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Voorwoord
De Glind, augustus 2020
Beste ouder/verzorger,
De tijd die uw kind doorbrengt op (de basis) school is een belangrijke periode. Uw kind leert zichzelf en
de wereld kennen en maakt zich vaardigheden eigen die hem of haar helpen verder te komen in de
wereld. Voor u als ouder of verzorger is het ook een belangrijke periode. Uw kind gaat overdag naar
school en u geeft een stuk verantwoordelijkheid van de opvoeding uit handen. Wist u bijvoorbeeld dat u
uw kind bijna 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Daarom is het
belangrijk dat u een school kiest waar u als ouder of verzorger ook vertrouwen in heeft.
In deze schoolgids leest u wat u van ons, de SO J.H. Donnerschool, locatie De Glind, mag verwachten.
Wij geven u informatie over de school en waar deze voor staat. Wij vertellen u hoe wij werken met de
kinderen, waar wij trots op zijn en hoe wij zorgen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Deze gids is
bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die nu op school zitten én van toekomstige leerlingen.
Hoe meer u weet wat wij doen op school, hoe beter wij kunnen samenwerken op het gebied van
opvoeding en onderwijs.
Samen dragen u en wij de zorg voor onze leerlingen. Wij blijven daarom graag met u in gesprek. Wij
nodigen u dan ook van harte uit om met al uw vragen en opmerkingen contact met ons op te nemen. U
kunt ons mailen, bellen of bezoeken.
Namens het team van SOJ.H. Donnerschool, locatie De Glind,
Dirk Jan de Jong, locatiedirecteur

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
J.H. Donnerschool
Schoonderbekerweg 45
3794NA De Glind
 0342452044
 http://www.donnerschool.nl
 info@donnerschool.nl
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Extra locaties
J.H. Donnerschool locatie Hilversum
Lopes Diaslaan 2
1222BW Hilversum
 035 6288406

Schoolbestuur
Stichting J.H. Donnerschool
Aantal scholen: 3
Aantal leerlingen: 279
 http://www.donnerschool.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

locatiedirecteur

Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong

jong@donnerschool.nl

directeur-bestuurder

Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn &
Gelderse Vallei PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

72

2020-2021

De J.H. Donnerschool is een kleinschalige school voor speciaal onderwijs. Door de kleine klassen
(maximaal 12 leerlingen) en de specifieke ondersteuning is er veel aandacht voor de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De school staat in een natuurlijke en landelijke omgeving in het Jeugddorp de Glind. Bij de school hoort
een groen speelplein met veel buitenspeelmogelijkheden voor de pauzes van de leerlingen.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Toekomstgericht

Stabiel

Betrouwbaar

Missie en visie
Onze missie:
'De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke
talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden'.
Je leert je eigen keuzes maken en samen met onze deskundige leraren bouw je aan een stabiele en
betrouwbare toekomst. We ontdekken samen welk talent je bezit en speciaal voor jou werken we aan
jouw mogelijkheden.
•
•
•

Toekomstgericht: wij leren van en met elkaar. De J.H. Donnerschool biedt toonaangevend en
innovatief onderwijs.
Stabiel: wij hanteren een voorspelbare les- en handelingsstructuur. Deze is gebaseerd op een
samenhangend en terugkerend beleid.
Betrouwbaar: kwaliteitszorg hebben wij hoog in het vaandel. Wij gaan op een respectvolle manier
met elkaar om.

Hier staan wij voor:
Wij bieden een veilige, positieve en stimulerende leeromgeving waarbinnen wij alle leerlingen worden
aanmoedigen zich zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied optimaal te ontwikkelen. Daarin
werken wij competentiegericht: aanwezige vaardigheden worden versterkt en bij -nog- niet aanwezige
vaardigheden ondersteunen wij de leerlingen. Wij leren onze leerlingen te denken vanuit hun
mogelijkheden.

Identiteit
De J.H. Donnerschool is van oorsprong een protestants christelijke school. Voor ons betekent het dat
wij een school zijn waarin iedereen welkom is. We staan voor een respectvolle omgang tussen
leerlingen, ouders en leerkrachten/medewerkers van de school, waarin omzien naar elkaar voorop
staat. De school staat open voor iedereen met respect voor iedere culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond. Op de afdelingen besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De J.H. Donnerschool kenmerkt zich door kleine groepen: gemiddeld 10 leerlingen in de onderbouw en
vanaf de middenbouw 12 leerlingen. Deze groepen worden aangeduid met een groepsnummer. De
school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zitten in een vaste groep van ongeveer- dezelfde leeftijd. De begeleiding is door een vaste groepsleerkracht. Deze regelmaat en
sociale samenhang zorgen voor rust en vertrouwen. Op deze basis ontwikkelen de leerlingen zich goed.
In elk lokaal neemt de groepstafel een centrale plaats in. Hier vinden de gezamenlijke activiteiten plaats
zoals het doornemen van het dagprogramma, plenaire instructies, de lunch en de creatieve lessen.
Daarnaast heeft elke leerling een eigen vaste werkplek. Hier werkt de leerling ongestoord en
afgeschermd van afleidende prikkels.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De J.H. Donnerschool, locatie SO De Glind heeft geen onderbouwafdeling. Leerlingen zijn welkom
vanaf groep 3.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

8 uur

4 uur

3 uur

2 uur

1 u 35 min

1 u 35 min

30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

3 uur

2 u 35 min

2 u 55 min

3 u 55 min

4 u 25 min

4 u 25 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
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Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

15 min

15 min

15 min

15 min

40 min

40 min

30 min

1 u 20 min

1 u 50 min

1 u 50 min

1 u 50 min

1 u 50 min

50 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 25 min

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 20 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Begrijpend lezen
Leren leren
Schrijven
SEO (PAD)
Spelling

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen (basisvaardigheden) vormen de kern van ons
onderwijs. In onze school geven wij les met behulp van moderne methoden uit het basisonderwijs.
Lezen doen wij met de methode 'Veilig leren lezen' en 'Leesweg', voor rekenen: 'Reken Zeker,
'Nederlandse taal: 'Taal- en Spelling op maat' en 'Nieuwsbegrip' voor begrijpend lezen.
In onze groepsplannen maken wij onderscheid in verschillende arrangementen, zodat elke leerling
onderwijs op maat krijgt. Zo ondersteunen wij leerlingen die meer hulp en aandacht nodig hebben en
bieden wij een verdiept programma aan onze groep begaafde leerlingen.
Een rode draad door ons onderwijs is de sociaal-emotionele ontwikkeling, die wij ondersteunen met de
methode PAD.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Mediatheek
Gymlokaal
Kinderboerderij
Tuinieren

Het team

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
7

Ziektevervanging
De J.H. Donnerschool hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Daarom doen wij er alles aan
om lesuitval tot een minimum te beperken. Wanneer een leerkracht (door ziekte of verlof) toch niet
aanwezig is, dan verdelen wij de leerlingen de eerste twee dagen over de andere groepen.
Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om een zieke of afwezige leerkracht te vervangen. We doen
er in elk geval alles aan om vervanging te regelen. Alleen in uiterste noodzaak vragen we u uw kind een
dag thuis te houden. U hoort het in dit geval zo snel mogelijk.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren
we zelf.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan
De J.H. Donnerschool heeft als leidraad voor haar kwaliteit de "KSO": Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs.
Van elke leerling die geplaatst wordt op de J.H. Donnerschool wordt een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) opgesteld, op basis van de volgende informatie:
•
•
•
•
•
•

Didactische toets gegevens/onderwijskundig rapport
Intelligentie gegevens (indien aanwezig)
Gegevens van sociaal emotionele ontwikkeling en/of verslag van psychisch onderzoek
Gegevens over de thuissituatie en/of hulpverlening
Stimulerende en belemmerende factoren
Indien van belang medische gegevens

De school volgt de leerling, zowel op sociaal-emotioneel gebied (ZIEN!) als op cognitief gebied met
landelijk genormeerde toetsen en beoordeelt of de leerling zich conform het OPP ontwikkelt. Het
onderwijsprogramma wordt hierop afgestemd, zo stimuleren we optimaal de ontwikkeling van elke
leerling.
De opbrengsten brengen we zowel op individueel als op groeps- en schoolniveau in kaart
(trendanalyses), om na te gaan of de school voldoet aan de standaarden.
Voor leerkrachten zijn er terugkerende en aanvullende trainingen om optimaal te om te gaan met de

8

vraag, vaardigheden en belemmeringen van onze leerlingen. Uitgangspunt is het competentie
vergrotend werken.
De leerkrachtvaardigheden worden gemonitord en in op schoolniveau in kaart gebracht, zodat ook hier
in naschoolse trainingen aandacht aan geschonken wordt.
Het instructiemodel is het 'Directe instructie model'. Wij werken convergent vanaf groep 3 t/m8, met
daarnaast voor leerlingen die dat nodig hebben een intensief of verdiept arrangement op maat.

Hoe bereiken we deze doelen?
De J.H. Donnerschool hanteert standaard meetinstrumenten:
•
•
•
•

De landelijk genormeerde Boom LVS toetsen. Deze toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend
lezen kennen minstens één keer per jaar een toetsmoment.
Methode gebonden toetsen die onderdeel zijn van de lesmethode. Deze bestaan naast de Boom
LVS toetsen en geven een indicatie van de beheersing van de aangeboden leerstof.
Lezen: de AVI toets voor leesvaardigheid en de DMT toets voor woordherkenning, twee keer per
jaar.
Sociaal-emotioneel worden de leerlingen gevolgd met de CED leerlijnen en ZIEN!

Indien nodig kan de gedragsdeskundige aanvullende diagnostische toetsen voor de cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling afnemen.
In Excel bestanden en in Parnassys zijn alle gegevens verzameld en inzichtelijk gemaakt, zo ook de CED
leerlijnen 'sociaal-emotionele ontwikkeling', 'ZIEN!' en de leerlijn 'leren leren'. Parnassys biedt de
mogelijkheid hiervan analyses te maken om de opbrengsten in kaart te kunnen brengen.
Aan het eind van het basisonderwijs neemt de J.H. Donnerschool de volgende toetsen af, om naast het
OPP de overgang naar het voortgezet onderwijs te kunnen bepalen:
•
•
•
•
•

Het drempelonderzoek, dit geeft een beeld van de leerontwikkeling van de leerling gericht op de
mogelijke vervolgopleidingen.
ADIT, een adaptieve intelligentietoets.
Een gedragsvragenlijst om inzicht in gedrag en beleving van de leerling te krijgen.
De Cito eindtoets.
Hieruit volgt het eindadvies van de school om met ouders te bespreken en zo samen naar een
passende vervolgopleiding te zoeken.

Eigen bevindingen:
De J.H. Donnerschool hanteert de A3 methodiek: een kwaliteitscyclus gebaseerd op dialoog,
transparantie en voor veranderingen benodigd leiderschap. Een methodiek als werkwijze om
veranderingen te vertalen naar concrete resultaten en acties.
De A3 methodiek baseert zich op de zes kwaliteitsdomeinen van KSO (Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs) en omvat alle geledingen van de school: Koers, Organisatie, Kernprocessen, Mensen,
Resultaten en Partners. Een interne audit legt alle domeinen, onderverdeeld in indicatoren, langs de lat
om de doelen te monitoren.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De SO J.H. Donnerschool biedt een passende plek aan leerlingen die in het reguliere- of speciale
basisonderwijs zijn vastgelopen. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met
leerlingen die een andere aanpak/en of omgeving nodig hebben. Wij bieden onderwijs aan leerlingen
van 6 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid.Het lesaanbod is de
reguliere basisschool lesstof, met veel aandacht voor leerlingen die ondersteuning of juist uitdaging
nodig hebben om tot leervorderingen te komen, als eerste op cognitief gebied, maar even zo belangrijk
m.b.t.de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
De J.H. Donnerschool is kleinschalig, heeft acht groepen van gemiddeld 12 leerlingen. De groepen zijn
samengesteld op leeftijd, niveau van de leerling en specifieke vraag. In deze kleine groepen bieden de
leerkrachten een vaste routine en veiligheid en hebben ze voldoende ruimte om de individuele
ontwikkeling van elke leerling te stimuleren.
Het uitstroomniveau varieert van praktijkonderwijs, vmbo b, vmbo bk, vmbo tl to havo en vwo, in een
reguliere of speciale setting. Op basis van de uitstroomniveaus en de leerrendementen wordt een
passend aanbod verzorgd.
Leerlingen worden in het groepsplan ingedeeld op het niveau conform hun uitstroombestemming, in
een basis, intensief of verrijkt arrangement geplaatst.
Naast de reguliere vakken wordt binnen het lesrooster tijd besteed aan de sociaal-emotionele
ontwikkelingsdoelen, wij gebruiken hiervoor de methode PAD, en aan 'Leren leren'.
De leerlingen hebben naast de gemeenschappelijke plek in de klas, een individuele, zo nodig van
prikkels afgeschermde, werkplek.
Wij werken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen, competentiegericht en rekening houdend met
de specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is om het zelfbeeld, de ontwikkeling van het gedrag en de
cognitieve vaardigheden positief te stimuleren om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau te behalen.
Naast de cognitieve gegevens hebben vrijwel alle leerlingen van de J.H. Donnerschool ontwikkelings- of
persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen kunnen de verwachtingen in het uitstroomperspectief
belemmeren. De J.H. Donnerschool heeft veel deskundigheid in huis, naast de gespecialiseerde
leerkrachten een gedragsdeskundige, maatschappelijk werker, een IB'er met veel kennis op gebied van
lezen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie), leerstoornissen en (hoog) begaafdheid. Een gymleraar gericht
op deze doelgroep, korte lijnen met verschillende therapeuten (logopedist, speltherapeut, PMT e.d.) en
korte lijnen met behandelaars zoals Pluryn.
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Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV), deze geeft door het
samenwerkingsverband af. De commissie van begeleiding (schooldirecteur, gedragsdeskundige,
schoolmaatschappelijk werker en IB'er) weegt vervolgens of de leerling past binnen het
ondersteuningprofiel van de J.H. Donnerschool.
De school stelt na plaatsing het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, bespreekt dit met
ouders/verzorgers, waarna dit wordt vastgesteld. De school volgt de leerling en gaat na of deze zich
conform het OPP ontwikkelt. De leerling wordt hierin optimaal ondersteund. Het OPP wordt 3x per jaar
met de ouders besproken en 1x per jaar opnieuw vastgesteld.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

8

Orthopedagoog

6

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
De J.H. Donnerschool volgt de sociaal emotionele-ontwikkeling met het volgsysteem van ZIEN! en de
CED leerlijnen.
Voor het SEL onderwijs en bewustwording gebruikt de school de methode PAD.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN! Leer en Leefklimaat.
Eén keer per jaar nemen wij bij alle leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst Leer- en leefklimaat en
sociale veiligheid van ZIEN! (Parnassys) af.
Uit deze afname volgt een score op groeps- en schoolniveau. Voor school geeft deze uitkomst de
uitgangspunten om het lesprogramma al dan niet aan te passen, om een zo veilig mogelijke omgeving
voor onze leerlingen te creeeren.
Daarnaast hanteert de school de monitor Sociale Veiligheid (leerling tevredenheid) van Vensters, deze
gegevens worden naar de Inspectie van het onderwijs doorgezet.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
12

Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Mirjam Mallegrom

mallegrom@donnerschool.nl

vertrouwenspersoon

Radstake

radstake@donnerschool.nl

3.3

Samenwerkingspartners

De SO J.H. Donnerschool De Glind heeft contact met meerdere instellingen voor Jeugdzorg en Jeugd
GGz, zie hiervoor de sociale kaart. Daarnaast zijn er de contacten binnen Jeugddorp De Glind zoals
Kinderboerderij De Glind, Switch De Glind en de Rudolphstichting. Op onderwijsgebied met de bao, sbo
en so scholen in de omgeving.

Samenwerkingspartners
We werken vaak samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken soms
samen met medische zorg.
Onze school werkt onder andere samen met:
Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Orthopedagogisch behandelcentrum
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)

Samenwerkingsverband(en)
Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband

Website

SWV Rijn en Gelderse Vallei

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl

De Eem

https://www.swvdeeem.nl

Zeeluwe

http://www.zeeluwe.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs op de J.H. Donnerschool. Deze samenwerking is voor
de school belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van iedere
leerling. Het is wenselijk om regelmatig contact te hebben met elkaar. Als u een gesprek wenst met de
leerkracht, locatiedirecteur, gedragskundige of schoolmaatschappelijk werker kunt u telefonisch een
afspraak te maken.
Daarnaast zijn er de vaste contactmomenten per schooljaar:
•
•

•

•

Startbijeenkomst: aan het begin van elk schooljaar een ouderinformatie avond.
Ouderkijkavonden: bijvoorbeeld de ouderkijkavond rond de Kinderboekenweek, elk jaar in
oktober. Op deze avond zijn de ouders/verzorgers, broers en zussen, opa's en oma's en andere
belangstellenden van harte welkom.
Rapport avond/OPP bespreking: drie keer per jaar zijn er ouderavonden gepland. Voor deze
gesprekken nemen wij 30 minuten de tijd om u goed te kunnen informeren over de ontwikkeling
van uw kind.
Dagelijks contact: na schooltijd zijn de leerkrachten bereikbaar voor (telefonisch) contact. Ook
neemt de leerkracht op gezette tijden telefonisch contact op met ouders om de afgelopen
periode door te spreken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Regelmatig verschijnt een nieuwsbrief, waarin actuele informatie voor de komende periode staat. Deze
nieuwsbrief staat ook op de website, waar de ouders alle informatie over de school kunnen vinden.
Elk jaar krijgen de ouders de schoolgids opgestuurd, deze staat naast alle andere informatie over de
school ook op de website.
De J.H. Donnerschool heeft ook een Facebook pagina waarop bijvoorbeeld de activiteiten die
plaatsvinden worden geplaatst.

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kunnen dingen misgaan. Hoewel de J.H. Donnerschool er alles aan
doen om dat te voorkomen, kan het zijn dat er toch klachten ontstaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het
onderwijs, de organisatie van de school of ongewenst gedrag. Denk bij dat laatste aan zaken als pesten,
discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, incidentenregistratie, etc. Als er sprake van een klacht
is, dan dient er in eerste instantie contact opgenomen te worden met de leerkracht. Als dit niet tot de
gewenste oplossing leidt, dan kan er contact opgenomen worden met de locatiedirecteur. Wanneer de
aard of de ernst van de klacht van dien aard is dat het bovenstaande niet mogelijk is, dan kan er een
beroep op ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon worden gedaan. Deze zorgt voor

14

opvang, advies en geeft informatie over eventuele vervolgstappen. Het is mogelijk om rechtstreeks
met deze interne contactpersoon contact op te nemen. Als het niet lukt om de klacht intern op te
lossen, wordt er doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige
van buiten de school die informatie en advies geeft en kan optreden als bemiddelaar.
Als het contact met de externe vertrouwenspersoon niet tot het gewenste resultaat leidt, dan volgt de
mogelijkheid van contact met de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijswww.gcbo.nl.
Deze commissie neemt de klacht in behandeling volgens het protocol zoals is vastgelegd in het
Klachtenreglement. http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

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

•

Een enkele keer doet de school een beroep op ouders/verzorgers zoals bij excursies en uitstapjes.
Gedurende de lesdag op school komt dit heel incidenteel voor. De J.H. Donnerschool is een regionale
school, waarbij de meeste leerlingen met het leerlingenvervoer naar school komen. Dit beperkt de
mogelijkheid van ouders om op school te kunnen helpen. Daarnaast is voor de leerlingen van de J.H.
Donnerschool een vaste dag structuur met een eenduidige routine belangrijk. Dit bieden de vaste
leerkrachten en lerarenondersteuners in de klas. Doordat de klassen klein zijn hoeft daarbij voor het
onderwijs geen aanvullend beroep te worden gedaan op ouders.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00
Daarvan bekostigen we:
•

projecten , excursies

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Zoals bij elke school gebruikelijk is, vraagt de J.H. Donnerschool aan ouders/verzorgers om een
ouderbijdrage. Niet alle kosten die de school maakt kunnen uit schoolmiddelen worden betaald. Wij
denken aan alle activiteiten die wij naast het onderwijs organiseren, zoals: de feesten
(Sinterklaas/Kerstviering/Paaslunch etc.) en de projecten (extra activiteitenrond bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek), de sport- en spelactiviteiten met de Koningsspelen en de excursie die elke groep
tenminste 1x per jaar onderneemt. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 35,-- per jaar. Om
deze activiteiten voort te kunnen zetten, rekenen wij dan ook op deze bijdrage.
Deze bijdrage voor elke leerling is om deel te kunnen nemen aan het jaarlijkse schoolreisje of het
schoolverlatersschoolkamp: Voor het schoolreisje rekenen wij € 40,-- per leerling per jaar en voor het
schoolkamp € 60,-- U ontvangt bericht op welke manier u deze bijdragen kunt voldoen.
Mochten ouders financieel niet in staat zijn de bijdrage te voldoen, dan verzoeken wij contact op te
nemen met de schoolmaatschappelijk werker, om tot een oplossing te komen.

Zoals bij elke school gebruikelijk is, vraagt de J.H. Donnerschool aan ouders/verzorgers om een
ouderbijdrage. Niet alle kosten die de school maakt kunnen uit schoolmiddelen worden betaald. Wij
denken aan alle activiteiten die wij naast het onderwijs organiseren, zoals: de feesten
(Sinterklaas/Kerstviering/Paaslunch etc.) en de projecten (extra activiteitenrond bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek), de sport- en spelactiviteiten met de Koningsspelen en de excursie die elke groep
tenminste 1x per jaar onderneemt.
Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 35,-- per jaar. Om deze activiteiten voort te kunnen
zetten, rekenen wij dan ook op deze bijdrage.
De bijdrage voor elke leerling is om deel te kunnen nemen aan het jaarlijkse schoolreisje of het
schoolverlatersschoolkamp: Voor het schoolreisje rekenen wij € 40,-- per leerling per jaar en voor het
schoolkamp € 60,-- U ontvangt bericht op welke manier u deze bijdragen kunt voldoen. Mochten
ouders financieel niet in staat zijn de bijdrage te voldoen, dan verzoeken wij contact op te nemen met
de schoolmaatschappelijk werker, om tot een oplossing te komen.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is, geef dit dan vóór schooltijd tussen 8.15 en 8.30 uur telefonisch door aan school,
telefoonnummer 0342-452044. Graag horen wij dan kort van de ouders wat de aanleiding voor de
afwezigheid is. De afwezigheid wordt doorgegeven aan de groepsleerkracht.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Extra verlof buiten de schoolvakanties is niet toegestaan. (Leerplichtwet). Slechts in bepaalde situaties
mag de locatiedirecteur extra verlof toekennen. Het formulier voor dit verlof is te vinden op de website
van de J.H. Donnerschool of op te vragen bij de administratie van de school. Als het echt niet anders
kan, kunt u een verzoek indienen bij de locatiedirecteur om extra verlof. Plan bezoeken aan tandarts,
huisarts, orthodontist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd. Als een leerling om andere redenen niet
naar school kan komen, bijvoorbeeld door familieomstandigheden, overlegt u dit met
de locatiedirecteur. Het verlofformulier moet ook hiervoor worden ingevuld.
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4.4

Toelatingsbeleid

Als een leerling een intensiever aanbod nodig heeft, dan het aanbod op een reguliere basisschool, dan
kan de leerling geplaatst worden op de J.H. Donnerschool. Het samenwerkingsverband geeft daarvoor
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor het speciaal onderwijs. De ouders zijn dan welkom voor
een kennismakingsgespek en een rondleiding waarna de aanmelding volgt.

4.5

Vrienden van de J.H. Donnerschool

De leerlingen op de J.H. Donnerschool komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Zij hebben
vaak al veel meegemaakt en zij ondervinden tegenslag op school door bijv. een hechtingsstoornis, ASS
problematiek of een andere diagnose. Zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben
recht op goed en passend onderwijs. En dat is precies, wat de J.H. Donnerschool doet. Daarom zijn wij
op zoek naar u. Naar vrienden – particulieren en bedrijven -, die om de J.H. Donnerschool heen willen
gaan staan. Met belangstelling, een donatie, met stageplekken of in natura. Doet u ook mee? Voor
meer informatie: https://www.vrienden-donnerschool.nl/#page-content
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Vervolgonderwijs

De leerlingen van de J.H. Donnerschool stromen uit naar heel diverse schooltypes, dit is niet anders dan
bij elke andere basisschool. Op grond van het OPP, de toets resultaten en de observatie van de
leraren bekijken wij zorgvuldig tijdens de schoolloopbaan, welke uitstroombestemming voor de leerling
de beste plek biedt. In het najaar wordt een intelligentietoets afgenomen (ADIT) en een
leervorderingentoets. Op grond van de gegevens van alle jaren en van deze twee onderzoeken volgt
het schooladvies. Dit bespreken wij in december met de ouders, waarna aanmelding volgt bij de
passende school. In het voorjaar maken alle leerlingen de CITO eindtoets.
Waar kwamen de leerlingen terecht die in 2019-2020 de school verlieten?
Onderwijstype

Percentage leerlingen

vo

22,7%

vso

72,7%

overig

< 5 lln *

* Bij aantallen kleiner dan vijf leerlingen is er geen percentage zichtbaar.

5.2

Sociale ontwikkeling

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

Toekomstgericht

Stabiel

Betrouwbaar
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Wij geloven in de kracht van de leerlingen. Daartoe werken wij competentie vergrotend, wat wil
zeggen: versterken van al aanwezige vaardigheden en werken aan nieuwe en aanvullende
vaardigheden. Wij stimuleren onze leerlingen hierin, zodat zij met plezier naar school kunnen gaan. We
werken aan het vergroten van de zelfsturing , waardoor onze leerlingen actief worden in hun eigen
leerproces. Ook ondersteunen wij leerlingen om vanuit hun eigen kracht relaties aan te gaan.
Dit vraagt om expliciete onderwijsbehoeften:
Toekomstgericht:
Een leerkracht die gericht is op het creeeren van succeservaringen
Een leerkracht die gericht is op het benoemen en belonen van gewenst gedrag
Een leeromgeving die gericht is op groei, leerrendement en het behalen van persoonlijke, inzichtelijke
doelen
Stabiel:
Kleine groepen, gemiddeld 12 leerlingen
Een leerkracht die duidelijk en voorspelbaar is
Een leerkracht die een vaste routine biedt in ruimte, tijd en geplande activiteit
Een leerkracht die waar nodig visuele ondersteuning biedt
Betrouwbaar:
Een leerkracht die aanmoedigt en ondersteunt in het aangaan van sociale contacten
Een leerkracht die model staat in het aangaan van sociale contacten

Kerndoelen en methodes
Wat zijn kerndoelen en methodes?
Voor alle scholen ligt vast wat de kerndoelen zijn voor de leerlingen. De kerndoelen op het gebied van
Sociale ontwikkeling gaan over Oriëntatie op jezelf en de wereld, Sociaal-emotionele ontwikkeling
en Leren leren. Daaronder vallen bijvoorbeeld werken aan een goede werkhouding, ontwikkelen van
zelfvertrouwen, respectvol luisteren en het bekritiseren van anderen. De manier waarop aan het
kerndoel wordt gewerkt en de methode die we daarbij gebruiken, lichten we hieronder toe.
Kerndoel oriëntatie op jezelf en op de wereld
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leerlijnen (CED-groep)
• Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
• Rots en Water
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Leerlijnen CED-groep
• ZIEN!
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Kerndoel sociaal-emotionele ontwikkeling
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leerlijnen (CED-groep)
• Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
• Rots en Water
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• ZIEN!
Kerndoel leren leren
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):
• Leerlijnen (CED-groep)
We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Observaties
• Leerlijnen CED-groep

Ondersteuning op maat
Naast de methodes waarmee we aan de kerndoelen werken, is er extra ondersteuning in de
ontwikkeling van leerlingen door middel van:
• Psychomotorische Therapie (PMT)
• Rots en Water training
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6

Schooltijden

De J.H. Donnerschool hanteert dezelfde vakantietijden als de scholen in de regio.
Een paar jaar geleden heeft de J.H. Donnerschool gekozen voor 5 gelijke schooldagen. De ervaring leert
dat dit voor de leerlingen meer rust en continuïteit geeft. Ook is de onderwijstijd beter in te delen met
dit rooster.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinkstermaandag

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022
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Studiedagen:
8 november 2021
16 maart 2022
7 juni 2022
8 juli 2022
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

6.3

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

locatie directeur

alle dagen

op afspraak

gedragsdeskundige

ma wo do

op afspraak

maatschappelijk werk

ma di wo do

op afspraak

intern begeleider

ma wo do

op afspraak

Drie keer per jaar zijn er ouderspraakavonden met de leerkrachten en op aanvraag met de andere
medewerkers. Per gesprek staat 30 minuten gepland.
Als er iets bijzonders voorvalt, worden ouders meteen op de hoogte gesteld.
Wij vinden het fijn als ouders altijd contact opnemen met school als zij vragen hebben. Leerkrachten
zijn telefonisch na schooltijd hiervoor bereikbaar.
Voor andere medewerkers geldt dat telefonisch of per mail een afspraak gemaakt kan worden.
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