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Geachte ouders,
Met genoegen presenteren wij u de schoolgids 2016, van de openbare daltonbasisschool
Het Valkhof.
In deze gids wordt toegelicht hoe de dingen er op onze school aan toe gaan en waarom.
Daarnaast bevat het veel praktische informatie.
De schoolgids bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is samengesteld door de Algemene Directie Openbaar Primair
Onderwijs Noordenveld en bevat informatie die van toepassing is op alle openbare
basisscholen in de gemeente Noordenveld.
Het tweede deel bevat informatie die specifiek voor Het Valkhof geldt.
Door deze splitsing kan het soms voorkomen dat u beide delen moet raadplegen.
Achterin de gids vindt u een inhoudsopgave.
U ontvangt de papieren versie van de schoolgids nog maar eens in de vier jaar. Een
jaarlijks bijgewerkte digitale versie is ieder jaar van onze website te downloaden.
Daarnaast ontvangt u jaarlijks een praktische "Jaargids", waarin de jaarlijks
veranderende onderwerpen staan, zoals roosters, vakantiedata e.d.
Gedurende het hele schooljaar zullen wij u van actuele zaken op de hoogte houden via
onze wekelijkse nieuwsbrief de "Valkinfo".
Blijven er toch nog vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij de groepsleerkrachten
en de schoolleiding, of bij de leden van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
Wij hopen dat uw kind(eren) en uzelf onze school met veel plezier zullen bezoeken.
Mede namens

de leerkrachten, het ondersteunend personeel en
de ouders van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging

Coos Boerma,
directeur
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1. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Het bestuur van het openbaar primair onderwijs Noordenveld wordt gevormd door het College van
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld. De beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling, ligt in handen van de algemene directie
openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld.
In de gemeente Noordenveld zijn 13 openbare scholen voor basisonderwijs, waaronder 1 informele
samenwerkingsschool en 1 school voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er ca. 2200 leerlingen
die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Noordenveld. Er is altijd een
goede openbare basisschool bij u in de buurt waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en
iedere school een uniek onderwijsaanbod heeft.
Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar, zonder onderscheid te
maken naar godsdienst of levensbeschouwing. Elke school is zo ingericht, dat in beginsel ieder kind
binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kan doorlopen. Het onderwijs is
afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op de
ontwikkeling van verstandelijke, sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden en het
aanleren van de noodzakelijke kennis. Op deze manier wordt mede de basis gelegd voor het volgen
van passend aansluitend voortgezet onderwijs voor elk kind.
Binnen het openbaar basisonderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren
samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse
onderwijspraktijk terug te vinden zijn.
Op alle scholen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. In onze scholen
vinden we het belangrijk u als ouders serieus te nemen, ook bij eventuele klachten. We willen graag
dat u meedenkt over het beleid van de school en we weten zeker dat uw hulp gewaardeerd wordt bij
diverse activiteiten.
De school van uw kinderen houdt u op allerlei manieren op de hoogte van schoolse zaken. Naast
deze schoolgids is het schoolplan het document waarin u het beleid van de school kunt lezen. Op
bovenschools niveau is er een beleidsplan samengesteld met daarin het geformuleerde beleid op
bestuursniveau. Van alle beleidsdocumenten zijn exemplaren op school aanwezig en liggen voor u
ter inzage.
Wij hopen dat deze schoolgids bijdraagt aan een goede schoolperiode van uw kind(eren).
Albert Eising
Algemene Directeur Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

5

openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden

schoolgids 2016

2. Adressen
Gemeente Noordenveld
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, Roden
Postadres: Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon: 14050
Mail: postbus@gemeenteNoordenveld.nl
Internet: www.gemeentenoordenveld.nl
Algemene directie Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
Bezoekadres: Groene Zoom 16, Roden
Postadres: Postbus 21, 9300 AA Roden
Telefoon: (050) 4065780
Mail: administratie@onderwijs-noordenveld.nl
Internet: www.onderwijs-noordenveld.nl
Onderwijsinspectie
Op verzoek van de inspectie plaatsen we de volgende gegevens.
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

3. Beleid en organisatie
Aanmelding en toelating
Ouders van leerlingen die in de loop van het komende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen in
februari van de gemeente Noordenveld een brief over de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door
middel van het insturen van een aanmeldingsformulier naar de gemeente Noordenveld. De
aanmeldingsformulieren worden daarna doorgestuurd naar de scholen. De aanmelding moet worden
gezien als een verzoek tot toelating op de school. De school van uw keuze zal daarna contact met u
opnemen voor daadwerkelijke inschrijving op school. Van de school ontvangt u een inschrijfformulier.
Dit bewijs van inschrijving moet worden gezien als formele toelating op de school. Hierop is de
Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.
Voor de openbare scholen in de kernen Roden en Nieuw-Roden geldt naast het bovenstaande een
“reglement toelating leerlingen”. Als er sprake is van meer aanmeldingen voor een school dan er
ruimte beschikbaar is, dan kan het bestuur besluiten uw plaatsingsverzoek van uw eerste voorkeur
niet te honoreren. Het “reglement toelating leerlingen” ligt op de openbare scholen in Roden en
Nieuw-Roden voor u ter inzage.
Wettelijk is het zo geregeld dat, wanneer leerlingen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben
bereikt, ze maximaal vijf halve, niet aaneengesloten dagen, te gast mogen zijn in de groep waarin ze
worden geplaatst. De betrokken school maakt van tevoren hierover afspraken met de
ouders/verzorgers. Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt kan het volledig tot de school worden
toegelaten. Een kind is in principe vanaf 5 jaar leerplichtig. Als een kind echter al vanaf 4 jaar naar
school gaat dan is het vanaf dat moment ook leerplichtig.
Naast aanmelding van vierjarigen, worden er natuurlijk leerlingen aangemeld die van een andere
basisschool komen, b.v. door verhuizing. Inschrijving van deze leerlingen kan pas plaats vinden
nadat er een onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar is.
Alle scholen staan in principe open voor alle kinderen. Openbare basisscholen zijn algemeen
toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Er
bestaat echter een beperkt aantal gronden waarop een leerling geweigerd kan worden.
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Afmelden van een leerling
Als uw kind, bijv. door een verhuizing, de school verlaat, moet u uw kind afmelden bij de directie. De
directie neemt eerst contact op met de directie van de nieuwe school, later volgt een schriftelijke
uitwisseling van gegevens. Voor uw kind wordt een onderwijskundig rapport ingevuld dat meegaat
naar de nieuwe school.
Ouders van kinderen die een school voor voortgezet onderwijs gaan bezoeken (meestal kinderen in
groep 8) dienen hun kind zelf aan te melden bij de nieuwe school.
Beleid toelating, schorsing en verwijdering
Toelating
Openbare basisscholen zijn algemeen toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van
godsdienst of levensbeschouwing.
Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben alle scholen zogenaamd
zorgplicht. Daarmee moeten de scholen in principe passend onderwijs bieden voor alle kinderen. Dit
kan op de eigen school zijn maar ook op een school die gespecialiseerd is in het opvangen van
leerlingen met een speciale onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte.
In het school ondersteuningsprofiel van de basisscholen staat uitgebreid beschreven hoe de scholen
omgaan met kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkelingsproces en/of hun gedrag.
Dit school ondersteuningsprofiel ligt op iedere school ter inzage. In dit profiel wordt daarnaast
beschreven hoe de scholen omgaan met een aanmelding van een leerling met een dergelijke
handicap.
In de wet op het Primair Onderwijs, in artikel 40, zijn zorgvuldigheidseisen opgenomen, wanneer een
leerling niet wordt toegelaten op de school. De te volgen procedure is de volgende:
 het bestuur deelt een besluit dat een leerling niet wordt toegelaten schriftelijk en gemotiveerd
aan de ouders mee;
 binnen zes weken kunnen de ouders bezwaar maken tegen dit besluit;
 de ouders worden gehoord;
 binnen vier weken na het bezwaarschrift volgt de beslissing. Ouders kunnen eventueel een
civiele procedure starten.
Schorsing en verwijdering
Als een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt, zal de leerkracht of de directeur contact
opnemen met de ouders/verzorgers. Indien geen verbetering optreedt en de leerling door dit
onacceptabele gedrag het onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur
overgaan tot schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. Gelukkig komen dergelijke situaties
zelden voor. In voorkomende gevallen zullen leerkracht, directie en de leerplichtambtenaar met de
ouders/verzorgers de wettelijke procedure hiervoor doornemen. Op de school van uw kind ligt het
protocol schorsing en verwijdering ter inzage.
De te volgen procedure t.a.v. schorsing en verwijdering is de volgende:
Schorsing
Schorsing is aan de orde, wanneer het bestuur of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Over schorsing is in de Wet op het
Primair Onderwijs niets geregeld. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid hanteert het bestuur de
volgende procedure:
 Het bestuur kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, niet voor onbepaalde tijd;
 Het bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden
de redenen, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere genomen
maatregelen vermeld;
 Het bestuur stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de
redenen daarvoor;
 Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders
en de groepsleerkracht;
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De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het geven van huiswerk, te voorkomen
dat deze een achterstand oploopt.

Verwijdering
Aanleiding tot verwijdering van een leerling kan zijn gelegen in ernstig wangedrag van de leerling of
de ouders of wanneer we menen niet de gewenste of vereiste zorg te kunnen verlenen. Definitieve
verwijdering kan pas plaatsvinden, nadat een andere school de leerling heeft toegelaten. Wanneer het
bestuur aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een school, waarnaar
verwezen kan worden, kan toch tot verwijdering worden overgegaan.
De te volgen procedure is de volgende
 De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering;
 Het bestuur stuurt de ouders een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij aangegeven wordt
op welke wijze bezwaar gemaakt kan worden;
 De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen;
 Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift;
 Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt opnieuw beslist.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Na een echtscheiding ligt het niet altijd duidelijk hoe de zaken het beste georganiseerd moeten gaan
worden rond de opvang van de kinderen. In veel gevallen is het zo geregeld dat het kind bij één van
de ouders gaat wonen en dat de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind. We spreken
dan over een verzorgende en een niet verzorgende ouder. In bijna alle gevallen is er echter wel
sprake van gezamenlijk gezag.
Om de contacten correct te laten verlopen hebben we hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld:
 De ouder die de wettelijke dagelijkse zorg heeft voor het kind, is degene die door de school
aangesproken en geïnformeerd wordt. Bij deze ouder ligt de verantwoordelijkheid de andere
ouder te informeren.
 Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder de school
verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te geven. De school zal
deze gegevens "moeten" verstrekken mits zich geen conflictsituaties voordoen en de belangen
van het kind geschaad worden. Er zal echter altijd een verzoek aan school aan vooraf moeten
gaan.
 Als er informatie aan de niet verzorgende ouder wordt verschaft zullen wij de verzorgende ouder
hierover inlichten. Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie verschaffing
aan de niet verzorgende ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie
niet te verschaffen.
 Aanvragen verlof kan bij co-ouderschap door beide ouders. Is er geen sprake van co-ouderschap
dan vraagt de verzorgende ouder verlof aan. De verzorgende ouder is de ouder waar de kinderen
ingeschreven staan.
 De school mag niet worden belast met de gevolgen van spanningen binnen de omgangsregeling.
Er kunnen dus geen bezoeken op school plaats vinden. Bij spanningen tussen beide ouders kan
de school geen rol spelen.
 Bij onverwacht bezoek op school van de niet verzorgende ouder, zal contact met het kind zoveel
mogelijk worden vermeden. Het kind moet zich op school veilig kunnen voelen en mag niet in een
loyaliteitscrisis gebracht worden of dit bezoek als bedreigend ervaren.
Als de problemen tussen de beide ex partners zich verergeren wil het wel eens voorkomen dat de
advocaat van een van de partijen informatie wil over het kind. De scholen zullen niet op een dergelijk
verzoek in gaan. In het geval dat de Raad voor de Kinderbescherming een informatie verzoek aan de
school richt, dan werkt de school hier aan mee.
Klachtenregeling
Klachten over zaken als de communicatie op school, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, enz., worden uiterst serieus genomen. Uiteraard gaat het hierbij om klachten
betrekking hebbende op de relatie leerling-leerling, leerling - leerkracht of leerkracht - ouder. Hiervoor
is in de gemeente Noordenveld een klachtenregeling van kracht. Deze regeling is op iedere school
aanwezig.
Meestal zullen de klachten meteen opgelost kunnen worden in een gesprek tussen ouders en
leerkracht. Soms is het wenselijk dat samen met de directeur naar een oplossing gezocht wordt.
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In het kader van de klachtenregeling is daarnaast op iedere school een contactpersoon aangesteld. In
de schoolgids is aangeven wie dat op uw school is. De contactpersoon kan u vertellen waar u met de
klacht naar toe kunt. Hij of zij zal de klacht of melding niet zelf onderzoeken maar zal bijvoorbeeld
kunnen zorgen voor een afspraak met een vertrouwenspersoon.
Meestal is een leerkracht, directeur of contactpersoon van school het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk
van de aard en ernst van de klacht kunt u met uw klacht echter ook rechtstreeks terecht bij:
 De vertrouwenspersoon, de heer Jan Wibbens
De Gang 1A, 9531 JK Borger. T 0599 238326
 Het schoolbestuur, de heer José Hars
Postbus 21, 9300 AA Roden. T 050 4065784
 Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht T 030 2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
Volgens de Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs hebben alle
personen die met kinderen werken binnen de school meldplicht. De meldplicht is van toepassing op
die situaties waarin een vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel
delict/strafbaar feit jegens een minderjarige leerling.
De melding moet worden gedaan bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag besluit na overleg met
de vertrouwensinspecteur of er aangifte wordt gedaan. Als er sprake is van een redelijk vermoeden
dat iemand zich schuldig maakt aan een seksueel misdrijf/strafbaar feit jegens een minderjarige, is het
bevoegd gezag verplicht hiervan aangifte te doen bij politie/justitie.
Kledingvoorschrift
Voor kleding die geen uiting is van een godsdienst of mening kunnen scholen voorschriften opstellen.
Voorwaarde is wel dat de voorschriften niet discriminerend zijn, de vrijheid van meningsuiting niet
aantasten en in de schoolgids zijn gepubliceerd.
Kleding die de veiligheid van de kinderen in het gedrang brengt, agressie op kan wekken of het
oogcontact bemoeilijkt wordt op onze scholen niet toegestaan. Indien er kleding gedragen wordt in
verband met uiting van godsdienst of mening, en de veiligheid van de leerling in het gedrang komt
tijdens b.v. de lessen lichamelijke opvoeding, dan kan er besloten worden dat de leerling met
bepaalde delen van de les niet mee kan doen.
Leerplicht
Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er
een wettelijke leerplicht bestaat. De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden
dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt. Daarom is het strafbaar als een kind niet naar school
gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven.
In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet. Op de school van uw kind kan de
directeur u hierover nader informeren.
Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo
spoedig mogelijk op school meldt. De scholen zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de
specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.
In de wet staat aangegeven wanneer een kind extra vrij mag hebben:
 Verlofaanvraag wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging.
 Verlofaanvraag in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de
ouders)
De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden
aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs
kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt vanuit gegaan dat u het merendeel van uw
inkomen slechts in de zomervakanties kunt verdienen;
De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de invulling van personele
bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden passen NIET in het begrip
‘specifieke aard van het beroep’;
Verder geldt bij dit verlof:
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o Dat het slechts eenmaal per jaar toegekend mag worden;
o Dat het voor maximaal tien schooldagen mag worden toegekend;
o Dat het niet in de eerste weken na de zomervakantie toegekend mag worden.
De aanvraag moet schriftelijk acht weken van tevoren ingediend worden bij de directeur van
de school inclusief eventuele werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige
De directeur neemt daarna een schriftelijk besluit. U heeft daarna zes weken de tijd om
(desgewenst) bezwaar in te dienen bij de directeur.
Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind
plaatsvinden. Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:
o Verhuizing: max. 1 dag;
o Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de
woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
o Bevalling van de moeder/verzorgster: max. 1 dag;
o 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1
dag;
o Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in
overleg met de directeur;
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
o Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van
vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten
schoolverband.
Betreft het een aanvraag over meer dan 10 schooldagen?
Uw schriftelijke aanvraag zal worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Noordenveld en de beslissing zal door de leerplichtambtenaar gemaakt worden.

In de volgende voorbeelden is er geen sprake van gewichtige omstandigheden en heeft uw kind dus
geen recht op verlof:
o familiebezoek/hereniging in het buitenland;
o verjaardagen van (over)grootouders;
o voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over)grootouders;
o verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
o langdurige afwezigheid, zoals wereldreis of sabbatical;
o gewonnen reis buiten de reguliere schoolvakantie;
o eerder vertrek of latere terugkeer in verband met top(verkeers)drukte;
o vakantiespreiding in Nederland
o deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport- of
muziekverenigingen;
o ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke lessen ten behoeve van het talent, zijn niet
toegestaan onder schooltijd. Het meenemen van onderwijskundigen is geen alternatief;
Graden van bloed- en aanverwantschap (Dit wordt gerekend vanuit het kind)
o Eerste graad: ouder
o Tweede graad: zus/broer, grootouder
o Derde graad: oom/tante, (broer/zus van ouder), neef/nicht (kind van broer/zus),
overgrootouder
o Vierde graad: neef/nicht (kind van broer/zus van ouder), oudoom/oudtante (broer/zus van
grootouder), betovergrootouder
De directeur is het verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar wanneer u bij een afwijzing van uw
verlofaanvraag toch verlof voor uw kind opneemt.

Ziekteverzuim en leerplicht
Iedereen is wel eens ziek; geveld door een griepje of gewoon flinke hoofdpijn. Gelukkig vindt niemand
het vreemd dat iemand een paar dagen niet kan komen werken vanwege zijn of haar ziekte, of zijn
kind ziek meldt op school. Ziekteverzuim is dan ook geoorloofd verzuim. Toch kan een
leerplichtambtenaar ingeschakeld worden bij ziekteverzuim.
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Wat nou bijvoorbeeld als:
 Uw kind regelmatig ziek wordt gemeld, of
 Uw kind ziek wordt gemeld terwijl het eigenlijk niet ziek is, of
 U niet met uw kind naar een school- of huisarts gaat op verzoek van de school en er is veel
ziekteverzuim.
Het is een schimmig gebied, want wie bepaalt dat een kind te vaak ziek is? Laten we zeggen dat er
een bepaalde ongeschreven norm is waarvan iedereen eigenlijk wel weet, dit wordt wel erg veel. Denk
bijvoorbeeld aan gemiddeld elke week een dag afwezig zijn. In de meeste gevallen maken ouders zich
zorgen en zoeken ze zelf een arts of specialist op. In andere gevallen schakelt de school de GGD-arts
in en deze zal het kind en ouders oproepen voor een consult.
Welke acties onderneemt de leerplichtambtenaar?
1. Ouders uitnodigen voor een gesprek
Pas als de GGD-arts er met ouders niet uitkomt en ouders willen niet dat hun kind onderzocht wordt,
maar de zorgen blijven wel bestaan, dan nodigt de leerplichtambtenaar de ouders uit voor een
gesprek. In dit gesprek probeert de leerplichtambtenaar de ouders te motiveren om hun kind te laten
onderzoeken.
2. Op laten maken van een proces-verbaal
Hebben de gesprekken tussen ouders, GGD-arts en leerplichtambtenaar niets opgeleverd, dan kan de
leerplichtambtenaar een onderzoek uiteindelijk door een proces verbaal afdwingen. Gelukkig gebeurt
dit bijna nooit.
3. Inschakelen van de hulpverlening
Als blijkt dat een kind veel ziek gemeld wordt maar niet echt ziek is, geeft een leerplichtambtenaar de
ouders een waarschuwing en schakelt zo nodig de hulpverlening in.
Lesuitval en vervanging
Binnen het openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld streven we er naar dat het onderwijs
zoveel mogelijk ongestoord voortgang heeft en er in principe geen groepen naar huis worden
gestuurd. Bij ziekte of andere afwezigheid van een leerkracht kan de directeur de volgende
oplossingen gebruiken:
 Vervanging regelen vanuit de centrale invallerslijst.
 Een parttime leerkracht of duopartner van de eigen school inzetten.
 Leerlingen verdelen over andere groepen of groepen samenvoegen..
 In het uiterste geval kan een intern begeleider, ICT 'er of de directeur als invaller voor de
groep.
 Pas als dit alles niet lukt dan kan in hoge mate van uitzondering een groep kinderen naar huis
gestuurd worden. Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:
- Als het van te voren bekend is, worden ouders geïnformeerd zodat opvang geregeld
kan worden.
- In geval van onverwachte uitval van een leerkracht wordt er contact gezocht met thuis
of met het opvangadres of opvang mogelijk is. In het geval dat er geen opvang
mogelijk is, blijven de leerlingen op school.
Medezeggenschap
Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten
van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen
aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in
bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van twee jaar
gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen
vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan
beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage en is via de
website beschikbaar.
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Naast een Medezeggenschapsraad heeft de school een Oudervereniging. De Oudervereniging
bestaat meestal alleen uit ouders en houdt zich vooral bezig met de organisatie van allerlei schoolse
en buitenschoolse activiteiten in nauwe samenwerking met het team.
Eén keer per jaar wordt er een zakelijke ouderavond in de school gehouden. Daarin leggen de
Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad verantwoording af over wat er het afgelopen jaar is
gebeurd en over de plannen voor het komende jaar.
Voor school overstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in de
gemeente Noordenveld. Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor de GMR zijn de
taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ook op school ter inzage en
is tevens via de website beschikbaar.
In het geval wanneer er een geschil is tussen het bestuur openbaar onderwijs Noordenveld en de
(G)MR, dan kan dit geschil voorgelegd worden aan de Stichting Onderwijsgeschillen.
Schooltijdenregeling
Bij de vaststelling van de schooltijden moeten scholen zich houden aan de volgende voorschriften:
 De leerlingen moeten in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende schooljaren de
school kunnen doorlopen;
 De onderwijsactiviteiten moeten evenwichtig over de dag worden verdeeld;
 De leerlingen moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen;
 De school mag alle groepen hetzelfde aantal uren per jaar lesgeven. Alle leerlingen krijgen
dan minimaal 940 uur per jaar onderwijs;
 Een school kan er ook voor kiezen om het aantal uren in onder- en bovenbouw van elkaar te
laten verschillen;
 Als een school kiest voor een verschillend aantal uren in de onder- en de bovenbouw geldt dat
leerlingen in de eerste vier jaren ten minste 3520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per
schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uur (gemiddeld 940 uur per
schooljaar). De resterende 240 uur kan door scholen worden ondergebracht bij ofwel de
leerjaren 1 t/m 4, ofwel de leerjaren 5 t/m 8, ofwel gedeeltelijk de leerjaren 1 t/m 4 en
gedeeltelijk de leerjaren 5 t/m 8.
Alle openbare scholen voldoen ruim aan de door de overheid gestelde norm.
Sponsorbeleid
De landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen hebben centraal
afspraken gemaakt over sponsoring. Deze afspraken zijn neergelegd in een convenant. De openbare
basisscholen in Noordenveld hebben de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit convenant
onderschreven. Het convenant sponsoring ligt op iedere school ter inzage en is geplaatst op de
website www.onderwijs-noordenveld.nl
Systeem van kwaliteitszorg
Voor de algemene directie zijn het schoolplan, de schoolgids en het evaluatie & jaarplan van een
school de belangrijkste documenten waarmee de kwaliteitszorg van de scholen gerapporteerd kan
worden. Het vormt als het ware het fundament van het systeem van kwaliteitszorg.
Het schoolplan is het document voor beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijskundig beleid,
personeelsbeleid en kwaliteitsbewaking.
Met het evaluatie & jaarplan evalueert de school jaarlijks het gevoerde beleid en plant de activiteiten
voor het komende schooljaar. Het evaluatie & jaarplan wordt twee keer per jaar besproken met de
algemeen directeur. In het eerste gesprek is de analyse en vaststelling van het plan onderwerp van
gesprek. Het tweede gesprek vindt halverwege het schooljaar plaats en heeft het karakter van een
tussentijdse evaluatie.
Met de schoolgids geeft de school de openbare verantwoording over doelen en activiteiten vorm, naar
ouders en leerlingen.
Op schoolniveau is de directeur van de school verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gestelde
doelen. Op bovenschools niveau is de algemene directie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
beleidsnotities en afspraken.
Alle scholen van OPON maken gebruik van (digitale) kwaliteitsonderzoeken uit het
schooladministratiesysteem Parnassys. Met deze vragenlijsten worden ouders, leerlingen en
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leerkrachten periodiek bevraagd om systematisch te werken aan verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en om kwaliteit te bewaken.
Systematisch werken aan kwaliteit gaat volgens een cyclisch proces. Het systeem van kwaliteitszorg
wordt in een cyclus van vier jaar geplaatst, waarbij elk jaar een aantal onderdelen aan bod komt.
In die gevallen, waarvoor specifieke vragen zijn op het terrein van kwaliteit en schoolverbetering en
waarvoor de eigen kwaliteitscyclus niet voldoende antwoord geeft op vragen, kan overwogen worden
om een externe audit uit te laten voeren.
Binnen de gemeente Noordenveld wordt, evenals in de overige Drentse gemeenten, deelgenomen
aan de zogenaamde Drentse Onderwijsmonitor.

Veiligheid
Op het terrein van veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders zijn er diverse maatregelen
getroffen.
 Voor alle schoolgebouwen zijn door de gemeente zogenaamde gebruikersvergunningen
verleend. Het verlenen van een dergelijke vergunning garandeert een veilig gebouw.
 Iedere school kent een bedrijfshulpverleners organisatie. Door middel van scholing worden de
bedrijfshulpverleners bijgeschoold.
 Iedere school kent actuele ontruimingsplannen. De ontruimingsplannen worden jaarlijks
geoefend.
 De gymtoestellen in speellokalen en gymlokalen worden gekeurd volgens een interne en
externe procedure.
 De speeltoestellen, binnen en buiten, worden eveneens gekeurd volgens een interne en
externe procedure.
 Op veel scholen functioneren verkeersouders als eerste aanspreekpunt op het gebied van
verkeer en veiligheid.
 De schoolgebouwen worden regelmatig extern gecontroleerd op hygiëne en veiligheid.
 Voor alle scholen is een schoolveiligheidsplan vastgesteld met daarin o.a. opgenomen de
onderdelen sociale veiligheid, inclusief het pestbeleid, en een protocol agressie en geweld. In
het schoolveiligheidsplan worden doelen en maatregelen besproken die er genomen worden
in het kader van veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders. Dit schoolveiligheidsplan
wordt jaarlijks geëvalueerd. Indien er sprake is van lichamelijk geweld van een ouder naar
een leerkracht toe, zal er door de school aangifte gedaan worden bij de politie.
 Op iedere school is een ongevallen en incidenten registratie aanwezig.

Vervoer van kinderen
Voor het vervoer van kinderen tijdens schoolreizen, excursies of andere activiteiten, wordt er soms
gebruik gemaakt van particuliere auto’s. Voor onze scholen zijn de volgende punten erg belangrijk:
 Een passende inzittenden verzekering is noodzakelijk in verband met de aansprakelijkheid
van de chauffeur in het geval van ongelukken.
 Vorig jaar is in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens een artikel opgenomen dat
vervoer van personen in de laadruimte van een auto en in een aanhanger verbiedt. Er mogen
dus geen kinderen meer in de laadruimte van een stationwagen.
 Kinderen kleiner dan 1,35 meter en lichter dan 37 kilo moeten gebruik maken van een
goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel. Alle anderen moeten de gordel dragen.
 Nadere informatie over het vervoer van kinderen vindt u op www.anwb.nl. Zoek op:
<kinderbeveiligingsmiddel>
 Er mogen nooit meer passagiers vervoerd worden dan er gordels in de auto zijn.
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4. Voorzieningen
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is opgegaan in een nieuwe
organisatie: “Veilig Thuis”
Dit advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling is gratis
bereikbaar op 0800-2000. (Dag en nacht, ook in het weekend) Voor nadere
informatie zie: www.vooreenveiligthuis.nl
Buitenschoolse opvang
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en BSO.
Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering ligt bij de kinderopvangorganisatie in de zin van de wet kinderopvang.
Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft naar aanleiding van een
behoeftepeiling en na overleg met de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
een overeenkomst gesloten met de drie geregistreerde lokale aanbieders, Kidscasa, De Kluts en Villa
Kakelbont, om de voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en
studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen te verzorgen. Hiermee is dus
gekozen voor het uitbesteden van de kinderopvang. Een kopie van deze overeenkomst is op iedere
basisschool aanwezig. Op iedere school kan de directeur u nadere informatie verstrekken over de
uitvoering van buitenschoolse opvang.

Centrum Jeugd en Gezin Noordenveld
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt,
waar ouders, jongeren en beroepskrachten terechtkunnen met hun
vragen over opvoeden en opgroeien.
Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van
alle gezinnen. Als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan
moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden.
Het CJG:
 Geeft alle informatie over opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving;
 Wil een inloop bieden voor vragen van ouders, jongeren en beroepskrachten over opvoeden
en opgroeien:
 Wil op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van
problemen te voorkomen;
 Kan de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als
meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn.
 Is ondersteunend naar beroepskrachten die werken met kinderen.
Het CJG is gevestigd en bereikbaar op:
Schoolstraat 50 in Roden (Inwonersplein): Op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.
Het CJG is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op nummer 050 317 65 09.
Uiteraard heeft het CJG ook een website met praktische en nuttige informatie:
www.cjgnoordenveld.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen of contact zoeken met het CJG.
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd
en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen,
ouders en medewerkers van de school. Deze diensten zijn de screenings,
spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties.
Screening in groep 2 en 7
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente
Jeugd Gezondheidszorg. Voordat deze screening plaatsvindt ontvangen de ouders een uitnodiging.
Bij de uitnodiging ontvangen zij verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat de
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leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij
uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor
het spreekuur. De spreekuren zijn op school of in de buurt.
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan
kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom
opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de
school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. Mentoren en leerlingbegeleiders
kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders
daarvoor toestemming hebben gegeven.
Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres. Vermeld
in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
(0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur)
jgz@ggddrenthe.nl
Het zorgteam
Op de scholen werken professionals samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts en
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling en ouders bij
gezond opgroeien en ontwikkelen.
Logopedie
Op de scholen wordt de logopedische zorg als volgt ingevuld:
In de groepen 1 en 2 worden formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld door ouder(s)/
verzorger(s) en/of leerkrachten. De logopedist ontvangt deze formulieren en beoordeelt deze. Indien
de logopedist twijfels of zorgen heeft over de taalontwikkeling, zal zij als ouder(s)/ verzorger(s)
toestemming hebben gegeven, contact opnemen met school om een afspraak te maken om een
logopedische screening uit te voeren. Deze screening bestaat uit een gesprek met het kind en enkele
korte opdrachten. Ouder(s) / verzorger(s) ontvangen schriftelijk bericht over de bevindingen van de
logopedist. Daarna wordt in overleg besproken welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. Er kan
afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling afgewacht wordt en er op een later tijdstip een
controle-afspraak zal plaatsvinden. Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de
taalontwikkeling kunnen stimuleren. Een mogelijkheid is ook dat er wordt afgesproken dat nader
onderzoek of professionele begeleiding nodig is. Voor vragen kunt u contact opnemen met Wendy
Cloo, logopedist bij de GGD Drenthe. Zij is bereikbaar op donderdag en dinsdag (m.u.v. de
schoolvakanties) via: 06-52446591 of wendy.cloo@ggddrenthe.nl. Kijk op
www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie.
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze 12
/13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor
de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven
waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn.
Schoolmaatschappelijk werk Noordermaat
Schoolmaatschappelijk werk, uitgevoerd door Noordermaat, is ook een onderdeel van het CJG. De
schoolmaatschappelijk werker is de CJG contactpersoon voor de school.
Hebt u vragen over opvoeding of het opgroeien van uw kind, of zijn er problemen binnen uw gezin op
bijvoorbeeld het gebied van financiën, rouw, werk, relatie, dan kunt u contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker. Of u bespreekt dit eerst met de leerkracht of de interne begeleider. Zij
kunnen u dan doorverwijzen of zorgen zelf voor een doorverwijzing.
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De schoolmaatschappelijk werker heeft een brugfunctie tussen ouders, kinderen en school en zal
regelmatig overleggen met de interne begeleider. Taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn
onder meer:
 Hulp bieden aan ouders bij opvoedingsvragen om zodoende de leerprestaties of het gedrag
van het kind op school te verbeteren.
 Leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden.
 Met de school/leerkracht verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op
school.
 Ouders en/of kinderen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
 Specifieke hulpverlening aanbieden, zoals video hometraining en de weerbaarheid training
voor kinderen "Powerkidzzz."
In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken
welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming
voor geven. Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs een
Zorgroute opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden
en wie daarbij betrokken zijn. Deze Zorgroute voldoet aan de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan
zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners.
Via de basisschool van uw kind(eren) ontvangt u nadere informatie over de invulling van
schoolmaatschappelijk werk op school m.b.t. de naam van de schoolmaatschappelijk werker en de
tijden waarop en hoe deze bereikbaar is.
In Noordenveld kunt u naast het schoolmaatschappelijk werk ook een beroep doen op Algemeen
Maatschappelijk Werk. U kunt telefonisch een afspraak maken maar u kunt ook zonder afspraak
langskomen op het spreekuur. Het Algemeen Maatschappelijk Werk is gevestigd in:
Schoolstraat 50, 9301 KC Roden. (Inwonersplein)
Telefoon: 050-3176505
Openingstijden Inwonersplein: Tijdens werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur
Activiteitenladder en buurtsportcoach
De sport- en cultuurcoaches organiseren en ondersteunen sportieve en culturele
activiteiten voor alle inwoners van Noordenveld. Dit doen zij in samenwerking
met sportverenigingen, culturele organisaties en andere maatschappelijke
instellingen. Verenigingen en instellingen kunnen ondersteuning aanvragen bij de
organisaties en uitvoering van hun activiteiten. Daarnaast organiseren de sporten cultuurcoaches ook zelf activiteiten. Voor de scholen komt er drie keer per jaar
een activiteitenladder uit. Via de nieuwsbrief van de scholen krijgt u hier meer informatie over.
Opgeven en betalen voor een activiteit gaat via de website van Welzijn in Noordenveld
www.welzijninnoordenveld.nl onder het kopje “sport&cultuur” en klikt u vervolgens op
“activiteitenladder”. Wilt u contact met een buurtsportcoach? Neem dan contact op met Tessa
Steghuis via telefoonnummer (050)3176500.
E-mailen kan naar tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl.

Dyslexie
Dyslexie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp.
Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen van een kind heeft vaak ernstige gevolgen voor het
volgen van onderwijs en kan het kind ernstig belemmeren om zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen om
later goed te kunnen functioneren in de maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet
worden.
Veel kinderen met dyslexie kiezen vaak een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun
intelligentie aan kunnen. Daarnaast kan dyslexie het gevoel van eigenwaarde bij een kind negatief
beïnvloeden en kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om
het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau
te halen. Vanuit dit perspectief hebben alle openbare scholen in Noordenveld hun aanpak van
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dyslexie beschreven in de zorgaanpak op school. Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de
school.
De gemeenten zijn in het kader van de wet op de jeugdzorg verantwoordelijk voor de diagnose en
behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Gemeenten hebben hiervoor contracten afgesloten
met verschillende aanbieders. De school kan u nader informeren over de wijze waarop diagnose en
behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie plaats kan vinden.
Uitgebreide informatie over dyslexie in het algemeen kunt u alvast vinden op
www.steunpuntdyslexie.nl

Richtlijnen bij verzoek tot medewerking bij onderzoek en behandeling door externen.
Alle scholen van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld streven er naar dat iedere leerling zich
optimaal kan ontwikkelen binnen het basisonderwijs.
Daarvoor heeft iedere school een interne zorgstructuur. Uitgangspunt is, dat alle hulp en begeleiding
in de groep wordt uitgevoerd door de leerkracht(en) van de betreffende groep. Kan de leerkracht niet
de benodigde zorgbehoefte van een leerling bepalen, dan kan de hulp ingeschakeld worden van de
intern begeleider die op iedere school is aangesteld. In een aantal gevallen kan de intern begeleider
aanvullend onderzoek doen bij een leerling, zodat een passend onderwijsaanbod bepaald kan
worden.
Er zijn echter ook situaties waarin de intern begeleider niet het benodigde onderzoek kan doen om te
bepalen welk onderwijsaanbod een leerling nodig heeft. In die situaties kan de school een verzoek
indienen bij het schoolbestuur om door een orthopedagoog een onderzoek te laten uitvoeren. Deze
aanvraag wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school in nauw overleg
met de intern begeleider en de leerkracht en na goedkeuring van de ouders/verzorgers van de
betreffende leerling.
In alle gevallen zal er naar gestreefd worden om de begeleiding van de leerling in de groep door de
leerkracht te laten uitvoeren.
Er zijn ook een aantal situaties waarin de school niet het schoolbestuur benadert voor onderzoek door
een deskundige, maar dat de school de ouders verzoekt om via de reguliere zorg onderzoek en/of
behandeling aan te vragen.
In voorkomende gevallen zal de school in principe medewerking verlenen aan het aanleveren van de
benodigde gegevens voor onderzoek.
De school is ook geïnteresseerd in de uitkomsten van een onderzoek, om zo te bezien in hoeverre
afstemming in behandeling en begeleiding mogelijk is tussen een externe hulpverlener en de school.
Behandeling door externen gebeurt normaal gesproken buiten schooltijd, om te voorkomen dat
kinderen een deel van het reguliere onderwijsaanbod moeten missen.
In een aantal situaties kan de school toestemming verlenen om bijvoorbeeld hulp of begeleiding bij
dyslexie door een externe partij onder schooltijd toe te staan. De inspectie van het onderwijs ziet dat in
een aantal gevallen als geoorloofd verzuim, omdat dyslexie een stevige belemmering voor het leren
kan vormen.
Onder schooltijd houdt in dat de leerling voor een bepaalde periode voor vastgestelde tijden afwezig
mag zijn en niet dat de hulp op school gegeven kan worden. De school is hiertoe niet verplicht en zal
de noodzaak moeten bepalen.
Het komt ook voor dat ouders/verzorgers de wens hebben om hun kind te laten onderzoeken, dan wel
te laten behandelen door een extern deskundige. De school heeft daar dan in principe geen
bemoeienis mee. Wel kan het zo zijn, dat de school om medewerking wordt gevraagd om bepaalde
gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst. Ook in deze situaties zal de
school geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van een eventueel onderzoek, zodat daar binnen de
klassensituatie mogelijk rekening mee gehouden kan worden.
In deze gevallen zal de school normaal gesproken geen toestemming verlenen voor verzuim onder
schooltijd. In dat geval zal de ouder/verzorger zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen tot partieel
schoolverzuim en de consequenties daarvan.
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Regeling “Meedoen in Noordenveld met een laag inkomen”
De gemeente Noordenveld vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de
samenleving. Voor mensen met een laag inkomen kan dat moeilijk zijn. Behoort u tot die groep
mensen, dan kunt u een beroep doen op deze regeling. De regeling vergoedt een deel van de kosten
van bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolexcursies, maar ook van contributies aan verenigingen,
abonnementen voor zwembad, bibliotheek, sociaal-culturele activiteiten en de kosten van een
abonnement op televisie, telefoon en internet. Wilt u weten of u voor de minimaregeling in
aanmerking komt? De medewerkers van de Afdeling Ruimte en Samenleving, vakgroep Administratie
en Ondersteuning helpen u graag verder. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar:
postbus@gemeentenoordenveld.nl.

Onderwijsinspectie
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van
wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen
en besteden van middelen voor het onderwijs. De afgelopen jaren hebben onderwijsinstellingen meer
ruimte gekregen het onderwijs in te richten naar eigen professionele inzichten. Schoolbesturen en
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor het bewaken hiervan. In
lijn met het kabinetsbeleid heeft de inspectie haar toezicht hierop aangepast.
De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een
onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de
inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in orde, dan treedt de inspectie snel en effectief op.
Concreet ziet het toezicht door de onderwijsinspectie er als volgt uit:
Het bestuur van een school, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en vormt daarom
het eerste aanspreekpunt voor de inspectie. De inspectie voert ieder jaar per school een risicoanalyse
uit op basis van regulier beschikbare informatie, zoals een jaarverslag en opbrengstgegevens op
basis van b.v. de eindtoets CITO. Daarnaast levert elke school wettelijk vereiste documenten aan bij
de inspectie, zoals de schoolgids en het schoolplan.
Na de risicoanalyse kent de inspectie de school een zogenaamd kwaliteitsprofiel toe. Dit gebeurt op
basis van zogenaamd gedifferentieerd toezicht. Hierbij spreekt de inspectie dan niet meer alleen van
zeer zwak, zwak of basiskwaliteit maar wordt met name binnen de basiskwaliteit onderscheid gemaakt
tussen scholen die voldoende, goed of excellent zijn.
Afhankelijk van het kwaliteitsprofiel worden afspraken gemaakt over het vervolg van het inspectie
toezicht. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit intensief toezicht voor scholen die onder de maat presteren
maar ook uit toezicht gebaseerd op aansporen, aanmoedigen en aanbevelen
Nadat het bestuur is geïnformeerd, publiceert de inspectie het toegekende kwaliteitsprofiel op de
website van de inspectie. Het schoolbestuur publiceert de kwaliteitsprofielen van de scholen in het
jaarverslag. De scholen nemen, naast de onderwijsopbrengsten, ook het kwaliteitsprofiel op in de
schoolgids.
Meer informatie over de werkwijze van de inspectie en over het toezichtkader is te vinden op de
website: www.onderwijsinspectie.nl

Tussen Schoolse Opvang
(N.B.: Met ingang van augustus 2016 kent Het Valkhof geen TSO meer zoals hier
omschreven. Zie verder het schoolse deel van deze gids.)
De verantwoordelijkheid voor het (laten) organiseren van de tussen schoolse opvang (TSO) in het
basisonderwijs ligt bij het schoolbestuur. In tegenstelling tot voor- en naschoolse opvang valt TSO niet
onder de Wet Kinderopvang. TSO wordt over het algemeen verzorgd door vrijwilligers, waarop niet de
kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang van toepassing zijn. De manier waarop TSO wordt geregeld,
valt onder het instemmingsrecht van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. In deze
schoolgids geeft de school informatie over de wijze waarop TSO georganiseerd wordt op uw school.
Het bestuur heeft in goed overleg met de GMR en de overblijfkrachten van de scholen een protocol
opgesteld voor TSO op de scholen. Daarnaast zijn er per school reglementen opgesteld.
De Onderwijsinspectie toetst of de TSO voorziening in overeenstemming is met de gemaakte
afspraken tussen het schoolbestuur en de oudergeleding van de MR. De Inspectie toetst niet aan de
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hand van kwaliteitscriteria. De kwaliteit van TSO wordt bepaald door de afspraken die hierover
gemaakt worden tussen het schoolbestuur en de oudergeleding van de MR.
De TSO medewerkers zijn verzekerd door het bestuur en hebben allemaal een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Daarnaast biedt het bestuur jaarlijks scholing aan de TSO medewerkers aan.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe
wet zijn dat:
 reguliere en speciale (basis)scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen
samenwerken;
 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen
voor een passende plek);
 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan
leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen
regelen.
Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 20.01 Provincie Groningen en de
gemeente Noordenveld. Dit grote samenwerkingsverband is opgedeeld in 4 sub regio’s. De scholen
van OPO Noordenveld vallen onder de sub regio Noordenveld-Westerkwartier. In deze sub regio
werken we nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om de optimale ondersteuning te
kunnen bieden.
In de regel is het zo, dat wanneer er problemen met kinderen zijn, de ouders er meteen bij worden
betrokken. Als er besloten wordt om nader onderzoek door een externe organisatie te laten
verrichten, dan gaat dit altijd in overleg met de ouders. Onderzoeken worden uitgevoerd op verzoek
van de school. De school kan een verzoek alleen indienen als de school niet weet hoe ze verder
moeten met een leerling. Van de school wordt dan ook verwacht dat ze duidelijk omschrijven waarom
ze ‘handelingsverlegen’ zijn. In verband met de hoge kosten worden er geen onderzoeken uitgevoerd
die door de school niet strikt noodzakelijk worden geacht.
In alle gevallen moeten de ouders toestemming geven voor een onderzoek. Tevens wordt aan de
ouders gevraagd of de uitkomsten van het onderzoek samen met de ouders en de school besproken
kunnen worden door de onderzoeker. Met de uitkomsten van het onderzoek moet de school immers
aan de slag.
Als kinderen worden besproken met een extern deskundige (consultatieve begeleiding) wordt u
daarvan vooraf in kennis gesteld. De interne begeleider van de school kan bij vragen ook de hulp
inroepen van het regionaal ondersteuningsteam. Binnen dit team is een groep deskundigen op het
gebied van onderwijs en opvoeding verbonden. Zij kunnen adviezen geven met betrekking tot de
speciale begeleiding van een leerling op de basisschool. Het advies kan bijvoorbeeld zijn het kind op
de basisschool te laten met een bepaald lesprogramma of om de leerkracht te adviseren welke
aanpak het beste werkt voor de betreffende leerling. Daarnaast kan het team adviseren over het
aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor de speciale school voor basisonderwijs, of een
school voor special onderwijs.
Voor nadere uitleg over mogelijke zorgbesluiten verwijzen wij u naar het Ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband 20-01 www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
Voor een beschrijving van de zorgaanpak van de eigen school verwijzen we u naar het School
ondersteuningsprofiel dat op iedere school ter inzage ligt. .
In sommige gevallen besluiten ouders om zelf een onderzoek aan te vragen. Soms loopt dit via de
huisarts, bijvoorbeeld als het een aanvraag betreft bij Accare. In een ander geval kiezen ouders er
voor om zelf een onderzoeksbureau te benaderen voor een onderzoek, bijvoorbeeld om een
intelligentietest te laten doen. Uiteraard wil de school graag op de hoogte gehouden worden van deze
zaken. De school zal het ook op prijs stellen om de uitkomsten van dergelijke onderzoeken te mogen
ontvangen. De school kan op deze wijze een volledig dossier van uw kind bijhouden. In overleg
tussen ouders en school kan bepaald worden of de gegevens gebruikt mogen worden op school en of
dat zinvol is.
Heeft u vragen over passend onderwijs dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon van het
ondersteuningsteam, Jan Timmer (050-4065780)
Daarnaast kent het samenwerkingsverband een eigen website met veel informatie:
www.passendonderwijsgroningen.nl
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Op deze website vindt u een apart tabblad voor het samenwerkingsverband PO 20.01 met meer
informatie over de ontwikkelingen, plannen en activiteiten van het samenwerkingsverband.
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) kunt u meer informatie vinden
over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt
Passend Onderwijs. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het
onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste
telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:
telefoon:
050 - 520 91 20 (voor CvA én CI)
mail CvA:
info@cvagroningen.nl
mail CI:
info@cigroningen.nl
Postadres:
Postbus 8061, 9702 KB te Groningen
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01
Postadres:
Postbus 138, 9640 AC Veendam
Management: Roel Weener en Marjet Westerhoff
Telefoon:
06-12060863 en 06-27557709
E-mail:
roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com
Website:
www.passendonderwijsgroningen.nl

Verzekeringen
Het personeel van de school is gedurende het werk voor de school uiteraard verzekerd tegen
wettelijke aansprakelijkheid door het bestuur. Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld alle
vrijwilligers (incl. de TSO medewerkers) via een collectieve verzekering verzekerd. Hiermee
ondersteunt de gemeente Noordenveld de vrijwilligers in het belangrijke werk dat zij voor de scholen
doen. In de vrijwilligers polis zijn de volgende verzekeringen opgenomen:
 Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
 Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 Verkeersaansprakelijkheidsverzekering
 Rechtsbijstandsverzekering
Alle verzekeringen, behalve de ongevallenverzekering, hebben een secundaire dekking. Dat betekent
dat bij een eventuele schadeclaim eerst uitgezocht wordt of er op de eigen verzekering van de
vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan
wordt de claim in behandeling genomen.
De verantwoordelijkheid bij het rijden voor school (bijvoorbeeld naar het zwembad of naar het theater)
is een geval apart. In principe dragen de ouders de verantwoordelijkheid voor het vervoeren van
kinderen. Het is ook de (auto)verzekering van de eigenaar van de auto die wordt aangesproken op het
moment dat zich een ongeluk voordoet.
Naast de door het bestuur afgesloten WA verzekering en de vrijwilligersverzekering, zijn er scholen
(medezeggenschapsraden/ouderverenigingen) die een collectieve ongevallenverzekering hebben
afgesloten. Dit is echter niet verplicht. Over alle afgesloten verzekeringen kan de school van uw kind
u nader informeren.
Informatie op internet
Hieronder nog even het overzicht van internetsites van genoemde organisaties in deze schoolgids.
www.cjgnoordenveld.nl
Centrum voor jeugd en gezin in Noordenveld
www.dalton.nl
De website van de Nederlandse Dalton Vereniging
www.dekluts.nl
Kinderopvang De Kluts te Nieuw-Roden
www.gemeentenoordenveld.nl De Gemeente Noordenveld
www.ggd.nl
Informatie over de GGD. Doorklik mogelijkheid naar GGD Drenthe
www.huusvandetaol.nl
Informatie over het Huus van de Taol
www.ivn.nl/drenthe
Het IVN Consulentschap Drenthe
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www.jeugdbeschermingnoord.nl Jeugdbescherming Noord
www.kcdr.nl
Kunst en Cultuur Drenthe
www.kennisnet.nl
De internetorganisatie voor het onderwijs
www.kidscasa.nl
Kinderopvang Kidscasa Noordenveld
www.kindertelefoon.nl
De kindertelefoon
www.noordenkwartier.nl
Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier
www.noordermaat.nl
Maatschappelijk Werk Noordermaat
www.onderwijs-noordenveld.nl Informatie over het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld
www.onderwijsinspectie.nl
De onderwijsinspectie
www.passendonderwijsgroningen.nl Informatie over SWV 20.01
www.rijksoverheid.nl
O.a. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
www.scholenopdekaart.nl
Informatie over alle basisscholen
www.steunpuntdyslexie.nl
De informatiesite over dyslexie
www.stwin.nl
Welzijn in Noordenveld (Stichting WIN)
www.villa-kakelbont.net
Kinderopvang Villa Kakelbont te Peize
www.voo.nl
De Vereniging Openbaar Onderwijs
www.vooreenveiligthuis.nl
Het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
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De school

Tussen Nederlandse scholen zijn heel veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen.
Voor ouders is het belangrijk om te weten waarin de scholen van elkaar verschillen,
omdat zij aan de hand daarvan kunnen bepalen welke school het beste past bij hun kind
en bij hun eigen opvoedingsideeën.
Het Valkhof is een openbare daltonschool. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke
onderwijs- en opvoedingsvisie daaraan ten grondslag ligt.

1.1

Dalton Onderwijs

Kerndoelen
Om te beginnen gelden voor een daltonschool dezelfde doelstellingen en regels die ook
gelden voor alle andere vormen van basisonderwijs.
Dat betekent onder andere dat de school de door de rijksoverheid geformuleerde
kerndoelen realiseert.
In de kerndoelen wordt omschreven wat de kinderen op school moeten leren. Dat leren
betreft niet alleen de bekende schoolvakken, maar ook andere ontwikkelingsgebieden
zoals sociale vorming, creativiteit en omgaan met moderne media, zoals computers.
Alleen voor zorgleerlingen waarvoor een aangepast programma is vastgesteld, gelden
eventueel andere, individuele einddoelen.
De daltongedachte
Op Het Valkhof proberen we de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken met
daltononderwijs. De grondlegster hiervan is Helen Parkhurst.
De beginselen van deze vorm van onderwijs staan uitgebeeld in de afbeelding hieronder.
In de pijlen staan de basiskenmerken van de dalton onderwijspraktijk en erboven de
doelen die we daarmee willen bereiken.
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Wij zijn ervan overtuigd dat een kind binnen een daltonschool vaardigheden leert die zeer
belangrijk zijn in het functioneren in het voortgezet onderwijs, het beroepsleven en niet te
vergeten in de sociale omgang met andere mensen.
Daltononderwijs staat bij velen bekend als een organisatievorm waarin de taak een grote
rol speelt. Toch is het taakwerken eigenlijk alleen maar een middel om andere belangrijke
vormende en opvoedende waarden te bereiken.
1.

2.

3.

4.

Vertrouwen
Daltonscholen hebben vertrouwen in de kinderen. Ze vertrouwen er bijvoorbeeld op
dat kinderen willen leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, dat ze kunnen
samenwerken en kunnen organiseren. Dat betekent voor de school, dat je kinderen
serieus neemt en ze dat vertrouwen moet schenken.
Reflectie
De school als geheel en de personeelsleden die er werken blijven in hun
professionele handelen steeds kritisch op de eigen werkwijze en prestaties.
Maar wij vinden het erg belangrijk dat ook de leerlingen leren na te denken over wat
ze goed kunnen en wat ze nog moeten leren. De leerkracht stimuleert deze
zelfevaluatie en geeft de kinderen ook zelf feedback op hun werkwijze en prestaties.
Samenwerken
Zoals hierboven al werd genoemd, willen we de kinderen graag leren de oplossingen
van dagelijkse problemen zoveel mogelijk zelf te vinden, onafhankelijk van de
leerkracht. Je kan problemen ook oplossen door samen te werken met andere
kinderen. Wij willen de kinderen leren om elkaar te helpen en om zelf ook hulp te
vragen. N.B.: We leren de kinderen nadrukkelijk het verschil tussen elkaar helpen en
elkaar de antwoorden voorzeggen !
Een andere vorm van samenwerken is het samen uitvoeren van een bepaalde
opdracht. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kinderen zullen dergelijke
opdrachten steeds vaker gegeven worden.
Er wordt dus samengewerkt en samen gewerkt
Vrijheid / Verantwoordelijkheid
Als je kinderen vertrouwt, dan volgt daar automatisch uit dat je ze
verantwoordelijkheid moet durven geven. Dit is een belangrijk element in het
opgroeien van het kind. We willen het kind leren verantwoordelijkheid te nemen
voor bijvoorbeeld (een deel van ) het eigen leren, voor de schoolomgeving, voor de
medeleerlingen, en ja, uiteindelijk zelfs voor de maatschappij.
Daltononderwijs wil kinderen uiteindelijk opvoeden tot positieve, democratische,
verantwoordelijke medeburgers.
Binnen het daltononderwijs betekent vrijheid beslist niet dat een kind zelf maar mag
weten wat het binnen de school doet. Nee, we bedoelen er bijvoorbeeld mee dat het
kind een opdracht of een aantal opdrachten krijgt, die het onder zijn eigen
verantwoording dient uit te voeren. De vrijheid van het kind bestaat eruit dat het zelf
bepaalt in welke volgorde de taken worden uitgevoerd, welke tijd eraan wordt
besteed en hoe het wordt uitgevoerd.
Daarnaast worden er echter ook keuzemogelijkheden gecreëerd, waarbij kinderen
zelf mogen bepalen waar ze iets over willen leren.
Wij leren de kinderen om binnen de grenzen van de schoolregels en werkafspraken,
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hun eigen werk te plannen en te organiseren.
De leerkracht begeleidt dit proces en biedt structuur.
Zelfstandigheid
In de groep zal de leerkracht nieuwe leerstof in eerste instantie vaak klassikaal of
groepsgewijs uitleggen. Het zelfstandig uitwerken daarvan vindt dan plaats tijdens de
taakuren.
Zelfstandigheid gaat verder dan "voor jezelf werken". Het betekent namelijk ook, dat
kinderen leren de problemen die ze tegenkomen zelf op te lossen. De leerkracht is
natuurlijk altijd op de achtergrond beschikbaar voor hulp, maar is vaak niet het
eerste aanspreekpunt als een kind een moeilijkheid ontmoet. Het moet voor
kinderen een gewoonte worden om eerst zelf te proberen een (creatieve) oplossing te
bedenken en om hulp te vragen bij medeleerlingen.
De kinderen krijgen de vrijheid, tevens de verplichting, om hun opdrachten zodanig
te plannen en te organiseren dat ze het op het afgesproken moment klaar hebben.
Deze organisatievorm biedt de groepsleerkracht veel gelegenheid om kinderen
individueel of in groepjes extra uitleg te gegeven.
Door de taak voor bepaalde kinderen aan te passen, kan de groepsleerkracht
tegemoet komen aan individuele behoeftes van deze kinderen.
Deze vorm van zelfstandigheid vinden wij opvoedkundig erg waardevol.
Al vanaf de eerste dag op school wordt er een beroep op de zelfstandigheid van de
kinderen gedaan en krijgen ze vrij speels "taakjes" van de kleuterjuffen.
Efficiency (effectiviteit en doelmatigheid)
Binnen een daltonschool wordt de tijd, de mankracht en het geld zo efficiënt
mogelijk ingezet.
Het werken met de taak, vooral als deze zo precies mogelijk aansluit bij wat het
individuele kind nodig heeft, zorgt ervoor dat een kind niet te veel en niet te weinig
aangeboden krijgt, maar ook niet te moeilijk en niet te gemakkelijk.
Borging
Eén belangrijk element van daltononderwijs staat niet in de afbeelding: borging.
De school is constant bezig de kwaliteit van het daltononderwijs te bewaken.
Daartoe zijn er op verschillende manieren contacten met andere daltonscholen en
worden de ontwikkelingen binnen de Nederlandse daltongemeenschap goed
gevolgd. Door middel van visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging wordt
de kwaliteit daarvan bewaakt.
Op school worden de afspraken op daltongebied nauwkeurig vastgelegd.
Er wordt naar gestreefd de daltonkernwaarden die voor de kinderen in de groep
gelden, ook zichtbaar te maken in het functioneren van het schoolteam.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen veel leren van de hierboven beschreven manier
van werken.
De ervaring leert, dat het voor kinderen erg motiverend is om binnen grenzen een
bepaalde vrijheid te hebben en om te worden aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid.
De ervaring leert ook, dat onze "dalton-kinderen" in het voortgezet onderwijs veel profijt
hebben van de geleerde vaardigheden.
”Dalton is geen methode, geen systeem, maar een invloed, een houding”.
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Het is dan ook begrijpelijk dat geen twee daltonscholen hetzelfde zijn. Iedereen, en wij
dus ook, past het onderwijs aan aan de situatie van de school en aan de mogelijkheid en
inbreng van de leerlingen, ouders en leerkrachten.

1.2

Dalton op Het Valkhof

Bij alle daltonaspecten zit een opbouw door de hele school heen.
Dankzij deze "rode draad" gaat de ontwikkeling daarvan heel geleidelijk. Alles begint heel
speels bij de kleuters, maar van de kinderen in de bovenbouw verwachten we
aanmerkelijk meer. Het daltonbeleid van Het Valkhof is beschreven in het Daltonboek,
dat op school ter inzage is voor geïnteresseerden.
Alle aspecten van onze uitwerking van de daltongedachte worden daarin uitvoering
beschreven. We stippen er hier een paar belangrijke aan.
De taak
Eén van de bekendste aspecten van het daltononderwijs is de "taak". De kinderen krijgen
daarbij een aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden
uitgevoerd.
Kleuters
In de kleuterperiode worden de kinderen al op een speelse wijze bekend gemaakt met het
taakwerken.
Zoals in de meeste kleutergroepen, bestaat de schooldag voor kleuters voor een groot
deel uit spelen en werken in de klas, in het speellokaal of buiten.
Buiten wordt hoofdzakelijk vrij gespeeld, omdat het materiaal en de omgeving veel
mogelijkheden bieden. Er wordt dagelijks buiten gespeeld, zolang het weer het toelaat.
In het speellokaal worden allerlei spelletjes gedaan, zoals kring- , dans- en tikspelletjes.
Ook kleutergymnastiek, ritmiek, muzikale vormingslessen en poppenkast staan op het
programma.
In de klas doet het kind d.m.v. zijn spel een enorme hoeveelheid ervaring op. In de
kleuterlokalen zijn hoeken ingericht, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden.
Bijvoorbeeld de poppenhoek, de schrijfhoek, de lees- en stempelhoek, de bouw- en
constructiehoek en de kijk- en luisterhoek (auditief spel, boekjes, cassettebandjes).
Verder wordt er dagelijks gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. Vaak worden
alle activiteiten ingepast in een thema: b.v. de herfst, de markt, de winkel etc.
Het daltonaspect hierin, is dat het kind vrijheid heeft bij het kiezen van een activiteit,
maar dat het na het maken van zijn keuze ook de verantwoordelijkheid heeft om die
activiteit goed uit te voeren en af te maken.
Vanaf het begin krijgen de kleuters ook regelmatig een "taakje". Dit zijn opdrachten, die
iedereen moet uitvoeren. Er volgen geleidelijk aan steeds meer opdrachten, die
opklimmen in moeilijkheid en steeds meer van hen zullen vragen.
Er wordt gewerkt met een takenbord. Elke taak heeft een bepaald symbool en als een
opdracht klaar is, mag het kind zelf op dit bord bijhouden wat het heeft gedaan. Zo
stimuleren we het ”taakbesef” en leert het kind al vrij goed zelfstandig te werken.
Kinderen raken eraan gewend dat ze zelfstandig hun materiaal pakken en opruimen en
zelfstandig probleempjes oplossen.
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Bij de keuze van de activiteiten, besteden de kleuterleidsters extra aandacht aan het leren
samenspelen en samenwerken.
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3, waar de kinderen ten slotte leren lezen en schrijven, wordt de taak
aangeboden op een takenblad. Ook hier is er weer de opbouw door de school heen, van
een niet al te grote dagtaak in groep 3 tot een tweewekentaak in groep 8.
De opbouw die hierin zit, is uitgewerkt in het daltonbeleidsplan. Hierin staat bijvoorbeeld
ook, hoe en vanaf wanneer kinderen zelf een deel van hun werk mogen corrigeren. U zult
begrijpen dat dit een groot beroep doet op het nemen van verantwoordelijkheid voor het
eigen leren.
De rol van de leerkracht tijdens de taak
De kinderen zijn een deel van de dag (van weinig bij de kleuters tot vrij veel in groep 8)
aan het werk met hun taak. De rest van de dag wordt besteed aan gezamenlijke
activiteiten en (klassikale of groeps-) instructie.
De leerkracht heeft tijdens het taakwerken, maar ook op een heleboel momenten
daarbuiten overigens, een coachende rol. Dat betekent dat hij/zij de kinderen helpt bij het
maken van hun planning, maar daarnaast de vorderingen ook goed in de gaten houdt. De
leerkracht stimuleert het zelfstandig zoeken naar oplossingen en het samenwerken tussen
de kinderen. Daar waar mogelijk geeft hij/zij ze verantwoordelijkheden.
Uiteraard geeft de meester of juf ook uitleg als iets niet wordt begrepen, maar pas nadat er
eerst is geprobeerd zelfstandig een oplossing te vinden en het ook niet is gelukt in
samenwerking met andere kinderen.
Uitgestelde aandacht
Ook het begrip "uitgestelde aandacht" is belangrijk binnen het daltononderwijs.
Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen leren dat de leerkracht soms niet meteen kan helpen
en dat er eerst zelf of met hulp van anderen een oplossing moet worden gezocht. Lukt dat
niet, dan is de leerkracht even later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of
meester niet kan helpen, worden met symbolen aangegeven. Gedurende deze tijd heeft de
leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben.
Keuzewerk
Vrijheid betekent ook, dat je soms ook zelf mag kiezen wat je gaat leren.
Met keuzewerk wordt niet bedoeld dat je "even iets voor jezelf mag doen", maar dat je
zelf opdrachten uitkiest, die aansluiten bij de eigen behoefte of belangstelling.
Keuzewerk bestaat uit speelse, uitdagende opdrachten waar de kinderen in het algemeen
met veel plezier aan werken. Omdat wij keuzewerk essentieel vinden voor
daltononderwijs, staat het op iedere taak als verplicht onderdeel.
Samenwerken / coöperatief leren en maatjeswerk
Het leren samenwerken met andere kinderen is op onze school een belangrijke
doelstelling. We werken hieraan op verschillende manieren.
Zo zal er in iedere taak die de kinderen krijgen een samenwerkingsopdracht voorkomen.
Ook bij opdrachten die kinderen moeilijk vinden, mogen ze in het algemeen
samenwerken.
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Een bijzondere vorm van dat samenwerken is het zogenaamde "maatjeswerken". Hierbij
mogen kinderen niet zelf uitkiezen met wie ze de opdrachten uitvoeren, maar bepaalt de
leerkracht dat. Deze kiest voor iedereen een maatje uit waarmee je gedurende een
bepaalde tijd (bijvoorbeeld een week) moet samenwerken. Hierbij wordt ervoor gezorgd
dat je als kind met alle andere kinderen van de groep om de beurt samenwerkt. Door deze
manier van werken leren kinderen ook om te gaan met kinderen die niet hun eigen eerste
keuze zouden zijn en dat is een belangrijke ervaring voor hen. Ook op de sociale omgang
van de kinderen met de rest van de groep heeft dit een positieve uitwerking.

1.3

Openbaar

Zoals in het bovenschoolse deel van deze gids al valt te lezen, zijn openbare scholen in
normale situaties toegankelijk voor ieder kind, ongeacht afkomst of geloof. Op deze
manier is in Nederland geregeld dat er voor ieder kind een goede school te vinden is.
Maar het openbare karakter van een school heeft ook opvoedkundige waarde. Op een
openbare school groeien kinderen met verschillende achtergronden samen op. Wij zijn
ervan overtuigd dat zij daardoor beter leren omgaan met mensen die andere gebruiken en
opvattingen hebben dan zijzelf. En dat is een vaardigheid waar zij in de rest van hun leven
veel aan kunnen hebben en die belangrijk is voor onze maatschappij.
Leerkrachten op een openbare school stellen zich in geloofskwesties neutraal op. In groep
6 en 7 kunnen de kinderen Humanistisch of Godsdienstig Vormingsonderwijs volgen. De
inhoud van lessen valt om deze reden niet onder de verantwoording van de school. Zie
ook § 2.5.

1.4

Het schoolgebouw en het schoolterrein

Het Valkhof is in 1972 gebouwd en is sindsdien enige malen uitgebreid en verbouwd.
Voor het laatst in 2008. Achterin deze gids treft u een plattegrond van het gebouw aan.
Kenmerkend is dat er twee ruime gemeenschapsruimtes zijn. Eén voor de kleutergroepen
("Het Valkennest") en één voor de midden-/bovenbouw ("De Valkuil"). Samen met de
vide en de ontdekruimte zijn dit belangrijke plekken voor het goed kunnen realiseren van
daltononderwijs.
Bij de inrichting van het terrein om de school heen wordt gestreefd naar een veilige
omgeving met een natuurlijke uitstraling, waarin gevarieerde speelmogelijkheden voor de
kinderen zijn.
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Het onderwijs

In het vorige hoofdstuk is al het een en ander gezegd over het onderwijs zoals dat op Het
Valkhof wordt gegeven.
In dit hoofdstuk lichten we er een paar onderwerpen uit.
Het Schoolplan
In het schoolplan wordt tamelijk uitgebreid beschreven hoe het onderwijs aan onze
school plaatsvindt, welke methodes er gebruikt worden en hoe het onderwijs
georganiseerd wordt. Daarnaast wordt erin aangegeven welke onderwijskundige
ontwikkelingen er op de rol staan voor steeds een periode van vier jaar.
Dit plan ligt voor iedere belangstellende ter inzage en wordt ook op de website van de
school gepubliceerd.

2.1

De Vreedzame School

Het Valkhof is onderweg om een "Vreedzame School" te worden. In het schooljaar 20152016 zijn de eerste voorbereidende bijeenkomsten voor het team geweest. De complete
invoering zal ongeveer twee schooljaren in beslag nemen.
De Vreedzame School (DVS) is een programma voor basisscholen op het gebied van
sociale competenties en democratisch burgerschap.
Binnen DVS worden de groep en de school beschouwd als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om
samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Hiermee willen we een cultuur ontwikkelen en kinderen handvatten geven, die ervoor
zorgen dat naar gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, wordt voorkomen. Dat vinden we een
betere aanpak dan achteraf te moeten optreden.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.
De uitgangspunten van DVS en dalton passen perfect bij elkaar.

2.2

ICT-onderwijs

ICT-onderwijs (Informatie- en Communicatie Technologie), het werken met computers,
is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs.
Op onze school hebben alle groepen een digitaal schoolborden tot de beschikking.
Daarnaast zijn er ongeveer 40 laptops/computers en ruim 20 iPads die gebruikt kunnen
worden door de kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Deze digitale middelen worden o.a. op de volgende manier gebruikt.

Voor alle groepen is er educatieve software, waarmee bijvoorbeeld de kleuters de
kleuren kunnen leren, de kinderen van groep 3 hun leesvaardigheid kunnen
vergroten en de oudere kinderen hun sommen kunnen oefenen.

De computers hebben toegang tot internet. Dit biedt de kinderen geweldige
mogelijkheden bij bijvoorbeeld de wereld oriënterende vakken als natuuronderwijs,
geschiedenis e.d., maar ook bij het voorbereiden van spreekbeurten en het maken
van werkstukken. Als daltonschool hechten wij veel waarde aan deze werkvormen.

De kinderen die gebruik gaan maken van de mediatheek (vanaf groep 5), leren het
uitleen- en opzoeksysteem Schoolwise gebruiken.
28

Gebruiksafspraken en Internet
Sommige ICT-toepassingen en dan met name het gebruik van internet en e-mail, hebben
ook een keerzijde. Daarom zijn daarover afspraken vastgelegd.
Het is namelijk niet allemaal even fraai wat je op internet kunt tegenkomen. We denken
dan bijvoorbeeld aan sites met porno, geweld, discriminatie en andere zaken die beslist
niet bedoeld zijn voor kinderen en waar we de kinderen ook voor willen behoeden.
We vinden het belangrijk dat u weet, dat wij het absoluut niet toestaan dat kinderen
dergelijke sites opzoeken. Dit wordt ook met hen besproken en ze weten dat daar als straf
op staat, dat ze dan enige weken niet met de computers mogen werken. Als kinderen
internetten, dan kan dat alleen als we ze kunnen vertrouwen en als dat vertrouwen
geschaad wordt, dan volgt er een sanctie.
De afspraak is verder, dat wie per ongeluk op iets naars stuit, dit meteen eerlijk aan de
groepsleerkracht vertelt, zodat kan worden uitgelegd hoe je dat in de toekomst kunt
voorkomen.
Internetprotocol
Dit alles is vastgelegd in een internetprotocol dat de kinderen vanaf de middenbouw, als
zij internet gaan gebruiken, jaarlijks moeten ondertekenen.
Verder is o.a. afgesproken dat geen software van thuis op schoolcomputers mag worden
gebruikt en dat er geen illegale activiteiten met de Pc's mogen worden uitgevoerd, zoals
het downloaden van mp3's en het gebruik van illegale software.
Diploma Veilig Internet
Het lespakket Diploma Veilig Internet leert leerlingen om te gaan met de mogelijkheden
en risico's van internet. Diploma Veilig Internet speelt in op actuele ontwikkelingen.
De leerlingen krijgen 5 lessen op school van de ICT-ers over veilig internet.
Ze leren o.a. dat foto’s gemakkelijk te manipuleren zijn en dat het heel belangrijk is om
niet al je privégegevens op internet te zetten.
Ook begrippen als spam en hoax komen aan de orde. Voor extra informatie over het
lespakket kunt u kijken op www.diplomaveiliginternet.nl.
Gedragscode digitaal contact leerkrachten-kinderen
Tegenwoordig zijn programma’s als Facebook, MSN en Instagram erg populair. Vaak
vragen kinderen aan leerkrachten of zij hem of haar mogen toevoegen aan hun
vriendenlijstje van deze programma’s. Het team heeft besloten dat wij op deze
uitnodigingen niet zullen ingaan, omdat we dat niet goed vinden passen in een leerkrachtleerling relatie. Wij hopen dat u en uw kinderen hier begrip voor hebben.

2.3

Mediatheek

Voor de groepen 3 t/m 8 is op de vide een mediatheek ingericht.
Het op de computer leren hanteren van het zoekprogramma Schoolwise, van de openbare
bibliotheek, speelt hierin een grote rol.
De kinderen kunnen op de vide zelfstandig studeren. In de mediatheek zijn leesboeken en
informatieve boeken, bijeen gebracht. Vooral voor de wereldoriëntatievakken wordt er
gebruik van gemaakt.
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Om de kinderen optimaal te begeleiden, willen we graag hulp van enkele ouders onder
schooltijd. Verder is het nodig om af en toe orde op zaken te stellen en o.a. nieuwe
boeken in te voegen. Hier is een werkgroepje voor. Lijkt u dit ook leuk, geef u dan op.

2.4

Cultuurmenu

Alle scholen binnen Noordenveld nemen deel aan het aanbod op het terrein van kunsten cultuureducatie. Binnen dit zogenaamde cultuurmenu is er een gevarieerd aanbod op
het gebied van lessen voor kunstzinnige vorming, creativiteit, cultureel erfgoed en
culturele omgeving. Het aanbod voor kunst- en cultuureducatie wordt mogelijk gemaakt
door samenwerking van de gemeente Noordenveld en de basisscholen in de gemeente
Noordenveld. We hopen dat de kinderen mede door dit aanbod in hun verdere leven een
positieve kijk op kunst en cultuur in brede zin zullen hebben. Nadere informatie over
cultuureducatie op de scholen is te vinden via www.cenoordenveld.nl

2.5

Natuur- en Milieueducatie

Alle scholen in Noordenveld nemen jaarlijks deel aan projecten in het kader van natuuren milieueducatie (NME). Deze projecten worden in samenwerking met het
Consulentschap Natuur en Milieu te Assen opgezet en uitgevoerd. De financiering van
deze projecten wordt mede gerealiseerd door de gemeente Noordenveld.

2.6

Geestelijke vorming

Omdat op een openbare school iedereen, ongeacht afkomst of geloof welkom is, is er
vaak ook gelegenheid om godsdienst- en/of humanistisch vormingsonderwijs (GVO /
HVO) te volgen, zodat iedereen zich er thuis kan voelen.
Op Het Valkhof bestaan beide mogelijkheden. Dit onderwijs kan op vrijwillige basis
worden gevolgd door kinderen van de groepen 6 en 7.
Deze kinderen krijgen tijdig een formuliertje mee, waarop u uw voorkeur kunt kenbaar
maken. Als u uw keuze wilt wijzigen, dan kunt u dat doorgeven aan de schoolleiding.
De lessen worden gegeven door mensen van de volgende organisaties:
de Interkerkelijke Onderwijs Stichting,
het Humanistisch Verbond.
Deze organisaties zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen.
Kinderen die aan geen van beide meedoen, blijven bij de groepsleerkracht en doen ander
schoolwerk.
Het rooster treft u aan in de jaargids.

2.7

Huiswerk

Het daltononderwijs is erop gericht de kinderen te leren zo zelfstandig mogelijk te
werken. Dat wordt ook geoefend door het maken van huiswerk (leren studeren).
Kinderen van groep 8 krijgen daarom regelmatig huiswerkopdrachten mee, als
voorbereiding op de werkwijze in het voortgezet onderwijs. Hoe zij hiermee omgaan,
geeft de ouders, het kind en de leerkracht extra informatie voor de schoolkeuze.
De kinderen van groep 8 krijgen ook een schoolagenda van school, aan de hand waarvan
zij van de leerkracht leren hoe je daarmee kunt omgaan. Dit sluit naadloos aan bij het
leren plannen van de taak, zoals de kinderen dat op een daltonschool leren.
Vanaf groep 3, worden kleine opdrachten meegegeven (spelling, rekenen topografie, ...).
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Het kan ook voorkomen dat kinderen de weektaak niet af hebben, of niet af dreigen te
krijgen. In dat geval kan het zijn dat het kind, na overleg met de leerkracht, zelf besluit
werk mee naar huis te nemen.

31

openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden

3.

schoolgids 2016

Leerlingenzorg

Veel zaken die te maken hebben met de zorg voor (individuele) kinderen worden
beschreven in het School Ondersteunings Plan (SOP). Dit is op school ter inzage.
Het is onze belangrijkste taak als school om bij ieder kind "eruit te halen wat erin zit".
Daarbij kijken we niet alleen naar leerprestaties, maar ook naar bijvoorbeeld de sociale en
creatieve ontwikkeling. Helaas gaat die ontwikkeling niet altijd even voorspoedig.
Alle activiteiten die erop zijn gericht om problemen in de ontplooiing van kinderen te
voorkomen, of op te lossen, wordt "leerlingenzorg" genoemd. Er wordt overigens niet
alleen gelet op leerproblemen, maar ook op het gedrag, de omgang met andere kinderen
en dergelijke.
De intern begeleiders van de school hebben in al het onderstaande de coördinerende rol.

3.1

Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)

Om goed te kunnen inspelen op de problemen die kinderen op school ondervinden, is
het belangrijk om eerst te bepalen wat er aan de hand is en vervolgens te kijken hoe daar
het beste mee kan worden omgegaan. Daarvoor worden verschillende instrumenten
gebruikt. In het verleden werd dat geheel van instrumenten meestal het
"leerlingvolgsysteem (LVS)" genoemd. Tegenwoordig worden deze zelfde instrumenten
ook gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs zelf te bewaken. Daarom komt u
tegenwoordig vaak de term "leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)" tegen. Er wordt
gebruik gemaakt van ParnasSys. Dit is een webbased leerlingvolgsysteem en leerling
administratiesysteem in één.
De signalering
Op school worden de vorderingen en de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig
gevolgd.
In de kleutergroepen worden daarvoor al observatielijsten ingevuld en toetsen afgenomen.
Ook in de overige groepen worden er op vaste momenten in het schooljaar toetsen
afgenomen, om op tijd te kunnen ontdekken of er ontwikkelings- of leerproblemen
dreigen te ontstaan. Eventueel worden individuele kinderen nader getoetst.
Naast de toetsen van de lesmethodes, worden er gestandaardiseerde, landelijke toetsen
gebruikt. De resultaten hiervan worden door onze Intern Begeleidsters (IB-ers) met
directie en de betreffende groepsleerkrachten besproken, en indien nodig met het hele
onderwijsteam en/of met externe deskundigen.
Het LOVS voor de kleuters bestaat uit het observatie-instrument Dorr en enige toetsen
van Cito.
Voor de andere groepen bestaat het LOVS voornamelijk uit (Cito-)toetsen voor de
vakgebieden Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling, Woordenschat en Technisch Lezen.
Daarnaast wordt in groep 8 de landelijke verplichte eindtoets afgenomen. Wij gebruiken
daarvoor de Centrale Eindtoets PO van Cito.
Voor alle groepen wordt er ook gebruik gemaakt van SCOL. Dit is een LOVS
signaleringsinstrument op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Er zijn twee periodes in het schooljaar waarin de meeste toetsen worden afgenomen. Dit
zijn januari/februari en begin juni.
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Handelingsgericht werken en groepsplannen
Voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling wordt
"handelingsgericht gewerkt". Dit houdt o.a. in dat op basis van de observatie/toetsgegevens de groep wordt verdeeld in niveaugroepen (basis, extra en zorg), zodat
ieder kind wordt geholpen op de manier die het beste bij zijn/haar onderwijsbehoefte
past. Dit wordt beschreven in het groepsplan en opgeslagen in ParnasSys.
Het handelingsplan
Blijkt een leerling een speciale benadering nodig te hebben, dan wordt dat omschreven in
een handelingsplan.
Soms, als het kind het programma van de groep echt niet meer kan volgen, wordt er voor
het kind een eigen leerlijn opgesteld. Dit kan pas gebeuren als er voor het kind eerst een
ontwikkelingsperspectief is vastgesteld door een externe deskundige die het kind heeft
onderzocht. Deze eigen leerlijn zou je een uitgebreide vorm van een handelingsplan
kunnen noemen.
Deze plannen worden uiteraard met de ouders besproken.
Remedial Teaching
De uitvoering van de groeps- en handelingsplannen wordt vooral binnen de eigen groep,
door de eigen groepsleerkrachten, gerealiseerd.
Buiten de groep is er maar op beperkte schaal tijd om kinderen individueel of in groepjes
te helpen in de vorm van remedial teaching.
Daarnaast is ook vaak de hulp van de eigen ouders van het kind gewenst.
Tijdens de spreekavonden en indien dat nodig is tussendoor, wordt dit alles uiteraard met
de ouders besproken.
De orthotheek
Op school zijn speciale leermiddelen aanwezig in de orthotheek, om kinderen met leeren/of ontwikkelingsproblemen te helpen.

3.2

Externe onderwijsbegeleiding, schoolbegeleidingsdienst

Als een kind op school ontwikkelings-, leer- of gedragsmoeilijkheden vertoont die
langzamerhand een wat groter probleem dreigen te gaan worden, dan kan na overleg met
de ouders externe onderwijsbegeleiding ingeschakeld worden.
Een deskundige van deze dienst probeert dan door testen, observaties e.d. te ontdekken
waar de problemen vandaan komen en geeft vervolgens advies aan de leerkracht en de
ouders over wat de beste aanpak is.

3.3

Passend onderwijs / School voor Speciaal Basisonderwijs

Als de basisschool een kind niet meer kan bieden wat het nodig heeft, dan kan het
uiteindelijk nodig zijn dat het naar een School voor Speciaal Basisonderwijs (S.B.O.) gaat.
Voor het zover komt, wordt er een zorgvuldig onderzoek ingesteld. In het bovenschoolse
deel staat de procedure uitgelegd die wordt gevolgd als er problemen ontstaan die zo
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lastig worden dat de groepsleerkracht het advies van nog meer deskundigen wil hebben,
of als hij/zij denkt dat het kind misschien beter tot zijn recht komt op een speciale school.
Zie ook "Samenwerkingsverband Passend Onderwijs" in het bovenschoolse deel van deze
gids.
Rol van de ouders
Het is voor ons een belangrijk uitgangspunt dat er in dit hele traject steeds een goed
contact is met de ouders. Dit zal worden onderhouden door de groepsleerkracht(en)
en/of de intern begeleidster.

3.4

Initiatieven van ouders buiten de school om

Soms zijn ouders zo verontrust over de ontwikkeling van hun kind, dat zij buiten de
school om hulp zoeken bij externe bureaus of particuliere hulpverleners, bijvoorbeeld
wanneer extra hulp binnen de school (nog) niet mogelijk is. Dit is hun goede recht.
Misschien kan hierover zelfs gezegd worden dat het de plicht is van iedere ouder om zich
tot het uiterste in te spannen voor zijn/haar kind.
Twee opmerkingen moeten hierbij echter gemaakt worden.
Ten eerste verzoeken wij u om ons er altijd van in kennis te stellen dat u dergelijke
stappen onderneemt. Het komt het kind ten goede, als u de school op de hoogte stelt van
de eventuele onderzoeksresultaten en de behandeling. Dit voorkomt langs elkaar heen
werken.
Ten tweede moet in alle eerlijkheid gezegd worden dat de ervaring leert, dat het niet altijd
mogelijk is om in de klas hulpprogramma's uit te voeren die worden geadviseerd door
deze externe hulpverleners. De school- en klassenorganisatie laten dit helaas niet altijd
toe.
Zie ook "Richtlijnen bij verzoek tot medewerking bij onderzoek en behandeling door
externen", in het bovenschoolse deel van deze gids.

3.5

"Rugzakje" - arrangement

De term "rugzakje" is de afgelopen jaren aardig ingeburgerd in het onderwijs.
Door de invoering van Passend Onderwijs is de "leerlinggebonden financiering" zoals het
rugzakje officieel heet, in de oude vorm niet meer in alle gevallen van toepassing. Per
individueel geval zal dit worden bekeken.
De extra inspanningen die er ten behoeve van een leerling worden gepleegd in de vorm
van bijvoorbeeld een budget in geld of tijd, noemen we tegenwoordig een arrangement.
Zie ook "Samenwerkingsverband Passend Onderwijs" in het bovenschoolse deel van deze
gids.

3.6

Dyslexieprotocol

(Zie ook het bovenschoolse gedeelte van de schoolgids.)
Dyslexie heeft de afgelopen jaren in de media en in het onderwijs veel aandacht gekregen.
Er kan simpel gezegd sprake zijn van dyslexie als kinderen ernstige lees- en
spellingsproblemen hebben. Dyslexie kan overigens pas vanaf een bepaalde leeftijd
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worden vastgesteld na een uitgebreid onderzoek door een gespecialiseerde
psycholoog/pedagoog.
Voor een basisschool is dit formeel vaststellen van dyslexie (het opplakken van een
etiketje) overigens niet het belangrijkste. Bij ons ligt de nadruk veel meer op het zo vroeg
mogelijk herkennen van signalen die kunnen wijzen op lees- en spellingsproblemen.
Kinderen met lees- en/of spellingsproblematiek krijgen bij ons allemaal dezelfde extra
zorg, ongeacht of bij hen officieel dyslexie is vastgesteld of niet.
De leerkrachten hanteren in zowel de onderbouw als de bovenbouw een serie toetsen en
methodieken op dit gebied, gericht op signalering en op hulp. Dit geheel wordt het
dyslexieprotocol genoemd.

3.7

Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs

Dat een kind aan het einde van het basisonderwijs op een goede manier naar de voor
hem/haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs verwezen wordt, zou je een
bijzondere soort leerlingenzorg kunnen noemen.
Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke zaak. Het is een
keuze die, net als bij de andere leerlingenzorg, zo verantwoord mogelijk moet worden
gemaakt in een samenspraak tussen ouders, groepsleerkracht(en) en natuurlijk niet te
vergeten het kind zelf.
In groep 8, maar ook al in groep 7, vinden diverse activiteiten plaats.
 Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een Voorlopig Schooladvies van de
groepsleerkracht. Dit wordt gegeven op basis van de Plaatsingswijzer, waarin de
gegevens van de LOVS-toetsen van de groepen 6 en 7 zijn verwerkt.
 Medio november ontvangen de ouders van groep 8 een uitnodiging van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad om een voorlichtingsavond bij te wonen.
Op deze avond is er naast een algemene voorlichting ook informatie van meerdere
scholen uit de regio.
 In oktober/november organiseert de school een informatieavond over het voortgezet
onderwijs, voor de ouders van de groepen 7 en 8.
 Vanaf januari zijn er overal open dagen. Ouders en leerlingen van groep 8 en in
sommige gevallen ook van groep 7, zijn dan in de gelegenheid om v.o.-scholen te
bekijken en informatie te verzamelen. Dit is voor hen een mooie kans om de school
eens van binnen te zien en te proeven hoe de sfeer is.
 In januari of februari worden de schooladviezen van alle kinderen intern besproken.
Deze adviezen zijn door de groepsleerkracht opgesteld, eventueel na overleg met
leerkrachten van voorgaande jaren en/of de IB-er.
 In april doen de kinderen mee aan een Eindtoets PO (de voormalige Cito-Eindtoets).
De uitslag hiervan geeft ons onafhankelijke gegevens over het niveau van leerling.
Als de uitslag van deze toets een hoger niveau aangeeft dan het eerder gegeven
schooladvies, dan vindt een heroverweging plaats. Zie ook hieronder.
Nadere toelichting schoolkeuze en eindtoets
De Eindtoets PO die in groep acht wordt afgenomen, levert vaak de vraag op of de
uitslag bepalend is voor het schooladvies richting het voortgezet onderwijs. In principe
wordt het schooladvies vastgesteld door de leerkracht van groep acht; vaak in
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samenspraak met de Intern Begeleider en/of de directeur van de school. De leerkracht
baseert zijn/haar advies op de meestal jarenlange relatie tussen uw kind en de school, de
gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten.
Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, is de
Plaatsingswijzer ontwikkeld. Bij de Plaatsingswijzer worden toetsgegevens vanaf groep 6
gebruikt om tot een goed schooladvies te komen.
goed kunnen adviseren en plaatsen is de
Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de Eindtoets Basisonderwijs in april
afgenomen en niet meer in februari. Hiermee kan de uitslag van deze toets niet meer naast
het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gelegd worden. De uitslag van de
Eindtoets Basisonderwijs wordt hiermee grotendeels een instrument waarmee de
onderwijsopbrengsten gerapporteerd kunnen worden aan b.v. de onderwijsinspectie en
andere belanghebbenden.
Meestal komt het schooladvies overeen met de uitslag van de toets. Als de score van een
kind sterk afwijkt van het schooladvies, dan wordt de meeste waarde toegekend aan het
schooladvies.
 In maart worden alle ouders uitgenodigd om de adviezen te bespreken en komen we
tot een schoolkeuze. U krijgt via onze school aanmeldingsformulieren en u kunt deze
ingevuld op school afgeven.
 De scholen van voortgezet onderwijs vragen ons vervolgens om van ieder kind een
onderwijskundig rapport in te vullen.
 Tenslotte spreekt het vanzelf dat wij de kinderen zo goed mogelijk zullen
voorbereiden op en begeleiden bij de ”overstap”.
We raden u dringend aan de voorlichtingsavonden te bezoeken, i.v.m. de ingrijpende
wijzigingen in het voortgezet onderwijs in de laatste jaren. Het is niet meer zoals in de tijd
dat u zelf op het voortgezet onderwijs zat.
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4.

Schoolorganisatie en huishoudelijke zaken

4.1

Taakverdeling personeel

Onderwijzend personeel
Het personeel van de school bestaat uiteraard hoofdzakelijk uit groepsleerkrachten, maar
telt bijvoorbeeld ook Intern Begeleidsters en vakleerkrachten.
Binnen het team wordt jaarlijks een groot aantal niet-groeps-gebonden taken verdeeld.
Een paar daarvan lichten wij apart toe.
In de Jaargids staat de adressenlijst met de namen en functies/taken van het personeel.
Bouwcoördinator
De 8 leerjaren van de basisschool worden vaak in drie "bouwen" opgesplitst: de
onderbouw (groep instroom, 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4, 5) en de bovenbouw
(groep 6, 7, 8).
Drie leerkrachten van onze school zijn tevens bouwcoördinator. Hun taak is tweeledig.
Ten eerste regelen zij zaken die uitsluitend hun eigen bouw betreffen en zijn zij voorzitter
van de bouwvergadering.
Ten tweede zijn zij het aanspreekpunt voor ouders en anderen bij afwezigheid van de
directeur. Eén van de bouwcoördinatoren is tevens de formele plaatsvervanger van de
directeur.
Intern Begeleider / Remedial Teaching
Onze school heeft twee groepsleerkrachten die tevens Intern Begeleider (IB-er) zijn. De
IB-ers hebben een speciale opleidingen gevolgd voor dit werk.
De werkzaamheden van de IB-er zijn gericht op de hulp aan kinderen die leer-, sociale, of
andere problemen (dreigen te gaan) ondervinden. De IB-ers coördineren de uitvoering
van het leerlingvolgsysteem, organiseren de leerlingbesprekingen en onderhouden de
contacten met alle organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de leerlingenzorg.
Als uw zoon / dochter onverhoopt ontwikkelingsproblemen zal ondervinden, dan is het
mogelijk dat de groepsleerkracht ook een IB-er uitnodigt om het gesprek hierover bij te
wonen.
ICT-coördinator
Op Het Valkhof hebben we twee ICT-coördinatoren.
Zij organiseren de lessen computervaardigheden, zorgen dat de computers naar behoren
werken, en stimuleren het onderwijskundige gebruik ervan. Daarnaast onderhouden zij de
website.
NME-coördinator
NME staat voor Natuur- en Milieu Educatie. In het verlengde van de daltongedachte
willen wij dat de kinderen ook een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen voor hun
leefomgeving.
De NME-coördinator organiseert bijvoorbeeld tentoonstellingen, ontdekhoeken,
natuurwandelingen e.d. voor de verschillende groepen.
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Cultuur-coördinator
De Interne Cultuur Coördinator (ICC-er) houdt zich bezig met het lesprogramma en de
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek en erfgoed.
Onderwijs Ondersteunend Personeel
Naast onderwijzend personeel is er ook onderwijs ondersteunend personeel. Hiermee
bedoelen we personeelsleden die niet zelf lesgeven.
Directeur
De directeur van de school heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het
onderwijskundige, financiële en personeelsbeleid.
De school kent geen adjunct-directeur. Bij afwezigheid van de directeur worden diens
taken overgenomen door de bouwcoördinatoren en indien nodig door de algemene
directie. Zie ook "bouwcoördinator" hierboven.
Conciërge
De conciërges zijn verantwoordelijk voor een groot aantal praktische zaken op school en
zorgen er voor dat het gebouw en het schoolterrein er verzorgd uitzien.
Als u naar de school belt, zal een van hen vaak de telefoon aannemen. Ook voor
gevonden voorwerpen en vele andere praktische vragen kunt u bij hen terecht.
Onderwijsassistente
Onze onderwijsassistente, werkt voornamelijk in de onderbouw (de groepen 1 en 2). Zij
ondersteunt de leerkrachten en helpt leerlingen die specifieke zorg nodig hebben.
Daarnaast houdt zij zich bezig met het toetsen en observeren van kleuters en werkt zij
met groepjes kinderen die extra hulp nodig hebben.
Administratrice
De administratieve kracht ondersteunt de directie. Zij verzorgt o.a. de betalingen en houdt
de leerlingenadministratie bij.
Wijzigingen in noodnummers, adresgegevens e.d. kunt u rechtstreeks aan haar doorgeven.

4.2

Groepen

Eerste schooldag 4-jarige
De eerste dag na de vierde verjaardag is vaak niet het meest ideale moment voor een
kleuter om voor het eerst naar school te gaan. Overlegt u hierover met de
groepsleerkracht van de groep waarin uw kind komt. Beginnen op een maandag of op de
eerst dag na een vakantie is meestal een beter moment voor een kind.
Wij geven u ook het dringende advies, en dat zal de groepsleerkracht van groep 1 ook
doen, om uw kind niet te laten starten in de hectische, voor kinderen spanningsvolle
decembermaand.
In de laatste weken voor de zomervakantie, wanneer de groep meestal op zijn volst is,
laten wij normaal gesproken ook geen kinderen meer beginnen.
Uw kind heeft na de kerst- of zomervakantie een plezieriger, rustiger start van de
schoolloopbaan.
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Groepen samenstellen
Het gebeurt praktisch ieder jaar, dat groepen voor het nieuwe schooljaar moeten worden
gesplitst of samengevoegd. De jaarlijks veranderende leerlingenaantallen dwingen ons
daartoe.
Voor de betreffende groepsleerkrachten betekent dit dat zij de lastige, vaak ondankbare
taak krijgen om te bepalen welk kind in welke groep geplaatst zal worden.
Wij vinden het belangrijk op deze plaats te vermelden, dat dat op onze school een taak
van de leerkrachten is en blijft, en dat binnen dit proces helaas geen ruimte is om rekening
te houden met wensen van individuele ouders. Als we dat wel zouden doen, dan raken we
verstrikt in een web van tegenstrijdige verlangens en dat zou voor zowel ouders, kinderen
als leerkrachten een bron van frustratie zijn.
U kunt ervan verzekerd zijn, dat er in deze situaties met uiterste zorgvuldigheid wordt
gewerkt. Dit gaat in grote lijnen als volgt in zijn werk.
De leerkrachten die de groep kennen, vormen een werkgroepje. Ook de Intern
Begeleidster en de directeur zijn bij dit proces betrokken.
Als eerste wordt er gekeken naar de vriendschapsrelaties; welke kinderen werken en
spelen graag samen. Wij merken overigens wel eens dat ouders de vriendschapsrelaties
van hun kind op school niet altijd goed inschatten. Deze liggen namelijk wel eens heel
anders dan thuis en ouders maken de klassensituatie te weinig mee om daar inzicht in te
krijgen.
Daarna wordt in kaart gebracht welke kinderen ontwikkelings-, gedrags- en/of
leerproblemen hebben. U kunt zich voorstellen dat het in het belang van alle kinderen is,
dat er een zekere spreiding van zorgleerlingen plaatsvindt, zodat de groepsleerkrachten
hun, maar ook de andere leerlingen, de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben.
Vervolgens wordt er nog gekeken naar bijvoorbeeld de verdeling jongens - meisjes. Een
eenzijdig samengestelde groep heeft namelijk al gauw een andere sociale sfeer dat een
gemengde.
Dit resulteert in een splitsingsvoorstel dat wordt voorgelegd aan de team- of
bouwvergadering, zodat ook andere leerkrachten er hun mening over kunnen geven.
Als deze akkoord gaat, wordt de gemaakte verdeling aan de ouders uitgereikt in een
gesloten enveloppe, zodat u eerder op de hoogte bent dan uw kind en er thuis eens rustig
met hem/haar over kunt praten.
De volgende dag zal de verdeling in de groep door de leerkracht aan de kinderen worden
toegelicht.
Als groepen worden gesplitst of samengevoegd, dan gaat dat bij een kind meestal gepaard
met gemengde gevoelens. Het ene vriendje zit helaas niet meer bij hem in de groep, maar
de andere gelukkig wel, en het is ook fijn zijn om weer eens bij nieuwe kinderen in de
groep komen, omdat dat kansen biedt op nieuwe vriendschappen te sluiten.
De ervaring leert dat kinderen zeer snel (meestal al binnen een paar dagen) in een nieuwe
groep gewend zijn.
Overgang
Nogmaals in dezelfde groep.
Het zittenblijven (doubleren) in de traditionele vorm, waarbij een kind de hele leerstof van
een schooljaar klakkeloos overdoet, komt tegenwoordig eigenlijk niet meer voor.
Als een kind een groep nog een keer doet, dan zal die tweede keer aansluiten bij de
ontwikkeling / vorderingen van het kind op dat moment.
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Bij de afweging of een kind wel of niet doubleert, wordt niet alleen gekeken naar de
ontwikkelings-/leerresultaten, maar ook naar de sociaal emotionele gevolgen die het
overgaan of het doubleren voor het kind zou hebben.
Wij streven in voorkomend geval naar een open, eerlijke samenwerking met de ouders.
Hoewel de praktijk leert dat ouders en school het praktisch altijd met elkaar eens worden
over wat het beste is voor het kind, is het toch goed te vermelden dat het, als het erop aan
komt, uiteindelijk toch de school is die beslist over het wel of niet overgaan.
Versnellen.
In sommige gevallen kan ook worden overwogen een kind een schooljaar te laten
overslaan. Dit wordt wel versnellen genoemd. Ook hier spelen sociaal emotionele
argumenten een belangrijke rol.
Het Valkhof heeft een protocol opgesteld voor groep-1-kinderen die jarig zijn in de
maanden oktober, november en december en een protocol voor de overgang van groep 2
naar groep 3. Daarin wordt beschreven welke normen er gehanteerd worden en welke
procedure er wordt doorlopen. Dit protocol is op school ter inzage.
Kennismaking i.v.m. nieuwe groep
De kleuters die naar groep 3 gaan, worden al voor de zomervakantie voorbereid op de
nieuwe omgeving en de nieuwe leerkracht. Zij zullen daarvoor in de laatste week voor de
zomervakantie een bezoekje brengen aan hun nieuwe juf of meester in hun toekomstige
lokaal.
Ook de kinderen van de andere groepen maken in de laatste week kennis met hun nieuwe
leerkracht.
De leerlingen van groep 8 krijgen altijd de gelegenheid om de school voor voortgezet
onderwijs te bezoeken waarvoor zij zijn aangemeld. Zij ontvangen hiervoor tijdig een
uitnodiging.

4.3

Gymnastiek

Gymnastiekkleding en -schoenen
Groepen 1 en 2
Gymschoenen
Vooral in de wintermaanden wordt er veel gebruik gemaakt van het speellokaal, omdat
buiten spelen dan vaak geen optie is. De kleuters dragen tijdens de gym uren op school
geen gymkleding, maar het is wel aan te bevelen om gymschoentjes te dragen, om
voetwratten en blessures te voorkomen. De praktijk leert, dat de schoentjes die sommige
kinderen aan hebben, niet geschikt zijn voor de vloer van de zaal. Dat kan leiden tot
valpartijen.
Daarom vragen wij u om, in het belang van uw kind, echte gymschoenen met een stroeve
zool voor hem/haar aan te schaffen. Aangezien veel kinderen nog moeite hebben met
veters strikken, geniet een klittenbandsluiting de voorkeur.
Gymtassen
De kinderen die in groep 1 nieuw op school komen, krijgen van de leerkracht een linnen
tasje. De bedoeling is, dat de kinderen dat gebruiken als gymtasje tot en met groep 2. Daar
kunnen de gymschoentjes en eventuele andere benodigdheden in. De kinderen laten de
tasjes op school, om vergeten te voorkomen.
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U krijgt het tasje eerst wel mee naar huis, zodat u het voor het kind herkenbaar kunt
maken door er iets op te naaien, of te verven / tekenen met textielverf of textielstiften.
Groepen 3 t/m 8
De kinderen dragen een T-shirt met korte broek. Maar meisjes kunnen bijvoorbeeld ook
een turnpakje dragen. Het dragen van gymschoenen is verplicht (zwarte zolen zijn niet
toegestaan) om voetwratten en blessures te voorkomen.
Ouders van kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging andere kleding moeten dragen,
moeten dit schriftelijk mededelen aan de groepsleerkracht.
Zie ook de paragraaf over kledingvoorschriften in het bovenschoolse deel van deze gids.
Douchen na de gym
In de groepen 4 t/m 8 stellen wij de kinderen in de gelegenheid om na de gymles te
douchen. De kinderen moeten daarom een handdoek meenemen.
Bij slecht weer kan de groepsleerkracht van deze regel afwijken, als hij het niet
verantwoord vindt om met nat haar over straat te gaan.
Ook kan hij besluiten om uit oogpunt van de sociale veiligheid de groep tijdelijk niet te
laten douchen.
In verband met de hygiëne adviseren wij overigens om de kinderen badslippers te laten
gebruiken.
Kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging niet met de andere kinderen mogen douchen,
kunnen gebruik maken van de aparte douche in het scheidsrechterkamertje.
Invalleerkrachten en gymnastiek
Door wettelijke regels, komt het voor dat sommige invalleerkrachten niet bevoegd zijn
om gymnastieklessen te geven. In dat geval wordt er een alternatief bedacht (bijvoorbeeld
dans of buiten spelen), of gaat de gymles voor een keertje over.
Geen Schoolzwemmen
Er is in de gemeente geen schoolzwemmen.

4.4

Verjaardagen

Verjaardagszingen
Eens per maand worden alle kinderen en personeelsleden die in de betreffende maand
jarig zijn, in het zonnetje gezet. Wij steken dan de vlag uit en de (bijna) jarigen worden
dan in de gemeenschapsruimte, de Valkuil, toegezongen door de hele school.
Verjaardagskaart
Een jarige mag een kaart uitkiezen waar alle personeelsleden hun naam op hebben gezet.
Deze mag hij/zij fraai versieren.
Traktaties
Een jarig kind mag in de eigen groep natuurlijk trakteren. Het zou prettig zijn als u voor
de leerkracht dezelfde traktatie zou meegeven als voor de kinderen.
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De kinderen gaan niet langs de groepen om bijvoorbeeld de andere leerkrachten te
trakteren.
Snoepbeleid
Als er ter gelegenheid van een verjaardag of een ander heuglijk feit wordt getrakteerd, dan
is het voor ouders wel eens lastig om te kiezen waaruit die traktatie dan moet bestaan.
Als school hanteren wij niet een snoepverbod, maar wij hebben wel een paar adviezen
rond trakteren en snoep op school.
Er kan lang over worden gediscussieerd wat wel en wat geen "snoep" is en wat wel of niet
gezond is. Daarin willen wij ons niet mengen.
Maar net als de ouders, willen wij wel graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen.
Daar hoort bij dat kinderen leren om verantwoord met snoep om te gaan. Daarom
brengen wij de volgende tips graag onder uw aandacht:
1. Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen 'maaltijd' worden. Wij zien wel eens
dat, vooral de jongere, kinderen het soms echt niet op kunnen.
2. Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral
bestaan uit suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke.
3. Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De zoekterm "gezonde
traktaties" brengt u bij tientallen leuke en lekkere suggesties.
4. Een traktatie hoeft niet altijd iets te wezen dat je kunt opeten. Ook bijvoorbeeld een
klein puzzeltje, spelletje, of een originele pen zijn leuk om op te trakteren.
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie die zij in overleg met
hun kind uitkiezen.
Ook de school (oudervereniging en personeelsleden) trakteert wel eens en probeert zich
aan deze richtlijn te houden.
Kind jarig, geen kaartjes
Onder de kopjes "Traktaties" en "Snoepbeleid" hierboven, wordt al het een en ander
verteld over de viering van een verjaardag.
Nog één aanvulling daarop. Wij staan niet toe om uitnodigingen voor kinderfeestjes op
school uit te reiken, aangezien dit nogal pijnlijk kan zijn voor de kinderen die niet worden
uitgenodigd. Om dezelfde reden is ook het uitdelen van kerstkaartjes niet toegestaan.
Juf of meester jarig
De dag waarop de leerkracht zijn / haar verjaardag met de groep viert, wordt altijd
aangekondigd in de Valkinfo.

4.5

Kwaliteitsbeleid

Het is van belang dat een school de resultaten van het onderwijs regelmatig kritisch
bekijkt. In het bovenschoolse deel van deze schoolgids staat het algemene systeem van
kwaliteitszorg beschreven. Op Het Valkhof bewaken we de kwaliteit daarnaast op de
volgende wijze:
1In de paragraaf over leerlingenzorg wordt verteld over het leerlingvolgsysteem.
Regelmatig worden de resultaten hiervan besproken door de IB-ers, met de directie en/of
in een teamvergadering.
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Dit levert niet alleen gegevens op over de vorderingen van de individuele kinderen, maar
ook over de resultaten van het onderwijs op onze school.
Hierbij wordt gekeken hoe we het onderwijs eventueel kunnen verbeteren; bijvoorbeeld
door de aanschaf van nieuw materiaal of door het volgen van bepaalde cursussen.
2Wanneer de uitslag van de jaarlijkse Eindtoets PO van groep 8 binnen is, worden
ook deze resultaten door het team bestudeerd. Ook dit kan leiden tot onderwijskundige
aanpassingen op school.
3Op dezelfde wijze worden de toetsresultaten van alle leerlingen systematisch
geanalyseerd. Hieruit worden conclusies getrokken voor individuele leerlingen, de groep
en/of de school.
4De meningen en ideeën van de ouders van de school vinden we erg belangrijk.
Gelukkig voelen de meeste ouders op onze school geen hoge drempel als hen iets dwars
zit, of als ze een goed idee hebben. Daarnaast zou je de oudervereniging en
medezeggenschapsraad de "ogen en oren van de school" kunnen noemen. Vooral in de
medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over de kwaliteit van de school.
5Om systematisch te peilen hoe er door ouders, leerlingen en leerkrachten tegen de
school aangekeken wordt, worden op vaste momenten enquêtes gehouden door middel
van vragenlijsten met behulp van Kwaliteitsinstrument Integraal van ParnasSys. De
gegevens die dit oplevert, worden door het personeel en de medezeggenschapsraad
besproken en vormen één van de pijlers waarop de verdere schoolontwikkeling wordt
gebouwd.
6Jaarlijks voert de directeur functionerings- of ontwikkelingsgesprekken met de
individuele personeelsleden. Deze gesprekken zijn bedoeld om te bepalen hoe het
onderwijs aan onze school kan worden verbeterd en hoe de betreffende leerkracht
functioneert.
7Zowel de Onderwijsinspectie als de Nederlandse Dalton Vereniging visiteren de
school regelmatig. Ook de rapporten van deze externe organisaties geven
aanknopingspunten voor verdere schoolontwikkeling.
Resultaten
Over onderwijsresultaten valt veel te zeggen. De één bedoelt daarmee het
schoolgemiddelde op de Eindtoets van groep 8, de ander bedoelt hoe ver de kinderen
komen in de lesboeken en weer een ander vindt de persoonlijke, sociale en creatieve
ontwikkeling van de kinderen het belangrijkste.
Op Het Valkhof realiseren we ons dat wij kinderen niet alleen voorbereiden op het
voortgezet onderwijs, maar op hun hele verdere leven. Daarom vinden we het belangrijk
dat kinderen zich "veelzijdig" kunnen ontwikkelen. Dat betekent een stevige basis aan
vaardigheden en kennis (rekenen, taal, lezen, geschiedenis, etc.), maar daarnaast
bijvoorbeeld ook persoonlijke- en studievaardigheden als zelfstandigheid, kunnen
samenwerken, tekenen, ICT, toneel, muziek en dergelijke. Als daltonschool zijn wij ervan
overtuigd dat deze laatste vaardigheden onmisbaar zijn om succesvol te kunnen zijn in het
voortgezet onderwijs, in het latere beroep en in het privéleven van een kind.
Helaas zijn de resultaten die een school bereikt op veel van deze terreinen niet meetbaar.
Slechts een paar onderwijsresultaten zijn in getallen te vangen. Wij doen een poging om
daar op deze plek iets over te vertellen.
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Eindtoets PO
De Eindtoets PO (= Primair Onderwijs) bestaat uit toetsen op het gebied van rekenen,
taal en wereld oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs)
De minimaal haalbare score is 501, de maximale 550.
De meest actuele resultaten vermelden wij in onze Jaargids. In de afgelopen jaren ligt de
score van onze groepen 8 steeds rond het landelijk gemiddelde.
Binnen de schoolscore zijn er grote individuele verschillen. Zo zijn er ieder jaar wel
kinderen die 548 of hoger halen en zijn er ook regelmatig kinderen die onder de 520
scoren.
Onderwijskundigen zijn het erover eens dat de prestaties van een kind voor een deel
worden bepaald door wat er op school gebeurt, maar daarnaast ook afhankelijk zijn van
de aanleg van het kind en het gezin waarin het opgroeit.
Vervolgonderwijs
Een andere indicatie voor de schoolresultaten is een overzicht van de scholen voor
voortgezet onderwijs waar de kinderen na groep 8 heen gaan.
Een overzichtje van waar onze groep 8 kinderen na de basisschool naar toe gaan, treft u
aan in de Jaargids.
Binnen het eerst jaar in het voortgezet onderwijs wordt bekeken of een kind op het juiste
niveau zit, of dat het hoger of lager moet worden ingedeeld. Dit komt een enkele keer
voor.
Van onze collega's van het voortgezet onderwijs horen wij dat de kinderen die afkomstig
zijn van onze school, dankzij de hun bekende daltonwerkwijze, in het algemeen goed
kunnen omgaan met de manier van werken zoals die tegenwoordig in het voortgezet
onderwijs gangbaar is, waarbij zelfstandigheid, initiatief en samenwerken erg belangrijk
zijn.
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5.

De ouders

Er wordt op meerdere manieren contact onderhouden en samengewerkt met de ouders
van de kinderen.

5.1

Informatieavonden

Traditioneel wordt er eenmaal per jaar voor iedere groep een informatieavond voor
ouders georganiseerd. Deze avonden worden gehouden in het begin van het schooljaar.
Op de informatieavond wordt door de groepsleerkrachten informatie gegeven over de
gang van zaken binnen de groep.
De informatieavonden vinden meestal in september plaats. U krijgt hiervoor een
uitnodiging.

5.2

Spreekavonden en Rapporten

Overdracht van informatie over hoe het op school met het kind gaat, vindt altijd plaats in
twee richtingen:
van de ouders naar de leerkrachten en
van de leerkrachten naar de ouders.
Naast de leerkrachten en de ouders zijn ook de kinderen zelf een belangrijke bron van
informatie over hoe het op school gaat.
In deze paragraaf gaat het vooral over de informatie van de leerkrachten naar de ouders.
Maar daarmee wordt niet is gezegd dat de informatieoverdracht in de andere richting
minder belangrijk zou zijn. In tegendeel. Een goede informatieoverdracht tussen
leerkrachten en ouders is van groot belang voor zowel de ouders, de leerkrachten, als
(vooral) voor het kind.
Op school kennen we twee vormen van informatieoverdracht:
mondeling: de spreekavonden,
schriftelijk: de rapporten.
Spreekavonden en rapporten zijn verschillende verschijningsvormen van hetzelfde. Het
rapport is een schriftelijke vastlegging van en soms een aanvulling op het besprokene.
Spreekavonden
Bijna groep 1
Ouders van aangemelde kinderen die bijna 4 jaar zijn, zullen ongeveer een maand voordat
de kinderen daadwerkelijk naar school gaan, worden uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht.
Alle groepen
Voor alle groepen zijn er 3 spreekavonden van 10 minuten per gesprek.
Daarnaast kan er op ieder moment in het schooljaar een gesprek plaatsvinden, waarvoor
zowel de ouders als de leerkrachten het initiatief kunnen nemen. Afhankelijk van de
eventuele problematiek kan een gesprek ook langer duren dan de standaardtijd die voor
een spreekavond staat en kunnen er ook meer- gesprekken plaatsvinden als dat nodig is.
Rol van de kinderen
Als daltonschool vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf nadenken over hoe het met
ze gaat op school; niet alleen qua leren, maar ook qua ontwikkeling en sociaal emotioneel
welbevinden.
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Daarom mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 met hun ouders meekomen en
meepraten tijdens de spreekavonden.
Het is aan de ouders om te bepalen of zij hun kind willen laten meekomen.
Als ouders of leerkrachten zaken willen bespreken waarvan het niet wenselijk is dat het
kind daarbij aanwezig is, dan kunnen zij altijd een extra gesprek afspreken.
Rapporten
Groep 1
De kinderen van groep 1 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport mee. Dit
geldt niet voor kinderen die nog niet zo lang op school zitten.
Groepen 2 t/m 8
Er zijn voor deze groepen 2 rapporten per schooljaar.
Aan het eind van groep 2 krijgen de kinderen daarnaast ook een map met kleuterwerk
mee, waaraan ouders kunnen zien waarmee de kinderen tot dat moment mee bezig zijn
geweest.
Kinderrapport
In de groepen 6 t/m 8 vullen de kinderen ook een eigen kinderrapport in. Dit is een vorm
van reflecteren waarbij het kind zelf een oordeel geeft over zijn functioneren.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
In het bovenschoolse gedeelte van deze gids staat beschreven hoe de
informatievoorziening aan gescheiden ouders plaatsvindt.
Ter aanvulling daarop: De school verschaft alleen informatie aan de ouders van het kind.
Daartoe behoort niet de eventuele nieuwe vriend/vriendin van één van de ouders, zolang
er geen huwelijk is gesloten of een samenlevingscontract is opgesteld.

5.3

Directiespreektijd

Als er vragen, problemen of andere zaken zijn die u met de directie wilt bespreken, dan
kunt u (bij voorkeur na een telefonische afspraak) terecht bij de directeur.

5.4

Privacy en toestemming

Op school hebben we een uitgebreide leerlingenadministratie. Er wordt zorgvuldig met
deze gegevens omgegaan. Zij worden alleen gebruikt voor interne schooldoeleinden en
voor de verplichte informatie-uitwisseling met de gemeente en de Rijksoverheid.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een "klasgenotenlijst" aan de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 meegegeven, waar alleen naam- en adresgegevens op staan. Hierdoor
kunnen de kinderen en hun ouders gemakkelijk contact leggen met (ouders van)
klasgenoten.
Steeds vaker dienen ouders/verzorgers vooraf toestemming te verlenen voor bepaalde
zaken, met name daar waar het gaat om het opstarten van individuele onderzoeken door
functionarissen van buiten de school.
U moet dan denken aan aanmelding voor onderzoek door een schoolbegeleidingsdienst,
de PCL of anderen. Er zal u dan worden gevraagd een formulier te tekenen waarin u
hiervoor toestemming geeft.
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5.5

Wijzigingen in uw gegevens

Wilt u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts, telefoonnummer voor
noodopvang etc. zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Wij vragen u dat te doen door
een nieuw "noodnummersformulier" volledig in te vullen. Op die manier kunnen wij onze
gegevens up-to-date houden en kunnen wij uw kind adequaat helpen als dat nodig mocht
zijn.
U kunt het formulier ophalen bij de administratie of downloaden van de website.
Gezinsomstandigheden veranderen wel eens door huwelijk, echtscheiding en dergelijke.
Wij verzoeken u dringend om ook dit aan ons door te geven. Niet alleen voor het actueel
houden van onze administratie, maar vooral omdat het voor leerkrachten belangrijk is om
te weten wanneer er iets ingrijpends plaatsvindt in het gezin, zodat zij het gedrag van het
kind beter kunnen begrijpen.

5.6

Nieuwsbrief Valkinfo

Elke donderdag verschijnt digitaal onze nieuwsbrief, de Valkinfo. Daarin staan actuele
mededelingen en wetenswaardigheden voor ouders en kinderen. Op verzoek kunt u ook
een papieren versie krijgen.
Als u zelf een artikeltje voor de Valkinfo heeft, dan hebben wij dat graag uiterlijk
woensdag om 12.00 uur in ons bezit. Bij voorkeur digitaal (e-mail: dalton@hetvalkhof.nl).

5.7

Mededelingenborden

In de gang bij de lokalen hangen mededelingenborden.
Deze zijn niet alleen bedoeld voor mededelingen van het team, de Medezeggenschapsraad
en de Oudervereniging, maar ook van de ouders of kinderen. Heeft u iets dat belangrijk
kan zijn voor andere ouders of voor de school, overlegt u dan met de conciërge of de
directeur om te bepalen of het geschikt is om op te hangen op het mededelingenbord.
Bekijk de mededelingenborden dus regelmatig.

5.8

Ouderhulp

Onze school hecht veel waarde aan een actieve betrokkenheid van de ouders, omdat dat
past binnen onze daltonvisie en omdat de school hierdoor een veel interessantere leerplek
voor de kinderen kan zijn.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat ouders deelnemen aan activiteiten als de
laatste schooldag en het sinterklaasfeest, meewerken aan de Rodermarktwagen, helpen in
de mediatheek, assisteren bij sportwedstrijden en creatieve lessen, helpen bij het repareren
van materiaal en bij de jaarlijkse goede schoonmaakbeurt voor alle materialen, zich
inzetten bij activiteitencircuit ‘Reuze Keuze’, helpen als begeleider van groepen die op de
fiets naar de sporthal of naar andere activiteiten gaan, helpen als klaar-over, of in de
"kambrigade".
Wij stellen alle hulp zeer op prijs, maar we verzoeken u om bij activiteiten die onder
schooltijd plaatsvinden, geen kinderen jonger dan 4 jaar mee te nemen, omdat de praktijk
leert, dat dat nog wel eens erg onrustig kan zijn.
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Als u kunt en wilt helpen, geeft u zich dan s.v.p. op door middel van het formulier dat u
aan het begin van het schooljaar ontvangt.

5.9

Contactouders

Om het contact tussen de groep, de leerkracht en de ouders goed te laten verlopen, heeft
elke groep minimaal één contactouder. Er kan een beroep op deze ouder worden gedaan,
als er b.v. iets voor de groep georganiseerd moet worden. De contactouder schakelt
vervolgens andere ouders in. Het is dus niet de bedoeling dat de contactouder zelf alles
doet, maar vooral dat hij/zij het coördineert.
Voorbeelden: ouders vragen voor vervoer naar een excursie, zorgen dat er een
kaartje/cadeautje komt voor een ziek kind, assistentie bij creatieve activiteiten regelen,
hulp organiseren voor een schoonmaakavond, de kerstviering en dergelijke.
Doordat de kinderen van de bovenbouw al vrij veel zelf kunnen regelen, zal de rol van de
contactouder minder worden naarmate de kinderen ouder zijn.

5.10

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat
mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen. Zie ook het
bovenschoolse deel.
De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt geformuleerd:
"De MR behartigt de belangen van alle geledingen binnen de school en is daarnaast
sparringpartner van het bevoegd gezag. Als overleg- en beslisorgaan beoordeelt zij het te
voeren beleid en levert zodoende een bijdrage aan de kwaliteit van de school."

5.11

Oudervereniging

In de Oudervereniging (OV; voorheen "Ouderraad") zitten, in tegenstelling tot de MR,
alleen ouders.
De OV houdt zich, in samenwerking met het team, vooral bezig met de vele praktische,
vaak "gezellige", zaken die georganiseerd of gedaan worden voor de kinderen. U kunt
daarbij bijvoorbeeld denken aan de Ouder-Kind-Dag, Sinterklaasfeest, Kerstviering,
projecten, speldagen en ouderavonden.

5.12

Verkeersouders en klaar-overs

Over de verkeersouders en de klaar-overbrigade leest u meer in het volgende hoofdstuk,
dat over veiligheid gaat.

5.13

Schoonmaak materialen

Eén keer per jaar wordt al het speelmateriaal van de onderbouwgroepen door
kleuterleerkrachten en ouders schoongemaakt. Komt u a.u.b. helpen als u hierover bericht
krijgt. Vele handen maken licht werk!
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5.14

Seizoentafels

In het Valkennest, bij de kleuters, staat een sprookjesachtige tafel, de seizoentafel. Een
groepje ouders zorgt ervoor dat hier voor de kinderen steeds een tafereeltje te
bewonderen is dat aansluit bij het seizoen. Dit prikkelt de fantasie van de kinderen.
Het ziet er altijd heen fraai uit en kinderen staan er dan ook vaak vol bewondering bij te
kijken. Ook binnen de (kleuter)groepen kunt u seizoentafels tegenkomen.

5.15

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreizen

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vermeld in de Jaargids en/of de Valkinfo. Tijdens
de jaarlijkse zakelijke ouderavond kan worden besloten over een eventuele aanpassing van
dit bedrag.
Dit geld wordt beheerd door (de penningmeester van) de Oudervereniging en komt
rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het wordt gebruikt voor b.v. het organiseren van
ouderavonden, projecten, feesten, sportkleding, traktaties, bezoek aan culturele
activiteiten etc.
Hoewel het hier om een vrijwillige bijdrage gaat, is het wel zo, dat wij zonder deze
bijdrage niet in staat zouden zijn de bovengenoemde zaken te financieren.
Als uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, vraagt de oudervereniging u
toestemming om de ouderbijdrage via een machtiging te innen. De spelregels daarvoor
staan in een aparte brief, die u van ons ontvangt. De ouders die een machtiging hebben
afgegeven, kunnen er vanuit gaan dat het geld ongeveer in de maand wordt geïnd
wanneer het schoolreisje plaatsvindt. Dit wordt van te voren nog een keer in de Valkinfo
vermeld. Ouders die geen machtiging hebben verleend, ontvangen in die periode een
acceptgiro.
De bijdrage van de ouders aan de schoolreizen is op dezelfde wijze geregeld.
Ook deze bijdrage is vrijwillig.
Als de schoolreisbijdrage niet door de ouders wordt betaald, dan kan de school besluiten
het kind niet mee op schoolreis te laten gaan. In dat geval wordt het op de schoolreis
dag(en) tijdelijk in een andere groep geplaatst en krijgt daar passend werk te doen.
Wij adviseren u om in voorkomend geval tijdig contact op te nemen met de directeur om
samen te bekijken of er een andere oplossing gevonden kan worden.
Als de gevraagde bedragen voor u bezwaarlijk zijn, dan kunt u misschien gebruik maken
van de gemeentelijke regeling "Meedoen in Noordenveld met een laag inkomen". Zie het
bovenschoolse deel van deze gids, pag. 17.
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Veiligheid en gezondheid

In dit hoofdstuk gaat het niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook sociale veiligheid
en gezondheid. Zie daarom ook het bovenschoolse deel over onder andere het Centrum
Jeugd en Gezin en de Jeugdgezondheidszorg.

6.1

Gezondheid en hygiëne

Ziekmelding
Wilt u bij ziekte van uw kind dit vóór schooltijd telefonisch aan ons doorgeven? Meestal
zal de conciërge uw telefoontje aannemen. Er wordt voor gezorgd dat het bericht bij de
betreffende leerkracht terecht komt.
Indien uw kind niet aanwezig is, en we hebben hiervan geen bericht ontvangen, dan zal de
betreffende leerkracht zo spoedig mogelijk contact met u proberen op te nemen.
Als uw kind langdurig ziek is, dan houdt de groepsleerkracht natuurlijk contact en komt
zeker ook eens op bezoek. Wij zouden het daarnaast prettig vinden als u ook van uw kant
de leerkracht op de hoogte houdt van het verloop van de ziekte. Deze kan dan ook aan de
groep vertellen hoe het met uw kind gaat.
Noodnummers
Als u uw kind op school aanmeldt, dan vragen wij u om ons minstens één adres /
telefoonnummer te geven van een persoon die uw kind kan opvangen als u zelf niet
bereikbaar bent. Veel mensen kiezen daarvoor familieleden of buren. Misschien ten
overvloede: Overlegt u van tevoren wel even met deze personen of zij dit willen doen.
Het is voor het kind buitengewoon belangrijk dat er actuele noodnummers in onze
administratie zitten. Vooral als het kind op school ziek wordt of een ongelukje krijgt, is
een opvangadres onmisbaar.
Wij verzoeken u daarom om iedere wijziging in zowel uw eigen adres- of
telefoongegevens als in het opvangadres / de noodnummers meteen aan de administratie
door te geven door een nieuw "noodnummers-formulier" volledig in te vullen. Dit
formulier kunt u halen bij de administratie of downloaden van de website.
Infectieziekten
Kinderen kunnen elkaar al spelend gemakkelijk besmetten als één van hen een
besmettelijke ziekte heeft. Als bij uw zoon of dochter een dergelijke ziekte is
geconstateerd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Via de wekelijkse
nieuwsbrief kunnen wij de andere ouders dan waarschuwen en eventueel informatie geven
over de ziekte. Ook kunnen wij op school soms maatregelen nemen om verdere
besmetting te proberen te voorkomen.
De GGD Drenthe heeft een uitstekende website waarop u informatie kunt vinden over
deze ziektes. Zie www.ggddrenthe.nl en klik op de link "gezondheidsinformatie", of de
link "infectieziekten".
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Allergieën
Wij verzoeken u eventuele allergieën aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht
door te geven. Voor diegenen die allergisch zijn voor bepaalde traktaties, is het misschien
handig dat er een trommeltje op school staat met daarin iets wat het kind wel mag
hebben. Dit laatste ook i.v.m. versnaperingen die tijdens festiviteiten op school worden
uitgedeeld. In dit geval kunt u ook contact opnemen met de leerkracht en de
oudervereniging. Zij kunnen u doorverwijzen naar degenen die de traktaties voorbereiden,
zodat u weet wat er getrakteerd gaat worden en eventueel een alternatief kunt regelen.
Kambrigade / luizen
Iedere school wordt op zijn tijd geconfronteerd met kinderen met luizen.
Onze school kent daarom een "kambrigade".
Dit is een groep ouders die regelmatig alle kinderen controleert op de aanwezigheid van
luizen of neten. Dankzij deze groep hebben we de laatste jaren niet meer te maken met
grote luizenplagen.
De controles vinden plaats na elke vakantie (ongeveer eens per 8 weken) en na een
melding van ouders van de groep.
Kinderen van groep 1/2 worden gecontroleerd in de klas, de anderen op de gang.
Als er iets wordt gevonden, dan belt de kammoeder de ouders van het betreffende kind
op en vertelt dat het kind mag (hoeft niet) worden opgehaald voor onmiddellijke
behandeling.
Alle kinderen van de groep krijgen een briefje mee waarop staat dat er in de groep luizen
zijn geconstateerd. Hierop staan ook tips voor de behandeling.
De kinderen van de groep waarin luizen en/of neten zijn gevonden, gebruikt tot de
hercontrole (na ongeveer 2½ à 3 weken) luizenzakken voor hun jassen.
In de wekelijkse nieuwsbrief wordt vermeld in welke groep(en) er iets is gevonden, zodat
de ouders alert kunnen zijn.
De RIVM-richtlijnen voor behandeling zijn momenteel als volgt:
 2 weken intensief kammen met een speciale kam, minstens 1x per dag,
 behandeling met een speciale lotion of shampoo mag ter ondersteuning, maar
hoeft niet,
 het wassen van beddengoed, knuffels etc. hoeft niet, maar mag uiteraard wel
Gelukkig rust er tegenwoordig geen taboe meer op het hebben van luizen, omdat
inmiddels bekend is dat dit niets te maken heeft met persoonlijke hygiëne (eigenlijk
houden deze beestjes meer van schoon dan van vies haar !).
Als u de kambrigade wilt komen versterken, dan graag. U kunt zich opgeven bij de
coördinatoren. Zie de Jaargids.
Menstruatie
Voor de meisjes op onze school is het prettig om te weten dat er in het kamertje van juf
Ingrid altijd maandverband verkrijgbaar is. Zij kunnen dus altijd, als dat onverwacht nodig
is, bij haar terecht.
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Pesten
Net als op iedere andere school wordt er ook op Het Valkhof wel eens gepest.
Als daltonschool willen we de kinderen leren samen te werken en verantwoordelijkheid te
dragen, ook voor het welzijn van de andere kinderen. Pesten hoort daar niet bij.
Pesten is heel naar, maar nooit volledig uit te bannen. Het komt voor bij kinderen en
volwassenen op allerlei plekken in de maatschappij: in het gezin, in de straat, op het werk
en helaas ook op school. Tegenwoordig staat pesten erg in de belangstelling.
Het kan voor de slachtoffers, maar ook voor de daders langdurige vervelende gevolgen
hebben. Als school willen we er daarom aan doen wat we kunnen.
Door een groep ouders en leerkrachten is een pestprotocol opgesteld, dat is ondertekend
namens de ouders en het personeel, door vertegenwoordigers van de OR, de MR, het
team en de directie. Het pestbeleid maakt integraal deel uit van het schoolbeleid. Door
hun kind in te schrijven bij de school, geven ouders te kennen het beleid van de school,
dus ook het pestbeleid, te onderschrijven. Wij rekenen in voorkomende gevallen dan ook
op de medewerking van alle betrokken ouders.
In het protocol staan de afspraken en procedures voor kinderen, ouders en leerkrachten
omschreven.
Van pesten spreken we in dit verband als iemand regelmatig en voor langere tijd wordt
blootgesteld aan negatieve acties van anderen.
Wij vragen iedereen om pestgedrag vooral te melden. De groepsleerkracht is daarvoor de
meest aangewezen persoon. Eventueel kan men ook contact opnemen met de
contactpersonen in het kader van de klachtenregeling. Na de melding zal worden bekeken
welke actie er nodig is. Dit kan zijn in de richting van het gepeste kind, de pester, de
overige kinderen van de groep, de groepsleerkracht en/of de ouders.
Wij gaan ervan uit dat u het graag wilt weten als uw eigen kind pest. Als dat voorkomt,
zullen wij u dan ook op de hoogte stellen om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen.
Pestgevallen worden op school geregistreerd. Het pestprotocol ligt op school ter inzage.
Rookvrije school
Binnen de school geldt het wettelijke rookverbod.
Dat betekent aan de ene kant dat er op school beslist niet gerookt mag worden,
bijvoorbeeld ook niet tijdens avonden voor ouders, en aan de andere kant dat wij de
kinderen tijdens onze lessen wijzen op de gevaren van het roken.
Daarnaast vragen wij van ouders en leerkrachten om ook buiten niet in het zicht van de
kinderen te roken.

6.2

Veiligheid

Verkeersouders
Op onze school hebben we een zeer actieve groep verkeersouders.
Deze groep zet zich, in samenwerking met de gemeente Noordenveld, de politie en Veilig
Verkeer Nederland, in om de veiligheid in het verkeer voor onze schoolgaande kinderen
te vergroten.
Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan. Zij
moeten leren zich veilig te gedragen en zij moeten zich veilig voelen in het verkeer.
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Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de gemeente, de
politie, Veilig Verkeer Nederland en anderen.
In overleg met de betrokken organisaties en verkeersouders van andere scholen wordt er
onder andere gewerkt aan veilige oversteekplaatsen op de schoolroute.
Daarnaast organiseren zij verkeersveiligheid projecten zoals "Birdy" (voor de kleuters,
over veilig oversteken), "Trapvaardig" (voor groep 5/6, over behendigheid op de fiets) en
het "Dode Hoek Project" (voor groep 8, over het gevaar van vrachtwagens voor fietsers).
Drents Verkeersveiligheid Label
In 2002 heeft onze school als eerste Drentse school het Drents Verkeersveiligheid Label
in ontvangst mogen nemen. Daarmee werd aangegeven dat onze school voldoet aan de
provinciale criteria voor een verkeersveilige school.
Hierbij wordt gekeken naar de op school gegeven verkeerseducatie en naar de
inspanningen die worden gepleegd om te komen tot een veilige schoolroute.
Dat het bordje met "een verkeersveilige school" naast de hoofdingang hangt, wil niet
zeggen dat we nu tevreden achterover kunnen leunen.
In de paragraaf "Verkeersouders" kunt u daar meer over lezen.
Klaar-overs
Onze school beschikt over een klaar-overbrigade die de kinderen helpt veilig over te
steken over de Hofstedenlaan bij de kruising met de Havezathenlaan. Dit is een brede
oversteek, waar door automobilisten vaak hard wordt gereden.
Twee verkeersbrigadiers staan daar een kwartier voor en een kwartier na schooltijd,
behalve op vrijdagmiddag.
U begrijpt dat dit een geweldige organisatie vereist. De medewerking van veel vrijwilligers
is dan ook nodig. We zijn er trots op dat er inderdaad zoveel mensen zijn die een beetje
van hun vrije tijd willen opofferen voor de veiligheid van de kinderen. Regelmatig zult u
oproepen tegenkomen, om het natuurlijk verloop binnen deze groep aan te vullen.
Als u zich aanmeldt, krijgt u van de politie een eenmalige instructie (zowel theoretisch als
praktisch), waarna u officieel door de gemeente wordt aangesteld als verkeersbrigadier.
Hiermee bent u dan ook verzekerd.
Bij het maken van het rooster zal rekening worden gehouden met uw wensen.
Regels voor de overstekers
Omdat er een verkeersbrigade is, mogen de kinderen niet meer op een andere plaats de
Hofstedenlaan oversteken. We hopen dat u dat als ouders duidelijk met uw kinderen
afspreekt.
Verder is het belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers precies worden
opgevolgd. En dat geldt overigens ook voor overstekende volwassenen !
Met auto of fiets naar school
In verband met de verkeersdrukte in en om de school bij het brengen en halen van de
kinderen zijn er in het schooljaar 2007/2008 rond de school enige ingrijpende
verkeersmaatregelen genomen.
Er is aan de oostkant van het gebouw een Kiss-and-Ride zone (KAR-zone) aangelegd en
de fietsenstalling is verplaatst naar de westzijde van het gebouw.
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De gedachte hierachter is, dat we in verband met de verkeersveiligheid de auto- en de
fietsstromen van elkaar willen scheiden en de straat voor het gebouw zoveel mogelijk
autovrij willen houden.
Wij vragen alle ouders dringend om zich, voor de veiligheid van hun eigen en andermans
kinderen, aan onderstaande afspraken te houden. (N.B.: Als anderen dan uzelf uw
kinderen ophalen, wilt u deze personen dan ook op deze afspraken wijzen?)
 Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan.
 Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar alleen via de
Statenlaan.
 De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. Mensen die
langer op school moeten zijn, kunnen parkeren in de Statenlaan, of aan de voorzijde
van het gebouw, aan de Schonauwen. Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf
de Statenlaan, zodat u niet langs de fietsers hoeft.
 Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer, ook al is dat niet met borden
aangegeven. U rijdt hem op aan de noordzijde (de Schonauwen-kant) en rijdt hem af
aan de zuidzijde (de Hofstedenlaan-kant).
 In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om jonge kinderen
toch even naar binnen te kunnen brengen, is het toegestaan kort te parkeren. Rijdt u
wel zo ver mogelijk door, om opstoppingen bij de inrit te voorkomen.
De kinderen mogen zowel de hoofdingang, als de achteringang gebruiken om naar
binnen te gaan.
 Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de
buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met bordjes.
 De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk om de fietsen
daar geordend neer te zetten, omdat er anders ruimtegebrek ontstaat.
 Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is er op de stoep enige
wachtruimte gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de weg staat voor kinderen
die de school verlaten?
 Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het personeel en bezoekers van de
school.
 Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir.
Dit geldt overigens ook voor ouders.
Er is veel tijd, energie en geld gestoken in deze maatregelen ten behoeve van de
verkeersveiligheid. Het blijkt een enorme verbetering, maar ze werken alleen als iedereen
er mee omgaat zoals hierboven beschreven.
Verkeersexamen
Elk jaar doen de kinderen van groep 7 mee aan het landelijk verkeersexamen,
georganiseerd door de vereniging Veilig Verkeer Nederland. Het examen bestaat uit een
theoretisch en een praktisch gedeelte.
De kinderen worden in de klas goed voorbereid op dit examen en leggen meestal in april
het theoretische en het praktische examen af.
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Ouder als chauffeur
Bij excursies, schoolreisjes en andere uitstapjes wordt regelmatig een beroep gedaan op
ouders om te helpen de kinderen met de auto ergens heen te brengen en/of op te halen.
Gelukkig zijn veel ouders daartoe bereid.
Ook in het bovenschoolse gedeelte van deze gids wordt daarover al iets verteld.
Twee zaken willen we hier nog graag even naar voren halen.
Ten eerste dienen de kinderen altijd conform de voorschriften en wettelijke regels in de
gordels te worden vervoerd (ook op de achterbank) en ten tweede kunnen wij alleen maar
gebruik van uw diensten maken als u een geldig inzittendenverzekering heeft.
Dit alles in het belang van de veiligheid van de kinderen en om bij een onverhoopt
ongeluk juridische problemen te voorkomen. Zie ook het bovenschoolse gedeelte van
deze gids.
Ouders / chauffeurs die de benzinekosten bezwaarlijk vinden, kunnen een vergoeding
aanvragen bij de oudervereniging.
Vijf Gelijke Dagen Model en toezicht op het plein
M.i.v. het schooljaar 2016-2017 hanteert de school het zogenaamde Vijf Gelijke Dagen
Model. In de jaargids vindt u de actuele schooltijden.
Leerkrachten aanwezig
Aan het begin van de schooldag zijn de leerkrachten een kwartier voor schooltijd op
school aanwezig. De kleuterleerkrachten zijn ongeveer 10 minuten voor schooltijd in hun
lokaal aanwezig om de kleuters op te vangen.
Pleinwacht
Onder pleinwacht verstaan we toezicht door personeelsleden van de school. Dit kunnen
naast de leerkrachten bijvoorbeeld ook onderwijsondersteuners of stagairs zijn.
Voor schooltijd is er buiten geen toezicht in de vorm van pleinwacht.
In de ochtendpauze is er wel de gehele pauze pleinwacht.
Het Vijf Gelijke Dagen Model is een vorm van continurooster, waarbij alle leerlingen op
school, in het eigen lokaal, lunchen onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht.
Gedurende de hele middagpauze is er pleinwacht.
Na schooltijd worden de jonge kinderen (t/m groep 2) door de leerkrachten overgedragen
aan de ouders of aan de persoon die de kinderen ophaalt. Vanaf dat moment ligt de
verantwoordelijkheid voor het kind bij deze persoon. Kinderen die niet kunnen worden
overgedragen, gaan weer met de groepsleerkracht mee naar binnen, waarna deze een
oplossing voor het kind zoekt.
De oudere kinderen, die van de ouders zelfstandig naar huis mogen, kunnen in geval van
problemen weer binnenkomen, waar de eigen groepsleerkracht of een ander personeelslid
hen zal helpen. Op het moment dat deze grotere kinderen het schoolterrein verlaten,
eindigt de verantwoordelijkheid van de school.
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7.

Schoolse en buitenschoolse activiteiten

7.1

Sport

Sportdag / Koningsspelen
Met ingang van 2015 is de sportdag geïntegreerd in de Koningsspelen. In tegenstelling tot
de traditionele sportdag, is er dan ook een programma voor de kinderen van de groepen 1
t/m 4. Voor deze groepen wordt een sport- spelcircuit georganiseerd bij de school.
De groepen 5 t/m 8 sporten deze dag op verschillende locaties in Roden, zoals het
sportcomplex van de voetbalvereniging Roden aan de Norgerweg en sportcentrum De
Hullen. De leerlingen doen mee aan wedstrijden, workshops en clinics waarbij diverse
sporten worden beoefend.
Vertrek en aankomst van de groepen 5 t/m 8 zijn bij school.
Nodig voor die dag zijn: trainingspak, lunchpakket, voldoende drinken.
De kinderen mogen wat (niet te veel) geld meenemen. Onder begeleiding kan er dan wat
worden gekocht.
Als het programma in verband met slecht weer wordt afgebroken, dan gaan de kinderen
met de leerkrachten terug naar school en van daaruit naar huis. Als het onduidelijk is of er
thuis opvang is, dan mogen ze op school bellen met thuis of met iemand die ze in
noodgevallen opvangt.
Wij adviseren u om naar de weersverwachting te luisteren en bij dreigend slecht weer er
voor te zorgen, dat uw kind u op deze dag ergens kan bereiken voor instructies, of weet
waar hij/zij in voorkomend geval terecht kan. Als vooraf al bekend is dat het slecht weer
wordt, dan is er gewoon school voor alle groepen.
Sporttoernooien
Het is een gewoonte op onze school, dat we (vooral met de hoogste groepen) meedoen
aan allerlei sportieve evenementen. Zo zijn daar het basketbal-, korfbal- , voetbal-,
handbal- en zaalvoetbal- en peanutbaltoernooi.
Verder is er eind november het zwemcircuit voor de bovenbouw.
Wij hopen dat ook u als ouders een kijkje komt nemen bij deze evenementen en indien
mogelijk ook eens meehelpt bij het begeleiden ervan.
In de Jaargids vindt u het schema voor dit schooljaar.

7.2

Podiumkunsten

Gedurende het schooljaar,, worden er regelmatig optredens van de groepen verzorgd, de
zgn. podiumkunsten. Iedere groep verzorgt een optreden van ongeveer een half uur.. U
leest ruim van tevoren via de nieuwsbrief wanneer er optredens zijn.
Bij de podiumoptredens zijn in principe alle ouders welkom. Ondanks dat de zaal dan
behoorlijk gevuld is met kinderen, stellen we ook de ouders in de gelegenheid op bezoek
te komen. Het kan zijn dat er niet voor iedereen een zitplaats is, we hopen dat u hiervoor
begrip kunt hebben.
Wij verzoeken u om geen baby's / peuters mee te nemen, omdat dat de optredens nog
wel eens stoort.
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7.3

Ouder-Kind-Dag

In de eerste of tweede schoolweek na de zomervakantie vindt de traditionele OuderKind-Dag plaats. Dit is een fiets-/puzzeltocht of andere activiteit rond een bepaald
thema, voor het hele gezin, die in het teken staat van onderlinge kennismaking en de start
van het nieuwe schooljaar.
Na afloop kunt u op het schoolplein onder het genot van een hapje en een drankje
bijpraten.
Er wordt meestal een bescheiden inschrijfgeld gevraagd om de kosten te dekken.

7.4

Rodermarktwagen

Ieder jaar rijden wij als school met een wagen mee in de Rodermarktparade (eind
september). De kinderen van groep 2 mogen op deze wagen. De wagen wordt daarom
traditiegetrouw gebouwd door de ouders van deze groep. In februari komen deze ouders
voor het eerst bij elkaar. Er wordt dan een ”startgroep” gevormd, die zich buigt over het
gekozen thema. Daarna gaat men aan de slag, meestal in de avonduren. U ontvangt
hierover op tijd bericht.
In het voorjaar organiseert de Oudervereniging de Rodermarkt Spelavond, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de Rodermarktwagen van dat jaar.

7.5

Kerstmaaltijd

Op de laatste woensdagavond vóór de kerstvakantie houden wij onze traditionele
kerstmaaltijd op school, georganiseerd door team en oudervereniging.
De kinderen eten dan in een sfeervol versierde klas met hun eigen leerkracht(en). Tegen
de Kerst krijgt u nader bericht over de kerstmaaltijd en over de manier waarop u
misschien zelf aan het welslagen kunt meewerken. Omdat de kinderen op deze avond
naar school gaan, hebben zij de laatste vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij.

7.6

Kerstkaartjes

Sommige kinderen wisselen in de kersttijd onderling kerstkaartjes uit. De praktijk leert,
dat dit tot veel onrust in de klas kan leiden. Daarom zien wij liever niet dat kinderen
kaartjes uitdelen op het schoolplein of in de klas. Het is namelijk bijzonder pijnlijk voor
de kinderen die er niet één krijgen en daarnaast voelen kinderen die daar eigenlijk geen
behoefte aan hebben, zich toch min of meer verplicht om hieraan mee te doen.
Deze richtlijn sluit aan bij de regel dat er, om dezelfde redenen, ook voor
verjaardagsfeestjes geen kaartjes mogen worden uitgedeeld.

7.7

Schoolreizen

Bedoeling
Het is gebruikelijk dat iedere groep eens per schooljaar op schoolreis gaat.
Over schoolreizen bestaan bij ouders, maar ook bij leerkrachten, veel verschillende
meningen. Wat de één geweldig vindt, vindt de ander helemaal niks.
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Waarom gaan scholen op schoolreis? In de eerste plaats natuurlijk omdat het een leuk
uitje voor de kinderen is. Vroeger was een belangrijk doel van schoolreizen om met de
kinderen eens ergens heen te gaan waar ze anders niet zo gauw zouden komen. Deze
reden wordt tegenwoordig minder belangrijk, omdat men nu meer mobiel is dan vroeger
en de meeste kinderen dankzij vakanties en logeerpartijtjes, maar ook dankzij media als
televisie en internet, al veel meer van de wereld weten dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden.
Toch is een uitstapje met de leerkracht en de klas voor kinderen een heel andere belevenis
dan met het gezin.
Wie de inhoud van alle schoolreizen van groep 1 t/m groep 8 op een rij zet, ziet dat wij
liever niet kiezen voor attractieparken, waar kinderen zich alleen maar kunnen vermaken
met kermisachtige zaken. Er wordt naar gestreefd schoolreizen te organiseren waar ook
een leerzaam element in zit en waar kinderen met elkaar spelen en samen dingen beleven.
Vooral een overnachting met de hele groep in een kampeerboerderij, met alles wat daarbij
hoort, is voor kinderen een bijzondere ervaring.
Zorg voor het kind
Soms zien kinderen tegen een schoolreis op. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het
allergisch is voor bepaald voedsel, omdat het bang is voor heimwee, omdat er medicijnen
moeten worden ingenomen, of omdat het 's nachts wel eens "een ongelukje" heeft. Wij
verzoeken u als ouders om in al dergelijke gevallen vooraf even contact op te nemen met
de groepsleerkracht. In overleg is er dan altijd wel iets te regelen.
Teken en de Ziekte van Lyme
In Nederland nemen het aantal teken en daardoor het aantal gevallen van de Ziekte van
Lyme de laatste jaren sterk toe. Voor groepen die op schoolreis gaan, betekent dit dat ze
erg alert moeten zijn op teken. Daarom is er op school een tekenbeleid voor de
begeleiders van schoolreizen en excursies vastgesteld waarin richtlijnen staan om
besmetting met de Ziekte van Lyme te voorkomen.
Bestemmingen
De opzet zoals die tot op heden functioneert, zal in grote lijnen ongewijzigd waarschijnlijk
blijven, maar er zullen hier en daar ook aanpassingen plaatsvinden. Bestemmingen en data
die nu al bekend zijn, treft u aan in de Jaargids. Wij houden u over de definitieve
bestemmingen op de hoogte via de Valkinfo.
Kosten
Van de ouders wordt voor de schoolreizen een financiële bijdrage gevraagd.
Hoewel het ons streven is om de kosten van de schoolreizen niet onnodig hoog te laten
zijn, kunnen prijzen van accommodaties, busvervoer e.d. prijsaanpassingen nodig maken.
De bedragen zullen, zodra ze bekend zijn worden vermeld in de Jaargids of de Valkinfo.
Leest u vooral ook par. 5.15 over de betaling van zowel de ouderbijdrage als de bijdrage
voor de schoolreis.
Alle kinderen
Schoolreizen zijn net als taal- en rekenlessen verplichte onderdelen van het lesprogramma
van de school. Daarom ook ligt de verantwoordelijkheid voor de invulling van de
schoolreis bij de leerkrachten.
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Ouders van kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging niet mee mogen doen aan bepaalde
activiteiten, moeten dit vooraf bespreken met de groepsleerkracht. Er wordt dan overlegd
welke oplossing daarvoor kan worden gevonden. In het algemeen zal het kind dan
gewoon naar school gaan en een eigen programma doorwerken.

7.8

Wissellijsten

Wat is er mooier dan je eigen werkstuk als kunstwerk terug te zien in de school.
Door de hele school hangen wissellijst, waarin werkstukken van kinderen worden
tentoongesteld. Volgens een rooster is steeds een andere groepen daarvoor aan de beurt.
Een aantal ouders zorgt ervoor dat de nieuwe werkstukken steeds keurig worden ingelijst
en opgehangen.

7.9

Jantje Beton Loterij

Onze school doet mee aan de Jantje Beton Loterij van het Nationaal Jeugdfonds Jantje
Beton. Concreet houdt dat in dat de kinderen van de hogere groepen "in eigen kring"
loten proberen te verkopen. Het is dus niet de bedoeling dat ze de huizen bij langs gaan,
maar dat ze de loten verkopen aan familie en bekenden. De helft van de opbrengst gaat
naar het Nationaal Jeugdfonds, dat daarmee speelvoorzieningen creëert voor kinderen die
dat het meeste nodig hebben. De andere helft blijft op school.
Zo hebben wij mede dankzij dit geld al eens een paar mooie speeltoestellen voor het plein
kunnen kopen.

7.10

Geen ongevallenverzekering

Er wordt door de school geen collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die uitkeert
bij overlijden of blijvende invaliditeit.
De reden daarvoor is in de eerste plaats dat ouders die een dergelijke verzekering
belangrijk vinden, deze zelf meestal al hebben afgesloten.
Daar komt bij dat in de praktijk bijna altijd een beroep kan worden gedaan op de WAverzekering van de veroorzaker van de schade of het ongeval.
Is er in de schoolsituatie, bijvoorbeeld tijdens een schoolreisje sprake van nalatigheid door
de leiding, dan kan het slachtoffer de gemeente, als schoolbestuur, aansprakelijk stellen.
De gemeente heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor haar werknemers,
die ook geldt voor ouders die bijvoorbeeld meehelpen bij een schoolreis of excursie.
Vandaar dat we een collectieve ongevallenverzekering niet nodig vinden.
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De kinderen kunnen als tussendoortje fruit, melk o.i.d. meenemen naar school, het liefst
in een kleine tas. Heeft uw kind slecht ontbeten, geef dan b.v. een boterham met niet zoet
beleg of een bekertje yoghurt mee.
Geeft u alstublieft geen snoepgoed mee!

8.2

Groepsmanager/ hulpjes

Verantwoordelijkheid dragen is een belangrijk aspect van het daltononderwijs.
Daarbij hoort ook dat de kinderen meewerken aan het netjes houden van de klas.
Elke groep kent een ‘groepsmanager’ (bij de kleuters noemen we zo'n hulpje "de
bofkont") die gedurende de dag en na schooltijd meehelpt het lokaal netjes te krijgen.
Kinderen doen dit meestal graag.
Dit betekent dat uw kind, als het groepsmanager is wat later thuis komt. We streven
ernaar, maar dat zal misschien niet altijd lukken, dit niet te lang te laten duren zodat de
kinderen op tijd bij de klaar-overs kunnen zijn.

8.3

Mobieltjes

Het is misschien best wel leuk om vanuit het toilet te app-en naar je vriendje in de klas,
maar daarvoor zitten de kinderen natuurlijk niet op school.
Mobieltjes zijn op school niet nodig. De school is altijd telefonisch bereikbaar en kinderen
die dringend moeten bellen, mogen van de schooltelefoon gebruik maken.
Mobieltjes op school beschouwen wij als speelgoed.
Als een kind wel een telefoon meeneemt, omdat hij hem na schooltijd nodig heeft, dan
moet die voor schooltijd ingeleverd worden bij de leerkracht en kan hij weer worden
opgehaald bij het naar huis gaan.
Van kinderen die zich niet aan deze regels houden, zal de telefoon in beslag worden
genomen. Na een week krijgen ze hem weer terug.
Als er belangrijke redenen zijn waarom u vindt dat uw kind wel een telefoon in de zak
moet hebben, dan moet u daarover vooraf een afspraak maken met de groepsleerkracht.
Wie een mobiele telefoon meeneemt, doet dat op eigen risico (beschadiging, verlies e.d.).

8.4

Batterijen inzamelen

U kunt op school gebruikte batterijen inleveren.
Dat is goed voor het milieu, maar ook goed voor de school, want de gemeente geeft ons
een vergoeding per kilo en dat geld kan weer nuttig worden gebruikt.
In de hal bij de hoofdingang staat een blauwrode ton, waar de batterijen in kunnen
worden gedaan.
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8.5

Inktcartridges

In de buurt van de keuken staat een doos waarin u lege inktcartridges kunt doen. Deze
worden door de toneelvereniging Feniks ingezameld. Met de cartridges steunt u Feniks.

8.6

Privé-eigendommen

Wij attenderen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor beschadiging aan of
vermissing van mee naar school genomen privé-eigendommen, als die door de kinderen
op eigen initiatief zijn meegenomen. Dit in tegenstelling tot materiaal dat het kind op
verzoek van de leerkracht heeft meegenomen.
Wij adviseren u daarom om uw kind geen kostbaarheden mee te laten nemen zoals
mobiele telefoons, game boys, mp3-spelers, geld e.d.

8.7

Schoolmateriaal

Wij vinden dat kinderen met zorg moeten omgaan met hun eigen en andermans spullen
en dus ook met de materialen die zij van de school krijgen. Daarom, maar ook omdat het
vervangen van kapot en zoek geraakt materiaal voor de school behoorlijk in de papieren
kan lopen, vragen we een vergoeding (kostprijs) als de kinderen door eigen toedoen
nieuwe spullen nodig hebben.
Vulpen.
Een handschrift gaat bijna je hele leven mee en daarom besteden we hier veel aandacht
aan. Sinds jaren schrijven we met vulpen op school. Dat is een schoolregel. Dit werkt
kwaliteitsverhogend en geeft de meeste kans op een goede pengreep en een goed leesbaar
handschrift.
We gebruiken binnen onze school twee soorten vulpennen. In de loop van het schooljaar
start groep 3 met het schrijven met een vulpen. We gebruiken daarvoor een pen die
vooral voor jonge kinderen geschikt is. Deze pen wordt eenmalig door de school
verstrekt. Medio groep 5 wordt deze pen vervangen door een andere goede vulpen, die
beter past bij de schrijfontwikkeling van kinderen van die leeftijd. Ook deze pen wordt
eenmalig door de school verstrekt.
Bij verlies of vernieling van een vulpen worden de kosten van vervanging in rekening
gebracht.
Overig materiaal.
De regel van eenmalige gratis verstrekking geldt ook voor het etui, de liniaal, de schaar en
eventueel ander kapot gemaakt of zoek geraakt materiaal.
In de jaargids treft u de actuele vergoedingsbedragen aan.
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Gevonden voorwerpen

Gymkleren, bekers, tassen, laarzen, handschoenen e.d. kunnen gemakkelijk zoekraken.
Dit kunt u voorkomen door overal duidelijk de naam in of op te schrijven.
Als u iets mist, kunt u altijd even bij onze conciërge kijken in de kist met gevonden
voorwerpen.
Een aantal keren per jaar is er een uitstalling van gevonden voorwerpen in de Valkuil.
Dit wordt van tevoren aangekondigd in de Valkinfo. Wat niet wordt opgehaald, moeten
we helaas wegdoen.
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