde
bepaling, plaats en tijd) en categoriseren komen aan bod. Voor dit vormingsgebied worden ‘Schatkist’ en
‘Gecijferd Bewustzijn’ als bronnenboeken gebruikt.
Vanaf groep 3 werken de kinderen tijdens de reken- en wiskundelessen met de methode “Pluspunt”.
Waar nodig wordt dit aangevuld met ‘Maatwerk rekenen’, ‘Eenmaal, andermaal’ en/of tafelblok, ‘Compacten
en Verrijken’, ‘Kien’ en ‘rekentijger’. Deze aanvulling kan nodig zijn voor extra oefening of extra uitdaging.
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Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie wordt gewerkt met de methode Blink Educatie. Blink Educatie wordt ingezet voor
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Bij de methode Blink is onderscheidend, door de volgende
kenmerken:








Zelf ontdekken en doen: de lessen gaan niet over 'stof overdragen', maar dagen kinderen uit om
zelf te doen, ervaren en te ontdekken. Activerende didactiek is onze inspiratiebron.
Voelen is onthouden: de thema's, onderwerpen en invalshoeken zijn spannend en prikkelend voor
kinderen. Er is altijd iets in de les dat hen raakt. Daardoor blijven ze geboeid en blijft de leerstof
beter hangen. Want voelen is onthouden.
Volledig samen met scholen ontwikkeld: de lessen zijn ontwikkeld in de praktijk, en worden
pas gepubliceerd als ze echt optimaal werken. Er komen geen opdrachten in voor die gekunsteld
zijn, of proefjes die onhaalbaar of te ingewikkeld zijn.
Visueel prikkelend en toegankelijk: de allerbeste auteurs, fotografen, tekenaars, filmmakers,
geluidskunstenaars en animatoren zijn geselecteerd om de lessen ook visueel zo prikkelend en
toegankelijk mogelijk te maken.
Leren met je hele lijf: in de lesconcepten worden alle zintuigen benut, en worden de leerlingen
letterlijk met hun hele lijf in beweging gezet: met haalbare doe-opdrachten, proefjes en
tekenopdrachten.
Leren wordt doen: onze lesconcepten benutten de mogelijkheden van het digibord ten volle.
Zonder digibord kun je er niet mee werken. Naast het digibord werk je naar keuze met werkbladen
en een bronnenboek, of met volledig digitaal leerling materiaal via tablet, laptop of pc.
Elk vak een andere, eigen benadering en karakter: bovenstaande uitgangspunten zijn het
fundament van deze lesmethodes. Elke lesmethode kiest voor een benadering die het allerbeste past
bij het vak. Een les aardrijkskunde is totaal anders dan een les geschiedenis. Het voordeel daarvan
voor de leerling is dat het onderwijs maximaal afwisselend blijft.

Verkeer
Het verkeersonderwijs wordt aangeboden via de methode ‘Wijzer door het verkeer’ en wordt in groep 7
afgerond met het landelijk praktische en theoretische verkeersexamen.
Voor het praktische deel is een fiets nodig die aan alle eisen voldoet.
Engels
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen Engels. We gebruiken hiervoor de methode ‘Groove me’.
Onderwijs is een totaalpakket. Vaak lopen vakken in elkaar over (natuuronderwijs, natuurkunde,
aardrijkskunde en geschiedenis). Een duidelijke scheiding in vakken is niet altijd mogelijk. De werkvormen
en materialen waarin de diverse vakken gegeven worden, zullen dan ook verschillen.
Hulpmiddelen zoals de computer (multimedia, zie ook ICT) en de bibliotheek (op school en in Hengelo Gld.)
zijn een aanvulling.
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Cultuureducatie (ICC)
Kunst en cultuureducatie heeft een belangrijke plek op de Bernardusschool. We vinden het belangrijk dat
kinderen zich breed ontwikkelen, dus niet alleen op gebied van taal, lezen en rekenen. Maar ook
(fijn)motorisch, creatief en cultureel vlak. Voor het muziekonderwijs wordt de methode 1,2,3 Zing gebruikt.
Er wordt ook samengewerkt met de plaatselijke muziekvereniging St. Jan. Zij verzorgen gastlessen in
verschillende groepen.
Cultuureducatie is verweven in ons onderwijs. De leerkrachten werken regelmatig samen met kunstdocenten
van de Gruitpoort. Door co-teaching heeft het team inspiratie opgedaan met verschillende werkvormen en
kunstdisciplines. Er zijn twee ICC-coördinatoren die in schooljaar 2018-2019 een start hebben gemaakt met
het opstellen van het IC beleidsplan. Dit sluit aan bij het ICC beleid van PRO8. Het concept ICC beleidsplan
ligt ter inzage op school.

Overzicht van de methoden
Vakgebied

Methode

Taal

Schatkist en Fonemisch
Bewustzijn
Staal Taal
Staal Spelling
Groove me
Lijn 3
Nieuwsbegrip
Klinkers
Pennenstreken
Schatkist, Gecijferd Bewustzijn
Pluspunt
Blink, Grenzeloos
Blink, Eigentijds
Blink, BinnensteBuiten

Taal
Spelling
Engels
Aanvankelijk lezen
Voortgezet Lezen
Schrijven
Schrijven
Rekenen
Rekenen
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs
Verkeer
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Gymnastiek
Sociale weerbaarheid

Wijzer door het verkeer
Moet je doen, eigen invulling
Moet je doen, eigen invulling
1,2,3 zing
Toestellen en vrije spellessen
Schatkist
Kanjertraining
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4.2

Het Leerling Volg Systeem (LVS)

De resultaten van het onderwijs op een basisschool zijn niet eenvoudig weer te geven.
Er zijn ontwikkelingen die je kunt ‘meten’, maar er zijn ook ontwikkelingen die lastiger meetbaar zijn. Je kunt
meten hoe snel een kind leest, maar niet of het er plezier aan beleeft. Je meet of het kind de getallen kent,
maar tellen en er werkelijk iets mee doen, is niet hetzelfde.
De sociale ontwikkeling wordt gevolgd met behulp van observaties van samenspel en samenwerking,
deelname in de kring, omgang met de leerkracht en dergelijke.
Vooral op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen zich sprongsgewijs en moeten we kritisch naar de uitslag van
een toets kijken. We moeten voorkomen, dat kinderen al vroeg een etiket opgeplakt krijgen.
Naast de cognitieve capaciteiten bepalen plezier, onzekerheid/faalangst en concentratie de leerresultaten
van het kind. Het is aan het team/leerkracht om dat mee te wegen.
Door de kinderen te toetsen, krijgen we een duidelijk beeld over de resultaten van de kinderen. We
gebruiken hiervoor landelijk genormeerde toetsen. De Bernardusschool doet mee aan een pilot binnen PRO8
voor een nieuw leerlingvolgsysteem. Hierbij maken we gebruik van de toets methodieken van uitgeverij
Boom.
Daarnaast worden onze bevindingen vastgelegd met behulp van een kijkregistratie –en observatiesysteem in
de groepen 1 en 2. De diverse methoden hebben eigen toetsen die ons ook vertellen over de mate van
verwerking van het gegeven onderwijs.
We gebruiken in de groepen o.a. landelijk genomineerde toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen,
(werkwoord)spelling en (hoofd)rekenen. Hiermee krijgen we een goed totaalbeeld van de kinderen. De
gegevens van het leerlingvolgsysteem worden besproken met de ouders tijdens een 10-minutengesprek.
De resultaten van deze toetsen geven een goed beeld hoe de individuele leerling zich (cognitief) ontwikkelt.
Het is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Met behulp van al deze gegevens zijn we in staat ons
onderwijs, waar nodig, bij te stellen. Het bijhouden van het leerling-dossier geeft inzicht in de ontwikkeling
van de kinderen. Hierbinnen is ook ruimte voor de niet meetbare gegevens van een leerling. Dit leerdossier
houden we bij in Parnassys.
Voor onze opbrengsten en de verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag op onze website:
www.bernardusschoolkeijenborg.nl en naar de website: www.scholenopdekaart.nl.
4.3

Scores Cito Eindtoets afgelopen 3 jaar

We werken niet alleen aan de cognitieve, maar ook aan de sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen.
Deze ontwikkeling van een kind is niet in cijfers uit te drukken.
Om de cognitieve ontwikkeling van de kinderen te volgen en te meten, nemen we in groep 8 de Eindtoets
basisonderwijs van IEP af. Dit is een landelijk genormeerde toets. Daarmee krijgen we een beeld van de
prestaties van onze leerlingen en van onze school als geheel.
Tevens worden onze resultaten vergeleken met de resultaten van met ons vergelijkbare scholen.
De meest recente gegevens zijn terug te vinden op de website: www.scholenopdekaart.nl .
4.4

Het rapport en de oudercontacten

Ouders worden op vaste momenten op de hoogte gebracht van de schoolvorderingen van hun kind. Naast
de vaste momenten kan er altijd een afspraak gemaakt worden om over de ontwikkeling van een kind te
praten, zowel op initiatief van de leerkracht als van ouders. We voeren ouder-kind-gesprekken, dat houdt in
dat de leerkracht zo’n vier keer per jaar in gesprek gaat met ouders en kind. De mening van het kind vinden
wij heel belangrijk, evenals het eigenaarschap van het kind.
In groep 1 zal er na een inloopperiode een gesprek worden gehouden met de ouders van het kind. De
eerste ervaringen worden besproken en informatie wordt uitgewisseld om de ontwikkeling van het kind zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
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In de eerste weken van het schooljaar hebben we dit schooljaar start gesprekken gepland. Dit zijn
gesprekken waarin we graag willen horen hoe ouders hun eigen kind zien, waar is het kind goed/ minder
goed in en wat zijn de dingen waar we op school rekening mee kunnen houden etc.
In de rest van het schooljaar hebben we 4 momenten gepland waarin we met elkaar contact (kunnen)
hebben.
Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig adviesgesprek. Tijdens dit gesprek gaat de leerkracht met
het kind en zijn of haar ouders in gesprek over de verwachtingen ten aanzien van het voortgezet onderwijs
(VO). Vanuit school wordt er een voorlopig advies voor het VO gegeven. Dit voorlopig advies wordt bepaald
door de leerkracht van groep 7, IB’er en directeur. Het leerlingvolgsysteem, de methodetoetsen, de
werkhouding en het algemene beeld van elk kind wordt daarbij onder de loep genomen en besproken. In
groep 8 krijgen de kinderen en ouders een definitief adviesgesprek over de keuze voor het voortgezet
onderwijs. Wederom nadat door intern overleg met leerkracht, IB’er en directeur dit advies is bepaald. Deze
gesprekken vinden plaats in januari of begin februari. Groep 8 heeft geen gesprekken meer in juni.
Tenslotte is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor alle kinderen en ouders. Tijdens
deze avond leiden de kinderen hun ouders rond door de school en kunnen ouders kennis maken met de
groepsleerkracht. Tijdens deze avond worden folders uitgedeeld. Hierin staan de werkwijzen en activiteiten
en andere bijzonderheden van de jaargroep waarin het kind zit beschreven.
4.5

Huiswerk

Omdat we van mening zijn dat onze leerlingen op school tijdens de lessen een grote hoeveelheid werk
verrichten, willen we ze na schooltijd de gelegenheid geven zich te ontspannen. Vandaar dat we
terughoudend zijn in het opgeven van huiswerk.
Veel lezen is belangrijk is op vele fronten belangrijk. We stimuleren het daarom het thuis lezen van zoveel
mogelijk verschillende boeken. Is er toch huiswerk dat de kinderen meekrijgen, dan kan dat bestaan uit het
oefenen van spelling/tafels/ klokkijken (automatiseren), het leren van de toetsen van wereldoriëntatie in de
bovenbouw, het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking, het
afmaken van werk (na bijvoorbeeld ziekteverzuim) en met regelmaat lezen.
In de groepen 7 en 8 speelt het meegeven van huiswerk een voorbereidende rol op de overstap naar het
voortgezet onderwijs.
Nu is huiswerk maken of leren geen activiteit van de ouders, maar van de kinderen. Toch staat dit onderdeel
hier vermeld zodat u uw kinderen kunt begeleiden in de route van het plannen en maken van huiswerk.

Keijenborg

schoolgids 2019-2023

19

Hoofdstuk 5 ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN

5.1

Contact met peuterzaal

Er is goed contact tussen de (onderbouw) leerkrachten van de basisschool en de leidsters van
peuterspeelzaal PUK en De Speelweide over de manier van werken. De gegevens van het
overdrachtsformulier worden, na toestemming van de ouders, aan de leerkrachten van groep 1 gegeven.
Jaarlijks is er, bij voldoende animo, een contactavond tussen onderbouwleerkrachten en peuterspeelzaalleidsters binnen de gemeente.
5.2

Het aannamebeleid voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

In ons mission statement stellen we dat wij elke leerling basisonderwijs willen bieden.
Als enige school in het dorp streven wij ernaar om alle kinderen uit Keijenborg en omgeving een plezierige
en succesvolle basisschoolperiode te bieden op de Bernardusschool. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van
Passend Onderwijs. Passend Onderwijs gaat ervan uit dat alle kinderen, ongeacht een specifieke
onderwijsbehoefte, samen met leeftijdsgenootjes thuisnabij onderwijs kan volgen.
Bij aanmelding op onze school wordt, in overleg met alle partijen, goed bekeken of de aangemelde leerling
door het team kan worden begeleid zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen.
Plaatsing van een leerling met een speciale onderwijsbehoefte hangt af van de mogelijkheden die voor deze
specifieke leerling op school zijn en wordt in die zin voor elke leerling apart beoordeeld. Samen met de
ouders worden de mogelijkheden van de school en extra ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het speciaal
onderwijs onderzocht.
Het zoeken naar de beste oplossing voor onze leerlingen is een taak van ouders en school samen.
De directeur neemt de uiteindelijke beslissing en licht deze in ene gesprek toe aan de ouders. Daarnaast
wordt het besluit schriftelijk en beargumenteerd aan voorzitter college van bestuur, ouders en inspectie
overhandigd. Samen met de ouders zal de school zorgen voor een passende vorm van onderwijs voor de
leerling. Het belang van de leerling(en) zal steeds de boventoon voeren in de overwegingen. In ons
aannamebeleid volgen wij het beleid van Stichting PRO8.
De belangrijkste grenzen aan onze zorgverbreding:
 Leerlingen van een andere basisschool waarvoor een toelaatbaarheid verklaring voor het SBO is
afgegeven, worden niet op onze school toegelaten.
 De intellectuele capaciteiten moeten toereikend zijn om de leerstof t/m het niveau van groep 6 te
kunnen beheersen.
 Afwijkend gedrag dat de ontwikkeling van de andere kinderen in de groep schaadt, is een reden om
een kind niet toe te laten.
 Extra ondersteuning moet in principe binnen de klas gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat
een kind altijd als leerling in een groep mee moet kunnen doen.
 Een handelingsplan moet in principe grotendeels binnen school uitvoerbaar zijn. Extra hulp zal
grotendeels binnen de groep door de groepsleerkracht kunnen worden uitgevoerd. Ook zal het
mogelijk zijn om externe hulp van bijvoorbeeld de preventief ambulant begeleider (cluster 1) of een
externe deskundige in te schakelen of deze personen anderszins te consulteren.
 Voor kinderen met een cluster 1 indicatie moet adequate ambulante begeleiding gerealiseerd
worden.
 Elk kind moet in principe zindelijk zijn; het verschonen van kinderen is geen taak van de leerkracht.
In goed overleg moet een oplossing gevonden kunnen worden.
 Een kind moet niet een zodanig beslag op de tijd van de leraar leggen, dat dit ten koste gaat van
het onderwijs aan de andere kinderen van de groep.
De actuele procedures zijn beschreven in het ondersteuningsplan van onze school. De IB’er coördineert de
uitvoering daarvan.
Keijenborg

schoolgids 2019-2023

20

5.3

Passend onderwijs

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding
nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met extra begeleiding kan onze school vaak prima
passend onderwijs bieden. Is een kind hier echt niet op zijn of haar plek, dan onderzoeken we of een andere
basisschool beter past of dat verwijzing naar een speciale basisschool aan de orde is. Om ervoor te zorgen
dat ieder kind inderdaad dat passend onderwijs krijgt, is passend onderwijs landelijk wettelijk geregeld.
5.4

Passend onderwijs op onze school binnen het samenwerkingsverband

Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs werken samen in een
samenwerkingsverband om elk kind een goede plek te bieden. Het samenwerkingsverband Doetinchem is
het overkoepelende orgaan van 80 scholen in onze regio. Het doel is om samen te zorgen voor passend
onderwijs. Onze school is ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten.
Het samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld alle kinderen op de aangesloten scholen onderwijs op
maat te bieden. Als de ondersteuning van de basisschool niet toereikend is, dan beoordeelt het
Onderwijszorgloket van het samenwerkingsverband welke specifieke ondersteuning een kind nodig heeft. De
medewerkers van het loket winnen daarbij advies in van ouders, de school en overige deskundigen.
Wilt u meer weten over passend onderwijs, dan verwijzen wij u graag naar de website www.pro8.nu,
www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Wilt u zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het samenwerkingsverband Doetinchem, kijk
dan op www.wsnsdoetinchem.nl.
5.5

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering
van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de
basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt.
Het legt vast waar onze school voor staat. De ondersteuningsprofielen zijn tot stand gekomen naar
aanleiding van zelfevaluatie van de scholen. De ene school beoordeelt zichzelf strenger dan de ander. Wij
hebben ervoor gekozen om onszelf streng te beoordelen. Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld,
dat is opgenomen in het jaarplan.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen geven een
beeld van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om
passend onderwijs en ondersteuning te krijgen.
Ons schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 Een korte typering van onze school
 De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning voor alle kinderen.
 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school).
 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel ligt op school ter inzage.
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5.6

De overgang van groep 1 naar 2

De Wet op het Primair Onderwijs uit 1997 beoogt, dat het onderwijsaanbod de kinderen in staat stelt een
ononderbroken ontwikkeling te doen verlopen. Dat betekent dat in principe alle kinderen die tot en met
december in groep 1 starten in het volgende schooljaar doorgaan naar groep 2. De ontwikkeling van elk kind
staat op de Bernardusschool centraal. De school heeft voor de overgang van groep 1 naar 2 richtlijnen
opgesteld in het ondersteuningsplan.
5.7

Doubleren

Doubleren wordt overwogen, wanneer de ontwikkeling van het kind belemmerd wordt door bijvoorbeeld
hiaten in de leerstof, grote sociaal-emotionele problemen, langdurig ziek zijn of bijzondere
privéomstandigheden van het kind. Het moet in het belang van de ontwikkeling van het kind zijn als deze
stap wordt genomen. Ouders zien wij als belangrijke partners in dit overleg.
Mocht men ondanks zorgvuldig overleg niet tot een eensluidend oordeel komen dan neemt de directeur, na
alle argumenten gehoord te hebben, de uiteindelijke beslissing.
Het doublurebeleid staat beschreven in ons ondersteuningsplan.
5.8

Overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 wordt gewerkt aan de voorbereiding op en de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs.
Aspecten die hierin speciale aandacht krijgen zijn:
 Het kind moet naar een school die het beste aansluit bij zijn ontwikkeling;
 Het kind moet zich er zo optimaal mogelijk verder kunnen ontwikkelen;
 Het kind moet aan de hand van informatie voorbereid worden op zijn nieuwe school.
De school geeft een advies over de mogelijkheden van het kind. Dit advies is gebaseerd op de resultaten
van de afgelopen schooljaren (leerlingvolgsysteem en rapporten).
De bevindingen van de school over werkhouding, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en sociaalemotionele ontwikkeling zijn hier ook van groot belang. Dit advies wordt naast de wens van het kind en de
ouders gelegd; samen komen we tot een keuze voor het kind.
In de groep wordt er ook over de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs gesproken.
Er zal ook een voorbereiding zijn op de Eindtoets Basisonderwijs, ofwel de IEP-toets die in april wordt
afgenomen. Drie weken na de ‘Eindtoets Basisonderwijs’ volgt de uitslag, die wordt schriftelijk medegedeeld
aan de ouders en de kinderen.
De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren ‘open dagen’ voor kinderen en ouders.
Het bezoeken van de open dagen is een goede aanvulling op datgene wat op school verteld is.
Aansluitend melden de ouders hun kind, via de basisschool, aan bij de desbetreffende school voor
voortgezet onderwijs. Tegelijk wordt het advies van de school en de wens van de ouders en het
onderwijskundig rapport aan de betreffende school toegestuurd.
De ontvangende school beoordeelt de aanmelding aan de hand van de toegestuurde gegevens.
Bij deze beoordeling speelt het advies van de basisschool een centrale rol. De ouders krijgen zo spoedig
mogelijk bericht over de toelating. Het advies kan op verzoek van ouders naar boven toe bijgesteld worden,
als de eindtoets een hogere uitslag geeft dan aanvankelijk verwacht werd.
Op de website www.scholenopdekaart.nl staan de meest recente uitstroomgegevens van onze leerlingen in
het vervolgonderwijs. Ook de schooladviezen zijn op deze website terug te vinden.
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5.9

Handelingsgericht werken (HGW)

HGW is een werkwijze die we inzetten voor leerlingen of situaties met een hulpvraag.
Hierbij bekijken en bespreken we samen met de leerkracht, de ouders en de leerling wat zinvol en haalbaar
is om de situatie van en rondom de leerling te verbeteren. We leren van elkaar door naar elkaar te luisteren
en met elkaar in gesprek te gaan, zodat de leerkracht gericht kan handelen in de klas. Het team blijft zich
bekwamen in het beantwoorden van hulpvragen vanuit HGW. Oplossingsgericht denken en werken is daarbij
het uitgangspunt.
5.10

Dyslexie

Dyslexie is een hardnekkige stoornis bij het technisch leren lezen en/of spellen. Ondanks extra oefenen
blijven de problemen met lezen en/of spellen bestaan. We doen als school zelf geen aanvraag voor
onderzoek. Wanneer op grond van de didactische gegevens en de observaties van de groepsleerkracht
wordt vermoed dat er sprake is van dyslexie, bieden we ondersteuning en advies aan ouders, wanneer zij
onderzoek aanvragen.
Onze behandeling van kinderen met lees- of spellingsproblemen hangt niet van een dyslexieverklaring af.
Toch kan het voor sommige kinderen goed zijn om te weten of er sprake is van dyslexie. Het veelvuldig
extra oefenen zonder zichtbare resultaten is frustrerend en kan voor faalangstige gevoelens zorgen.
De wetenschap dat er sprake is van dyslexie kan in zo’n geval lucht geven aan de leerling, waardoor deze
weer beter in zijn/haar vel komt te zitten.
Leerlingen met lees- spellingsproblemen of (een vermoeden van) dyslexie krijgen in overleg met de
groepsleerkracht meer tijd voor het maken van toetsen, hulp bij het lezen van teksten, extra ondersteuning
ter bevordering van het technisch lezen, etc.
Wij maken gebruik van het dyslexieprotocol waarin aanwijzingen worden gegeven voor de begeleiding van
dyslectische kinderen in de klas.
Bij het verlaten van de basisschool geven we aan het voortgezet onderwijs door dat er bij de betreffende
leerling (waarschijnlijk) sprake is van dyslexie.
5.11

Route om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiebehandelingen

Uitgangspunten, toegang Ernstige Enkelvoudig Dyslexie (EED)
De gemeentelijke jeugdhulpplicht geldt voor de omvang van de huidige aanspraak die is gebaseerd op het
protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Enkel basisschoolkinderen in de leeftijd van 7t/m 12 jaar met
EED komen voor dyslexiezorg in aanmerking.
Rol van de school
Voordat er een doorverwijzing voor diagnostiek en eventueel behandeling van dyslexie plaatsvindt, moet de
school op basis van het vastgestelde protocol leesproblemen en dyslexie, allerhande terugkerende vormen
van metingen en begeleiding bij lees- en spellingsproblemen hebben uitgevoerd. Voor een toekenning van
een doorverwijzing is het dus van belang om vast te kunnen stellen dat deze stappen door het onderwijs ook
daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit is ingevoerd om te voorkomen dat er te veel leerlingen onnodig voor een
diagnose op vermoede dyslexie worden doorgestuurd. De resultaten van de metingen en de uitgevoerde
begeleiding zijn onderdeel van het leesdossier. De school geeft een verklaring af dat er een leesdossier
aanwezig is en dat er op basis van de scores in leesdossier een vermoeden is van EED.
Rol van ouders
Ouders doen een aanvraag bij de gemeente voor diagnostiek en geven hierbij een voorkeur voor een
instelling aan. Bij de aanvraag wordt de verklaring van school toegevoegd waaruit blijkt dat er een
leesdossier aanwezig is en dat er een vermoeden is van EED.
Rol van de gemeente
De gemeente toetst de aanvraag en kijkt of er een verklaring van school aanwezig is. Als deze aanwezig is
geeft de gemeente een beschikking af en doet een opdrachtbevestiging naar de instelling.
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Rol van het sociale wijkteam/ CJG-team
Aanmelding voor een doorverwijzing voor een diagnose en evt. behandeling van EED kan rechtstreeks via de
gemeente plaatsvinden. Dit omdat er bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) sprake is van een
enkelvoudige zorgvraag. Zodra er sprake is van meer complexe zorgvragen, waar dyslexie één van de
aandoeningen zou zijn, vindt nl. in principe geen EED behandeling plaats.
Juist bij deze complexere zorgvragen heeft het sociale wijkteam / CJG team een belangrijke rol als het gaat
om de brede intake en de vaststelling van de zorgvraag.
Doordat de behandeling van dyslexie vrij dicht op ons onderwijs van spelling en lezen zit, ontstaat er wellicht
eerder onduidelijkheid over de rol en taak van school en de behandelaar. Vandaar dat we hier wat nader op
in gaan.
Voor ouders dient duidelijk te zijn dat de behandeling van dyslexie plaatsvindt onder verantwoordelijkheid en
vanuit de expertise van de behandelaar (bijvoorbeeld IJsselgroep, Berkel B, Marant of Braams). De school
faciliteert hierbij waar nodig tijd voor de behandeling en waar mogelijk ook ruimte op school.
De school biedt leerlingen die extra hulp nodig hebben, deze hulp aan vanuit de eigen expertise, methoden
en werkwijzen. Wanneer er sprake is van externe hulpverleners dienen school en hulpverlening zo goed
mogelijk op elkaar aan te sluiten. Er mag zeker geen sprake zijn van conflicterende handelingswijzen of een
te grote belasting voor kinderen.
De leerkracht geeft aan welke extra hulp en extra oefening de leerling op school krijgt en eventueel in
opdracht van school thuis doet. Behandelaar en school stemmen af welke extra hulp en oefening door blijft
gaan vanuit school, eventueel via de ouders.
De ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de afstemming hierover. Eventueel kunnen zij school en
behandelaar met elkaar in contact brengen. De betrokkenheid van ouders is van groot belang voor het
slagen van de behandeling (vanwege de huiswerkbegeleiding). Zij kunnen het beste aangeven hoe het is
met de belastbaarheid van het kind is.
5.12

Meer- en hoogbegaafdheid

De individuele onderwijszorg beperkt zich niet alleen tot leerlingen met
leerachterstand, maar rekent hierbij ook de zorg voor kinderen die meer- dan
wel hoogbegaafd zijn. Wanneer er sprake is van een duidelijke voorsprong op
leergebied kiezen we ervoor om het kind leerstof aan te bieden in de vorm
van “compacten en verrijken”.
Bij de keuze van een verrijkingsprogramma zal de desbetreffende leerling de
gebruikelijke stof van de groep in compacte vorm volgen (bijv. met beperkte
instructie, geringe oefenstof).
De tijd die overblijft kan ingezet worden voor het verrijkingsonderwijs.
Wanneer er sprake is van een voorsprong van tenminste een half jaar, is het een optie om het kind te laten
versnellen naar een volgende groep. We kijken hierbij niet alleen naar de leereigenschappen van het kind,
maar ook naar sociale en emotionele vaardigheden, werkhouding, concentratie, taakgerichtheid. De intern
begeleider is altijd betrokken bij het besluit om al dan niet te gaan versnellen, evenals de ouders, de leerling
en de groepsleerkracht.
We vinden het belangrijk dat kinderen met (hoog)begaafde eigenschappen, kinderen ontmoeten die op
eenzelfde wijze leren en denken. PRO8 biedt de mogelijkheid voor hoogbegaafde kinderen om deel te
nemen aan een MICADO-groep. De school selecteert kinderen die in aanmerking kunnen komen; het besluit
voor de uiteindelijke deelname wordt genomen in overleg met de ouders. Meer informatie hierover heeft
onze IB-er.
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5.13

Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen

In de wet ‘Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen’ van 1999 is nog eens duidelijk aangegeven dat
ook langdurig zieke leerlingen recht hebben op onderwijs.
Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven
zo veel mogelijk doorgaat. Onderwijs hoort daar zeker ook bij.
Ook tijdens een ziekteperiode blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De
leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor begeleiding een beroep doen voor
ondersteuning door een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). Meer informatie is te lezen op de
website: www.ziezon.nl
5.14

Allergieën en medicijngebruik

Op het inschrijfformulier staat vermeld, dat wij op de hoogte gesteld willen worden van bijzondere gegevens
zoals medische gegevens, medicijngebruik op school, allergieën, enz.
Zonder een schriftelijke verklaring van u mag een leraar geen medicijnen aan een leerling verstrekken of een
medische handeling verrichten.
Bij de directeur kunt u een verklaring ophalen waardoor na ondertekening door u acties in het belang van de
leerling ondernomen kunnen worden. Waar nodig dienen ouders de leerkrachten te instrueren over de
toediening van de medicijnen.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de school goed geïnformeerd te houden.
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect geprikt wordt of iets dergelijks. Wanneer er meer nodig is dan een pleister of de
reguliere verzorging van een insectenbeet, zal de school altijd contact opnemen met de ouders of een
andere door hen aangewezen persoon.
Een enkele keer kan het voorkomen dat deze personen niet te bereiken zijn. De leerkracht maakt dan een
zorgvuldige afweging of een arts geconsulteerd moet worden.
Wanneer u het hiermee niet eens bent dient u dit aan te geven bij de groepsleerkracht van uw kind.
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Hoofdstuk 6 SCHOOLARTS, VERPLEEGKUNDIGE, LOGOPEDIE, JEUGDGEZONDHEIDSZORG

6.1

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. De een sneller dan de ander. Soms
soepel, soms met vragen of zorgen. Ouders en school staan er tijdens deze
periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
De JGZ volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren
tussen de 4 en 19 jaar. Samen met u en de school zorgt de JGZ ervoor dat
kinderen en jongeren zich zo gezond en goed mogelijk ontwikkelen. En als dat
nodig is, de juiste zorg krijgen.
De JGZ werkt in teams die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente
jeugdgezondheidszorg en een logopedist. Deze medewerkers hebben op verschillende momenten en op
verschillende manieren contact met u of de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een individueel
gezondheidsonderzoek of tijdens een inloopspreekuur. Maar ook tijdens een groepsvoorlichting of tijdens
een gesprek ter ondersteuning of verwijzing.
De JGZ of de GGD kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over
infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap.
Meer informatie hierover vindt u op de website: www.ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost-Gelderland is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt samen
met ondersteunende en hulpverlenende organisaties.
Heeft u vragen?
U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00
(alleen voor verzetten van afspraken en alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.
Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts.
Meer informatie hierover vindt u op de website: www.jouwggd.nl
6.2

Logopedie

Screening logopedie op school
Bij het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) van de kinderen van 5/6 jaar op school bekijkt de jeugdarts
of er problemen en/of vragen zijn over de spraak- en/of taalontwikkeling van een kind. Is dit het geval, dan
kan de jeugdarts in overleg met de ouder(s) het kind aanmelden voor een onderzoek door de logopedist.
Hebben ouders, leerkrachten of intern begeleider een vraag dan kunnen zij, ook buiten de reguliere
contactmomenten, een kind aanmelden voor onderzoek bij de logopedist.
Deze mogelijkheid van een logopedische onderzoek op verzoek geldt voor alle kinderen van de basisschool,
dus van groep 1 tot en met 8.
Aanmelden kan via de website http://ggdnog.nl/jeugdgezondheid/logopedie
Wilt u zelf direct met uw kind naar een logopedist?
Vanaf 1 juni 2011 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts voor logopedie. Het ministerie van
Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe
Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Komt U voor het eerst bij een logopedist zonder verwijsbrief dan vindt er
een vooronderzoek plaats om te kijken of U aan het juiste adres bent. Of deze screening wordt vergoed,
verschilt per zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over logopedische stoornissen en directe toegankelijkheid:
www.directnaardelogopedist.nl
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6.3

Het virtueel centrum voor jeugd en gezin in Bronckhorst

Iedere ouder heeft bij het opvoeden van zijn of haar kind weleens een vraag.
Veel gaat vanzelfsprekend, maar er kunnen momenten zijn dat u het even niet meer weet.
Wie helpt u dan het beste op weg? Er zijn zoveel organisaties. Daarom is er nu één centraal punt voor alle
vragen over opvoeden en opgroeien in Bronckhorst: Het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin ofwel
www.cjgbronckhorst.nl.
Dit digitale loket biedt informatie, advies en hulp bij opvoedvragen. Alle organisaties uit Bronckhorst die zich
met kinderen en jeugd bezighouden zijn hierin vertegenwoordigd.
U kunt er terecht met al uw kleine en grote vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren) in de
leeftijd van 0-23 jaar. Op de website vindt u misschien al een antwoord op uw vragen. Zo niet? U kunt uw
vraag ook mailen naar info@cjgbronckhorst.nl. U krijgt een persoonlijk antwoord terug.
Bellen kan ook: 0575-461100. Uw vragen worden direct beantwoord of doorverwezen naar iemand die u
kan helpen.
Wanneer er na het eerste contact meer ondersteuning nodig is, wordt er samen met u gezocht naar de
juiste hulp van de juiste organisatie. Ook informeert het CJG u over actuele cursussen en activiteiten bij u in
de buurt.
Betrokken organisaties zijn:
 Bureau Jeugdzorg Achterhoek
 Bibliotheek West-Achterhoek
 Gemeente Bronckhorst
 GGD Noord- en Oost-Gelderland
 IJsselgroep
 MEE Oost-Gelderland
 Samenwerkingsverbanden Doetinchem en Zutphen
 Sensire Maatschappelijk Werk
 Yunio
6.4

Het OnderwijsZorgLoket (OZL)

Het OnderwijsZorgLoket kan ingeschakeld worden door ouders en scholen met hulpvragen over de
afstemming van het onderwijs op de leerling en/of de thuissituatie.
Er wordt handelingsgericht gewerkt waarbij centraal staat welke hulp gewenst of nodig is voor het kind, de
leraar en/of ouders en wie die hulp het beste kan bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.swvdoetinchem.nl .
Het OnderwijsZorgLoket
Het Onderwijszorgloket (OZL) bepaalt de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs
(SBO) of het speciaal onderwijs (SO) en brengt hierover advies uit aan de directeur van het SWV. Het
bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of waar de leerling reeds ingeschreven staat,
vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het OZL van het SWV. Het OZL vraagt over de eventuele
toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het SO advies aan deskundigen.
Passende onderwijsplek
Ook kan het bevoegd gezag van de basisschool, de speciale basisschool of de
school voor speciaal onderwijs vragen aan het OZL wat de best passende
onderwijsplek voor een leerling is.
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Arrangementen
Binnen het SWV wordt een dekkende infrastructuur van arrangementen ingericht om aan alle leerlingen met
een extra ondersteuningsaanvraag een passend aanbod te bieden. Deze kunnen variëren van licht en
tijdelijk van aard tot intensief en langdurend. Als uitgangspunt geldt – waar mogelijk – dat de leerling
terugkeert naar de reguliere school of een lichtere vorm van ondersteuning.
6.5

Verwijsindex

Onze school is vanaf mei 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders
in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen
maken over een kind tussen de 0 en 23 jaar die zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere
hulpverleners een signaal afgeven over eenzelfde kind in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars
contactgegevens.
Zo kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, beter afstemmen en samenwerken in de
hulpverlening aan jeugdigen. Wanneer een kind wordt ingevoerd in de verwijsindex, worden de ouders
hierover geïnformeerd. Meer informatie over de verwijsindex is te vinden op www.verwijsindexachterhoek.nl.
6.6

Melding infectieziekten

Op school is de kans op besmetting met een infectieziekte niet ondenkbaar, omdat in een relatief beperkte
ruimte veel mensen elkaar ontmoeten. Ouders wordt gevraagd om in alle gevallen melding te doen van een
infectieziekte.
De school is verplicht om besmetting met een infectieziekte zo snel mogelijk door te geven aan de GGD en
maakt gebruik van de website van de GGD waarin staat hoe gehandeld dient te worden. Daarnaast kan zij
advies bij de GGD inwinnen.
De directie beslist op grond van de verkregen medische adviezen of een kind al of niet de school mag
bezoeken. Ons beleid ten aanzien van kinderen met krentenbaard (door de huisarts gediagnosticeerd) is, dat
kinderen pas weer op school mogen komen 2 dagen na het starten van een antibiotica behandeling of als de
blaasjes zijn ingedroogd of als de wond is bedekt.
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6.7

Hoofdluis en hoofdluisbrigade

Na elke vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. De data van deze controles
staan in de schoolkalender, zodat u uw kind(eren) hierop kunt voorbereiden.
U zou ons erg helpen als u op die dagen aan het volgende denkt:
 geen zand of glitters in het haar
 geen staartjes of vlechtjes
 geen gel
 niet uit voorzorg wassen met luizenshampoo
Bij groep 1 komt de hoofdluisbrigade in de klas. De oudere kinderen laten we meestal in kleine groepjes
komen. Laat ze eventueel gel meenemen, wij zetten de spiegel klaar!
Wat doen wij?
Eigenlijk controleren we niet op hoofdluis, maar op de aanwezigheid van neten.
De hoofdluis zelf is best lastig te vinden.
Wat doet u?
Als we bij een klasgenootje van uw kind neten hebben gevonden dan wordt u hierover geïnformeerd en zult
u zelf thuis uw kind heel nauwkeurig met een stofkam moeten controleren op hoofdluis. Het is mogelijk dat
uw kind wel hoofdluis heeft, maar nog geen neten. Doe dat nog diezelfde avond, want een luis die we niet
hebben gevonden, legt 's nachts haar eitjes (neten). En die komen na 7 tot 10 dagen weer uit.
Als we bij uw kind neten hebben gezien, krijgt u van ons telefonisch bericht. Omdat er meer bij komt kijken
dan alleen wassen met luizenshampoo en kammen, ontvangt u informatie over hoe u het beste kunt
handelen.
Ook verwijzen wij naar de website: www.ggdnog.nl.
In de groep waar hoofdluis is gevonden, komen we na twee weken opnieuw kijken. Tijdens die twee weken
controleert u het beste uw kind elke avond met een stofkam. Dan krijgt een eventuele luis geen kans om
eitjes te leggen. Probeer dit goed vol te houden, zodat we er als ouders samen voor zorgen dat de hoofdluis
geen kans krijgt.
Natuurlijk mag u de luizenbrigade ook altijd persoonlijk benaderen voor hulp of advies. Daar zijn we voor.
De ouders in de "luizenbrigade" hebben via de GGD scholing gehad. Op onze website kunt u vinden wie de
ouders van de luizenbrigade zijn.

Keijenborg

schoolgids 2019-2023

29

Hoofdstuk 7 DE OUDERS

7.1

Informatievoorziening

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond.
Tijdens deze avond geven de leerkrachten en de leerlingen aan de ouders informatie over het
jaarprogramma van het leerjaar, de methoden en werkvormen. Daarnaast ontvangt elk kind een folder,
waarin de informatie over de jaargroep beschreven staat.
De schoolgids, het rapport van uw kind(eren), uitnodiging voor ouderavonden, informatiebrieven etc.
worden via de kinderen meegegeven naar huis. Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via de website.
Schoolkalender, schoolgids en nieuwsbrief zijn bovendien in te zien op onze
website: www.bernardusschoolkeijenborg.nl
Tevens heeft de St. Bernardusschool een Facebookpagina. Alleen van kinderen waarvan wij schriftelijk
toestemming hebben gekregen van de ouders, plaatsen wij foto’s op onze website en Facebookpagina.
Er zijn kinderen bij ons op school, van wie de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om
beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Het rapport wordt aan uw
kind(eren) meegegeven. In principe worden voor een ouderavond beide ouders uitgenodigd voor een
gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken op verzoek van de
ouders. De data kunt u vinden in de schoolkalender en op de website van de school.
Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.
Meer informatie hierover staat op de website van PRO8: www.pro8.nu
7.2.

Contact ouders/ school

We hechten veel waarde aan goede contacten tussen de leerkracht(en) en u over uw kind(eren). U kunt
hiervoor een afspraak maken met een leerkracht als het gesprek meer inhoudt dan een mededeling. Naast
de informatieavond zijn er dit jaar ook ouder-start-gesprekken en zullen er 4 momenten in het schooljaar
zijn waarop er (vervolg)afspraken gemaakt kunnen worden. Bij de entreehallen van de school hangen grote
prikborden, waarop u informatie kunt lezen. Bij de kleuteringang hangt tevens informatie over het thema
waarmee op dat moment wordt gewerkt.
7.3
Communicatie via Parro-App
Sinds maart 2019 maakt de Bernardusschool gebruik van de Parro-App, als communicatiemiddel tussen
school en ouders. Alle ouders krijgen een inlogcode waarmee ze toegang krijgen tot de groep(en) van hun
kind(eren). In de Parro-app zet de leerkracht mededelingen die gelden voor zijn of haar groep. Ook de
activiteitenkalender heeft een plaats gekregen in de Parro-App. De Parro-App is een onderdeel van het
administratiesysteem Parnassys.
7.4

Publicatie van foto’s op de website van de school

Als school hebben we te maken met de wet op de privacy. Bij inschrijving van hun kind geven ouders aan
welke gegevens wel of niet gedeeld mogen worden met derden. Dat geldt ook voor het plaatsen van foto’s
op website of social media. Het wijzigen van deze privacy voorkeuren kan op elk gewenst moment. We doen
ons uiterste best om foto’s die mogelijk vragen oproepen niet te publiceren. Toch kan het voorkomen dat
een foto naar uw mening beter niet geplaatst kan worden. Wilt u in dat geval zo spoedig mogelijk contact
met de leerkracht van uw kind of de directeur opnemen?
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7.5

Schoolverzekering

Met ingang van 1 januari 2014 heeft PRO8 een bovenschoolse collectieve ongevallenpolis afgesloten. Deze
verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in
schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.
N.B.: Een schoolreisje wordt gezien als een evenement in schoolverband. Dit is dus gedekt op de polis (geldt
ook voor het buitenland)!
Denkt u bij het woord ongeval nu niet aan schade, welke door schuld van uw kind wordt veroorzaakt aan
anderen. U zult daarvoor ongetwijfeld zijn verzekerd middels een door u afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA-verzekering). Materiële schade is via school niet te verzekeren.
Lees meer over verzekeringen en aansprakelijkheid op www.pro8.nu, onder het kopje “ouders’.
7.6

De buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang De Speelweide verzorgt voor onze school buitenschoolse opvang. De Speelweide is een
kleinschalig kinderdagverblijf in het buitengebied van Keijenborg en biedt de kinderen een huiselijke en
gezellige opvangplek.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.despeelweide.com
Kinderopvang De Speelweide
Steenderenseweg 25
7255 KC Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 465 351
Email info@despeelweide.com

De BSO (buitenschoolse opvang) van Kinderopvang Humanitas is een vertrouwde plek waar een kind zich
welkom voelt en zichzelf kan zijn. Maar waar ook van alles te beleven is na schooltijd. Kinderopvang
Humanitas biedt naschoolse opvang en vakantieopvang aan in Hengelo Gld.
De gezellige BSO PretLab bevindt zich op Sarinkkamp 1 in Hengelo Gld, grenzend aan sporthal De Kamp.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur.
Kinderen van scholen buiten Hengelo kunnen met de taxi naar de BSO komen. Tijdens de schoolvakanties is
de BSO open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Ook als u interesse heeft voor
BSO op woensdag of vrijdag kunt u zich melden. Wilt u eens vrijblijvend een kijkje nemen in onze BSOruimten, dan kunt u bellen met BSO PretLab tel. 074-2051541 om een afspraak te maken voor een
bezoekje. Belangstellenden voor BSO kunnen contact opnemen met het regiokantoor tel. 0314-711115.

Keijenborg

schoolgids 2019-2023

31

7.7

De ouderraad (OR)

Het doel van de ouderraad is het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen ouders en school.
De leden van de ouderraad worden tijdens de algemene jaarvergadering door de ouders gekozen.
De organisatie is vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. De taken worden onder de leden
van de ouderraad verdeeld. Samen met het team van de Bernardusschool, organiseert de OR activiteiten op
en rond de school.
De ouderraad vergadert zes tot acht keer per schooljaar. Bij deze vergadering is een afvaardiging van het
team aanwezig en op uitnodiging de directeur. Aan het begin van het schooljaar organiseert de ouderraad
een algemene ledenvergadering.
Alle ouders van wie het/de kind(eren) op onze school zit(ten) én de ouderbijdrage betalen, zijn lid van de
ouderraad. Het contact van de ouderraad met de ouders bestaat uit:
 Aanwezig zijn op ouderavonden om zo te luisteren naar datgene wat bij ouders/ verzorgers leeft over
opvoeding en onderwijs;
 Zelf avonden organiseren, onder andere de jaarvergadering en eventueel thema-avonden;
 Het mede verzorgen van de luizenbrigade en excursiebegeleiding;
 Mede organiseren van festiviteiten zoals sinterklaas, Kerstmis, Pasen en andere bijzondere
gelegenheden.
Ouderbijdrage
Ouders wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de kosten die worden gemaakt door de oudervereniging
en de activiteiten die ze mede organiseren. Ouders worden bij de inschrijving van hun kind(eren) op school
gevraagd of zij akkoord gaan met de vrijwillige betaling van de ouderbijdrage.
Momenteel is de ouderbijdrage € 35,00 per kind per schooljaar. Wijziging van dit bedrag kan alleen tijdens
de algemene ledenvergadering. Tevens wordt dan verantwoording afgelegd aangaande de ondernomen
activiteiten en het financiële beleid van het afgelopen schooljaar. Van de ouderbijdrage worden o.a. de
volgende kosten betaald: verenigingskosten, ouderavonden, sprekers, sinterklaasfeest, kerst- en paasviering
en het schoolreisje. Indien nodig wordt een extra bijdrage gevraagd voor een schoolreisje. Voor de kosten
van het schoolkamp van groep 8 wordt een afzonderlijke bijdrage gevraagd.
Samenstelling OR
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en vier leden. Op onze website
kunt u vinden welke ouders de lid zijn van de ouderraad.
7.8

De Medezeggenschapsraad (MR)

Bij sommige belangrijke beslissingen moet de directeur eerst de ouders en het personeel raadplegen en dit
gebeurt via de MR. Er zijn zaken waarover de directeur de MR alleen informeert en er zijn zaken waar de MR
toestemming moet geven voordat we aan de uitvoering van plannen mogen beginnen. De school en de MR
werken samen in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn of haar eigen expertise
heeft. Het is belangrijk om als ouders en school van elkaar te blijven weten wat er speelt en waar
prioriteiten en mogelijkheden liggen. Zo blijven we ook werkelijk "samen in beweging".
De MR van onze school bestaat uit vijf leden: drie ouders en twee leerkrachten.
Wat is nou eigenlijk de inbreng van de MR?
Alle scholen in Nederland mogen tegenwoordig het geld dat zij van de overheid beschikbaar krijgen,
nagenoeg naar eigen inzicht besteden.
Hierdoor hebben scholen veel meer zelfstandigheid en handelingsvrijheid dan vroeger.
Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende controle en sturing is, zodat de beschikbare gelden werkelijk
goed besteed worden aan het onderwijs, heeft de minister die over onderwijs gaat medezeggenschap
ingevoerd.
De directeur van ‘onze’ school en stichting PRO8 waartoe de Bernardusschool behoort, mogen dus niet
zomaar hun gang gaan: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn zij verplicht eerst de ouders en het
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personeel te raadplegen.
Dat gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MR).
Er zijn




verschillende soorten beslissingen
Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar de MR kan deze informatie wel vaak goed
gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.
Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de schoolleiding dit zomaar
overneemt. De directeur kan het advies van de MR naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren.
De meeste formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de
schoolleiding aan de uitvoering hiervan mag beginnen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en de vaststelling van
o.a. het schoolplan, onderwijstijd en formatie (groepsverdeling).
Gaat het in de MR ook over onderwijs?
In Nederland mogen scholen zelf bepalen hoe ze het onderwijs inrichten.
De MR heeft geen invloed als het gaat om de dagelijkse uitvoering, maar als het over beleid gaat, heeft de
MR wel een belangrijke stem.
Onze MR kiest bijvoorbeeld geen reken- of leesmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en
de schoolleiding.
Evenmin mag de MR zich bemoeien met de overgang van leerlingen naar de volgende klas of de keuze
welke leerkracht voor welke klas komt te staan.
De onderwerpen waar de MR wél over meepraat, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse
praktijk van het onderwijs.
Voorbeeld: indien een school extra veel aandacht geeft aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet
daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel - allebei punten waarover de
MR volop meepraat.
De dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR, maar het meepraten over
beleidszaken kan al wel directe gevolgen hebben op het soepel verlopen van die dagelijkse gang van zaken.
Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.
Wat kan de MR afdwingen?
In de meeste scholen is het poldermodel ‘we komen er samen wel uit’ een manier van omgaan tijdens
besprekingen tussen medezeggenschapsraad en directie.
Toch kan het voorkomen dat de neuzen echt niet dezelfde kant op komen te staan. Wat dan?
De schoolleiding hoeft adviezen van de MR niet op te volgen; dat is de ingebouwde beperking van
adviesrecht.
Het instemmingsrecht dat de MR op sommige punten heeft, lijkt een krachtiger middel.
Anders gezegd: zolang de MR instemming weigert, mag de directie haar voornemens niet uitvoeren.
Medezeggenschap is wat anders dan zeggenschap en er moet altijd redelijk overleg zijn met respect voor
elkaars standpunten, vindt de wetgever.
Blijkt een meningsverschil niet in eigen huis oplosbaar, dan kan het worden voorgelegd aan de
geschillencommissie.
Het afdwingen van een bepaalde beslissing is vrijwel onmogelijk; wel kan de MR altijd eisen dat hij mee mag
praten, want de wet is hierover duidelijk: de MR mag over alle schoolzaken spreken met de schoolleiding.
De school en de MR werken samen in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid, waarbij eenieder zijn
of haar eigen expertise heeft. Het is prettig om in een vroegtijdig stadium met elkaar te spreken over de
ontwikkelingen en het beleid van de school. Het is belangrijk om als school en als ouders van elkaar te
blijven weten wat er speelt en waar prioriteiten liggen.
Zo blijven we ook werkelijk ‘samen in beweging’.
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De leden van de medezeggenschapsraad
Vragen van ouders, opmerkingen, ideeën of adviezen neemt de medezeggenschapsraad graag mee in een
van de zes jaarlijkse bijeenkomsten. Ze helpen zeker mee aan het richting geven aan het beleid van de
school, hiervoor mag u de leden van de MR uiteraard altijd benaderen. De vergaderdata en de leden van de
MR kunt u vinden op de website van de school.
Verkiezingen voor de MR worden in april voorbereid en vinden plaats in juni. Hiervoor ontvangen alle
personeelsleden en ouders een uitnodiging zich als kandidaat verkiesbaar te stellen.
Verder is namens de school een leerkracht afgevaardigd in de personeelsgeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting PRO8.
7.9


Overige onderwerpen
Gevonden voorwerpen

In de hal bij het lokaal van groep 8 staat een kist voor de gevonden voorwerpen. Voor de zomervakantie
wordt de inhoud op de speelplaats (bij goed weer) of op een tafel in de hal uitgestald. De voorwerpen die
achterblijven gaan vervolgens naar een goed doel.


Inzamelen batterijen

Oude batterijen worden door de school verzameld.
De verzamelcontainers staan bij leerling-ingang van groep 3 t/m 8. Deze verzamelcontainers worden
regelmatig geleegd. De ouderraad besteedt de ontvangen vergoeding in de vorm van punten voor cadeaus
dan wel geld aan de kinderen.
 Bag2school kledinginzamelingsactie
In het voor-en najaar zamelen we oude kleding, schoenen, tassen enz. in. Per kilogram levert dit de school
een bedrag op, dat wordt gebruikt voor het aanschaffen van buitenspelmateriaal en het opknappen van het
schoolplein.


Mobiele telefoons

Het is de kinderen niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen naar school.
Wanneer dit vanuit de thuissituatie toch nodig is, maken we hiervoor natuurlijk een uitzondering. Hierover
nemen de kinderen een briefje van de ouders mee naar de groepsleerkracht. De telefoon wordt onder
schooltijd uitgezet en bij de juf of meester ingeleverd.
 Schoolfotograaf
Jaarlijks worden de kinderen en de groepen gefotografeerd. In de jaarkalender staat op welke de fotograaf
komt en wat voor soort foto’s gemaakt worden.
 De Klepper
De Klepper, het plaatselijke krantje van Keijenborg en omstreken, komt een aantal keer per jaar uit.
Om de beurt zijn er een of twee groepen die kopij aanleveren, voor de twee binnenpagina’s van de Klepper.
De Klepper wordt door de redactie huis aan huis bezorgd in Keijenborg.
 Schoolpen
De school stelt eenmalig aan ieder kind een vulpen ter beschikking. Mocht een kind deze pen kwijtraken of
mocht de vulpen stuk gaan door verkeerd gebruik, dan dient u via de school een nieuwe pen à € 4,25 te
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kopen. Op school wordt door de kinderen geschreven met een potlood en/of deze vulpen. De leraar geeft
aan welk schrijfmateriaal gebruikt wordt.
 Traktaties
Ieder kind dat jarig is, mag dat natuurlijk op school vieren. Wilt u bij het trakteren rekening houden met
kinderen die een voedselallergie hebben?
Onze voorkeur gaat uit naar een kleine, gezonde traktatie.


Uitnodigingen en kerstwensen

Het is niet de bedoeling dat kinderen de uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes of de kerstwensen uitdelen
in de klas. Dit om te voorkomen dat kinderen zich buitengesloten kunnen voelen.
 Verkeersveiligheid
Rond de schoolstart- en eindtijden is het erg druk rond de school. Wilt u tijdens die tijden de
St. Bernardusstraat alleen in rijden vanaf de Pastoriestraat en dan alleen links parkeren. Vervolgens kan via
de Teubenweg de straat weer verlaten worden. Wij verzoeken u om bij het in- en uitstappen goed te letten
op de veiligheid van die kinderen en van andere weggebruikers.
Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert, gebruik maken van de autogordel.
De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage
snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen. Bovendien let de politie er in bepaalde
periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken.
 Het vervoer van kinderen
Vanaf 1 maart 2006 zegt de wet het volgende:
-

Kinderen (iedereen onder de 18 jaar) kleiner dan 1 meter 35: goedgekeurd kinderzitje verplicht;
Kinderen groter dan 1 meter 35 en volwassenen: autogordel en zo nodig ook een goedgekeurd
kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken;

-

Kinderen groter dan 1 meter 35 mogen voorin de auto zitten, mits de autogordel gedragen wordt!
Voor het vervoer van andere kinderen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Tot circa 50 kilometer
mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met
gebruik van de gordel;
Laat kinderen gebruik maken van een zittingverhoger als de gordel over de hals loopt in plaats van over
de schouder. Dus ook als een kind groter is dan 1 meter 35;
Neem kinderen nooit op schoot, of u nu voorin of achterin zit of u nu wel of geen gordel draagt;
Volwassenen mogen alleen dan kinderen vervoeren indien zij zich aan bovenstaande regels houden;
u dient te beschikken over een inzittendenverzekering.

-

7.10

Buitenschoolse of andere activiteiten

Hieronder volgt een aantal activiteiten waaraan ouders op school kunnen meewerken:
-

Zitting nemen in de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad;

-

Hulp bij onderwijsactiviteiten;
Werkgroepen voor sinterklaas, kerst en Pasen, schoolfoto’s via de ouderraad;
Hulp bij het vervoeren en begeleiden van kinderen bij excursies en schoolvoorstellingen;
Assisteren bij de hoofdluiscontrole;
Onderhoudswerkzaamheden in en om de school.
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Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek wordt jaarlijks extra aandacht geschonken aan leesplezier rondom het
landelijk gekozen thema. Verdere informatie volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief of Parro-App.


Sinterklaasfeest

De Sint met zijn pieten komen ook bij onze school op bezoek.
Zij bezoeken de groepen 1 t/m 5 en delen daar cadeautjes uit.
In de groepen 6, 7 en 8 worden lootjes getrokken.
Sinterklaas en zijn pieten komen ook even langs in deze groepen.
Verdere informatie volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief of Parro-App.


Kerstmis

We vieren kerst met de hele school. Dit doen we ieder jaar weer op een andere manier waarbij een
gezamenlijke maaltijd vaak een onderdeel is. Het samen zijn in de sfeervolle kersttijd is altijd een bijzondere
viering op onze school. Verdere informatie volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief of Parro-App.


Paasviering

We vieren Pasen met de hele school. We hebben dan een heerlijke Paaslunch op school. Verder besteden
we deze week aandacht aan het verhaal rondom Pasen. Verdere informatie volgt te zijner tijd via de
nieuwsbrief of Parro-App.


Verjaardagen van de juf of meester

De verjaardag van de juf of meester is een feestdag voor de kinderen. Als er meerdere leerkrachten in een
groep werken worden de verjaardagen gezamenlijk gevierd. Het is niet de bedoeling, dat u veel kosten
maakt bij de attentie voor de jarige leraar; een mooie tekening of een knutselwerkje worden juist
gewaardeerd.


Sportdag

Rond Koningsdag organiseren wij voor de hele school een sportdag. Meer informatie hierover ontvangt u
tegen die tijd.
 Activiteiten rond een thema
In alle groepen worden activiteiten rond een thema
georganiseerd. Er wordt bijvoorbeeld een herfsttocht
gehouden of de kinderen brengen een bezoek aan de
boerderij of de bakker, maar ook een bezoek aan een
lokaal museum of bedrijf.
 Schoolvoetbaltoernooi
De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Hengelo (Gld) nemen
elk jaar deel aan het schoolvoetbaltoernooi. Inzet is het zich plaatsen voor deelname aan de regionale
wedstrijden en daarna voor het landelijk schoolvoetbalkampioenschap.
Ondanks de naam van het toernooi is dit geen activiteit die de school organiseert. Het trainen en het vervoer
worden door ouders, leerlingen en vrijwilligers geregeld.
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 Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Er is gekozen voor het begin van het
schooljaar omdat o.a. de band die ontstaat tijdens zo’n kamp van meerwaarde is voor de rest van het
schooljaar. De kosten hiervoor worden apart door de ouders betaald. Daarnaast zamelen de kinderen van
groep 8 middels ‘heitje voor karweitje’ geld in voor een extra activiteit tijdens het kamp.
 Schoolreisje
De kinderen gaan elk schooljaar op schoolreisje. Een commissie bestaande uit leerkrachten en ouders van
de ouderraad kiest een geschikte bestemming. Afhankelijk van de bestemming wordt er per leerling een
eigen bijdrage gevraagd.


Bibliotheek

De bibliotheek organiseert in samenwerking met de scholen steeds meer activiteiten voor kinderen.
Een aantal van deze activiteiten is:
- Met een groep naar de bibliotheek. Hierbij wordt voorgelezen en uitleg gegeven over het zoeken en
lenen van een boek;
- Een ontmoeting met een kinderboekenschrijver/schrijfster;
- Uitleg krijgen hoe je met de computer informatie over boeken en over onderwerpen kunt vinden.
Onze school maakt ook gebruik van de diensten van de bibliotheek. Daarnaast heeft de Bernardusschool
sinds 2017 een eigen schoolbibliotheek. Bij het actueel houden van de van de boeken en het uitleensysteem,
wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek. We vinden het belangrijk dat alle kinderen veel leesplezier
beleven en daardoor veel leeskilometers gaan maken.
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Hoofdstuk 8 REGELINGEN

8.1

De klachtenregeling

Binnen stichting PRO8 is een klachtenregeling, die ook geldt op onze school. Indien iemand een probleem of
klacht heeft, wordt ervan uitgegaan dat deze eerst besproken wordt met de rechtstreeks betrokkene(n). Als
dat niets oplevert, kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van de school. De
contactpersoon kan o.a. doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar een onafhankelijke klachtencommissie. Wie contactpersoon is voor onze school kunt u vinden op onze website. Meer informatie over de
klachtenregeling en de extern vertrouwenspersoon, kunt u lezen op de website van PRO8, onder het kopje
ouders/ klachtenregeling.
8.2

Vakanties en andere vrije dagen

De schoolvakanties zijn volgens de landelijke vakantieregeling. Op onze school geldt de vakantieregeling
van de regio Midden. Daarnaast zijn er nog een aantal restdagen die de school zelf kan invullen.
In de schoolkalender staan alle vakanties en vrije dagen vermeld. De schoolkalender wordt aan het begin
van elk schooljaar digitaal naar alle ouders verstuurd. Daarnaast staat er een actuele versie op onze website.
8.3

Regelingen m.b.t. leerplicht

Leerplicht
In de leerplichtwet staat dat alle kinderen die in Nederland wonen vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar
waarin ze 16 worden, leerplichtig zijn. Dat betekent dat ze bij een school moeten staan ingeschreven en er
de lessen volgen. Ook is vastgelegd hoeveel uren de kinderen gemiddeld naar school moeten. Bij het maken
van de jaarplanning en het vakantierooster is hiermee rekening gehouden.
Melding afwezigheid
Kinderen moeten de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben om op de basisschool te worden toegelaten.
De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar
geworden is. Dan gelden voor hen de leerplichtregels. Dat betekent dat ze bij een school moeten staan
ingeschreven en er de lessen volgen volgens het rooster.
Wanneer uw kind door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet op school kan komen, verzoeken
wij u dit vóór schooltijd te melden. Het is voor de school van belang te weten waar de kinderen zijn tijdens
de lesuren.
Verlof buiten schoolvakanties
In bijzondere gevallen is het mogelijk om verlof te vragen:
 Buitengewoon verlof;
 Verlof voor buitenschoolse ondersteuning.
Sinds 1 augustus 2005 is er een nieuwe interpretatie van de Verlofregeling basisschoolleerlingen van kracht.
De afspraken zijn in het directieberaad van de voormalige gemeente Hengelo Gld en in samenspraak met de
leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst tot stand gekomen.
Aanvragen voor buitengewoon verlof moeten schriftelijk tijdig worden aangevraagd bij de directeur.
Hiervoor kunt u op school een formulier krijgen. De directie beoordeelt de verlofaanvraag (toetst de
aanvraag aan de leerplichtwet) en geeft zo spoedig mogelijk een reactie.
De minister verbiedt het geven van verlof ten aanzien van vakantiedagen tijdens de schooldagen.
Uitzonderingen worden slechts gemaakt voor personen die door middel van een werkgeversverklaring
kunnen aantonen, dat zij onmogelijk op een ander tijdstip vakantie kunnen opnemen.
Wij verzoeken u echter alleen in bijzondere gevallen gebruik te maken van deze verlofregeling.
Het is vaak erg vervelend als een leerling er gedurende bepaalde periodes niet is; denkt u daarbij aan de
afname van toetsen voor het leerlingvolgsysteem. Voor de leerkracht en de organisatie brengt dit veel extra
werk met zich mee.
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Verlof voor buitenschoolse ondersteuning
Aanvragen voor buitenschoolse ondersteuning (fysiotherapie, logopedie, medisch psychologisch of didactisch
onderzoek, medische psychologische of didactische begeleiding) moeten schriftelijk worden aangevraagd bij
de directeur. Hiervoor kan eveneens bovengenoemd verlofformulier gebruikt worden. Bij afgifte van dit
verzoek worden afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met de gemiste lessen en hoe zal worden
geprobeerd achterstanden te voorkomen.
Bij ondertekening van de aanvraag nemen ouders zelf de verantwoordelijkheid op zich gedurende de tijd dat
het kind niet op school kan zijn en vrijwaren het bestuur voor aansprakelijkheid gedurende deze tijd.
Bevoegdheid directeur
De directeur is bevoegd om:
1. Vakantieverlof te verlenen (1 x per schooljaar en maximaal 10 dagen) indien de specifieke aard van het
beroep van een van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
2. Verlof te verlenen in geval van andere gewichtige omstandigheden (maximaal 10 dagen). Indien het
verlof wordt verleend voor meer dan 10 schooldagen per jaar beslist de leerplichtambtenaar van de
woongemeente van de jongere nadat de directeur gehoord is.
Wanneer wordt geen verlof verleend:
 Voor familiebezoek in het buitenland;
 Voor vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 Voor vakantie in verband met een gewonnen prijs;
 Voor vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 Bij uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
 Voor eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte;
 Voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 Voor deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Wanneer kan wel verlof worden verleend (gewichtige omstandigheden):
 Voor verhuizing;
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed of aanverwanten (bijvoorbeeld oom of tante);
 Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
 Bij 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 Bij het 25-,40- en 50-jarige ambtsjubileum
 Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden
opgemaakt. Indien ouders geen toestemming hebben gekregen voor vakantieverlof en vervolgens toch
weggaan of de leerling ziekmelden, dan dient dit gemeld te worden bij de leerplichtambtenaar zodat er
proces-verbaal opgemaakt kan worden.
De gehele regeling staat vermeld op de website van de gemeente Bronckhorst.

Keijenborg

schoolgids 2019-2023

39

8.4 Aanmelding, inschrijving, schorsing en verwijdering
Aanmelding/ inschrijving
Het is voor de school prettig als kinderen vroegtijdig worden aangemeld. Wij adviseren om dit te doen rond
de derde verjaardag; maak hiervoor een afspraak met de directeur van de school.
Naast het geven van informatie over de school krijgt u een rondleiding door het gebouw.
Aan het eind van dit gesprek ontvangt u de schoolgids & schoolkalender en het inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier wordt thuis ingevuld en teruggebracht naar de school. De inschrijving wordt daarna
verwerkt in de leerlingenadministratie.
Enkele weken voordat het kind voor de eerste keer op school komt, wordt uw kind uitgenodigd om een paar
dagdelen mee te draaien in groep 1. Een voorwaarde voor toelating is, dat uw kind zindelijk is.
Deze gewenningsperiode is niet van toepassing bij instroom in een hogere groep. Natuurlijk maken we ook
dan afspraken om het instromen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De beslissing over inschrijving van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag
weigert een leerling in te schrijven, deelt het de reden van die weigering schriftelijk aan de ouders mee.
Toelating van een leerling afkomstig van een school voor speciaal basisonderwijs vindt slechts plaats in
overeenstemming met de ouders en het bevoegd gezag van de desbetreffende school.
Kinderen afkomstig van andere basisscholen kunnen worden toegelaten na overlegging van een
overdrachtsrapport opgesteld door de directeur van de aanleverende school. Een basisschool mag geen
kinderen die jonger zijn dan 4 jaar inschrijven (artikel 39, lid 1 Wet op Primair Onderwijs); ook niet als die
leerlingen niet worden meegeteld. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen bij wijze van gewenning ten
hoogste 5 dagen (10 dagdelen) worden toegelaten: in de zin der wet zijn het geen leerlingen.
Schorsing
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van een leerling
direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of het herhaald negeren van schoolregels.
Het bestuur schorst een leerling voor een beperkte periode en dit vindt in principe pas plaats na overleg met
de leerling, de ouders en de groepsleraar. De ouders ontvangen van het bestuur schriftelijk het besluit tot
schorsing. Het bestuur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor.
Verwijdering
De beslissing om een leerling van school te verwijderen gebeurt niet van de ene op de andere dag.
Vaak is er al heel wat aan voorafgegaan (ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen
leerling en school en/of ouder en school), maar hebben allerlei afspraken en genomen maatregelen niet
geholpen. Bij verwijdering handelt het bevoegd gezag conform de regels vermeld in ons pestprotocol.
Voor meer informatie over schorsing en verwijdering ligt het PRO8 protocol ‘Ordemaatregelen’ ter inzage op
school.
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Hoofdstuk 9 NAMEN EN ADRESSEN

9.1

Het schoolbestuur

Schoolbestuur
Secretariaat

: Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8
: Lohmanlaan 23
7003 DJ Doetinchem
Telefoon 0314 – 653400
E-mail: info@pro8.nu
Website www.pro8.nu

Voorzitter College van bestuur

: Mevrouw L. Hermsen

Raad van Toezicht

: Zie website www.pro8.nu

9.2

: Bernardusschool
St. Bernardusstraat 2
7256 AP Keijenborg

School

telefoon: 0575 - 461820
e-mail: info@bernardusschoolkeijenborg.nl
website: www.bernardusschoolkeijenborg.nl

9.3

Externe contacten

Voor stages van de studenten doen de PABO Hogeschool Iselinge, Hogeschool Arnhem/Nijmegen en het
Graafschap college een beroep op de scholen in onze regio.
Ook op onze school lopen studenten stage in verschillende groepen.
Samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem en OnderwijsZorgLoket (OZL)
Website www.swvdoetinchem.nl
E-mail secretariaat@swvdoetinchem.nl
ozl@swvdoetinchem.nl
Onderwijsinspectie

Inspectie van het onderwijs
Website www.onderwijsinspectie.nl
Loket onderwijsinspectie 088-6696060

Vertrouwenspersoon PRO8

Yvonne Kamsma
088 - 093 18 88

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar:
http://www.pro8.nu/index.php/ouders/klachtenregeling
Meldpunt vertrouwensinspecteurs Bij (een vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag kan
de landelijke vertrouwensinspecteur ingeschakeld worden:
Telefoon 0900 – 111 3 111
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GGD Noord- en Oost-Gelderland

Centraal adres
Postbus 3
7200 AA Zutphen
Telefoon: 088 - 4433000
Website www.ggdnog.nl
Het JGZ-team bestaat uit: jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, sociaal verpleegkundige en een logopediste

Virtueel Centrum Jeugd & Gezin

Keijenborg

telefoon 0575 - 461100
Website www.bronckhorst.nl/home/sociale-teams_45263/
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