Schoolgids
2018 - 2019

Inleiding
Dit is de schoolgids 2018/2019 van openbare jenaplan basisschool
de Krullevaar. In deze gids kun je lezen waar de Krullevaar voor
staat, hoe het onderwijsaanbod wordt vormgegeven en wat de
opbrengsten zijn. In de schoolgids vind je ook informatie over de
organisatie van de school en hoe de samenwerking tussen kind,
ouders en school plaatsvindt. Bovendien lees je alles over rechten,
plichten en afspraken.
De schoolgids wordt jaarlijks bij de start van het schooljaar
(digitaal) uitgereikt aan de ouders van alle ingeschreven kinderen.
De gids wordt ook uitgereikt aan ouders die nadenken over een
eventuele aanmelding van hun kind(eren) op de Krullevaar én
aan andere geïnteresseerden die een beeld willen hebben van
de Krullevaar.
Als je op zoek bent naar een basisschool voor je kind, kijk dan ook
eens op onze website; www.krullevaar-akkoord-po.nl. Omdat we
tegenwoordig met de ouders van school via een besloten netwerk
communiceren tref je hier slechts enkele foto’s aan. Het meest
complete beeld krijg je tijdens een schoolbezoek. Bel ons
(077 467 20 65) en kom sfeer proeven! In de dagelijkse praktijk
kun je het werkklimaat goed ervaren. Wij beantwoorden graag je
vragen en vertellen nog veel meer over onze school. Loop binnen
en proef ingrediënten als betrokkenheid, gezelligheid, plezier,
welbevinden, openheid en veiligheid. En kijk met eigen ogen
hoe de kinderen genieten van het gesprek, het werk, het spel
en de vieringen.
We kijken uit naar een plezierig schooljaar waarin we verder
bouwen aan een school waarin je mag zijn wie je bent!

Juli 2018
Namens team en MR,
Marie-louise Vanmulken
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Dit is de Krullevaar
De Krullevaar
Openbare jenaplan basisschool de Krullevaar, een
kleine, sfeervolle school in Sevenum en omstreken.
Een school bezocht door kinderen uit heel Sevenum
én uit omliggende dorpen. Een openbare school waar
de verschillen tussen kinderen gerespecteerd, erkend
en gebruikt worden. Immers samen kun je echt meer
dan alleen! Een jenaplanschool waar hard gewerkt en
volop gespeeld wordt, waar over alles wat er toe doet
gesprekken gevoerd worden en waar we stil staan
bij zaken die er te vieren zijn. Een school waar hard
gewerkt wordt aan de kerndoelen die gelden voor alle
kinderen in Nederland. Een team dat doelgericht en
opbrengstgericht het onderwijsaanbod vormgeeft. Een
school waar ouders mogen meepraten, meedenken en
meedoen. Een school waar vrijwel elk kind een eigen
plekje kan vinden en waar elk kind gewaardeerd en

begeleid wordt, gericht op een zo optimaal mogelijke
totale persoonlijke ontwikkeling. Een school waar
je jezelf, anderen en zoveel mogelijk van de wereld
leert kennen. Een school waar je leert op jezelf te
vertrouwen, zo kun je namelijk belangrijke verbindingen
met andere mensen aangaan én je plek vinden in een
maatschappij die steeds sneller verandert.
De Krullevaar is een openbare school; iedereen,
ongeacht zijn godsdienst, levensbeschouwing of
culturele achtergrond is op de Krullevaar welkom.
Dat kun je terugzien in de houding van het team én
in de werkwijze op school. Elke overtuiging wordt
gelijk gewaardeerd, vandaar de leus van het openbaar
onderwijs: ‘niet apart maar samen’. Door elkaar te
leren kennen, leer je de wereld kennen en jezelf! Ieder
kind neemt ook eigen talenten mee en deze talenten
erkennen en gebruiken we. Een kind dat goed kan
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rekenen, kan een ander kind helpen, dat levert niet
alleen een hoger rekenniveau voor beide kinderen
op, maar ook zelfvertrouwen en vaardigheden die
nodig zijn om goed te kunnen samenwerken. Kinderen
die niet zo vlug zijn in rekenen of lezen hebben
allemaal andere talenten waarin ze kunnen uitblinken
en anderen kunnen begeleiden. Zo wordt er een
gemeenschap gecreëerd waarin er samen met en van
elkaar geleerd wordt.

primair onderwijs in verschillende scholen, met een
hoge gemeenschappelijke kwaliteit.

Kortom; de Krullevaar is een school:
• met veel sfeer en betrokkenheid
• waar kinderen met plezier werken en spelen
• waar ouders bijzonder betrokken zijn bij de school
• waar teamleden met heel veel inzet en
		 gedrevenheid werken
• waar aandacht is voor het kind zelf
• waar zorg voor kinderen een vanzelfsprekendheid is
• waar de jenaplankernkwaliteiten verankerd zijn in
		 de organisatie, werkwijzen en houding
• waar de opbrengsten voor rekenen, lezen,
		 begrijpend lezen en spelling in vrijwel alle groepen
		 op of boven het landelijk gemiddelde liggen
• waar de eindopbrengsten voldoende zijn
• waar gewerkt wordt aan sociale vaardigheden en
		 burgerschap
• waar planmatig wordt gewerkt op kind-, groeps		 en schoolniveau
• waar kinderen hun zelfstandigheid en hun
		 samenwerkingsvaardigheden kunnen ontwikkelen
• met een belangstellingspercentage dat licht groeit
• waar, in samenwerking met externe onder		 steuners, passend onderwijs gegeven wordt
• met een prachtig gebouw, passend bij het
		 jenaplanconcept
• met een team met een gezamenlijke missie en
		 visie
• met een team dat gedeeld eigenaarschap op wil
		 pakken
• deel uitmakend van een multifunctioneel centrum
• waar, kortom, een sfeervolle leef- en
		 leergemeenschap wordt vormgegeven.

De missie van de school kun je zien in de
Krullevaarjenaplanbril.

Missie en visie

Jenaplan

De Krullevaar maakt deel uit van stichting
Akkoord!PO. Akkoord! is een jonge, dynamische
ontwikkelingsgerichte organisatie met een eigen
gezicht. Akkoord! heeft als missie: Krachtig, openbaar

De Krullevaar is een echte jenaplanschool. Net
als Peter Petersen, de grondlegger van het
jenaplanonderwijs, doen wij dat door uit te gaan
van 20 basisprincipes waarvan de belangrijkste

Een van deze scholen is de Krullevaar. De Krullevaar is
een openbare school die de uitgangspunten van het
openbaar onderwijs nadrukkelijk onderschrijft. De
Krullevaar is ook een Jenaplanschool; de basisprincipes
en de Jenaplankernkwaliteiten zijn terug te zien op
school.
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Ik mag zijn wie ik ben

Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen
heden
Wij kijken naar kinderen vanuit kansen en mogelijk
Wij zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat
onderwijs
Wij verzorgen betekenisvol en ervaringsgericht
men
Wij stimuleren ontdekken, onderzoeken en onderne
Wij leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen

Krullevaarjenaplanbril
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het
basisaanbod van de school op orde te krijgen. De
basis is gelegd, de komende schooljaren gaan we
aan de slag met de verdieping hiervan en de leerstof
waar mogelijk toepassen binnen wereldoriëntatie.
Zelfverantwoordelijkheid van de kinderen is hierbij een
belangrijk uitgangspunt.
Op de site en in het schoolplan van de school is er meer
te lezen over de kernwaarden, missie en visie van de
school.

nummer 1 is: ieder kind is uniek. U vindt meer
informatie over deze basisprincipes maar ook over
de kwaliteitskenmerken van jenaplanonderwijs op
onze website. Op de Krullevaar wordt er bewust naar
gestreefd in heterogene stamgroepen te werken.
Kinderen kunnen daardoor in een groep meerdere
rollen vervullen, als jongste en oudste in een groep
ervaren ze zaken vanuit een ander oogpunt. Bovendien
geeft deze organisatievorm meer kansen voor leren
van en met elkaar, voor samenwerken en voor de
ontwikkeling van de zelfstandigheid. De leerkrachten
heten op de Krullevaar stamgroepleiders, zij begeleiden
de kinderen in hun ontwikkelingsproces, geven sturing
aan het onderwijsaanbod en zorgen voor een veilige
sfeer én een uitdagende leeromgeving.
Een kind leert van de wereld, over de wereld en wordt
zo langzaam wegwijs in alles dat het nodig heeft om
in die wereld zijn of haar weg en plaats te kunnen
vinden. Omdat het zo belangrijk is om de wereld te
leren kennen, is binnen jenaplan wereldoriëntatie het
hart van het onderwijs. Dit wordt vormgegeven door
zo dicht mogelijk bij de belevingen van een kind te
blijven en van daaruit kennis te verwerven. Door het
kind zelf in de werkelijkheid ontdekkingen te laten
doen en gelegenheid te geven zich te verwonderen,
nodigt de wereld het kind uit tot leren en maak je
van wereldoriëntatie het hart van je onderwijs. Eigen
leervragen van de kinderen (wat weet je al en wat wil je
nog graag leren?) staan daarbij, waar mogelijk, centraal.
Op de Krullevaar is een goede sfeer belangrijk. Daarom
wordt er gestreefd om situaties te creëren waarin de
kinderen zich geborgen, gewaardeerd, en veilig voelen.
En vooral, waar zij zichzelf kunnen zijn. Daar horen
ook regels en afspraken bij. Regels die we als team zelf
bepalen en afspraken die we samen met de kinderen
maken. Er is een grondwet op de Krullevaar waarop
de belangrijkste uitgangspunten staan. Het gewenst
gedrag hebben we op papier gezet en dit bevorderen
we actief. In het omgangsprotocol staat dit hele proces
beschreven en kun je ook lezen hoe we omgaan met
ongewenst gedrag. Bij de start van het schooljaar
worden in iedere groep groepsafspraken gemaakt
waarvoor de kinderen zelf verantwoordelijk zijn.
We vinden het belangrijk dat u zich als ouder ook goed
voelt op de Krullevaar. Als een ouder zich niet thuis
voelt op school, dan zal dat invloed hebben op het
welbevinden van het kind. U kunt uw kind op allerlei
manieren in school volgen. Zo kunt u een morgen
meedraaien in de groep van uw kind zodat u werkelijk

kunt ontdekken wat uw kind allemaal op school doet.
Natuurlijk heeft u gesprekken met de stamgroepleider
van uw kind en krijgt u informatie over de ontwikkeling
van uw kind maar ook over ons onderwijs en over de
activiteiten die er allemaal op onze school plaatsvinden.
U kunt er ook voor kiezen om een stapje verder de
Krullevaar in te stappen. U bent altijd welkom voor de
weekopeningen op maandag en de weeksluitingen op
vrijdag. U kunt mee komen lunchen op school of tijdens
een van de vieringen meehelpen. Of gaat u mee op
kamp? En meedenken en plannen mag ook! Dat kan
in de ouderraad. Zij beheren het schoolfonds en
organiseren samen met het team allerlei vieringen en
activiteiten. Of in de medezeggenschapsraad waarin u
als ouder kunt meepraten over beleidsmatige zaken op
school.
In het jenaplan onderwijs kennen we vier
basisactiviteiten; gesprek, spel, werk en viering. Overal
ter wereld praten, spelen, werken en vieren mensen
immers met elkaar en dat al sinds jaar en dag. De vier
basisactiviteiten wisselen elkaar gedurende de dag en
week af. Als je net een fijn gesprek hebt gehad, kun je
lekker werken. Heb je net flink geconcentreerd gewerkt,
dan is het heerlijk om te spelen. Om te ervaren dat je
het goed hebt met elkaar is een moment van viering op
zijn plaats.

Gesprek
Het gesprek wordt door de grondlegger van het
Jenaplan onderwijs, Peter Petersen, de belangrijkste
basisactiviteit genoemd. Al bij de geboorte wordt een
kind omringd door taal. Het zal zich deze taal eigen
maken en daarmee de mogelijkheid krijgen om met
anderen te communiceren, zijn gevoelens of gedachten
te uiten of informatie te verzamelen. Drie zaken die
op school, waarin je samen met anderen dingen gaat
leren, niet weg te denken zijn en die aangeven hoe
belangrijk taal in ons leven is.
Er vinden op de Krullevaar zeer veel verschillende
soorten gesprekken plaats. Zo kennen we het vrije
gesprek, het leergesprek en het meningvormende
gesprek waarin de meest uiteenlopende zaken naar
voren kunnen komen. Gesprekken worden gevoerd
in tweetallen, in kleinere groepen of met de hele
stamgroep. Bij deze laatste vorm van gesprekken zie je
dat ze allen plaatsvinden in een kring. Deze opstelling
geeft een gevoel van saamhorigheid en geeft een
grotere betrokkenheid. Daarom heeft elke groep een
vaste kring!
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Spel

Viering

Kinderen spelen. Dat doen ze al eeuwen. Kinderen,
en ook volwassenen, spelen met plezier. Maar niet
alleen de ontspanning die ontstaat is van belang.
Tijdens het spel leert het kind ongelooflijk veel. Het
jonge kind leert de wereld en zichzelf kennen door
middel van zijn spel. Heel jonge kinderen spelen alleen,
maar steeds meer wordt spel juist leuk door er samen
mee bezig te zijn. Kinderen ontmoeten elkaar en de
wereld tijdens spelen. Ze leren letterlijk spelenderwijs
omgangsvormen en regels. Ze leren ook zichzelf kennen
en ontdekken dat andere kinderen anders zijn en zich
anders gedragen. En daardoor ontdekken kinderen
andere zienswijzen en ideeën.

De viering is belangrijk op een jenaplanschool,
omdat daarin tot uitdrukking komt dat we samen een
gemeenschap vormen. Juist tijdens de viering komt de
betrokkenheid en verbinding voor en met elkaar, van
kinderen, ouders en teamleden tot uitdrukking.
We hebben veel verschillende vieringen op school met
allemaal een heel eigen karakter. Één ding hebben
ze gemeen. Iedereen is welkom om mee te doen
en jong en oud zijn samen op een gezellige manier
met elkaar bezig. Zo zijn er de weekopening en
weeksluiting, de boekenviering, een Sinterklaas, kersten carnavalsviering, hebben we de Koningsspelen, zijn
er verjaardagsvieringen en is er een schoolverlatersdag
en een (school)jaarsluiting.
Natuurlijk wordt er ook in de stamgroep of in een
kleiner verband gevierd. Er is veel te vieren op
een school. Ieder kind leert iedere dag bij en deze
succesverhalen delen we samen. Ook bij verdrietige
gebeurtenissen wordt stil gestaan. Samen kunnen delen
is dan belangrijk voor kinderen individueel en voor de
groep als geheel.

Werk
Dat werken op een school van belang is, is eigenlijk
een vanzelfsprekendheid. Zonder werken, leren de
kinderen geen basisvaardigheden zoals lezen, rekenen
en schrijven. De doelen die het onderwijsaanbod
richting geven, zijn door de overheid geformuleerd
in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Kinderen
verschillen echter van elkaar in aanleg, motivatie,
tempo, werkhouding, belangstelling, etc. Daarom
wordt er zoveel mogelijk gewerkt vanuit betekenissen
van kinderen waarbij de stamgroepleiders de doelen
integreren én vanuit ambitieuze verwachtingen de
ontwikkeling van kinderen stimuleren. Werken gebeurt
op de Krullevaar in meerdere organisatievormen. Zo
werkt de leerkracht met de hele groep, met een kleine
groep kinderen of met een enkel kind. Maar ook gaan
kinderen zelfstandig aan de slag of voeren gezamenlijk
een project uit.
Een bijzonder werkmoment op onze school is de
blokperiode. Hierin werken de kinderen in alle rust aan
opdrachten op het gebied van de basisvaardigheden.
Om voor de kinderen duidelijk te maken wat zij in de
blokperiode moeten doen, vult de stamgroepleider
vooraf de dag- of weektaak in voor of met het kind. Zo
leert het kind geleidelijk aan zelf te plannen, zelfstandig
bezig te zijn en eigen verantwoordelijkheid te dragen.
Sommige kinderen beginnen eerst met het werk dat ze
leuk of gemakkelijk vinden en anderen juist weer met
datgene wat ze minder leuk of moeilijk vinden. Tijdens
de blokperiode geven de stamgroepleiders instructies
en observeren de kinderen én hun werk. Zo kunnen zij
direct of op een later tijdstip gericht feedback geven.
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Wij zijn een Vreedzame School
We vinden het van groot belang, dat iedereen zich
op de Krullevaar veilig en geaccepteerd voelt. De
Krullevaar is een leer- én leefgemeenschap waarin
kinderen leren met elkaar om te gaan.
Wij zijn in schooljaar 2016-2017 gestart met de
methode Vreedzame school. De Vreedzame School is
een compleet programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en
de school 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. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap,
en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Daarmee sluit dit programma vrijwel naadloos aan bij
de uitgangspunten van de Krullevaar.
Om voor iedereen duidelijk te maken waar we voor
staan hebben we een grondwet geïntroduceerd.
Deze grondwet vormt de basis van ons handelen, het
omschrijft de houding en het gedrag van iedereen op
school; teamleden, kinderen en ouders.

Grondwet Krullevaar

Zo hebben wij het fijn!

Op de Krullevaar:

De lessen van de Vreedzame school dragen bij aan het
verwezenlijken van gedrag passend bij de grondwet.
De vreedzame school zal echter vooral verankerd
raken in onze houding en ons gedrag. Daarbij leven de
leerkrachten deze houding voor en passen het gedrag
dat erbij hoort toe. Uiteindelijk levert dit voor de
kinderen onderstaande competenties/ gedrag/kennis
op:

• Mag ik zijn wie ik ben
• Voel ik me veilig
• Hoort iedereen erbij
• Leren we graag
• Praten, werken, spelen en vieren we samen
• Doen we wat we afspreken
• En zorgen we voor onszelf, elkaar, de school en
de wereld

Wat leren kinderen in De Vreedzame School

Gezamenlijke
besluitvorming

Conflicten
oplossen

Mening hebben,
argumenteren,
verplaatsen in
mening ander,
compromissen
sluiten, respect voor
minderheid, kritisch
denken.

Win-win-oplossing,
onderhandelen,
meditatie, van
perspectief wisselen,
omgaan met
boosheid.

Verantwoordelijkheid voor
gemeenschap

Open staan
voor
verschillen

Verantwoordelijkheid
voor elkaar,
zorgzaam,
behulpzaamheid,
initiatief nemen,
participatie,
samenwerken.

Tolerantie,
vrijheid van
meningsuiting,
respaect voor andere
culturen, levensbeschouwingen,
religies.

Onderwijsaanbod
Net als elke andere school in Nederland streven wij
de kerndoelen voor primair onderwijs na. Dit gebeurt
niet alleen door het geven van goede instructies
of het oefenen van leerstof. De stamgroepleiders
werken doelgericht en de kinderen leren doelgericht
werken! Zij worden steeds meer eigenaar van hun
eigen leerproces. Zij leren dan ook niet alleen lezen en
rekenen. Zij leren hoe zij goed kunnen communiceren,
plannen en organiseren. Zij leren genieten van eigen
successen en delen in successen van anderen. Zij leren
samenwerken en ontdekken dat dit niet alleen een
beter resultaat maar ook een goed gevoel oplevert.
Zij leren zelf terug te kijken op hun eigen functioneren

Democratisch
ABC

Principes van
democratie,
verkiezingen,
vertegenwoordiging
democratische
instituties.

en leren als volgende stap hun gedrag te veranderen.
De stamgroepleider stuurt en begeleidt dit proces
en bewaakt voortdurend of de ontwikkeling die er
plaatsvindt optimaal is en passend voor dit kind.

Het onderwijs in de onderbouw - groepen 1 en 2
Het is altijd een bijzonder moment als kinderen naar de
basisschool gaan, ook bij ons op de Krullevaar. Nadat de
kinderen een aantal dagen geoefend hebben, gaat het
dan eindelijk echt beginnen. In de onderbouw van de
Krullevaar maken de kinderen een enorme ontwikkeling
door; van het puur manipuleren naar het spelend leren,
van ontluikende geletterdheid naar aanvankelijk lezen
en schrijven, van vrij spelen naar werken. Kortom, in
de onderbouw wordt een stevige basis gelegd voor
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de verdere ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt
gedaan door middel van de 4 basisactiviteiten: gesprek,
spel, werk en viering.

Dit geeft alle kinderen in een stamgroep een stimulans
om verder te leren en het heeft een positief effect op
hun zelfvertrouwen.

Gesprek

Het onderwijs in de onderbouw - groepen 3, 4
en 5

Voor de kinderen die in de onderbouw komen is het
praten over allerlei zaken heel belangrijk. Door vaak
met de kinderen in gesprek te gaan, ontwikkelen ze
allerlei vaardigheden en zijn ze straks klaar om dit uit te
breiden met lezen en schrijven. Er vinden gesprekken
plaats zowel met de hele stamgroep als met kleine
groepjes kinderen. Daarnaast gaan stamgroepleiders
ook individueel in gesprek met de kinderen. In de
gesprekken worden vaak (prenten)boeken gebruikt
zodat kinderen langzamerhand steeds meer in
aanraking komen met het geschreven woord.

Spel
Jonge kinderen leren door te spelen. Het is voor
stamgroepleiders vooral belangrijk om dit spel te
begeleiden en zo kinderen een stapje verder te
helpen in hun ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld heel
goed in rollenspelen die vaak gekoppeld worden aan
themahoeken; uitdagende hoeken waarin kinderen in
aanraking komen met aspecten uit de echte leefwereld.
Zo stimuleert het niet alleen de sociale ontwikkeling
maar ook de cognitieve ontwikkeling. Natuurlijk is
er ook veel aandacht aan het bewegingsspel van de
kinderen. De kinderen van de onderbouw spelen enkele
keren per week in de speelzaal van onze school. En bij
goed weer gaan de kinderen elke dag één keer extra
buitenspelen.

De overgang van spelen naar leren is een heel mooi
en natuurlijk proces. In de middenbouw zie je deze
bijzondere overgang, doordat kinderen leren leren. De
kinderen op de Krullevaar leren vooral van elkaar, maar
ook met elkaar.
In de middenbouw gaan de kinderen aan de slag met
vakken als lezen, taal, rekenen en schrijven. Hierbij gaat
een nieuwe wereld voor hen open, mede omdat ze na
verloop van tijd ontdekken dat ze de alledaagse dingen
in de wereld om hen heen kunnen lezen en steeds
beter begrijpen. Ze gaan verder aan de slag met het
ontplooien van hun vaardigheden en kwaliteiten. Een
vereiste hiervoor is veiligheid en uitdaging.
Stamgroepleiders stellen het kind centraal waardoor
iedereen zich op zijn of haar eigen niveau kan
ontwikkelen, uitgedaagd wordt en tegelijkertijd
ook een expert op bepaalde gebieden wordt door
de rol van tutor of maatje op zich te nemen. Ook
in de middenbouw worden de 4 basisactiviteiten
aangeboden.

Gesprek

Vanuit het spelend leren ontwikkelen de kinderen zich
tot het schoolse leren zoals dat steeds meer plaats zal
vinden in groep 3. Deze ontwikkeling wordt gevolgd en
begeleid met behulp van groepsplannen. Vanuit deze
groepsplannen worden er activiteiten aangeboden
afgestemd op de leer- en onderwijsbehoeften van de
kinderen. Tijdens de werkles is er naast de gerichte
activiteiten veel ruimte voor eigen spel. Hierbij staat de
ontwikkeling van zelfstandigheid centraal.

Het is belangrijk om een fijne stamgroep te zijn,
omdat er in de middenbouw veel van elkaar geleerd
wordt. Een stamgroep heeft tijd nodig om te groeien.
Kinderen leren luisteren naar elkaar en kunnen
daarop anticiperen met hun eigen inzicht. Door
elke dag met elkaar in gesprek te gaan, vergroot je
het ‘stamgroepsgevoel’, waarin iedereen gehoord
wordt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kleine
kringen of gesprekjes één op één. De gesprekken die
wij voeren, kunnen gebaseerd zijn op leerinhouden
(zoals taal), maar ook op gedragsontwikkeling (sociale
vaardigheden) en het kritisch leren kijken naar de
wereld om je heen (actualiteiten en mening). Kinderen
ontwikkelen zo, in relatie met anderen, hun eigen
(unieke) identiteit.

Viering

Spel

Bij viering denken de meeste mensen al snel aan grote
evenementen als een sinterklaas- of kerstviering.
Maar vaak zijn er ook hele kleine dingen die je in een
stamgroep kunt vieren. Aanleiding kan al zijn wanneer
een kind heel erg trots is op een gemaakt bouwwerk.

In de middenbouw wordt veel tijd besteed aan
werken. Tegelijkertijd hebben de kinderen ook nog veel
behoefte aan spel. Er wordt geprobeerd de overgang
van spelen naar leren in elkaar te laten overlopen,
door kinderen te blijven uitdagen en kansen te creëren

Werk
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om te kunnen spelen. Het spel heeft altijd een doel
en kinderen genieten ervan. Taal,- ontdek,- bouw,- of
themahoeken spelen in de groepen een belangrijke rol.

Werk
Het werken in een middenbouwgroep is vrij divers. We
hebben namelijk andere verwachtingen van een jongste
kind dan van een oudste kind. Een opvallend punt is
dat de kinderen in groep 3 op een andere wijze gaan
leren. Dit betekent ook dat er veel van hun gevraagd
wordt met betrekking tot werkhouding, werkverzorging
en zelfstandigheid. We gaan in een middenbouw
actief met de kinderen aan de slag met methodes voor
rekenen, taal en spelling. Ook zijn we veel bezig met
wereldoriëntatie, het hart van het jenaplanonderwijs.
Een gedeelte van de verwerking zal plaatsvinden in de
blokperiode, waarin kinderen zelf de autonomie hebben
om hun tijd in te delen en ervaren dat ze competent
zijn om hun werk te realiseren. Met andere woorden
de zelfstandigheid maar ook de verantwoordelijkheid
voor hun werk groeit in de blokperiode. Wanneer een
kind ergens moeite mee heeft komt het relationele
aspect aan bod, namelijk begeleiding door de leerkracht
of een ander kind uit de groep. Het zal dan ook vaak
voorkomen dat kinderen uit het tafelgroepje elkaar gaan
helpen en uitleg geven. Samen weten we meer. Om het
onderwijsaanbod goed af te stemmen op elk kind wordt
er gewerkt met groepsplannen en groepsoverzichten.

Viering
Vieren doen we samen, op schoolniveau maar ook
zeker op stamgroepniveau. Kinderen waarderen elkaar
om hun kwaliteiten en de moeite die ze ervoor doen.
Want iedereen is anders en wat voor de een gemakkelijk
is, kan voor een ander een hele overwinning zijn.
Natuurlijk wordt er in onze groepen heel veel ontdekt,
geleerd en genoten en daar zijn we trots op! Dit willen
we dan ook graag in een weeksluiting aan onze school
en ouders presenteren.

Het onderwijs in de bovenbouw - groepen 6, 7
en 8
De kinderen van de bovenbouw ervaren dat de wereld
om hen heen steeds groter wordt. Ze kunnen verder
kijken dan hun directe leefomgeving. In deze 21e eeuw
hebben kinderen bepaalde vaardigheden nodig om
zich goed te kunnen ontwikkelen. Hoe je leert blijft
een belangrijk item. Ieder kind wordt steeds vaardiger
in plannen, organiseren en presenteren. Hierbij wordt
tevens gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen.

Kinderen leren zichzelf steeds beter kennen en
ontdekken hun eigen sterke en minder sterke kanten.
Zo zien zij dat ze verschillen van andere kinderen én dat
dit prima is. Eerste stap is acceptatie van zichzelf en de
ander. Vervolgens leren ze hiermee rekening te houden
en kunnen ze ervaren dat leren van en met elkaar hen
veel kan brengen. Die ontwikkeling is erg belangrijk om
de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken
en goed te leren functioneren binnen de maatschappij.
Ook in de bovenbouw worden er 4 basisactiviteiten
aangeboden: gesprek, spel, werk en viering. We kijken
hierbij door de Krullevaarjenaplanbril en zoeken naar de
verbinding met wereldoriëntatie.

Gesprek
In de bovenbouw kennen we een aantal kringen, waarin
gesprek centraal staat. Tijdens de evaluatiekring is
het doel de sfeer in de groep en tussen individuele
kinderen binnen de groep te bespreken en, als dat
mogelijk is, te verbeteren: wat kan er de volgende keer
anders? Deze kring vindt dagelijks plaats. Een andere
kring is de presentatiekring waarin het doel is elkaar
te informeren over diverse onderwerpen, afhankelijk
van de presentatie. Hieronder vallen de boekenkring,
de spreekbeurt, de actualiteitenkring en overige
presentaties.
In gesprek zijn en blijven met elkaar is van belang
voor het vormen en onderhouden van een echte
en fijne stamgroep. Zo is er bijvoorbeeld wekelijks
klassenvergadering. Verder wordt er in de bovenbouw
ook gebruik gemaakt van kleine kringen en worden er
gesprekken één op één gevoerd. De gesprekken kunnen
gebaseerd zijn op leerinhouden (zoals taal), maar ook
op gedragsontwikkeling (sociale vaardigheden) en
het kritisch leren kijken naar de wereld om je heen
(actualiteiten en mening). Kinderen ontwikkelen zo hun
eigen unieke identiteit.

Spel
Ook in de bovenbouw besteden we tijd aan spel. Spel
kan onder andere plaatsvinden in en tijdens kringen,
pauzes, bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, kamp,
vrije keuze, expressieve vakken. Spel en spelinhouden
kunnen spontaan ontstaan, ook sturen en leiden
we regelmatig spelsituaties. Het doel van spel is het
bevorderen van groepsvorming, taalgebruik, het
leren omgaan met elkaar, het reflecteren op eigen en
andermans handelen, het analyseren en oplossen van
problemen, grensverleggend bezig zijn en het trainen
van sociale vaardigheden.
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Werk
In de bovenbouw werken we met instructiekringen
afhankelijk van de behoefte van de kinderen op
stamgroepniveau, in de jaargroep of in deelgroepen. De
verwerking vindt vervolgens op het niveau van het kind
plaats, waarbij de doelen gesteld zijn door de methode,
de stamgroepleider en/of het kind. Om dit proces
optimaal te laten verlopen, maken we gebruik van
groepsplannen waarin de doelen voor dat jaar verwerkt
zijn.
Het werken aan de gestelde doelen gebeurt voor
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen met
methodes. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt
gevolgd middels het volg- en registratie-instrument
ZIEN!. Verwerking vindt voor een deel plaats in
de blokperiode. Dit is een dagelijkse periode van
zelfstandig werken, waarin kinderen elkaar kunnen
helpen en ondersteunen. Kinderen werken op eigen
tempo en niveau aan hun opdrachten. Aan de hand
van hun dag- of weektaak, plannen de kinderen
samen met de stamgroepleider hun werk. Hierdoor
leren de kinderen meer zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid te dragen voor hun leren en
werken. Dit is belangrijk voor hun werk op onze school,
maar ook in het dagelijkse leven en straks in het
voortgezet onderwijs.

Viering
In de bovenbouw vieren we natuurlijk ook. We willen
zodoende de sfeer in de groep en daarmee het
groepsgevoel versterken. Het is belangrijk dat kinderen
elkaar respecteren en elkaars verschillen accepteren,
elk kind maakt een persoonlijke groei door. Wat voor
de een gemakkelijk is, kan voor een ander een hele
overwinning zijn. We vieren in de groep onder andere
verjaardagen en feestdagen. Daarnaast hebben we
aandacht voor heel veel speciale, soms kleine en soms
grote gebeurtenissen. Zo staan we stil bij overlijden
van mens en/of dier, vieren we overwinningen en
bijzondere resultaten of doelen die behaald zijn. Op
schoolniveau vieren we natuurlijk ook. Iedere maandag
starten we met een weekopening. Samen kijken we
vooruit naar de week en vieren de verjaardagen van
die week. Op vrijdag sluiten we de week met een
weeksluiting. Dit kan op het podium zijn waar de
kinderen laten zien wat ze geleerd hebben en waar ze
trots op zijn. Een andere vorm is weeksluiting spel of
keuzecursus.
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Opbrengsten van het onderwijs en de
plannen voor dit schooljaar
In dit stuk wordt in eerste instantie teruggeblikt op het
afgelopen schooljaar. Je leest een korte terugblik op
de schoolorganisatie en op de onderwijsverbeteringen
en de resultaten hiervan. Er wordt iets verteld over
de onderwijsopbrengsten gedurende het schooljaar
en jullie zien de score van de eindtoets en een
overzicht van de uitstroomniveaus van de leerlingen
van groep 8. Ook wordt er teruggeblikt wat de extra
zorg en ondersteuning die we hebben ingezet heeft
opgeleverd. Al deze terugblikken en opbrengsten
vormen belangrijke grondleggers voor de plannen voor
volgend schooljaar. Daar lees je meer over in het laatste
onderdeel van dit hoofdstuk.

De organisatie
In schooljaar 2017-2018 is er gedraaid met zes
stamgroepen waarin het onderwijsaanbod is neergezet
door bevlogen stamgroepleiders. Voorafgaand aan het
schooljaar wisten we al dat er door langdurig verlof een
tweetal vervangers op onze school mee zouden gaan
draaien. Door ziekte van andere teamleden (waaronder
de nieuwe IB) zijn er zes langdurige tijdelijke krachten
bij ons op school aan de slag gegaan. Dat was een hele
impact voor de Krullevaar en het heeft flink wat energie
gekost van iedereen, de vaste mensen én de tijdelijke
krachten, om zaken zo optimaal mogelijk door te laten
draaien. Trots zijn we als we terugblikken; de energie
die is ingezet heeft opgeleverd dat we het jaar goed
kunnen afsluiten en dat we de aandachtspunten die
we in de organisatie ontdekt hebben door deze situatie
om hebben kunnen zetten naar leerpunten. Sommige
leerpunten hebben we direct dit schooljaar op kunnen
pakken; andere leerpunten zijn terug te zien in de
organisatie die we volgend schooljaar neer gaan zetten.
Een opsteker voor alle teamleden! Met recht kunnen
we trots zijn op de opbrengsten zoals ze hieronder
beschreven staan.

Onderwijsverbeteringen
Er is afgelopen schooljaar in het bijzonder ingestoken
op:
• Een verdere verdieping en borging in het werken
		 met de rekenmethode; Wereld in Getallen en in
		 het werken met de taal- en spellingmethode; Taal
		 Actief
• Een verdieping van het beredeneerd aanbod in de
		 groepen 1-2

•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		

Verder invoeren van het schoolbeleid voor
kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en waar
mogelijk een passend aanbod creëren
Aandacht voor growth mindset; kinderen er
bewust van maken dat hun leerhouding er
werkelijk toe doet
Pilots betreffende ICT; er is gewerkt met tablets
in de groepen 4 en 6, 7 en 8 en er is ingezet op
mediawijsheid in de bovenbouwgroepen
Het invoeren van de Vreedzame School; een
methode voor sociaal leren en burgerschap

We hebben op deze onderdelen mooie resultaten
geboekt:
• De methodes zoals hierboven beschreven worden
		 in de groepen efficiënter ingezet en in de groepen
		 is te zien dat de leerstof doelgericht én passend
		 gebruikt wordt
• Het beredeneerd aanbod in de groepen 1-2 is
		 middels thematische groepsplannen verdiept en
		 heeft meer samenhang gekregen
• Wat betreft het aanbod voor kinderen met meer		 en hoogbegaafdheid hebben we zaken beter op de
		 betreffende kinderen proberen af te stemmen;
		 dat is voor een aantal kinderen goed gelukt; voor
		 andere zijn we nog volop met de zoektocht bezig
• Aandacht voor growth mindset heeft ertoe
		 geleid dat de stamgroepleiders zich veel
		 bewuster zijn geworden van het belang van een
		 goede leerhouding van kinderen én hoe ze in
		 hun eigen leerkrachtgedrag kinderen hierin
		 kunnen prikkelen en ondersteunen
• Tijdens het werken met tablets hebben we de
		 voordelen ervan mogen ervaren en ook tegen
		 enkele nadelen aangelopen. Zo is de directe 		
		 feedback voor kinderen heel waardevol gebleken 		
		 en hebben we ontdekt om extra alert te blijven op
		 de kwaliteit van de instructie die we geven.
• Het invoeren van de Vreedzame School heeft ons
		 veel gebracht: we spreken nu als stamgroepleiders
		 én ook als lunchouders veel meer een
		 gezamenlijke taal. Kinderen hebben echt
		 vaardigheden geleerd; kunnen hun eigen gedrag
		 beter duiden en hierdoor veel steviger in
		 conflicten staan.

gewerkt om de resultaten van de kinderen op een
niveau te krijgen dat past bij hun mogelijkheden. Dit
past ook helemaal bij de Jenaplanvisie: ieder kind heeft
zijn/haar eigen mogelijkheden; het is onze taak die
mogelijkheden optimaal aan te spreken.
De ontwikkeling van alle groepen wordt gevolgd. In de
onderbouw gebeurt dit middels Kijk. Ook nemen we
hier twee keer per jaar de CITOtoetsen taal en rekenen
af. Alle kinderen (vanaf groep 3) worden op een
aantal basisvakken getoetst met methodegebonden
toetsen en met het leerlingvolgsysteem van CITO.
De gegevens hiervan per kind bespreken we met de
ouders individueel. De gemiddelde opbrengsten per
groep geven ons daarnaast ook informatie over de
onderwijsbehoefte van de kinderen en de kwaliteit van
ons onderwijs. Per stamgroep wordt er twee keer per
jaar een analyse gemaakt en op basis hiervan wordt het
aanbod aangepast. Bovendien wordt er gekeken naar
de gemiddelde opbrengsten van de jaargroepen. Het is
goed te constateren dat deze opbrengsten de afgelopen
schooljaren over het algemeen bestendig gebleven zijn
en dat ze voor vrijwel alle groepen op alle gemeten
vakgebieden op of boven het landelijk gemiddelde
lagen. Werkwoordspelling, een onderdeel waar we
lange tijd beneden gemiddelde opbrengsten op
scoorden, laat dit schooljaar betere opbrengsten zien.
In een van de groepen waarin door verzuim meerdere
(tijdelijke) leerkrachten hebben gestaan is er een
algehele dip te zien in de opbrengsten in het midden
van het schooljaar. Mooi is het dan om te constateren
dat diezelfde groep in zijn geheel een stijgende, en
meer passende lijn in opbrengsten aan het einde van
het schooljaar laat zien.

Onderwijsopbrengsten aan het einde van de
basisschooltijd
Sinds schooljaar 2012-2013 maken de kinderen van
groep 8 de (CITO)eindtoets. Onderstaand vinden jullie
de uitslag hiervan.

Onderwijsopbrengsten tijdens de basisschooltijd
Op de Krullevaar wordt hard gewerkt aan de basis
van de ontwikkeling van de kinderen, daar horen dan
ook passende opbrengsten bij. Er wordt doelgericht
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Afname
Score (LG)
jaar		

Landelijk
gemid. (G)

Inspectie
Norm (G)

2014

531,1

534,6

535,2

2015

535,6

534,1

535,2

2016

535,7

534,5

535,3

2017

533,5

535,1

535,2

2018

538,7

534,9

535,2

De gemiddelde opbrengst van 2018 was boven
gemiddeld. De uitslag van de resultaten per kind zijn
passend; duidelijk is echter wel dat ieder kind op de
toppen van zijn of haar kunnen heeft gepresteerd. Het
is de stamgroepleiders gelukt de kinderen te motiveren,
het is de kinderen zelf gelukt om de focus en aandacht
te houden en hierdoor hebben ze werkelijk laten zien
wat ze geleerd hebben de afgelopen jaren!

Uitstroom naar het VO
Onderstaand een overzicht van de uitstroomadviezen
naar het VO.
20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

VWO+

0

2

5

3

3

Havo/VWO

1

6

6

7

6

VMBO t /HAVO

3

1

3

1

4

VMBO t

6

6

5

4

4

VMBO K of B

2

6

5

6

3

Praktijkond.

0

0

0

0

0

VSO

0

0

0

0

0

Totaal

12

21

24

21

20

Leerlingenzorg
In de leerlingenzorg (uitgevoerd door alle
stamgroepleiders en gecoördineerd door de intern
begeleider) regelen we dat alle kinderen, mits dit
mogelijk is, passend onderwijs krijgen. Afstemmen
van het onderwijs op kinderen met een extra
ondersteuningsvraag is een flinke opgave; en de
ambulante tijd die er afgelopen schooljaar was,
is daarvoor waar nodig en mogelijk ingezet. Deze
afstemming is voor de meeste kinderen die dit nodig
hadden goed gelukt. Toch zijn er op enkele plekken
zeker aandachtspunten geweest. Door samen te
blijven werken met betreffende ouders en externe
deskundigen hebben zaken uiteindelijk wel goed
uitgepakt. Een leerpunt daarbij is dat we duidelijk
moeten zijn in wat we kunnen bieden. We willen veel,
zien ook veel. Echter door gebrek aan tijd en middelen
én de manier waarop we nu zaken georganiseerd
hebben lukte het ons niet altijd om alle zaken aan te
kunnen pakken zoals we dit graag zouden willen. In
gesprek blijven met ouders is dan van belang gebleken;
educatief partnerschap tussen school en ouders is voor
kinderen die extra zorg nodig hebben in het bijzonder
cruciaal.
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Onderwijsverbeteringen in 2018-2019
Van het pittige en daardoor ook bijzonder interessante
schooljaar 2017-2018 nemen we wel wat leerpunten
mee! Kort op een rij gezet:
• We gaan werken in clusters van twee
		 stamgroepen. In de clusters werken de
		 stamgroepleiders nauw samen en zijn samen
		 verantwoordelijk voor het welbevinden, de
		 opbrengsten en het onderwijsaanbod van het
		 cluster als geheel. Door zaken veel meer te delen
		 ontstaat er synergie, kan er deskundigheid gedeeld
		 en verdeeld worden en krijgen kinderen een beter
		 passend onderwijsaanbod.
• De extra tijd die we hebben bovenop de uren die
		 we nodig hebben om de groepen te draaien
		 worden in de clusters ingezet en uitgevoerd door
		 mensen die alleen aan dat cluster zijn verbonden.
		 Hierdoor kan er heel snel, efficiënt en passend
		 gepland, gehandeld en samen geëvalueerd
		 worden.
• De onderwijsverbeteringen zoals beschreven in 		
		 het stuk hierboven worden in de clusters nog
		 specifieker in het onderwijsaanbod geïntegreerd.
		 Hierdoor zal werkelijke borging plaats gaan vinden.
• We duiken als team samen in de nieuwste
		 onderzoeken over leren. In onderwijsland is er
		 steeds meer en beter onderzoek verricht en deze
		 kennis gaan we ons eigen maken en van hieruit
		 gaan we een visie op leren voor de komende jaren
		 neerzetten. Uiteraard kijken we hierbij naar onze
		 missie én naar de jenaplan uitgangspunten.
• Onze ervaringen betreffende het werken in
		 clusters én onze nieuwe visie op leren zal ons input
		 geven voor een herziene visie op de organisatie
		 van de Krullevaar voor de toekomst.
Duidelijk is het: er borrelt iets op de Krullevaar! En dat
komt mooi uit. Want in schooljaar 2018-2019 bestaat
de Krullevaar 30 jaar. En daarvoor hebben we een mooi
thema bedacht: er zit muziek in de Krullevaar! We laten
van ons horen dit schooljaar!

Passend onderwijs
1. Inleiding
In deze schoolgids is het SchoolOndersteuningsProfiel
(SOP) van openbare jenaplanschool de Krullevaar te
Sevenum opgenomen. Hierin wordt beschreven welke
mogelijkheden onze school heeft om de kinderen

met hun uiteenlopende onderwijs-behoeften te
ondersteunen. Daartoe geven we eerst een beeld van
de schoolpopulatie, beschrijven onze missie en visie
met betrekking tot passend onderwijs en geven de
basiskwaliteit van onze school aan.
De ondersteuning wordt op twee niveaus beschreven,
basisondersteuning en lichte (extra) ondersteuning.
De basisondersteuning beschrijft het basisniveau en
heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpak en
op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de
school.
De lichte (extra) ondersteuning beschrijft de mogelijkheden die de school heeft voor ondersteuning waarbij
extra middelen en/of externe expertise beschikbaar is.
We kunnen niet voor alle kinderen passende ondersteuning bieden. Als wij menen dat dit aan de orde is,
gaan we samen met ouders op zoek naar een passende
plek. De werkwijze die hier bij hoort, wordt ook in dit
SOP besproken.
We sluiten het profiel af met een conclusie en onze
ambities voor de toekomst.

2. Schoolpopulatie
Onze schoolpopulatie bestaat (1 oktober 2017) uit 150
kinderen, verdeeld over ruim 90 gezinnen. 90 procent
van deze kinderen wonen in Sevenum zelf, verspreid
over het hele dorp. De resterende 10 % woont in
omliggende dorpen. Ongeveer 12% van de gezinnen
heeft te maken (gehad) met scheidingsproblematiek.
Vrijwel alle kinderen hebben de Nederlandse
nationaliteit.
Op de Krullevaar krijgen kinderen met sterk
uiteenlopende cognities onderwijs. Een aantal kinderen
heeft een laag intelligentieniveau. Er zijn kinderen
met een (zeer) hoog intelligentieniveau. Een aantal
kinderen is gediagnosticeerd op dyslexie of op een
andere leerproblematiek. Een aantal kinderen heeft als
diagnose een gedragsstoornis. Dit betekent dat er een
grote ondersteuningsbehoefte van al deze kinderen
uitgaat. Kijkend naar onze kengetallen is te zien dat een
groot aantal van onze kinderen extra begeleiding nodig
heeft.
Samengevat kunnen we spreken van een gemêleerde
populatie, die een groot beroep doet op de
professionaliteit en flexibiliteit van de school als geheel

en elk teamlid in het bijzonder. Beleidsmatig onder
andere vertaald naar het werken met groepsplannen
en zo mogelijk ook naar inzet van formatie voor extra
menskracht in onderwijsondersteuning.
Voor ons ook een uitdaging en kans om het motto van
het openbaar onderwijs “niet apart maar samen” vorm
te geven.

3. Missie en visie in relatie tot passend onderwijs
Elk kind maakt een eigen ontwikkeling door. Elk kind
heeft zijn eigen interesses, achtergronden en mogelijkheden. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij
het individuele kind en gebruik te maken van de kansen
en krachten die ieder in zich heeft. Als Jenaplanschool
gaan we ervan uit dat ieder kind uniek is. Dit is ook
terug te vinden in ons schoolmotto: Ik mag zijn wie ik
ben. Dit motto betekent voor ons dat ieder kind, ieder
mens met al zijn of haar talenten en mogelijkheden
er toe doet. Het betekent ook dat we op onze school
samenleven en samenwerken en daarbij ook ontdekken
dat er grenzen zijn. In een samenleving kan je niet
alleen maar doen wat jij wil. Je ontdekt wat je kan en
wat jij, met jouw unieke talenten en mogelijkheden,
kan betekenen voor jezelf, de ander en voor de wereld
om ons heen. Leren van en met elkaar blijft voor ons
een belangrijk uitgangspunt. Dus werken we veel in
groepsverband en willen we niet komen tot een ver
doorgevoerde leerorganisatie waarin kinderen ieder op
eigen niveau leergangen doorlopen.
Voor in principe alle kinderen is er in de betreffende
groep dus basisstof. Daarnaast is er extra inhoud
(verbreding, verdieping, verrijking) voor die kinderen
die meer en verder kunnen en extra instructie en
ondersteuning voor hen die meer moeite met het leren
hebben. Incidenteel wordt er gewerkt met een eigen
leerlijn voor een kind.
Passend onderwijs wordt door ons dus gerealiseerd
vanuit aandacht voor verschillen in wat de kinderen aan
onderwijsbehoefte nodig hebben. In hoofdlijnen zijn er
hierbij drie vormen:
• De basisgroep. Kinderen die goed gebruik kunnen
		 maken van wat de leerkracht en de gekozen
		 methode biedt om verder te komen. Normaal gesproken in aantal de grootste groep. Deze kinderen
hebben behoefte aan voldoende instructie en
begeleiding.
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• De instructie-afhankelijke groep. Kinderen die niet
gemakkelijk zelf tot ontwikkeling / leren (kunnen)
komen en dus meer ‘aan de hand’ genomen
moeten worden. Zij vragen om uitgebreidere
instructie en om meer begeleiding bij de
verwerkingsopdrachten.
• De instructie-onafhankelijke groep. Kinderen die
juist in staat zijn om zichzelf veel te leren, zij zijn
minder instructieafhankelijk. De leerkracht biedt
zelf activerende mogelijkheden aan en stelt het
kind daarmee of daarbij vragen. Het kind leert ook
zelf vragen te stellen om van daaruit antwoorden
te ontdekken en op eigen kracht verder te komen.
Ons beleid is er op gericht om extra leerhulp / aandacht
vooral door de leerkrachten binnen de gekozen
onderwijskundige opzet te laten plaatsvinden, te laten
organiseren.
Zolang we kunnen spreken van een verantwoorde
begeleiding - en daar doen we ons uiterste best
voor - blijft elk kind op onze school. Soms zijn daarvoor
bij een kind speciale maatregelen of afspraken nodig.
De ouders worden daarbij altijd vroegtijdig betrokken.
Kinderen kunnen in een persoonlijk ontwikkelingsperspectief worden geplaatst. Het moet dan duidelijk
zijn dat het volgen van de reguliere leerstof binnen de
groep niet meer verstandig is. Het kind krijgt dan wel
een eigen leerlijn met een passend einddoel voor een
of meerdere vakgebieden. Het kind wordt binnen die
lijn gevolgd.
Drie criteria die voor ons belangrijk zijn:
 Komt een kind met plezier naar school (en is er dus
		 geen sprake van lijden)?
 Worden er - binnen de eigen lijn - vorderingen
		 gemaakt, blijft het kind op onze school leerbaar?
		 Kunnen wij het kind voldoende ontwikkelings		 kansen bieden?
 Is de aanwezigheid verantwoord t.o.v. mede		 kinderen en leerkrachten?

4. Basiskwaliteit
We hebben een basisarrangement van de inspectie
gekregen. Kijkend naar onze opbrengsten vallen de
volgende zaken op:
• De tussenopbrengsten (gemeten middels het CITO
		 leerlingvolgsysteem) zijn gemiddeld.
• We nemen bij onze schoolverlaters de centrale

17

		 eindtoets af. De gemiddelde uitslag van de laatste
		 afname (april 2018) was ruim boven het
		 gemiddelde.

5. Toelaatbaarheid binnen onze school
Als een kind bij ons op school wordt aangemeld
is het niet vanzelfsprekend dat de ontwikkeling
voldoende kansrijk is binnen de mogelijkheden die
wij kunnen bieden. Het is daarom belangrijk om
problemen vroegtijdig te signaleren om van daaruit de
toelaatbaarheid tot onze basisschool te onderzoeken.
Aanmelding 4-jarigen
Na de aanmelding en 10 weken voor de plaatsing
van de leerling vindt er een intakegesprek plaats
met de directeur. Hierbij maken we gebruik van
een gespreksformulier. Indien nodig vragen we
verdere informatie bij de peuterspeelzaal of het
kinderdagverblijf. Zie onderstaande procedure als er
inschattingsvragen zijn n.a.v. de eerste informatie. Zes
weken voor de eerste schooldag krijgen de ouders
schriftelijk bericht over de eventuele inschrijving.
Aanmelding kinderen van een andere basisschool
In overleg met de ouders wordt, als de eerste
informatie bij of na de aanmelding, inschattingsvragen
oproept omtrent extra ondersteuning heel gedegen
bekeken in hoeverre het kind deze voldoende op onze
school kan krijgen zodat er een zo goede ontwikkeling
kan plaatsvinden. In een stappenschema ziet dat er dan
als volgt uit:
1. De ouders hebben hun kind aangemeld, er zijn
		 inschattingsvragen. Er vindt een oriënterend
		 gesprek plaats en we vragen de ouders
		 toestemming om (meer) benodigde informatie op
		 te vragen. Als ouders deze toestemming niet
		 geven, vragen wij door. Afhankelijk van de
		 argumenten kan dit voor ons een ernstige indicatie
		 zijn die we meenemen in onze overwegingen voor
		 plaatsing.
2. De door de school verzamelde informatie wordt
		 bestudeerd door de intern begeleider en
		 besproken met de directeur en met de leraar
		 van de groep waarvoor het kind aangemeld
		 wordt. Er wordt ingeschat of deze informatie
		 al dan niet gedeeld wordt met meerdere
		 teamleden. Zo nodig wordt de bovenschoolse
		 ondersteuningscoördinator van stichting Akkoord!
		 er bij betrokken. Er kan worden besloten om
		 het kind te observeren in de school of instelling

		 waar het kind op dat moment zit. In ieder geval
		 willen wij het kind in deze fase zelf zien, met het
		 kind spreken / werken / spelen.
3. Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht:
		 a. wat zijn de mogelijkheden en de
			 belemmeringen van het kind en zijn/haar
			 omgeving?
		 b. wat hebben kind, school en ouders nodig om
			 het kind te kunnen begeleiden?
		 c. wat zijn de mogelijkheden van onze school?
		 d. wat zijn de onmogelijkheden van onze school?
		 e. kunnen de onmogelijkheden worden opgelost,
			 eventueel ook met expertise of middelen
			 vanuit onze stichting Akkoord! of uit het
			 samenwerkingsverband?
4. Er wordt een schriftelijk overzicht gemaakt van de
		 informatie uit stap 1 t/m 3. Intern begeleider,
		 directeur en zo nodig lera(a)r(en) bespreken of er
		 voldoende kansen zijn voor de begeleiding van het
		 kind op onze school, in een perspectief van
		 meerdere jaren.
5. Er volgt een adviesgesprek met de ouders waarin
		 de directeur en de intern begeleider vertellen wat
		 de mogelijkheden van de school hierin zijn. Er zijn
		 drie mogelijkheden:
		 a. Het kind wordt plaatsbaar geacht: er zal, op
			 basis van het document in stap 4, een
			 handelingsplan worden opgesteld waarin
			 wordt vermeld hoe de begeleiding van het kind
			 bij de start gestalte krijgt. Dit handelingsplan is
			 een soort “contract”. Na goedkeuring en
			 ondertekening van het handelingsplan, door
			 zowel school als ouders, wordt het kind
			 definitief op de basisschool ingeschreven.
		 b. Er zijn onvoldoende gegevens of twijfels. Het
			 kind wordt tijdelijk geplaatst met een
			 afgesproken termijn. Gedurende deze periode
			 loopt het onderzoek door en het verblijf binnen
			 onze school levert ook nadere informatie op.
			 Daarna wordt besloten het kind definitief te
			 plaatsen of niet (zie c.).
		 c. Het kind wordt afgewezen. De school zal
			 de ouders vertellen waarom het kind niet
			 geplaatst kan worden. De schriftelijke
			 argumentatie wordt opgestuurd aan de ouders
			 en aan het bevoegd gezag van de school. We
			 ondersteunen de ouders in de zoektocht naar
			 een passende plek.

Soms zit een kind al op onze school en komen de
vragen omtrent “de juiste plek voor dit kind” gedurende
de schoolloopbaan. Ook dan zullen we het stappenplan
doorlopen en beoordelen of continuering van de
plaatsing van het kind tot de mogelijkheden behoort.

6. Ondersteuning
De ondersteuning van kinderen kan binnen onze
basisschool, binnen een andere basisschool of in een
speciale (basis)school gerealiseerd worden. In het
onderstaande wordt dit in beeld gebracht:
Basisondersteuning
				
				
				
				
				
				
				

Niveau 1: Groepsplan/
handelingsplan onder ver-		
antwoording van de leerkracht
Niveau 2: Handelingsplan met
ondersteuning van interne
begeleiding waarbij een beroep
gedaan kan worden op de
regulier beschikbare middelen

Lichte ondersteuning
				
				
				
				
				
				
				
Zware ondersteuning
				

Niveau 3: Arrangementen
(inclusief eventuele extra
ondersteunings- middelen/
expertise SO) op de eigen school
en/of in combinatie met andere
scholen
Niveau 4: Plaatsing in het
Speciaal Basis Onderwijs
Niveau 5: Plaatsing in het
Speciaal Onderwijs

6.1 Basisondersteuning, niveau 1 en niveau 2
Ons onderwijsaanbod richten we zo passend mogelijk
in. Voor de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en
spelling maken we hiervoor gebruik van groepsplannen.
Deze groepsplannen worden gemaakt op basis van
het groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht is duidelijk
het individuele kind te zien. Op een rij staan daar de
kwaliteiten van het kind; de onderwijsbehoeftes en
de toets- en observatiegegevens. In de groepsplannen
stemmen we al deze zaken af. We voorkomen daarbij
zoveel mogelijk dat er individuele leerlijnen ontstaan;
voor een enkel kind echter kan dit wel de aangewezen
leerroute zijn. Andere vakken en activiteiten pakken
we zoveel als mogelijk als gehele stamgroep op,
passend bij de belevingswereld van de kinderen, de
maatschappelijke actualiteit en het leren kennen van de
wereld.
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De intern begeleider werkt nauw samen met de
leerkrachten. Zij bewaakt de doorgaande lijn wat
betreft onderwijskwaliteit voor alle kinderen.

6.3 Toeleiding naar lichte ondersteuning,
niveau 4 en zware ondersteuning, niveau 5:
afgifte toelaatbaarheidsverklaring speciaal
(basis)onderwijs

De manier waarop de Krullevaar de basisondersteuning
op niveau 1 en 2 vormgeven staat beschreven in het
document ‘Zo doen wij dat - Leerlingenzorg’. Ouders die
hierin geïnteresseerd zijn kunnen dit inzien.

Als de extra ondersteuning op onze of op een andere
basisschool geen passend onderwijsarrangement
voor een kind biedt, ontstaat de mogelijkheid - en
dan ook noodzaak - voor plaatsing in het Sbo (speciaal
basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs).

6.2 Lichte ondersteuning, niveau 3
Als we op eigen kracht een kind binnen onze
school niet genoeg kansen kunnen bieden voor een
optimale ontwikkeling dan kan het kind, altijd in
overleg met de ouders aangemeld worden bij de
Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC) van
ons schoolbestuur, stichting Akkoord!. De BOC bekijkt
samen met de intern begeleider van onze school het
dossier van het kind. Zij zoeken daarna in overleg met
de ouders de beste onderwijsoptie voor het kind. Dit
gesprek vindt plaats in een ‘onderwijszorgloket’. Aan
dit onderwijszorgloket kunnen naast de ouders, intern
begeleider ook de groepsleerkracht of specialisten
vanuit bijvoorbeeld Speciaal (basis)Onderwijs of
Mutsaertstichting deelnemen. Dit onderwijszorgloket
resulteert in een advies:
• Het kind blijft op onze school. Een onderwijs		 arrangement is van toepassing. Dit is een
		 handelingsplan waarbij de ondersteuning op onze
		 school uitgebreid kan worden door inzet van extra
		 middelen en / of door inzet van externe expertise.
		 Het principe van één kind, één plan zorgt ervoor
		 dat onderwijs en behandeling zo optimaal
		 mogelijk op elkaar worden afgestemd. De
		 mogelijkheden om dit te kunnen verwezenlijken
		 zijn in beheer van het bestuur. Aan de
		 Bovenschools Ondersteuningscoördinator moet
		 verantwoording worden afgelegd met betrekking
		 tot het gebruik en de opbrengsten van de extra
		 ondersteuning.
• Plaatsing op een andere basisschool waar meer of
		 andere mogelijkheden zijn;
• Aanvraag tot plaatsing op de school voor speciaal
		 basisonderwijs (in onze regio is dat De Twister te
		 Horst).
• Aanvraag tot plaatsing op school voor speciaal
		 onderwijs.

Hiervoor wordt een leerling aangemeld bij de Bovenschools Ondersteunings Coördinator, die een interdisciplinair overleg organiseert van inhoudsdeskundigen
die kennis hebben over de ondersteuningsbehoeften
van het kind en over de gevraagde mogelijke oplossingen. Tijdens dit overleg wordt besproken waar de
best passende onderwijsplek voor de leerling is.
Om deze onderwijsplek daadwerkelijk te mogen
bezoeken is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die
afgegeven wordt door de Bovenschools Ondersteunings
Coördinator. Deze toelaatbaarheidsverklaring is in het
hele land geldig.

7. Conclusie en ambitie
Binnen passend onderwijs wordt er wel gewerkt met
onderstaande typeringen van scholen:
• Netwerkschool, d.w.z. de extra onderwijsbehoefte
		 van kinderen wordt voornamelijk extern verzorgd,
		 de school wordt incidenteel bezocht door kinderen
		 die een specifieke onderwijswijsbehoefte hebben.
• Smalle zorgschool, d.w.z. de school heeft zich
		 gespecialiseerd om een bepaald aantal doel-		
		 groepen extra ondersteuning te bieden. Deze kan 		
		 op diverse wijze worden georganiseerd binnen de
		 school.
• Brede zorgschool, d.w.z. wij willen meerdere
		 doelgroepen (zowel SBO als clusterkinderen) die
		 extra ondersteuning vragen, ontvangen binnen de
		 school.
• Inclusieve school, d.w.z. alle kinderen voor extra
		 ondersteuning zijn welkom op deze school.
Wij typeren ons zelf als een brede zorgschool. Om
dit niveau echt te kunnen waarmaken en waarborgen
hebben wij de volgende ambities:
• Onze grondhouding, waarbij we ervan uitgaan dat
		 ieder kind uniek en waardevol is, vasthouden.
• Verdieping van de basisondersteuning in niveau
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		 1 en 2. Binnen passend onderwijs verwachten
		 we veel expertise van onze stamgroepsleiders;
		 de ondersteuning van de intern begeleider is
		 er hierbij op gericht dat stamgroepsleiders steeds
		 zelfstandiger kunnen signaleren en handelen.
• Onderling samenwerken, gebruik maken van
		 elkaars expertise binnen de school én binnen ons
		 bestuur.
• De samenwerking blijven aangaan en/of verder
		 uitbouwen met samenwerkingspartners zoals de
		 ambulante dienst, het SO en de scholen in ons
		 dorp.

Tot slot willen we benadrukken dat we ervoor gáán:
passend onderwijs voor ieder kind! Door ervaring
wijs geworden is het duidelijk geworden dat we dit
voor véél kinderen echter niet voor ieder kind op
onze school kunnen realiseren. Samen; kind, ouders,
Krullevaarmedewerkers, BOC’er en experts van buiten
school gaan we graag de dialoog aan: wat is passend
onderwijs voor dit kind én kunnen wij dit als Krullevaar
echt goed bieden.

Voorwaarden
Jenaplan: plan voor onderzoek

Professionele cultuur met open
communica*e en
gebruik maken van elkaars kwaliteiten
Bekwame stamgroepsleiders die zich
blijven ontwikkelen
Taakbeleid is passend

Protocol mediawijsheid
Educa*ef partnerschap met ouders
PR
Overleg en ontwikkeling voorschool

Een goede basis voor jenaplanonderwijs
Ik mag zijn wie ik ben

(Streef)doelen
•

•
•

•
•
•

Schoolambi*e: haalbare,
concrete, hoge
(tussen)doelen per
leerjaar en in plannen/
planning/les
Een OPP voor kinderen
met een eigen leerlijn
Kinderen leren zelf
verantwoordelijkheid te
dragen voor wat zij willen
en moeten leren
Kinderen hebben een
onderzoekende houding
Kinderen hebben zicht
op hun eigen kwaliteiten
Balans tussen cursus en
toepassen in WO

Beredeneerd aanbod
• Zelfverantwoordelijk leren – onderzoek growth mindset
• Vreedzame school – grondwet, houding, lessen, mediatoren,
omgangsprotocol, weerbaarheidstraining 7/8
• Inzet ICT – inzet tablets Snappet / Malmberg / Squla / observa*e
Eﬃciënt in cursus en waar mogelijk toegepast in WO:
• KIJK (observeren, beredeneerd aanbod)
• Goed aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen
• Lezen: keuze methode aanvankelijk lezen
• Rekenen: aandacht voor automa*seren
• Taal: Leerlijn schrijven en luisteren/spreken uitwerken
• Kinderen en stamgroepleiders zijn mediawijs

Opbrengsten
• Onze opbrengsten zijn op of boven
de landelijke norm
• diepgaande analyse op individueel-,
groeps- en schoolniveau; trends?
Gelukkige kinderen (hoog welbevinden
en hoge mo*va*e)
• Die zelfverantwoordelijk zijn voor
hun leerproces
• Met zicht op eigen kwaliteiten
• Met onderzoekende houding
• die een balans en verbinding
ervaren tussen cursorisch onderwijs
en toepassing (WO)
Delen van totaal aan opbrengsten
(vakken en welbevinden/mo*va*e) via
website en schoolgids.

Zorg op leerling-, groeps- en schoolniveau
• Blijvend ontwikkelen als brede zorgschool
• Passende afstemming met zelfverantwoordelijkheid
Leren en onderwijzen structureel evalueren en borgen
( groepsplannen, rekenen, taal, lezen, DI) en documenten
jaarlijks updaten - Toepassen professionele leercirkel

Kwaliteitszorg
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Bij groepsbezoeken aandacht voor growth mindset
We checken met onze Krullevaarjenaplanbril

Organisatie op de Krullevaar
Het team

leren. Daarnaast zullen er twee mensen de opleiding
‘Veranderkrachtige leraar’ doen.

De Krullevaar heeft een enthousiast en betrokken
team. Bijna alle stamgroepleiders zijn vrouwelijk, er
is een mannelijke stamgroepleider én allemaal staan
ze hun mannetje! De gemiddelde leeftijd van het
team is 35 jaar. De meeste stamgroepleiders werken
al een aantal jaren op de Krullevaar, dit zorgt voor
continuïteit. Daarbij kunnen alle mensen die ons vorig
jaar gedurende langere tijd hebben ondersteund
ook komend schooljaar blijven. Dit betekent dat de
zwangerschapsverloven en het langdurige verzuimen
waar we bij de start van het schooljaar mee te
maken hebben door mensen die bekend zijn met
de organisatie opgevangen worden. De inhoud van
de teamscholing dit schooljaar richt zich op het
ontwikkelen van professionele leergemeenschappen
en een oriëntatie op de nieuwste inzichten betreffende
Cluster
0/1/2
3/4/5
6/7/8

Groepsindeling en inzet teamleden
Dit schooljaar zullen ongeveer 160 kinderen onze
school bezoeken. Onze leerlingen komen uit alle wijken
van Sevenum en een aantal uit omliggende dorpen
en gemeenten. Onze jaargroepen zijn ingedeeld in
bouwen: de onderbouw betreft de jaargroepen 1 en
2, de middenbouw de jaargroepen 3, 4 en 5 en de
bovenbouw de jaargroepen 6, 7 en 8. We werken dit
schooljaar met zes stamgroepen: twee groepen 0-1-2,
een groep 3-4, een groep 4-5, een groep 6-7 en een
groep 7-8. De groepen 0-1-2, 3-4-5, en 6-7-8 werken
samen in clusters.

Stamgroep

aantal

Stamgroepleider

Plukjes

18 → 24

Judith / Marie-louise / Inge*

Stampertjes

20 → 25

Kelly / Inge*

Dollies

29

Janou / Simone

Heen- en weerwolven

29

Jeanine / Kristel

Langhorzen

30

Angelique / Kirsten

Majoors

28

Denise / Bjorn

Kelly’s zwangerschapsverlof zal opgevangen worden door Inge. In die periode draait Marie-louise samen
met Judith de Plukjes. Inge is zelf ook zwanger . Dit betekent dat er in dit cluster nog iemand mee zal gaan
draaien. Zodra we deze vervanging helemaal rond hebben laten we dit aan jullie weten.

Naast de stamgroepleiders is er meer personeel
aanwezig: Ellen Janssen- Wismans is onze intern
begeleider; eind oktober zal zij terugkomen van zwangerschapsverlof en tot die tijd wordt zij vervangen door
Tamara Steeghs. Cristel Tacken, John Elemans en Hans
van de Rijdt zorgen voor de facilitaire ondersteuning.
John en Hans doen dit op vrijwillige basis. Er zullen ook
weer een aantal stagiaires mee gaan draaien; bij de start
van het schooljaar ontvangen jullie hier meer informatie
over. Marie-louise is werkzaam als directeur.

Dit schooljaar werken er ook weer een aantal stagiaires
op onze school. Aan het begin van het schooljaar stellen
zij zich voor via ISY.
Als u ons iets wil vragen of vertellen kan dit natuurlijk
op school. U kunt ons ook bereiken via telefoon
(077 - 467 20 65) of via de mail. Ons mailadres is
eerstelettervoornaam.achternaam@krullevaar.
akkoord-po.nl. Zo kunt u dus Kelly mailen op
k.smets@krullevaar.akkoord-po.nl.
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Schooltijden en vakanties
Schooltijden:
ma / di / do / vrij
woensdag
kleine pauze
lunchpauze

8.30 uur - 14.45 uur
8.30 uur - 12.15 uur
10.00 uur - 10.15 uur
12.00 uur - 12.45 uur

Kinderen van de onderbouwgroepen 1 en 2 hebben vrij
op woensdag.

Vakantie en vrije dagen
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

15-10 t/m 19-10
06-12
24-12 t/m 04-01
04-03 t/m 08-03
22-04 t/m 03-05
30-05 en 31-05
10-06
08-07 t/m 16-08

Studiedagen: woensdag 12-09, vrijdag 14-12,
maandag 18-02, vrijdag 19-04, maandag 17-06 (kermis),
vrijdag 05-07.

Pauze en fruitkring
Iedere ochtend is er pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur.
Dan gaan alle kinderen naar buiten en kan er samen
gespeeld worden. Er zijn veel buitenspelmaterialen, die
regelmatig aangevuld worden. Teamleden verzorgen
in de ochtendpauze het toezicht en hebben dan ook
tijd voor een gezellig praatje met de kinderen, even
meespelen of observeren van het spelgedrag.
In de onderbouw wordt er van 10.15 tot 10.30 uur
gezamenlijk fruit gegeten in de kring. Alle kinderen
nemen zelf een stuk fruit mee naar school. Om dit
handig te bewaren heeft elk kind een katoenen
zakje met naam nodig. Dit zakje kan eruit zien als
een knikkerzakje. Wij willen u vragen hiervoor zorg
te dragen. Het is erg handig als het fruit al thuis is
geschild of voorgesneden. Tijdens de fruitkring mogen
de kinderen water drinken. Hiervoor is het handig dat
ze een eigen drinkbeker bij zich hebben, voorzien van
naam. In de onderbouwgroepen stimuleren we de
kinderen tijdens de fruitkring wat te drinken, zodat
ze ook ‘s morgens genoeg hebben gedronken! Ook
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vanaf groep 3 mogen kinderen fruit meenemen naar
school, dit kunnen zij opeten in hun ochtendpauze.
Ook hiervoor is het fijn dat het ‘hapklaar’ is. Een hele
appel bijvoorbeeld is voor een middenbouwkind vaak
te veel. In de groep mogen kinderen de hele dag water
drinken. Hiervoor mogen ze een eigen flesje gebruiken.
Bovendien staan er bekers bij de wastafel die gebruikt
mogen worden.

Lunchen
Op de Krullevaar blijven alle kinderen op school
lunchen! Dat is best bijzonder, en dit kan alleen in
stand gehouden worden door de grote inzet van veel
lunchouders (en lunchoma’s en opa’s). Eerst wordt er
gezamenlijk brood gegeten, daarna gaan alle kinderen
samen buiten spelen. We vinden het om sociale
redenen belangrijk dat er geen luxe artikelen in de
lunchtrommel zitten. Wij hebben een pedagogische
aanpak opgesteld waarin te lezen is hoe het lunchen
georganiseerd is. Deze aanpak wordt aan nieuwe ouders
meegegeven in de Krullevaar bewaarmap. Voor de lunch
geldt het uitdrukkelijke verzoek om de kinderen geen
snoep en/of koek mee te geven. Een lekkere boterham,
eventueel aangevuld met groente of fruit is prima. Voor
de lunch nemen kinderen ook hun eigen drinken mee.
Dit mag in een beker of een pakje (allemaal graag met
de naam erop). Dit mag geen drinken met prik zijn. Het
drinken wordt bewaard in de koelkast.

Bewegingsonderwijs
De kinderen van de onderbouw gymen drie keer per
week in de speelzaal van de school. We adviseren het
gymen op blote voeten; zo kunnen kinderen beter
voelen wat ze doen. Kinderen mogen ook gymschoenen
gebruiken. De gymschoenen blijven op school en
worden bewaard in een speciale bak. Gymkleren zijn
niet nodig, de kleuters in hun eigen kleren, trekken wel
eerst extra laagjes uit zodat het niet te warm wordt.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 gymen in sporthal
‘de Kruisweide’. Net als de afgelopen schooljaren
kiezen wij dit jaar bewust voor één langere gymtijd
per groep per week. Zo is er minder lestijd verlies
door omkleden en dergelijke én kan er in de gymles
zelf effectiever gesport worden. De totale gymtijd
blijft hetzelfde. De gymtijden zijn voor alle groepen
op donderdag. Kinderen nemen in een gymtas hun

gymkleren, handdoek en gymschoenen mee. We
maken de kinderen er bewust van dat ze na het sporten
kunnen douchen, ze hoeven hun haren niet te wassen.
Kinderen van groep 3 douchen nog niet.

Projecten
Op de Krullevaar wordt het vakgebied wereldoriëntatie
aangeboden in projecten. Uitgaande van een thema
wordt samen met de kinderen een project ingevuld.
Na een prikkeling volgt er een gesprek; wat weten de
kinderen al van het thema en wat willen ze nog weten.
Uiteraard koppelen de stamgroepleiders hieraan de
doelen die we willen bereiken. Zo ontstaat er een
uitdagend onderwijsaanbod waarin kinderen ook
op onderzoek uitgaan. Ieder schooljaar zijn er drie
gezamenlijke schoolprojecten. Iedere groep zorgt voor
de eigen uitwerking, vaak zijn er dan leuke prikkelingen
in de weekopeningen én is er een gezamenlijke
afsluiting.

Verkeer
De Krullevaar is in het bezit van het Verkeersveiligheidslabel. Verkeersonderwijs nemen wij serieus. In alle
groepen is er een goed aanbod, er wordt gebruik
gemaakt van de methodematerialen van Veilig Verkeer
Nederland. Ook wordt er op de speelplaats en op straat
geoefend. Een keer per jaar zetten we verkeer, middels
verkeersactiviteiten in een verkeersweek, extra op
schoolniveau in.
In april krijgen de kinderen van groep 7 een
verkeersexamen, zowel theorie als praktijk. De theorie
wordt op school en thuis geoefend en het examen vindt
op school plaats. Het praktijkexamen is een fietstocht
door het dorp, waarbij de kinderen op verschillende
aspecten van het verkeer moeten letten. Tijdens het
praktijkexamen kan er hulp van enkele ouders nodig
zijn.

Cultuur
Cultuur en cultureel erfgoed vormen op de Krullevaar
belangrijke onderdelen van het aanbod. Culturele
activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan
projecten; zo ontstaat er verbinding en is het meer dan
een leuke, losse activiteit. Ook in de keuzecursussen

worden culturele activiteiten verwerkt. We werken
hiervoor samen met Cultuurpad en met PadXpress
(gericht op naschoolse activiteiten). In ieder geval is
ons streven dat kinderen in contact komen met cultuur
en in hun schoolcarrière op museumbezoek gaan,
leren genieten van concerten en van toneel, zelf hun
creatieve talenten ontdekken én de geschiedenis en
tradities van Sevenum en omgeving meekrijgen.

Techniek
In de projecten WO wordt waar mogelijk het vakgebied
techniek verwerkt. Daarnaast is iedere twee jaar
techniek onderwerp van een groot schoolproject.
Dit schooljaar wordt ook een atelier aan wetenschap
en techniek gewijd en worden er bekeken hoe de
bovenbouw kan samenwerken met het VO wat betreft
techniek.

Natuur
Omgaan met de natuur heeft een speciaal plekje op
de Krullevaar. Sinds een jaar hebben we een aantal
moestuintjes op het schoolplein die in het groeiseizoen
onder leiding van Hans, onze conciërge, door een
aantal kinderen beplant worden. In de jaarplanning
worden standaard een aantal natuuractiviteiten
ingeroosterd. Zo maakt iedere groep 2 keer per
jaar een natuurwandeling. Ook worden andere
natuuractiviteiten als onderzoek naar kriebelbeestjes,
schedelpracticum en het maken van een herbarium
opgenomen in ons aanbod. Wij worden daarbij
ondersteund door IVN Jeugd en Natuur. Ook met de
Groengroep Sevenum hebben we een nauw contact.

Speciale activiteiten
Groep 6 neemt deel aan het project KERNgezond.
Samen met kinderen van de andere Sevenumse scholen
vinden er voor de kinderen activiteiten plaats die te
maken hebben met fysieke en sociale gezondheid.
Het doel hiervan is een stevige basis leggen voor het
bevorderen van gezond gedrag. De Krullevaar doet hier
nu voor het vierde jaar aan mee en de activiteiten zijn
niet alleen waardevol maar ook erg leuk gebleken.
Elke twee jaar wordt in de groepen 7-8 seksuele
voorlichting gegeven. Hoewel kinderen, van hun
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ouders of uit andere bronnen, al veel weten blijkt
uit onze ervaring dat het toch een belangrijk
onderwerp is dat aandacht verdient. Aan de hand van
voorlichtingsfilmpjes en boeken vinden er een aantal
gesprekken plaats waarin de kinderen informatie
krijgen over zaken als de puberteit en de veranderingen
van het lichaam.
De kinderen van de groepen 7-8 krijgen een keer
per twee jaar een weerbaarheidstraining waarin
ze leren hoe ze zich weerbaar op kunnen stellen in
de maatschappij. Nu we werken met de methode
Vreedzame School willen we als extra input vooral
inzetten op fysieke weerbaarheid. Dit wordt gedaan
met een korte training Rots en Water.
Sinds een aantal jaren doet groep 7-8 ook mee aan
het GIPS project. Stichting GIPS Spelen&Leren werkt
aan een juiste beeldvorming over gehandicapten
bij kinderen. Gehandicapte vrijwilligers laten de
schoolkinderen spelenderwijs ervaren hoe het is om
een beperking te hebben en geven antwoord op al hun
vragen.

te voorkomen dat er nog mensen binnen komen tijdens
de viering, kunt u vanaf 14.00 uur in de speelzaal
plaatsnemen. Om 14.15 gaan de deuren echt dicht!
Tijdens deze viering kijken we samen terug op wat
er in die week in drie van de zes groepen gedaan is.
Zo krijgen we een goed beeld van wat er op school
allemaal gaande is. Elke stamgroep organiseert één
keer per jaar een speciale weeksluiting, waarin iets
heel bijzonders te zien is. Soms wordt hiervoor de
aanvangstijd aangepast. Daarover wordt u tijdig
geïnformeerd.
Als er kleine kinderen mee komen die tijdens de viering
beginnen te babbelen, stellen we het op prijs als de
ouders zich even met de kleine hummel terugtrekken.
Alle kinderen zitten in principe bij hun eigen stamgroep,
en niet bij de ouders. Na de weeksluiting gaan alle
kinderen nog even naar hun eigen groep zodat ze
daar afscheid kunnen nemen van elkaar en hun
stamgroepleider.
Op de schoolkalender en op de website tref je de data
aan van de weekopeningen en weeksluitingen.

Spullen van thuis op school

Atelier

Veel kinderen nemen graag speelgoed of andere
spullen mee van huis naar school. Als ze net op school
zijn en nog moeten wennen, is het heerlijk om een
eigen knuffeltje mee te nemen. Maar als ze al lang
gewend zijn en zomaar van alles meenemen, bestaat
de kans dat dingen kwijtraken, stuk gaan of gewoon de
hele dag in de groep rondslingeren. Daarom hanteren
wij de afspraak dat de kinderen geen speelgoed van
thuis meenemen. Wat ze natuurlijk wel altijd mee
mogen nemen, zijn dingen die horen bij het project
waar we mee bezig zijn.

Drie keer per jaar (in twee weken tijd worden
twee dezelfde dagdelen hiervoor ingepland) zijn
er ateliers. Er is dan een groot aanbod van diverse
breed georiënteerde activiteiten. Denk aan muziek,
dans, handvaardigheid, sport, techniek, natuur,
puzzel, geschiedenis, taal enz. De activiteiten worden
aangeboden door ouders, vanuit verenigingen en
door de stamgroepleiders. Kinderen kiezen voor een
activiteit en komen in een groep terecht met kinderen
vanuit andere stamgroepen. De keuze is in principe vrij,
maar is wel beperkt omdat er per activiteit een beperkt
aantal plekken is. Kinderen kunnen iets kiezen wat ze
nog nooit hebben gedaan of iets bekends, passend bij
hun talenten en voorkeuren. Regelmatig zien we dat
vanuit de ateliers nieuwe talenten worden ontdekt!

Weekopeningen en weeksluitingen
De weekopening is vrijwel elke maandag meteen bij
de start van de nieuwe week. Alle ouders, broertjes en
zusjes, opa’s en oma’s of wie er maar belangstelling
heeft, zijn van harte welkom bij de weekopening.
Tijdens deze gezamenlijke viering zingen we voor de
jarigen, kijken we naar een boekentip, zingen we samen
een lied, introduceren een project of we luisteren naar
een spannend voorleesverhaal.
De weeksluiting is op vrijdag van 14.15 tot 14.40 uur.
Ook hier is elke belangstellende van harte welkom! Om
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Vieringen en kamp
Vieren is een belangrijk onderdeel van
Jenaplanonderwijs. De kleine vieringen in de klas
(bijvoorbeeld als een kind iets bereikt heeft waarvoor
het hard heeft gewerkt of stilstaan bij de dood van een
huisdier) en weekopeningen en weeksluitingen zijn
al eerder besproken in de schoolgids. Daarnaast zijn

er ook ieder schooljaar grote, schoolvieringen. Deze
vieringen kun je terugvinden op de schoolkalender.
Op de vrijdag voor de herfstvakantie is er een
kinderboekenviering. Dit wordt gekoppeld aan een
voorleeswedstrijd voor de hele school en we zetten
al een aantal jaren een fantastische viering neer.
Sinterklaas komt ook op de Krullevaar! In de ochtend
ontvangen we hem met de hele school samen, dan
gaat hij op bezoek bij de verschillende groepen of in
de bouwen en aan het einde van de middag hebben
we een gezamenlijke viering in de zaal. Kerst is ieder
jaar weer een sfeervolle viering; hierbij zorgen we
voor een activiteit waarbij de kinderen in gemixte
groepen aan de slag gaan. Carnaval wordt naar
Sevenumse traditie groot gevierd. Er is een Krullevaar
gezelschap, een heuse zitting en ’s middags doen we
met veel plezier mee aan de kinderoptocht. Vlak voor
de meivakantie worden de Koningsspelen gevierd;
een sport- en speldag die we samen met de twee
andere scholen in het dorp organiseren. Op het einde
van het jaar was er in de voorgaande jaren het kamp
voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 en
de kampdag voor de kinderen uit de groepen 1 en 2.
We zijn bezig met een reorganisatie van het kamp; we
informeren ouders hierover zo spoedig mogelijk! In de
laatste schoolweken is er aandacht voor de kinderen
van groep 8. De kinderen verzorgen (met hulp van hun
ouders) een activiteit voor de rest van de school en
we nemen afscheid van hen met een heuse diplomauitreiking! Op diezelfde donderdagavond in de laatste
schoolweek wordt de jaarsluiting gevierd. Alle kinderen
met hun ouders komen dan naar school; we vieren
feest om het schooljaar af te sluiten én omdat we bijna
zomervakantie hebben! Bij alle bovenstaande vieringen
is er veel input van ouders; zonder hen zouden we niet
zulke mooie vieringen kunnen houden.

Het vieren van verjaardagen
Een verjaardag is voor kinderen een bijzonder moment!
We vieren dit dan ook uitgebreid. De kinderen
worden door de hele school toegezongen tijdens de
weekopening en in de groep wordt er een klein feestje
gevierd. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.. De
verjaardagen van de kinderen die instromen worden
niet op school gevierd. Hun vierde verjaardag wordt
immers op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf
gevierd. Met ingang van dit schooljaar mogen kinderen
geen traktaties mee naar school nemen voor andere

kinderen. Er werd teveel gesnoept in school en dat
bedierf regelmatig de gezonde eetlust van de kinderen.
We experimenteren dit jaar met een door de school
gevulde koekjestrommel; de jarige mag dan met de
trommel rondgaan!
De verjaardagen van de stamgroepleiders vieren we in
de stamgroep. Wij zijn heel erg blij als kinderen voor
onze verjaardag geen gekocht, maar een zelfgemaakt
cadeautje meenemen.
Kinderen van de onderbouw mogen op school een
cadeautje voor de verjaardag van pappa en/of mamma
maken. Is er een verjaardag in zicht? Schrijf dit dan op
de lijst die hangt op het bord buiten de groepen! Zo is
het cadeautje op tijd klaar.

Samenwerken
De Krullevaar heeft in de loop van de jaren veel
samenwerkingsrelaties opgebouwd. Als openbare
school is het devies ‘niet apart maar samen’. We leren
van samenwerking met elkaar, samen met anderen
zorgt vaak voor verbreding en verdieping. Een aantal
van de samenwerkingsrelaties heeft u al eerder in deze
schoolgids kunnen lezen. Er zijn er echter nog veel
meer:

Samen voor het kind
In samenwerking met de basisscholen in Sevenum en
Kronenberg en kinderopvangorganisatie ’t Nest en
‘t Flinterke hebben we een project opgezet. Doel hierbij
is de continuïteit voor kinderen zoveel mogelijk te
waarborgen. Daarbij richten we ons dit schooljaar op de
doorgaande lijn voor kinderen die overstappen vanuit
de kinderopvang of peuterspeelzaal naar school.

Voorschoolse opvang, naschoolse opvang en
vakantieopvang
In het MFC (multifunctionele gebouw) waar onze school
is gehuisvest wordt er door Kinderopvangorganisatie
’t Nest voorschoolse opvang, naschoolse opvang en
vakantieopvang aangeboden.

Naschoolse activiteiten
Net als voorgaande jaren bieden we ook dit jaar in
samenwerking met Padexpress naschoolse activiteiten
aan. Het aanbod is gebundeld in een jaarprogramma
en ouders kunnen voor hun kind intekenen. Meer
informatie hierover is te vinden op www.padexpress.nl.
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De Krullevaar als brede school
Als gemeenschap in het klein, wil de school zich richten
op de gemeenschap van het dorp. Door de plaats in
het multifunctionele centrum zijn er mogelijkheden
om nauw samen te werken met de partners in het
gebouw. Samen zoeken we steeds naar uitbreiding
van activiteiten die zinvol en functioneel zijn voor de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Naar buiten
toe zoekt de Krullevaar actief naar partners die samen
met ons voorzieningen willen treffen die het ‘samen
leren en leven’ nog meer inhoud kunnen geven. Het
kindcentrum dat opgezet is in het MFC is hier een
voorbeeld van.

BiblioNu
In samenwerking met BiblioNu ontstond er
op onze school een schoolbieb; een prachtige
actuele verzameling kinder- en jeugdboeken in
onze eigen ontmoetingsruimte. We gebruiken
deze boeken in school, en iedere dinsdag en
donderdag na school is er een mogelijkheid voor
uitleen, zodat kinderen ook thuis volop kunnen
blijven lezen. We worden ondersteund door een
medewerker van de bieb en hebben hierdoor ook
toegang tot materialen en werkwijzen rondom
boekpromotie.

Samenwerken binnen de stichting ‘AKKOORD!
primair openbaar’
Sinds 1 augustus 2003 vormen wij met negen openbare
scholen in deze regio de nieuwe stichting ‘Akkoord!
primair openbaar’. Alle scholen vallen nu onder
één bestuur. Al onze werknemers zijn in dienst van
dit bestuur. De algemeen directeur is de heer Peter
Adriaans. Hij bepaalt samen met de negen directeuren
het bovenschools beleid. Zo ontstaat er een hechte
samenwerking die veel voordelen biedt. Daarbij
behoudt elke school zijn eigen identiteit.

Samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs
Noord-Limburg’
Op 1 augustus 2015 is de nieuwe wet Passend
Onderwijs ingegaan. Nederland is hiertoe verdeeld in
regio’s waarbinnen schoolbesturen met gemeentes en
instellingen voor jeugdzorg samenwerken. De Krullevaar
behoort tot SWV Noord-Limburg. De opdracht voor alle
organisaties die zich hieraan verbinden is om ervoor
te zorgen dat alle kinderen uit de regio onderwijs en
zorg krijgen dat bij hen past. Liefst op de school in de
buurt, of zo nodig op een andere (speciale) school.
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De Krullevaar is al meerdere jaren bezig met het
vormgeven onderwijs dat bij deze gedachte past. In
het SOP (schoolontwikkelprofiel) dat in deze schoolgids
in hoofdstuk 1 is opgenomen kunt u hier meer over
lezen. Wilt u hier meer algemene informatie over dan
kun u terecht op de site van SWV Noord-Limburg (po.
passendonderwijsnoordlimburg.nl) of op de landelijke
website (www.passendonderwijs.nl).

Onderwijsbegeleidingsdienst
(BCO-onderwijsadvies)
De deskundigen van het BCO helpen ons bij de
begeleiding van kinderen die extra zorg behoeven. Deze
begeleiding wordt verzorgd door Miriam van Heur.
Daarnaast kunnen wij als school gebruik maken van de
deskundigheid van een consulent voor zieke kinderen.
Het is immers onze plicht om voor elk kind, ook als het
ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Als u meer wilt
weten over onderwijs aan zieke kinderen dan kunt u
informatie opvragen op school of kijken op de website
van Ziezon, het landelijk netwerk, www.ziezon.nl.

Gezinscoach
Iedere maand wordt er op onze school een spreekuur
gehouden door een gezinscoach, aangesteld door de
gemeente Horst aan de Maas. Bij deze gezinscoach
kunnen ouders terecht met vragen of problemen
betreffende de opvoeding of ontwikkeling van hun kind.
Een afspraak met de gezinscoach is te maken via de
intern begeleider.

Andere Jenaplanscholen
Ook met andere Jenaplanscholen in de regio zitten wij
regelmatig om tafel, de zogeheten JenaContactGroep.
De directeuren hebben een directieoverleg waarin zaken
die de Jenaplanscholen betreffen, besproken kunnen
worden. Het doel is telkens om met en van elkaar te
leren. Daarom zijn wij ook lid van de NJPV (Nederlandse
JenaPlan Vereniging). Angelique Kluitmans is lid van het
bestuur van de NJPV en heeft in die hoedanigheid een
aantal keren per jaar contact op landelijk niveau.

Jeugdgezondheidszorg van de GGD
De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van GGD
Noord-Limburg. De JGZ is ervoor om te bevorderen, dat
de kinderen zo goed en gezond mogelijk opgroeien, in
lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht. De JGZ komt
jaarlijks op school voor het onderzoeken en inenten
van bepaalde groepen kinderen. Ook geeft de JGZ

ouders, leerkrachten en school advies over opvoeding,
hygiëne en veiligheid. Daarvoor zijn een jeugdarts, een
assistente en een jeugdverpleegkundige gekoppeld aan
de Krullevaar. De aanpak van de JGZ, de meest actuele
informatie en contactgegevens zijn te vinden via hun
website (www.ggdlimburgnoord.nl).

Schoollogopedie
Vanuit de GGD is er ook een logopediste verbonden
aan de Krullevaar. Zij screent de kinderen op verzoek
van ouders of stamgroepleiders en bij eventuele
problemen kan zij doorverwijzen voor een logopedische
behandeling.

IVN/ Natuur en Jeugd - Horst aan de Maas /
Groengroep Sevenum
Het natuuronderwijs heeft de afgelopen schooljaren een
flinke boost gekregen. Twee keer per jaar organiseert
iedere stamgroep een natuurwandeling en heeft
hierbij begeleiding van vrijwilligers vanuit IVN en de
groengroep. Ook worden er natuuractiviteiten gedaan
waarbij de IVN ondersteuning biedt.

Verenigingen en bedrijfsleven Sevenum
Tijdens sportlessen, keuzecursussen en andere
activiteiten werken we regelmatig samen met
verenigingen in Sevenum. Denk hierbij aan
de tafeltennisvereniging, de tennisclub, de
voetbalvereniging, de judoclub, de jeugdharmonie,
heemkunde, diverse dansverenigingen en de
toneelvereniging. Deze verbindingen leveren de
school veel op: mensen die vanuit hun talent, sport of
hobby hun enthousiasme over kunnen brengen op de
kinderen. Ook hebben we steeds meer contacten met
het bedrijfsleven. Daar zijn namelijk zeer interessante
zaken te ontdekken!

onderwijsassistenten en voor helpenden zorg en welzijn.

Inspectie basisonderwijs
De Krullevaar valt onder het inspectiekantoor
Eindhoven. De inspectie controleert en adviseert
de school over zaken die van de school verwacht
worden op grond van de Wet Primair Onderwijs. Meer
informatie over de onderwijsinspectie kunt u vinden op
hun website (www.onderwijsinspectie.nl).

Levensbeschouwelijk onderwijs
Ouders kunnen op de Krullevaar op eigen initiatief een
vorm van levensbeschouwelijk onderwijs starten. Samen
met kinderen projecten opstarten, daarbij mogelijk
ondersteund door externen (GVO/HVO). Bij de laatste
peiling hierover was hier te weinig belangstelling voor.

De parochie
Elk jaar zijn er enkele ouders die hun kind de Eerste
H. Communie willen laten doen. Wie daar belangstelling
voor heeft kan zich aanmelden bij de parochie. Deze
kinderen sluiten dan aan bij de voorbereiding van de
grote groep. Ook kunnen kinderen op deze manier het
H. Vormsel ontvangen. Aanmelding kan via pastorie,
tel.nr. 077 467 12 76 (op maandag- of vrijdagochtend)
of via email info@parochie-sevenum.nl.
Eén van de betrokken ouders fungeert elk jaar als
contactpersoon voor onze school.

VVN - afdeling Horst aan de Maas
De kinderen van groep 7 worden elk jaar in de
gelegenheid gesteld om hun verkeersdiploma te
behalen. Dit bestaat uit een theoretisch en een
praktisch gedeelte.

De PABO’S en andere opleidingen
Omdat wij nieuwe groepsleiders graag de gelegenheid
willen geven om te leren in de praktijk, heeft de
stichting Akkoord! contacten met PABO’s in de regio.
Daarnaast zijn er op onze school ook regelmatig SPW
studenten van diverse niveaus en diverse richtingen.
We zijn gecertificeerd als opleidingsschool voor
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Kinderen en hun ouders op de Krullevaar
Educatief partnerschap /
ouderbetrokkenheid
Op de Krullevaar vinden we het fijn dat niet alleen de
kinderen, maar ook de ouders graag en gemakkelijk
naar school komen en dat u zich als ouder thuis voelt
op de plek waar uw kind een groot gedeelte van de
dag is. Als openbare school én als jenaplanschool
is bovendien een van onze uitgangspunten om
als school samen met kinderen, team én ouders
een gemeenschap te vormen. In de school als
gemeenschap leren kinderen steeds een beetje meer,
in een veilige setting, hoe de wereld in elkaar zit. Een
goede samenwerking met ouders is echter het meest
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren).
U kent uw kind het beste. Wij kennen uw kind in de
schoolsetting. En om ervoor te zorgen dat uw kind zich
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen hebben we elkaar
nodig. Ouderbetrokkenheid is op de Krullevaar een
groot goed; daarvoor hebben we, in samenspraak met
OR en MR, een visiedocument opgesteld. Dit document
treffen jullie aan op de website. Onderstaand kunnen
jullie lezen welke contactmomenten er nu zijn.

Het intakegesprek
Ongeveer 10 weken voordat uw kind naar school
komt nodigt de directeur u en uw kind uit voor
een intakegesprek. In het intakegesprek wordt de
ontwikkeling van uw kind tot nu toe, en eventuele
medische bijzonderheden besproken. Zo zijn wij op
de hoogte van alle informatie die nodig is om uw
kind vanaf het begin goed te kunnen begeleiden.
Na dit gesprek is er vaak een moment om met de
stamgroepleider van uw kind een afspraak te maken
voor een eerste oefenmoment. Uw kind krijgt na
het maken van de afspraak een kaartje toegestuurd
waarin de stamgroepleider het kind uitnodigt om te
komen oefenen. Na het eerste oefenmoment kunnen
nieuwe datums worden afgesproken. Kinderen komen
gemiddeld een vier keer oefenen. U mag als ouder ook
een keer tijdens deze oefenperiode met het kind mee
lunchen. Het kind blijft dan iets langer op school en u
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komt dan vanaf 12.00u mee lunchen. Op deze manier
weten ouders een beetje hoe het lunchen verloopt.
Wanneer het kind de eerste keer komt oefenen, streven
we ernaar om zo snel mogelijk afscheid te nemen.
Zo kan het kind (en uzelf!) het snelst wennen aan de
nieuwe situatie. Het komt vrijwel niet voor, maar mocht
het echt niet gaan dan bellen we u.

Persoonlijk contact
Wij hechten bijzonder veel waarde aan het persoonlijke
contact met ouders. Daarom brengen de ouders hun
kinderen niet tot aan de poort, maar tot in school
en halen ze daar ook weer op. Daarmee ontstaat de
gelegenheid om voor of na schooltijd even iets door
te geven, iets te vragen of gewoon even te vertellen
wat het kind thuis of op school heeft meegemaakt.
Juist op die kleine momenten leer je elkaar en de
bijzonderheden van de kinderen heel goed kennen. Zo
ontstaat een goede basis voor een goed persoonlijk
contact en een juiste benadering van de kinderen. Want
juist die kleine details kunnen van zoveel waarde zijn.
Ouders en kinderen zijn ‘s ochtends vanaf 8.15 uur
welkom en halen ze vanaf 14.45 uur ook weer in school
op. Om 8.30 uur beginnen we met de activiteiten
en gaan de deuren dicht. Kinderen die later komen
wachten dan buiten de groep tot de kring of de eerste
activiteit voorbij is. Als een kind ziek is, horen we dat
graag vóór 8.15 uur. Hebben we niets gehoord, dan
bellen we voor de zekerheid altijd even naar huis.
U kunt elke dag na schooltijd bij iedere stamgroepleider
terecht met vragen of opmerkingen over uw kind(eren)
of de dingen die in de betreffende groep plaatsvinden.
Als u wat langer wilt praten, is het wel fijn om eerst een
afspraak te maken.
Voor nieuwe kinderen is het vaak een hele stap om
afscheid te moeten nemen van papa of mama en dus
kan dit ook voor u zelf een moeilijk moment zijn. U zou
de eerste niet zijn die met een brok in de keel vertrekt.
Ervaring heeft ons geleerd, dat de beste aanpak is om
te vertrekken als de andere ouders ook gaan. De juf
ontfermt zich over uw kind! Afscheid nemen van een
hartverscheurend huilend kind is vreselijk moeilijk,

maar bedenk dat het huilen meestal voorbij is als u uit
het zicht bent en het kind lekker bij de stamgroepleider
zit. Als het echt niet zou gaan, wordt u altijd gebeld om
te overleggen en als we even tijd hebben, proberen we
ook te bellen wanneer het wel goed gaat. Dan heeft u
de rest van de ochtend toch meer rust.

Het huisbezoek
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van
een kind komen we bij ieder kind dat pas op school
is op huisbezoek. De bedoeling hiervan is dat het
kind zijn of haar huis laat zien en hierover vertelt. Wij
als stamgroepleiders ervaren dit huisbezoek als een
waardevolle aanvulling op de dingen die we op school
zien van de kinderen.
Het huisbezoek bestaat uit twee delen. In de
eerste plaats vinden wij het belangrijk om jullie
kind onverdeelde aandacht te geven in zijn of haar
omgeving. Wij kunnen dan bijvoorbeeld samen een
spelletje doen, spelen met het favoriete speelgoed,
kijken naar eventuele huisdieren en het kind mag ons
laten zien waar hij of zij slaapt als het dat leuk vindt.
Alles wat jullie kind aan ons wil laten zien of samen met
ons wil delen kan aan bod komen tijdens het bezoek.
Daarnaast kijken we samen met de ouder(s) naar de
ontwikkeling van het kind. We bespreken de ervaringen
van de eerste weken in de groep en stellen vragen
die we hebben naar aanleiding van het intakegesprek
dat geweest is vóór de start van het kind op school.
Het huisbezoek duurt ongeveer een uurtje. De
stamgroepleider spreekt met jullie een datum af voor
het huisbezoek.

Kindverslagen en gesprekken
Twee keer per jaar (in december en juni) krijgen alle
kinderen vanaf groep 2 een uitgebreid persoonlijk
verslag. Hierin staan de schoolvorderingen vermeld,
maar ook hoe het kind omgaat met andere kinderen,
hoe het meedoet in de kring, hoe de werk¬houding
is, etc. Wij schetsen een zo volledig mogelijk beeld
van het kind in dit verslag. De jongste kinderen in
groep 1 krijgen aan het einde van het schooljaar één
verslag, als ze tenminste vijf maanden op school zijn.
Alle ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd
voor een persoonlijk gesprek van 15 minuten met de
stamgroepleider. In september zijn de startgesprekken

en in maart is een oudergesprek gepland; tijdens dit
gesprek bespreken we ook de CITO gegevens van uw
kind met u. In november en juni, na de verslagen,
zijn er facultatieve oudergesprekken mogelijk. Als
er zaken spelen die niet in een kwartier besproken
kunnen worden dan wordt hiervoor een aparte
afspraak gemaakt. Overigens kunnen er altijd door de
stamgroepleider of de ouders extra oudergesprekken
aangevraagd worden.

Van groep 8 naar het voortgezet
onderwijs
De pré-adviesgesprekken, waarin vanuit school het
voorlopige advies voor het VO wordt besproken met
ouders en kind, vinden plaats in november. Dit advies
is gebaseerd op de gegevens die we in de loop van de
schooljaren over uw kind hebben verzameld. In februari
krijgt u het definitieve advies. Dit heeft uw nodig
voor aanmelding op een VO school. In april doen alle
kinderen van groep 8 mee aan de centrale Eindtoets.
Een dergelijke toets is verplicht in Nederland en geeft
een tweede beeld van het niveau van het kind. Het kan
zijn dat op basis van deze uitslag het advies (naar boven
toe) wordt bijgesteld.
Ieder jaar organiseren we een informatieavond over het
voortgezet onderwijs, bedoeld voor kinderen en ouders
van de groepen 7 en 8. Deze avond staat gepland op
dinsdag 6 november.

De kijkochtend
Het is mogelijk om in de groep van uw kind(eren) (één
van de twee ouders) één ochtend per schooljaar een
kijkje te komen nemen. Zo heeft u de kans het reilen
en zeilen van de groep en uw kind in de groep van
dichtbij mee te maken. Op het bord buiten de groepen
hangt hiervoor een intekenlijst. Deze kijkochtenden zijn
gepland tussen de herfstvakantie en de meivakantie. Zo
kan de groep rustig starten en de laatste periode, die
vaak toch al wat hectisch is, gezamenlijk afronden.

Inloop in de werkles/blokperiode
Op dinsdagmorgen starten we in alle groepen onze dag
met een werkles / blokperiode. U bent dan van harte
welkom om het eerste kwartier (tot 8.45u) hier bij te
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zijn. Uw kind is dan zelf aan het werk of aan het spelen
en u kunt mee doen! Zo krijgt u een beeld van de zaken
waar uw kind mee bezig is. Deze tijd is niet bedoeld
om met de stamgroepleider te praten, immers hij of zij
moet er zijn voor de kinderen - het is lestijd!

Presentaties in de groep
Al vanaf de onderbouw verzorgen kinderen presentaties
in hun eigen stamgroep. Dit zijn o.a. boekenkringen en
spreekbeurten. Ouders van het betreffende kind mogen
hierbij aanwezig zijn. De tijden worden ingepland
passend in het rooster van de groep. 4

Vieringen voor iedereen
Zoals al eerder vermeld in deze schoolgids: bij de
weekopening (bijna iedere maandagmorgen van 8.40
tot 9.00 uur) en de weeksluiting (vaak op vrijdagmiddag
van 14.15 tot 14.40 uur) zijn (groot)ouders van harte
welkom! Zorg er wel voor dat u op tijd bent, anders
treft u een gesloten deur.

Helpen bij een activiteit

Meedenken en organiseren in de
ouderraad (OR)
De ouderraad is een vereniging. De leden van deze
vereniging bestaan uit de ouders/verzorgers van de
leerlingen. Zij melden zich schriftelijk aan en bij het
verlaten van hun kinderen van de Krullevaar zijn zij
automatisch afgemeld. Uit hun midden kiezen zij
een bestuur. Dit bestuur bestaat uit minimaal 5 en
maximaal 12 leden. De ouderraad heeft vooral veel
praktische taken. Zij verrichten hand en spandiensten
die het team verlichten. Zo helpen zij mee met de
open dag en de jaarsluiting, zijn de kartrekkers van
vieringen en zijn overal te vinden waar hulp nodig is.
Daarnaast is de ouderraad een vraagbaak voor alle
ouders: je kunt er terecht als je iets niet weet of als
je ergens tegenaan loopt. De leden denken met je
mee en wijzen je de weg naar de juiste personen. In
het bestuur van de ouderraad neem je zitting voor
twee jaar met een rooster van aftreden. Zo wordt
er telkens plaats gemaakt voor nieuwe mensen. De
goedgekeurde notulen van de OR worden op de site
van school geplaatst. De vergaderingen van de OR zijn
openbaar, ouders zijn dan ook van harte welkom om de
vergaderingen bij te wonen.

Meedenken en beslissen in de
medezeggenschapsraad (MR)

In het Jenaplanonderwijs leren en leven we samen. Dat
geldt zo voor kinderen, personeel en ouders. Om dat
waar te kunnen maken hechten wij veel waarde aan de
betrokkenheid van ouders, ook bij allerlei activiteiten!
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders
de gelegenheid om zich in te schrijven voor hulp
bij activiteiten. Zo helpen ouders bij het lunchen,
de keuzecursus, het wassen van handdoeken, het
organiseren en uitvoeren van vieringen, het organiseren
en begeleiden van het kamp en vele dingen meer.
Voor u als ouders is dit een mooie gelegenheid om
nog meer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren. Als
je echt in de school komt op momenten dat alles in
volle gang is krijg je een nog beter beeld van hoe alles
gaat en hoe je eigen kind in school zijn plekje heeft
gevonden. Bovendien vinden veel jonge kinderen het
ook wel heel erg gezellig als hun vader of moeder er zo
nu en dan bij is. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten,
zoals bijvoorbeeld de keuzecursus, voor ons als school
onmogelijk te organiseren als we geen hulp van ouders
zouden krijgen.
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Zoals elke school heeft ook de Krullevaar een
medezeggenschapsraad. Deze wordt gevormd
door twee afgevaardigden van het team en twee
afgevaardigden van de ouders, die hierin telkens voor
twee jaar zitting nemen. De directeur is als adviseur
bij (een gedeelte van) de vergaderingen aanwezig. De
medezeggenschapsraad heeft vooral als taak om mee
te denken en te praten over beleidszaken die de school
betreffen. Dat kunnen personele, onderwijskundige of
financiële aangelegenheden zijn. In het medezeggenschapsreglement is precies vastgelegd in welke zaken
de medezeggen¬schapsraad haar advies of haar
instemming moet verlenen aan beslissingen die de
school wil nemen. De medezeggenschapsraad vergadert
7 tot 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe
openbaar. Dus iedere ouder kan als toehoorder
aanwezig zijn. De goedgekeurde notulen kan iedereen
lezen via onze site, onder het tabblad informatie /
MR. Belangrijke zaken uit de vergadering worden kort
weergegeven in de INFO. Op bestuursniveau is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Een vraag? Graag!
U zult als ouder vast wel eens een vraag of opmerking hebben over de ontwikkeling van uw kind of over de gang
van zaken op school. Om inzichtelijk te maken waar u hiervoor terecht kan hebben we onderstaand communicatieschema gemaakt.

Je hebt een
vraag over je
kind

Ga naar de
stamgroepleider

Ben je
tevreden?

Ben je
tevreden?

Nee, je gaat naar de
directeur

Nee, je gaat naar de
intern begeleider

Ben je
tevreden?
Nee, je kunt naar
de intern
vertrouwenspersoon*
Ja, fijn!

Ja, fijn!
Ja, fijn!

Je hebt een
vraag over een
onderwerp of
activiteit
Ga naar de persoon**
die verantwoordelijk
is voor dit onderwerp

*		
		
		
**
		
		
		
		

Ben je
tevreden?

Nee, je gaat naar de
directeur

Ben je
tevreden?

De rol van
de MR

Nee, je kunt naar
de intern
vertrouwenspersoon*

De ouderraad heeft
een klankbordfunctie.
Zij kunnen je doorverwijzen naar de
juiste persoon om je
vraag of je probleem
voor te leggen. Ook
pikken zij signalen
van ouders op en
spelen deze signalen
door aan de directeur.

Ja, fijn!
Ja, fijn!

De interne vertrouwenspersoon van onze school is Cristel Tacken. Zij reageert niet
inhoudelijk op jouw klacht en is geen bemiddelaar. Wel zal ze jou adviseren welke
verdere stappen je kunt ondernemen.
De verantwoordelijke persoon is afhankelijk van het onderwerp. Voor
beleidsmatige zaken kun je terecht bij Marie-louise, voor zaken betreffende
administratie bij Cristel, zaken betreffende vieringen bij de stamgroepleider
of OR ouder die de activiteit coördineert enz. De stamgroepleider van je kind
kan je hierin de weg wijzen, ook kun je met vragen altijd bij Marie-louise terecht.
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Vind je dat het beleid
van de school niet
klopt en je krijgt hierover geen gehoor bij
de directeur? Dan
kun je dit aankaarten
bij de MR. Zij wegen
af of dit een zwaarwegend punt is of bij
meer ouders speelt
en kunnen het voorleggen aan de
directeur.

Op de hoogte zijn en blijven

Informatieavond over ons onderwijs
Jaarlijks presenteren wij onze ideeën over Jenaplanonderwijs en onze inrichting van het onderwijs op de
Krullevaar. Deze avond is interessant voor ouders die
op zoek zijn naar een school voor hun kind. Maar ook
de eigen ouders kunnen weer eens de kennis over
Jenaplanonderwijs en het onderwijs op onze school
opfrissen. Vooral het gesprek dat eigen ouders dan
kunnen voeren met nieuwe ouders is erg waardevol.
De informatieavond staat gepland op donderdag 17
januari.

Informatieborden en informatietafel
De informatieborden (die tussen de groepen hangen)
in school zijn belangrijke borden om af en toe een
blik op te werpen. Je vindt hier informatie over de
groepen. In de gang naar de gemeenschapsruimte is
de algemene informatieplek voor ouders. Hier vind je
informatiefolders, ook van externe partners aan.

De schoolgids
De schoolgids is voor ons een belangrijk communicatiemiddel. Hierin presenteren we onze school en kunt
u ook over allerlei praktische zaken lezen. Deze gids
wordt elk jaar opnieuw geactualiseerd en uitgegeven.
Zo kunt u voortdurend op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen.

De Krullevaar-bewaar-map
Deze mooie en handige Krullevaar-bewaar-map krijgen
alle nieuwe ouders. Hierin zit de schoolgids, een
leerlingenlijst, de gedragscode, het internetprotocol
en informatie van de GGD. Aan het begin van het
schooljaar krijgen alle ouders relevante nieuwe
informatie en kan iedereen de map zelf opschonen.

De open morgen
De open morgen is één keer per jaar en vindt plaats
op een schooldag. Zo kunnen nieuwe ouders een goed
beeld krijgen van onze school in werking. U krijgt op
deze dag een rondleiding en ziet kinderen aan het werk.
Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen en u
kunt in gesprek gaan met ouders die hun ervaringen
met u willen delen. De open morgen wordt gehouden
op vrijdag 25 januari.

ISY

Informatieavond nieuwe ouders
Wij verzorgen één keer per jaar een informatieavond
voor nieuwe ouders. Er zijn veel gewoontes en regels en
afspraken op een school. Daarom neemt de directeur
samen met een stamgroepleider van de onderbouw
en een ouder van de ouderraad allerlei zaken door
die in de schoolgids staan. Er is ruimte voor vragen.
Zo kunnen eventuele onduidelijkheden voorkomen
worden. De informatieavond voor nieuwe ouders wordt
gekoppeld aan de stamgroepavond van de onderbouw.

Sinds afgelopen schooljaar informeren we ouders
digitaal over allerlei zaken via ISY. Op Isy worden
nieuwsberichten geplaatst, bedoeld voor de hele school
of voor specifieke groepen. Ook worden er verslagen
van activiteiten en vieringen in ISY bijgehouden.

De schoolkalender
Jaarlijks geeft de ouderraad een prachtige kalender
uit. Alle data van vakanties en vrije dagen zijn er op te
vinden. En natuurlijk ook alle activiteiten die op school
plaatsvinden. Deze kalender verdient een mooi plekje in
huis, zodat u altijd kunt zien wat er te doen is op school.

Email
Ouderkringen
Als school vinden wij het belangrijk in gesprek te zijn
met ouders. Goed op de hoogte zijn van het reilen en
zeilen is voor jullie immers van groot belang. Wij vinden
het fijn om in te kunnen gaan op vragen van ouders, om
elkaar over en weer te informeren en om zo te kunnen
leren van elkaar. Ieder jaar opnieuw kijken we, ook in
overleg met de OR, of het belangrijk is een ouderkring
te plannen. Voor dit schooljaar staat er op de kalender
nog geen ouderkring ingepland.

Op de Krullevaar maken we regelmatig gebruik van
email. Veel informatie voor een hele groep of voor
de school gaat via ISY. Is er informatie of een vraag
voor een of enkele ouders dan kan het zijn dat we
u via mail benaderen. Om ervoor te zorgen dat ons
mailadressenbestand actueel is wordt u gevraagd in ISY
uw gegevens up-to-date te houden.
We vinden het wel fijn om bij een wisseling van
telefoonnummer, mailadres of huisadres ook
rechtstreeks een seintje te krijgen. Dit kan via Cristel
Tacken (c.tacken@krullevaar.akkoord-po.nl).

De website
Nu we ISY gebruiken is de website minder een plek
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geworden waar ouders van kinderen die al op de
Krullevaar zitten terecht kunnen. Actueel nieuws en
verslagen van activiteiten worden gedeeld via ISY.
De website wordt echter ook levend gehouden.
Zo kunnen belangstellende nieuwe ouders of andere
geïnteresseerden via de website een goed beeld
van de Krullevaar krijgen.
Check www.krullevaar-akkoord-po.nl.

De kosten voor het onderwijs
Voor het runnen van onze school krijgt ons bestuur
een rijksbijdrage. De hoeveelheid geld die we krijgen
voor een schooljaar is afhankelijk van het aantal
kinderen op de zogenaamde ‘teldatum’, dit is 1 oktober
van het schooljaar daarvoor. Met dit geld kunnen
we onze formatie (aantal personeelsleden passend
bij het aantal kinderen), onderhoud en aanschaf van
materialen bekostigen. Voor een aantal zaken die wij als
school ook belangrijk vinden, hebben wij niet genoeg
budget. Daarom vragen we hiervoor aan alle ouders
een bijdrage in de kosten. Onderstaand vindt u een
overzicht van deze kosten.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die
door de ouderraad wordt vastgesteld, geïnd

en beheerd. Het geld wordt gebruikt voor o.a.
vieringen, extra activiteiten, reiskosten van ouders
en de weerbaarheidtraining voor de kinderen van de
bovenbouw. Hierdoor kunnen we de leefwereld voor
de kinderen op school verrijken. De hoogte van de
bijdrage is vastgesteld op € 30,- per kind. Kinderen die
nog voor de kerstvakantie op school komen betalen
de volledige bijdrage, kinderen die vanaf januari onze
school bezoeken, betalen de helft. Mocht het betalen
van de ouderbijdrage op bezwaren stuiten, dan horen
wij dat graag van u.

Het kamp
Onderstaand staat beschreven wat de kosten waren
voor het kamp en de kampdag voor de onderbouw.
Dit schooljaar kan het zijn dat we dit anders zullen
organiseren. We houden u op de hoogte van eventuele
veranderingen en van mogelijk andere kosten
die hiermee samenhangen. Tot nu toe was het zo
georganiseerd: Een keer per jaar (in een van de laatste
schoolweken), gaan de kinderen van de midden- en de
bovenbouw (groep 3 t/m 8) drie dagen op kamp. De
hoogte van de bijdrage is € 40,- per kind. De kinderen
van de onderbouw (groep 1-2) hebben op donderdag in
de kampperiode een eigen kampdag. De vrijdag hebben
zij vrij. De kosten hiervan worden verrekend met de
ouderbijdrage.
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Rechten, plichten en afspraken
Privacy op de Krullevaar
Bescherming van persoonsgegevens
De Krullevaar verwerkt persoonsgegevens van leerlingen
en ouders. De verwerking van persoonsgegevens
geschiedt zowel door de Krullevaar als door Stichting
Akkoord! po (‘Akkoord!’). Akkoord! is als bevoegd gezag
wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van de
persoonsgegevens.
Akkoord! vindt een goede omgang met
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust
van de privacywetgeving. Vanwege de in werking
getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming
(‘AVG’) hebben Akkoord! en de scholen de werkwijzen
en informatieverschaffing waar nodig aangepast. Dit is
een langer lopend proces dat in het schooljaar 20182019 wellicht nog er voor zal zorgen dat de bescherming
van de persoonsgegevens wordt aangescherpt. Tevens
is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’)
benoemd.

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens te delen met andere partijen,
zoals met DUO en met de leerplichtambtenaren
van de gemeente waar u woont. Indien Akkoord!
een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft voor een
leerling, handelt zij in dat opzicht op grond van een
publiekrechtelijke taak.
Er zijn ook bepaalde persoonsgegevens die enkel
mogen worden verwerkt op basis van uw toestemming.
Gegeven toestemming kunt u op elk moment
intrekken. Bijvoorbeeld het maken en publiceren van
beeldmateriaal maar ook warme overdracht van uw
kind door het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, kan
alleen plaatsvinden op basis van uw toestemming.
Tevens houdt de Krullevaar een register aan van oudleerlingen. Deze persoonsgegevens worden bewaard
voor het organiseren van reünies. De Krullevaar zal
de adresgegevens van uw kind alleen in het register
opnemen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Akkoord! is verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind.
In deze paragraaf leggen wij u graag uit hoe wij met de
persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
De Krullevaar verwerkt persoonsgegevens van uw
kind om onze verplichtingen te kunnen nakomen
en goed onderwijs te leveren. Het verwerken van
persoonsgegevens geschiedt namens Akkoord!.
Bijvoorbeeld vragen wij om de gegevens van uw kind
bij aanmelding als leerling op onze school, om de
studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te
stellen een diploma te halen. Deze persoonsgegevens
verwerken wij om er voor te zorgen dat uw kind goed
onderwijs geniet. Deze verplichting is deels gebaseerd
op uitvoering van Wet op het primair onderwijs, en
deels op uitvoering van de overeenkomst die tot
stand komt door inschrijving bij de Krullevaar. Ook het
aanbieden van leermiddelen en de administratie van
schoolgelden en bijdragen valt daaronder.
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De Krullevaar verwerkt verschillende soorten
persoonsgegevens. De meeste van deze
persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het geven van
onderwijs aan uw kind of het voldoen aan wettelijke
verplichtingen. U kunt het verstrekken van deze
persoonsgegevens niet weigeren, omdat wij uw kind
zonder deze persoonsgegevens niet kunnen inschrijven.
De Krullevaar verwerkt de volgende persoonsgegevens
van uw kind en van u als ouders/verzorgers:
• Leerlinggegevens: NAW-gegevens, geboortedatum
		 en plaats, nationaliteit, geslacht, leerlingnummer
		 (pseudoniem dat in Parnassys wordt gegenereerd),
		 BSN-nummer ten behoeve van communicatie met
		 instanties waaronder DUO.
• Gegevens ten aanzien van de schoolloopbaan: klas,
		 leerjaar, aan- en afwezigheid, begeleidingsgegevens
		 en toetsgegevens, vorderingen en resultaten van
		 uw kind.
• Gegevens ten aanzien van de thuissituatie:
		 uw NAW- en contactgegevens, hoogst genoten

		 opleiding (om het ‘leerlinggewicht’, de bekostiging,
		 vast te stellen), relatie tot het kind, burgerlijke
		 staat, nationaliteit, geboorteplaats, gezag over
		 het kind in het geval van gescheiden ouders,
		 gesproken taal of talen, bijzondere situaties waarin
		 u ons persoonsgegevens verstrekt die relevant zijn
		 om uw kind op de juiste wijze te begeleiden.
• Gezondheidsgegevens: voor zover noodzakelijk
		 voor de gezondheid of het welzijn van uw kind,
		 bijvoorbeeld allergieën waarmee wij rekening
		 moeten houden of aandoeningen waarbij een
		 kind direct hulp nodig heeft. Daarnaast wordt in
		 het onderwijskundig rapport de sociaal-emotionele
		 ontwikkeling van uw kind bijgehouden, zoals het
		 gedrag in de omgang met anderen en de
		 werkhouding. Ook in het kader van passend
		 onderwijs worden gezondheidsgegevens verwerkt.
		 Indien u daarvoor toestemming geeft, kunnen
		 gezondheidsgegevens ook worden uitgewisseld
		 met hulpinstanties. Bijvoorbeeld om hulp in te
		 schakelen bij gedragsproblematiek.
• Financiële gegevens: bankrekeningnummer
		 van de ouders of eventuele vervangende instanties
		 (zoals Stichting Leergeld) voor het voldoen van de
		 ouderbijdrage.
• Beeldmateriaal: indien daarvoor toestemming
		 is gegeven, worden foto’s en ander beeldmateriaal
		 vastgelegd van activiteiten van de school ten
		 behoeve van in- en externe communicatie.
• Register oud-leerlingen: naam leerling en adres
		 leerling, contactgegevens ouders.

Beeldmateriaal
Van verschillende activiteiten op onze school
(bijvoorbeeld Sinterklaas, jaarsluiting, carnaval, en
het kamp) worden door ons foto’s gemaakt. Voor het
maken van beeldmateriaal van uw kind hebben wij uw
toestemming nodig. Deze toestemming zullen wij u
jaarlijks vragen aan het begin van het schooljaar. Op het
formulier dat u van ons ontvangt, kunt u dan aangeven
of er beeldmateriaal mag worden gemaakt van uw
kind en of dit in- en extern mag worden gepubliceerd.
Daarnaast kunt u aangeven of het beeldmateriaal ook
voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt zoals
op de website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief.
Naast de foto’s worden ook beeldopnames gemaakt.
We zetten een videocamera in voor het maken van
opnames van feesten en activiteiten maar ook voor
opnames die gericht zijn op de onderwijsorganisatie in

de groep en het handelen van de leerkracht. Dit laatste
doen wij op grond van ons gerechtvaardigd belang om
goed onderwijs te waarborgen. Als we het van belang
vinden om videobeelden van uw kind te maken passend
in een zorgtraject dan zullen we hiervoor altijd vooraf
expliciete toestemming vragen.

Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens
Akkoord! zorgt ervoor dat de persoonsgegevens
zorgvuldig worden verwerkt. Er wordt enkel toegang
verleend tot de persoonsgegevens indien dit
noodzakelijk is. Naar gelang de functie (leerkracht,
directeur, intern begeleider etc.) wordt toegang gegeven
tot de persoonsgegevens.
De Krullevaar werkt voor het geven van het
onderwijs samen met commerciële derde partijen.
Dit doen wij bijvoorbeeld op het gebied van digitale
leermiddelen. Ook ons leerlingadministratie en
-volgsysteem is bij een derde partij ondergebracht,
namelijk Parnassys. Met deze organisaties hebben
wij verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin
onder andere is afgesproken welke verwerkingen
door de verwerker worden uitgevoerd en hoe de
persoonsgegevens worden beveiligd. Akkoord! ziet er op
toe dat de verwerkers zich daaraan houden.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk is. Akkoord! bewaart de persoonsgegevens
conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen en
aanwijzingen van onderwijsinstanties zoals Kennisnet
en het Ministerie van OC&W. Alle persoonsgegevens
worden in beginsel bewaard tot 2 jaar nadat uw kind
van school is gegaan. Enkele gegevens moeten langer
worden bewaard:
• gegevens over verzuim en in- en uitschrijving
		 (5 jaar na vertrek);
• gegevens over een leerling die naar een school
		 voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na
		 vertrek);
• Bezwaarschriften, klachten, gerechtelijke
		 procedures (2 jaar na afhandeling);
• Adresgegevens van (oud-)leerlingen mogen langer
		 worden bewaard voor het organiseren van reünies.
De persoonsgegevens die de Krullevaar en Akkoord!
verwerken, zijn goed beveiligd. Akkoord! monitort actief
het beveiligingsniveau en zorgt dat passende technische
maatregelen worden genomen. Dit wordt uitgevoerd
door de ICT-dienstverlener van Akkoord!.
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Akkoord! is zich bewust van de risico’s die digitale
gegevensverwerking met zich meebrengen.
Akkoord! zorgt voor intern bewustzijn op het gebied
van datalekken, en probeert datalekken actief te
voorkomen. Mocht u van mening zijn dat er sprake
is van een datalek bij Akkoord! (waaronder OJBS de
Krullevaar) bijvoorbeeld omdat u meer gegevens
van ons heeft ontvangen dan de bedoeling is,
verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur
van de Krullevaar of onze Functionaris voor de
Gegevensbescherming via fg@akkoord-po.nl.

5.
		
		
		
		
6.
		
		
		
		

Uw privacyrechten
Kinderen onder de 16 jaar kunnen niet zelfstandig
hun rechten uitoefenen. U als ouder of wettelijk
vertegenwoordiger oefent deze rechten namens uw
kind uit. Op basis van de wet heeft u namens uw kind de
volgende rechten:
1. Recht op informatie. De Krullevaar informeert
		 u voorafgaand aan een verwerking over het doel
		 van de verwerking, welke persoonsgegevens
		 worden verwerkt en aan wie de gegevens worden
		 verstrekt. De informatie ten aanzien van
		 doorlopende verwerkingen om goed onderwijs
		 te kunnen bieden treft u aan in deze paragraaf van
		 de schoolgids. Daarnaast informeren wij u bij
		 het vragen van toestemming uitgebreid om welke
		 verwerking het gaat.
2. Recht op inzage: u kunt altijd een verzoek indienen
		 om inzage te krijgen in de gegevens die wij (de
		 Krullevaar of Akkoord!) van uw kind verwerken.
3. Recht op aanvulling of verbetering van de
		 persoonsgegevens: indien er sprake is van
		 verwerking van onjuiste persoonsgegevens, kunt
		 u de Krullevaar verzoeken de persoonsgegevens te
		 verbeteren.
4. Recht op rectificatie, beperking of verwijdering:
		 indien u ons verzoekt om gegevens van uw kind te
		 beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit
		 mogelijk is. Indien de persoonsgegevens worden
		 verwerkt vanwege een wettelijke verplichting,
		 of omdat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn
		 om goed onderwijs te kunnen bieden, zal het
		 verzoek om verwijdering worden geweigerd.
		 Indien u gegeven toestemming intrekt, zullen
		 persoonsgegevens die op basis van de
		 toestemming werden verwerkt, worden
		 verwijderd.
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Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft
het recht om te vragen om de gegevens die wij
van uw kind verwerken en wij van u hebben
ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek
aan een andere organisatie over te dragen.
Akkoord! zal geen besluiten nemen over uw
kind, die alleen gebaseerd zijn op
geautomatiseerde verwerking van gegevens.
Beslissingen worden nooit zonder menselijke
tussenkomst genomen.

Een verzoek op grond van deze rechten wordt ingediend
bij de directeur van de Krullevaar. Indien er twijfel
bestaat over de identiteit van de verzoeker, kan de
Krullevaar de verzoeker vragen om zich te legitimeren.
De Krullevaar zal binnen 4 weken na ontvangst van
het verzoek, hierop reageren. Indien het een complex
verzoek betreft, kan het zijn dat deze termijn met nog
eens 4 weken wordt verlengd. De Krullevaar brengt u
hiervan dan op de hoogte.
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij
uw verzoek hebben afgehandeld of hoe wij omgaan
met de gegevens van uw kind, kunt u zich wenden tot
de directeur van de Krullevaar Als u daarna nog vragen
heeft, kunt u zich wenden tot onze Functionaris voor
de Gegevensbescherming (‘FG’) Monica Leenders
via fg@akkoord-po.nl. Indien u van mening bent dat
uw klacht of vraag door de directeur en door de
FG niet goed zijn opgelost, dan kunt u dat melden
bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De aanmeldingsprocedure
Alle kinderen uit onze gemeente, die het volgende
schooljaar 4 jaar zullen worden, krijgen van de
gemeente een uitnodiging voor de informatieavond
en de open dag. Hier kan op allerlei wijze informatie
verzameld worden over de gang van zaken op de
Krullevaar. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid
om een afspraak te maken voor een persoonlijk
gesprek en een rondleiding met de directeur. Voor
mensen die tussendoor willen aanmelden begint de
aanmeldingsprocedure bij dit gesprek.
Omdat u pas echt weet waar u voor kiest als u de school
eens in volle bedrijvigheid ziet, kunt u altijd een ochtend

mee komen doen in de groep. Dat kan, afhankelijk van
de situatie, met of zonder uw kind.

Onderwijstijd
De Krullevaar houdt zich aan de door de overheid
bepaalde wettelijke verplichtingen betreffende
schooltijden. Deze verplichtingen hebben gevolgen voor
het aantal lesdagen, de lestijden en de vakanties en vrije
dagen. Elk jaar opnieuw wordt deze urenberekening ter
goedkeuring voorgelegd aan de MR. Zij beslissen mee
over een goede verdeling.
Het kan voorkomen dat kinderen niet mee kunnen
doen aan alle onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld door
ziekte of een ongelukje is het niet mogelijk mee te doen
aan het bewegingsonderwijs. Wanneer dat het geval
is zoeken we een vervangende activiteit voor uw kind.
In de meeste gevallen zal dat betekenen dat uw kind
op school blijft bij een andere leerkracht en daar werk
doet dat bij hem of haar past. Ook als kinderen niet
mee kunnen gaan op kamp of meedoen met een viering
zoeken we naar vervangende onderwijsactiviteiten.
Uiteraard is het belangrijk in dergelijke gevallen van
u een bericht te krijgen, zodat we dit in goed overleg
kunnen afstemmen met elkaar.

Verlenging of versnelling van een
schooljaar
Voor verlenging van een schooljaar kan gekozen
worden als de stellige verwachting is dat een kind zich
onvoldoende thuis voelt en kan functioneren in het
volgende schooljaar. Een dergelijk besluit nemen we
altijd goed voorbereid, we volgen hiervoor het protocol
verlengen en versnellen en nemen hier stap voor stap
ouders in mee. Indien de school ervan overtuigd is dat
verlenging de beste interventie is, zal, ook al is de wens
van de ouders anders, het kind niet worden toegelaten
in het volgende schooljaar.

Afmelden
Als uw kind school moet verzuimen wegens ziekte of
bezoek aan dokter en dergelijke ontvangen we graag zo

spoedig mogelijk bericht. Dit kan mondeling, telefonisch
of per mail bij de stamgroepleider. Graag wel op tijd!
Als we uw kind missen op school zonder dat we bericht
van u hebben ontvangen, leggen we contact met u. Zo
hoeven wij ons niet ongerust te maken en weten we
beiden zeker dat het kind in orde is.

Langere tijd ziek
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet
naar school kan komen, dan is het van belang dit bij de
stamgroepleider kenbaar te maken. Zij bekijkt samen
met u wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs
voort te zetten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden
van de deskundigheid van een consulent voor zieke
leerlingen van BCO onderwijsadvies. Het is onze
wettelijke plicht om voor elk kind, hoe ziek het ook is, te
zorgen voor passend onderwijs. Minstens zo belangrijk
vinden wij het dat het kind goed contact houdt met de
klasgenootjes en de stamgroepleider. Meer informatie
over onderwijs aan langdurig zieke kinderen is te vinden
op www.ziezon.nl, Ziezon is het landelijk netwerk Ziek
Zijn en Onderwijs.

Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer een kind
verplicht naar school moet, en ook om welke redenen
een kind daarvan kan worden vrijgesteld. In de meeste
gevallen kan de directeur beoordelen of er recht bestaat
op verlof. Soms beslist de ambtenaar leerplicht van de
gemeente. De directeur mag dit verlof niet puur naar
eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden
aan de wettelijke voorschriften, hoe vervelend dit soms
ook is.
De directeur mag maximaal tien dagen verlof geven
voor:
• bruiloften, begrafenissen, jubilea;
• godsdienstige verplichtingen;
• andere, niet van te voren te benoemen, gewichtige
		 omstandigheden.
Daarnaast hebben 4- en 5-jarige kleuters volgens de wet
recht op meer vrije dagen. Deze dagen zijn echter niet
bedoeld voor uitstapjes maar voor meer ruimte als het
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kind nog niet toe is aan hele dagen of weken school.
Ouders kunnen dan in overleg de schooltijden regelen.
Ook al zijn de kinderen met 4 jaar nog niet leerplichtig,
toch zijn wij verplicht om het schoolbezoek en het
verzuim schriftelijk vast te leggen. Vandaar dat het toch
wenselijk is om ook verlof voor de jongste kinderen aan
te vragen. Wij vinden het fijn als het verlof ruim van te
voren wordt aangevraagd. Verlof voor extra vakantie
buiten de schoolvakanties om, is slechts mogelijk als
ouders door hun werkzaamheden niet in staat zijn
in schoolvakanties met het hele gezin op vakantie te
kunnen.
Alle scholen in de gemeente Horst aan de Maas houden
zich aan de gezamenlijke afspraken in het kader van
de leerplichtwet. Ongeoorloofd verlof wordt volgens
deze procedure gemeld bij de ambtenaar leerplicht.
Hij nodigt de ouders uit voor een gesprek. Wilt u nog
verdere informatie? Dan kunt u, behalve bij de directeur,
ook vragen stellen aan de ambtenaar leerplicht, dhr.
Jack Bergmans (gemeente Horst aan de Maas).
U kunt verlof aanvragen middels een aanvraagformulier.
Cristel of Marie-louise kunnen u dit geven. U krijgt dan
z.s.m. bericht van toekenning of weigering.

Time out, schorsing en verwijdering
Hoewel dit nog nooit op de Krullevaar voor is gekomen,
is er wel een protocol met betrekking tot timeout, schorsing en verwijdering. Respect staat op de
Krullevaar hoog in het vaandel. Time-out, schorsing en
verwijdering zijn dan ook thema’s die alleen aan de orde
komen als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag,
waarbij psychisch of lichamelijk letsel is toegebracht.
Time-out en schorsing zijn tijdelijke maatregelen. Het
kind mag dan een of meer dagen de school niet meer
bezoeken. Verwijdering is definitief. Mocht er een
situatie zijn die om een van deze maatregelen vraagt,
handelen we volgens het protocol. Dit protocol is op
school in te zien, een kopie is ook beschikbaar. Uiteraard
worden deze maatregelen toegelicht aan de ouders van
het kind en het kind zelf.

Veiligheid
De Krullevaar houdt de veiligheid van de kinderen en
volwassenen goed in de gaten. Dit wordt gedaan door
de geldende richtlijnen hiervoor na te leven. Hiervoor
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zijn er diverse documenten die dit schooljaar in een
veiligheidsplan worden gebundeld. Vijf teamleden zijn
bedrijfshulpverlener (BHV) en volgen hiervoor ieder
schooljaar nascholing. Onveilige situaties in de school
worden aangepakt. Er wordt een ongevallenregistratie
en een registratie ernstige incidenten bijgehouden. Een
aantal keren per jaar is er een ontruimingsoefening.
Ieder schooljaar opnieuw wordt er eerst instructie
gegeven, daarna wordt er een aangekondigde oefening
gepland. Vervolgens is er een onaangekondigde
oefening én is er een oefening voor het hele MFC. De
onaangekondigde oefening wordt gehouden samen
met een veiligheidsbedrijf; de oefening met het hele
MFC wordt gehouden samen met de brandweer. In alle
ruimtes van de school hangt de plattegrond met de
vluchtroutes. Kijk hier gerust eens naar. De kinderen
en stamgroepleiders van de Krullevaar zijn inmiddels
echte specialisten geworden in ontruimen. De kinderen
weten wat de gang van zaken is; rustig blijven, bij elkaar
blijven, naar buiten gaan via de afgesproken route, op
de afgesproken plek verzamelen en daar blijven staan
tot de aanwezigheid van iedereen is gecontroleerd.
Als er een echte calamiteit is gaan wij met alle kinderen
naar de Kruisdonk. De ontruiming van de kinderen
wordt verzorgd door de stamgroepleiders, waarbij de
BHV’ers de ontruiming coördineren. Als je als ouder zelf
op school bent tijdens een ontruiming, ga dan rustig
naar buiten en ga bij een van de groepen buiten staan.
Werk alleen mee aan een ontruiming als dit specifiek
door een van de BHV érs (herkenbaar aan de hesjes)
gevraagd wordt. Zo is er overzicht en kan alles volgens
draaiboek verlopen.
Vanzelfsprekend is ook aandacht voor de sociale
veiligheid. Een veilige omgeving voor kinderen en
medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op
school is. En uiteraard een omgeving die ernstige
incidenten als ongepast gedrag (waaronder pestgedrag),
intimidatie, diefstal, agressie en geweld voorkomt en
aanpakt. Dat kan door het tijdig te signaleren en hier
gericht tegen op te treden.
We hebben veel aandacht voor goed sociaal emotioneel
gedrag, echter boden dit nog niet als onderwijs in een
doorgaande lijn aan. Daarom gaan we dit schooljaar aan
de slag met een methode voor sociaal emotioneel leren.
Twee keer per schooljaar gebruiken we in de groepen
3 tot en met 8 ZIEN!; een observatie- en registratieinstrument waarmee we het welbevinden en gedrag
gericht in kaart brengen. Op basis van Zien! wordt een
pedagogisch groepsplan gemaakt. In de onderbouw
wordt Kijk! gebruikt, dit is een registratie-instrument

voor de hele ontwikkeling, welbevinden en gedrag
maken hier ook onderdeel van uit.
De stamgroepleiders in de eerste plaats en de intern
begeleider op de achtergrond houden het welbevinden
en gedrag van kinderen in de gaten. De werkgroep
Vreedzame School fungeert als aanspreekpunt voor
pesten, in de werkgroep zal ook een monitor opgezet
worden voor de veiligheidsbeleving van de kinderen.

Omgangsprotocol
Wij hanteren een omgangsprotocol op school waarin
we afspraken rondom omgaan met elkaar hebben
vastgelegd. Ook staat in dit protocol beschreven hoe we
omgaan met pestproblematiek. Dit protocol wordt aan
het begin van het schooljaar aan alle ouders per mail
toegestuurd, voor nieuwe ouders zit het in de Krullevaar
bewaarmap.

Gedragscode
Vanuit onze visie op opvoeding heeft de school een
gedragscode opgesteld. Met een concrete omschrijving
van gedragsregels willen wij streven naar een veilig
klimaat op de Krullevaar en naar voorkoming van
seksuele intimidatie. Het is van belang dat deze
gedragsregels bekend zijn bij iedereen die binnen de
school werkt, leert of op een andere wijze actief is. Alle
nieuwe ouders ontvangen daarom een exemplaar van
de gedragscode met daarbij een uitgebreide toelichting.

De klachtenprocedure
Het kan natuurlijk altijd voorkomen, dat ouders klachten
hebben over het onderwijs, of dat er een conflict is
met een persoon. Het kan gaan over onderwijskundig
handelen, maar ook over pesten (en de aanpak
daarvan), seksuele intimidatie, of seksueel misbruik.
Wij vinden het heel belangrijk, dat alle klachten serieus
behandeld worden.
In eerste instantie gaan we er natuurlijk van uit, dat
na een open gesprek tussen betrokkenen, mogelijke
problemen worden opgelost. Meestal betekent dat,
dat u terecht kunt bij de stamgroepleider van uw kind.
Zie hiervoor ook het communicatieschema dat in deze
schoolgids is opgenomen.
Als u zich niet gehoord voelt door de betrokken
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personen en door de directeur, kunt u zich wenden
tot de - speciaal daarvoor aangewezen – interne
vertrouwenspersoon: Cristel Tacken. Zij heeft de taak
om strikt vertrouwelijk uw klacht aan te horen en zal
met u bespreken welke vervolgstappen er mogelijk of
gewenst zijn. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat u in
contact gebracht wordt met de algemeen directeur van
ons bestuur of met een externe vertrouwenspersoon.
Uiteindelijk kan uw klacht behandeld worden bij
de landelijke klachtencommissie. Het gaat dan om
“zwaardere” klachten, die blijkbaar niet op schoolniveau
kunnen worden afgehandeld. Een en ander is wettelijk
geregeld en vastgelegd in de zgn. “Klachtenregeling
primair en voortgezet onderwijs” die voor iedereen op
school ter inzage ligt. Voor alle vragen omtrent deze
regeling kunt u terecht bij de directeur.

Internetprotocol
Internet is een prachtig medium - het brengt bijna
letterlijk de wereld bij ons binnen. Omdat in deze wereld
zich echter ook gevaren bevinden, werken we op school
met een internetprotocol. Hierin kunt u lezen hoe wij op
school van internet gebruik maken. De bedoeling is ons
huidige protocol op korte termijn te vernieuwen. Als dit
gebeurd is zetten we het op de site van de school zodat
het voor iedereen toegankelijk is.

Allergieën
Bij de start op school wordt nagevraagd of uw kind
last heeft van allergieën waar we op school rekening
mee moeten houden. Bij sommige vieringen en ook
wel andere activiteiten wordt samen gegeten. De
gegevens over de allergie van uw kind wordt naar de
volgende stamgroepleider doorgegeven. Voor het kamp
wordt deze vraag ook ieder jaar weer opnieuw gesteld;
immers de informatie die we hebben kan inmiddels
verouderd zijn. We willen u ook vragen hier alert op te
zijn! Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind
niet in contact komt met voor hem of haar gevaarlijke
producten.

Screening hoofdluis
Hoe vervelend het ook is: hoofdluis hoort erbij, op
iedere school. We willen echter alles in het werk stellen

om dit diertje zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Er is een screeningsteam opgeleid door de GGD. Dit
team bestaat uit ouders van de school, die na iedere
vakantie van minimaal een week alle kinderen nakijken
op hoofdluis. De data staan op de schoolkalender
aangegeven. Het kan zijn, dat u die ochtenden gebeld
wordt om meteen met de behandeling te kunnen
beginnen.
Hoofdluis bestrijden lukt alleen, als iedereen hieraan
meehelpt. Zo is het ook erg belangrijk om thuis
regelmatig uw kind(eren) te checken. Waar kunt u dan
op letten:
• Jeuk is een signaal om alert te zijn en de haren
		 goed na te kijken.
• Soms kunt u levende luizen zien, hele kleine
		 beestjes die zich voornamelijk ophouden achter
		 de oren (warmste plekje) maar ook over het hele
		 hoofd verspreid kunnen zitten.
• Soms zijn er geen levende luizen te zien maar
		 wel neten (eitjes van luizen). Dit zijn kleine zwarte
		 of witte ‘korreltjes’ die vastzitten op of rondom
		 een haar. Belangrijk verschil met roos of
		 zandkorrels is dat je neten niet kunt wegvegen.
• Na een behandeling kan de luizenplaag wel
		 bestreden zijn, de oude en dus dode neten echter
		 krijg je hiermee (zeker in lang haar) niet altijd weg.
		 Soms is het zo dat deze eruit moeten groeien.
De behandeling van luizen bestaat in principe uit
het kammen van de haren met een luizenkam. Bij de
apotheek kunt u informatie krijgen over het op dat
moment goed te gebruiken anti luizen middel. Omdat
luizen resistent raken voor bepaalde producten, worden
de werkzame stoffen in deze producten aangepast.
Meer informatie is te krijgen op school bij Cristel Tacken,
zij is de coördinator hoofdluisscreening van onze school.

Vervanging van stamgroepleiders
Bij afwezigheid (meestal door ziekte) van een
stamgroepleider zoekt de school een vervanger. Soms
lukt dit; dan kunnen, zo mogelijk, leerkrachten met
andere onderwijstaken of de directeur ingezet worden.
Ook kan het voorkomen dat kinderen over andere
groepen verdeeld worden. In het uiterste geval wordt
aan ouders gevraagd hun kind thuis te houden. Dit
laatste is nog nooit voorgekomen; echter het is wel
zo dat het steeds moeilijker is om aan vervangers te
komen. Bovenstaande gang van zaken is vastgelegd in
een protocol.

Informatieverstrekking gescheiden
ouders
Ouders hebben recht op bepaalde informatie over
hun kind, bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De
school moet deze informatie geven, ook als de ouders
gescheiden zijn en niet het wettelijk gezag hebben over
de kinderen. Onder informatie valt bijvoorbeeld het
kindverslag en ook de informatie die je krijgt tijdens
oudergesprekken. De hoofdregel is dat ook een ouder
zonder wettelijk gezag de informatie krijgt die de andere
ouder ook krijgt. De ouder zonder wettelijk gezag moet
hier echter wel zelf om vragen. Op deze hoofdregel
bestaat een aantal uitzonderingen. De meest relevante
is dat de stamgroepleider geen informatie hoeft te
geven die in strijd is met de belangen va het kind.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling
tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder
toch probeert het kind de school te ontmoeten. De
stamgroepleider kan in dat geval informatie weigeren
die het de ouder mogelijk zou maken het kind te blijven
zien. Als ouders vinden dat een stamgroepleider ten
onrechte informatie weigert, kan de ouder hierover
praten met de directeur of het bestuur. Als dat niets
oplevert, kan de ouder de klachtenprocedure volgen. De
opdracht van de school is een veilige plek te zijn voor de
kinderen en zich afzijdig te houden van een eventueel
conflict tussen de ouders. De school dient zich dan ook
neutraal op te stellen.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Door de inspectie van het onderwijs is een meldpunt
vertrouwensinspecteurs ingericht. Hier kun je terecht
met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele
intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals
grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid,
fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Word
u binnen of in relatie tot de school geconfronteerd met
dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met
een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is
tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief telefonisch te
bereiken; 0900 - 111 31 11.

Sponsoring
Onder sponsoring wordt verstaan: Geldelijke en/
of materiële bijdragen, niet verkregen vanuit het rijk
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of ouderbijdragen, indien daar een tegenprestatie
tegenover staat. De Krullevaar stelt zich terughoudend
op ten aanzien van sponsoring. Er wordt niet actief
aan meegewerkt; zo worden er bijvoorbeeld geen
commerciële reclamematerialen uitgedeeld en geen
reclameposters opgehangen. Soms ontvangt de school
lesmateriaal of folders voor ouders dat ook reclame
bevat; afhankelijk van inhoud en hoeveelheid reclame
wordt er besloten of dit materiaal gebruikt wordt. De
Krullevaar werkt wel actief mee aan de verspreiding
van reclame voor educatieve, culturele en sportieve
doeleinden. Ouders hebben altijd zelf de keuze of hun
kind ergens aan meedoet!

Omdat veel ouders helpen bij allerlei activiteiten waar
kinderen bij betrokken zijn, is er een schoolongevallen
verzekering afgesloten. Dat wil zeggen dat, als er
onder toezicht van een ouder en onder schooltijd iets
met een kind zou gebeuren, de ouder daar nooit voor
aansprakelijk gesteld hoeft te worden. De kosten van
deze verzekering worden gedragen door ons bestuur.
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