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WAAROM EEN SCHOOLGIDS?
Kort na de invoering van de basisschool in 1985 zijn scholen vanuit de
Rijksoverheid verplicht om jaarlijks een schoolgids uit te geven. De gids
bestaat uit twee delen: een school- en een bovenschools deel. In het
bovenschoolse deel kunt u alle bovenschoolse beleidsafspraken vinden.
Deze gelden voor alle scholen van de stichting OPO Furore. In het
schooldeel van de gids beschrijft de Meander haar visie op onderwijs en
welke doelen zij nastreeft. Hoge opbrengsten, een persoonlijke
benadering van ouders en kinderen (driehoek leerling – ouder – school), een
zelfstandige werkhouding van kinderen en een uitstekende
ondersteuningsstructuur zijn zaken die de school zeer belangrijk vindt.
In de schoolgids informeren we u daarom uitgebreid over deze
onderwerpen. De schoolgids is een document dat inzicht geeft over hoe
het bij ons op school toegaat. In verband met de coronamaatregelen kan
het zijn dat er zaken aangepast worden.

Tot slot vinden we het van belang dat ouders de
gebeurtenissen op school kritisch volgen en willen
die geluiden ook graag horen. We staan daarom
open voor ouders, die wensen, ideeën of suggesties
voor verbetering van het onderwijs of van de
schoolgids hebben. U kunt hierover contact
opnemen
met
de
directie
en
de
medezeggenschapsraad van de school.

Namens het team van de Meander wens ik u
veel leesplezier.
Ruud Wagemakers
directeur obs de Meander

Locatie: Flevo 194
9204 JT Drachten
tel.: 0512-510150
Directeur:
Ruud Wagenmakers
r.wagenmakers@opo-furore.nl
www.opo-demeander.nl
Brinnummer: 27 UC

De Meander Klaar voor nu en de toekomst

De medezeggenschapsraad
van OBS De Meander stemt
in met de inhoud van de
schoolgids 2021-2022
Jollie Velders
voorzitter MR
Drachten juli 2021
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de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de Maatschappelijke Onderneming
Smallingerland (MOS), het consultatiebureau en PCBO De Voorde.
Het sportbedrijf Smallingerland is weliswaar niet gehuisvest in de Brede
School, maar participeert wel in het geheel.
Door dit brede aanbod is de school in staat om kinderen van 0 tot 12 jaar
een continu leerproces aan te bieden in een vertrouwde, professionele
omgeving van 07.30 uur ‘s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds. Mensen van
verschillende leeftijden, verschillende afkomst en verschillende
mogelijkheden ontmoeten elkaar in ons gebouw. Kinderen maken hierdoor
al op jonge leeftijd kennis met het latere maatschappelijke leven en
worden daarop voorbereid. Ze leren respectvol om te gaan met de
meningen en gewoonten van anderen. Daarbij vinden we het zeer
belangrijk, dat kinderen leren om de algemeen geldende fatsoensnormen
te hanteren. Onze basis hiervoor is de Kanjertraining. Schelden, vloeken
en op brutale wijze spreken tolereren wij op De Meander niet!

Inleiding
De Meander staat op het standpunt, dat ieder kind zich optimaal moet
kunnen ontwikkelen. Om dit waar te kunnen maken, stelt de school hoge
doelen en heeft dito verwachtingen. Onze leerkrachten helpen de kinderen
bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens
kleine stapjes in de goede richting maken. De kinderen ervaren succes,
waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren met veel plezier en
enthousiasme plaatsvindt. Op deze wijze bereikt de school voor ieder kind
het beste resultaat!

Wie zijn wij?
De Meander is een moderne, dynamische school, met een openbaar
karakter. Dit laatste betekent dat ieder kind en iedere ouder –ongeacht
afkomst of levensovertuiging– bij ons persoonlijke aandacht en zorg krijgt.
Onze school is gevestigd in Brede School De Drait. Dit gebouw delen wij met
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Voorbereiding op de toekomst
Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren om zelfstandig te werken.
Vanaf jonge leeftijd leren kinderen om zelf de werkvolgorde te bepalen en
alleen of samen te zoeken naar oplossingen. Daarnaast bieden de
leerkrachten de leerstof op een gedifferentieerd en hoog niveau aan en
zorgen ervoor dat alle kinderen zich op een plezierige wijze zo optimaal
mogelijk ontwikkelen. Hierdoor bereidt de school de kinderen uitstekend
voor op de toelatingseisen van het voortgezet onderwijs.
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Eveneens leren de kinderen op de Meander wat een democratische
samenleving inhoudt. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kiezen
namelijk uit hun midden vertegenwoordigers voor een leerlingenraad. De
kinderen leren hierdoor mee te denken en mee te beslissen over
onderwerpen, waar zij als kind direct mee te maken hebben.

Onderwijs op maat
Kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht op de Meander. Achterstanden
worden voorkomen door op tijd te signaleren en problemen in een zo vroeg
mogelijk stadium aan te pakken. Om dit te realiseren hebben wij
gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken, zoals interne begeleiders,
een ICT-coach, een rekenspecialist en onderwijsassistenten.
Doordat de school onderdeel uitmaakt van de Brede School zijn de lijnen
kort en is externe hulp snel in te schakelen. Tevens heeft de school oog
voor talenten. We bieden in ons onderwijstijd en ruimte om deze groep
kinderen uit te dagen, zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Uitgebreid team
Onze school biedt plaats aan ongeveer 300 kinderen. Deze worden begeleid
door ongeveer 25 leerkrachten en een aantal onderwijsondersteunende
personeelsleden. Zij worden op hun beurt weer ondersteund door vele
vrijwilligers, die bijvoorbeeld helpen bij leesonderwijs, schoolreisjes en
sportactiviteiten. De Meander biedt ook plek aan stagiaires, die bij ons het
vak leren en de leerkrachten ondersteunen.

Persoonlijke aandacht
Ondanks de grootte van de school kunnen ouders en kinderen op elk
moment met hun vragen of problemen bij de leerkrachten, teamleider en
de directeur terecht. Vragen en problemen worden altijd serieus genomen,
behandeld en beantwoord. Volwassenen en kinderen krijgen daardoor de
aandacht waar zij recht op hebben.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst

1. De school
1.1 De naam van de school

Openbare basisschool De Meander is een onderdeel van Brede School De
Drait. De Drait is een riviertje aan de rand van de wijk waarin de school is
gevestigd. Een meander is een natuurlijke bocht in een rivier, die ontstaat
door de stroming van het water. In zo´n bocht ontstaat nieuw leven, maar
na jaren verdwijnt de bocht weer en vormt zich een nieuwe meander op
een andere plek in de rivier. De school is, evenals een natuurlijke meander,
voortdurend in beweging en ontwikkeling en stimuleert kinderen en
volwassenen tot optimale groei en bloei.

De Brede School
Op 1 augustus 2004 is De Meander van start gegaan in een nieuw gebouw
als één van de organisaties in Brede School De Drait. De Brede School is een
netwerk van organisaties, dat zich inzet om de ontwikkelingsmogelijkheden
van kinderen en jongeren op school, in het gezin en in hun vrije tijd te
verbreden. Om dit te realiseren werkt de school samen met het
consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang,
PCBO De Voorde en het sportbedrijf Smallingerland. De Brede School biedt
de kinderen een compleet dagarrangement en een brede ontwikkeling
vanaf ’s ochtenden 07.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur

1.2 Openbaar onderwijs

De Meander is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs gaat uit van
verschillen tussen mensen. Door samen met de kinderen die verschillen aan
de orde te stellen, krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over
opvattingen en gewoonten van medeklasgenoten met een andere
achtergrond dan zijzelf.
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Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van
en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere
deelname aan de samenleving. Het belangrijkste van een openbare school
is dat elk kind en elke ouder ongeacht afkomst, religie of levensvisie
welkom is.
Kinderen leren, dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander inzicht
niet fout is. Kinderen maken hierdoor spelenderwijs kennis met alle
wereldgodsdiensten en het humanisme. Om deze kennis uit te diepen wordt
op school in de bovenbouw de gelegenheid gegeven tot het volgen van
godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs. Kinderen leren op een
openbare school onafhankelijk te denken, een eigen mening te vormen
zonder dat deze gekleurd of gestuurd wordt door iemand met een eigen
levensbeschouwing of religie.
Op de Openbare school worden op bovenstaande wijze duidelijke normen
en waarden aangeleerd. Er wordt geleerd dat kinderen respect moeten
hebben voor een ander en dat in hun handelen dat respect ook terug te
vinden is.

De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het
voeren van bestuur over en het bevorderen van de bestuurlijke
samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval begrepen de
navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO
Smallingerland en stichting Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het
college van bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter en een lid.
Stichting Holding Adenium, De Lanen 1, 9204 WB Drachten, Postbus 210
9200 AE Drachten, 0512-582600, info@adenium.nl, KvK-nr.: 73800805.

1.4 Het schoolteam

Het beleid van de school wordt geïnitieerd, geïmplementeerd en
gefaciliteerd door een kernteam, bestaande uit de directeur van de school,
een teamleider en de twee interne begeleiders. De directeur is
eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de gehele organisatie en heeft,
naast de bovengenoemde taken van het kernteam, een coördinerende,
representatieve en controlerende functie. De groepsverdeling en
bemensing kunt u vinden op bladzijde 8.

1.5 Het schoolgebouw
1.3 Stichting Holding Adenium

De stichting Holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur
OPO Furore-PCBO Smallingerland. De stichting heeft ten doel het
bevorderen van de ontwikkeling en educatie van kinderen, met name in
hun levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten
behoeve van hun optimale ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende
ontwikkelingslijnen, zulks alles voorts met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de
verscheidenheid van die waarden, alsmede al hetgeen daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
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De school is gehuisvest in een modern gebouw met twee verdiepingen. Op
de begane grond krijgen de jongste kinderen les, de wat oudere kinderen
zijn gehuisvest op de eerste verdieping. De lokalen zijn gesitueerd rondom
zogenaamde onderwijspleinen: ruimtes waarin kinderen de mogelijkheid
hebben om zelfstandig en groep overstijgend te werken.

1.6 De omgeving van de school

De Meander is gevestigd in de wijk de Drait. De kinderen die de school
bezoeken zijn woonachtig in heel west Drachten en de omliggende dorpen.
Een groot deel van de ouders werkt beiden en maakt voor de dagelijkse
opvang van hun kinderen gebruik van de voor- en naschoolse opvang in de
Brede School. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door
kinderopvang SmallSteps.
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Groepsverdeling en bemensing 2021-2022:

-

Groep

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 3/4
Groep 4
Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Juf Kirsten
Juf Mariska
Juf Margriet
Juf Femke
Juf Fenna
Juf Ielsa
Juf Janin
Juf Heleen
Juf Laura
Juf Gea
Juf Isabella
Juf Nynke
Juf Marieke

Juf Kirsten
Juf Jantina
Juf Margriet
Juf Femke
Juf Fenna
Juf Ielsa
Meester Arjen
Juf Heleen
Meester Pieter
Juf Gea
Juf Isabella
Juf Nynke
Juf Marieke

Juf Kirsten
Juf Jantina
Juf Margriet
Juf Anneke
Juf Fenna
Juf Ielsa
Juf Janin
Juf Griet
Meester Pieter
Juf Tanja
Juf Isabella
Juf Nynke
Juf Marieke

Juf Kirsten
Juf Jantina
Juf Berber
Juf Anneke
Juf Fenna
Juf Marjan
Juf Janin
Juf Heleen
Meester Pieter
Juf Gea
Juf Tanja
Juf Nynke
Meester Arjen

Juf Mariska
Juf Jantina
Juf Berber
Juf Anneke
Juf Griet
Juf Marjan
Juf Janin
Juf Heleen
Meester Pieter
Juf Gea
Juf Tanja
Juf Nynke
Meester Arjen

Directeur, gehele week
Teamleider, dimo en womi
IB onderbouw, wo
IB bovenbouw, di, wo en do
ICT en conciërge, 4 dagdelen
Onderwijsassistent, 8 dagdelen
Onderwijsassistent NPO-gelden, 5 dagdelen
Onderwijsassistent NPO-gelden, 5 dagdelen
Plusklas, 2 dagdelen
Administratie, 2 dagdelen
Onderhoudsmedewerker, 2 dagdelen
Vakdocent Gym, 3 dagdelen
GVO
HVO

: Ruud Wagenmakers
: Tanja Scalé
: Berber van der Woude
: Wimmy Bouma
: Kor Jan van der Meer
: Corina Buis
: Chandrika van der Meulen
: Jolanda Abma
: Johanna Steendam-Kooij
: Corina Buis
: Bauke de Vries
: Jilles Bakker
: Yde Zagema
: Karin Broers

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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1.7 Schoolgrootte

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2021 op De Meander is bepalend voor de
formatie (het aantal groepen) op de school. Om exact vast te stellen
hoeveel groepen er kunnen worden gevormd, wordt er naast het aantal
leerlingen gebruik gemaakt van de schoolweging.
Op grond van de leerlingentelling en extra middelen van de stichting
kunnen we in het schooljaar 2021 – 2022 met dertien groepen draaien en
kunnen een aantal leraren voor andere taken (interne begeleiding, extra
leerlingenhulp) worden vrij geroosterd van lesgevende taken. Tevens kan
voor een aantal uren een vakleerkracht gymnastiek en een
onderwijsassistent worden aangesteld en kan het kernteam van de school
een aantal uren vrijgesteld worden van lesgevende taken.
Ook komend schooljaar kunnen we de zogenaamde werkdrukgelden
inzetten. Deze gelden zijn toegekend om de werkdruk te verlagen. Het
team heeft er voor komend schooljaar voor gekozen om deze gelden in te
zetten voor extra uren onderwijsassistent, ICT-ondersteuning, een aantal
uren vakleerkracht gymnastiek, uren voor administratieve ondersteuning
op school- en groepsniveau. De gelden zijn structureel en de hoogte van
het bedrag zal toenemen de komende jaren. Aan het eind van het
schooljaar zal er wederom een evaluatie plaatsvinden, om te bekijken of
de gekozen interventies de juiste effecten hebben gehad.
Verder kunnen we komend schooljaar de zogenaamde gelden vanuit het
Nationaal Plan Onderwijs (NPO) inzetten. Bij ons wordt dit in ieder geval
ingezet voor groepsverkleining en extra ondersteuning door
onderwijsassistenten.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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2. Missie, Visie en Beleid
2.1 Inleiding

De missie en de visie bepalen de beleidsrichting van de school. De missie
van de school is leidend voor de dagelijkse routine in de school. De visie is
meer toekomstgericht en beschrijft datgene waarin de school over een
aantal jaren naar streeft.

2.2 Hier staan we voor, onze missie

De Meander is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
(met daaraan verbonden een voor- en naschoolse opvang, een
peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf voor kinderen vanaf 0 jaar). De
school hanteert het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het
individuele kind. De Meander staat open voor alle leerlingen (alle religies)
die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat de school een kind de juiste
ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kan bieden). Het is ons doel
om leerlingen zo optimaal mogelijk cognitief en sociaal te ontwikkelen,
zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van
vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal,
(begrijpend) lezen en rekenen van belang (met ondersteuning van ICT) en
gezien het tweede besteden we aandacht aan het (mede) opvoeden van de
leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers voor de maatschappij
van de toekomst. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de
culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan en kernwaarden
De school stimuleert de ontwikkeling van de kinderen zodanig, dat zij
optimaal kunnen participeren in de huidige maatschappij en in de
maatschappij van de toekomst. Daarom is onze slogan:

Onze kernwaarden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Vertrouwen/ veiligheid/ respect
Samenwerken
Professioneel
Continuïteit
Groei/ontwikkeling

Streefbeelden
Voor de komende jaren zijn een aantal richtinggevende uitspraken van
belang voor onze activiteiten en prioritering. Onze streefbeelden zijn:
1. De Meander behaalt hoge tussen- en eindopbrengsten.
2. De leraren op De Meander creëren een uitstekend pedagogisch
klimaat, waarbij kinderen respect voor elkaar en voor
volwassenen tonen, eigenaarschap in hun handelen laten zien en
een positieve eigenwaarde ontwikkelen.
3. De Meander integreert 21e-eeuwse vaardigheden in haar
onderwijsaanbod.
4. De Meander heeft oog voor de werkdrukbeleving van leraren en
neemt zich voor de werkdruk om te zetten in werkplezier.
5. De Meander participeert in de Brede School ontwikkeling daar waar
dat een meerwaarde geeft voor de schoolontwikkeling.

2.3 De visie van de school

De Meander hanteert een vijftal visies met betrekking tot het onderwijs
op de school. Genoemde visies beschrijven de filosofie achter datgene
waar we voor staan in ons onderwijs.

Klaar voor nu en de toekomst!
De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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Visie op identiteit
De Meander is een openbare basisschool. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. Omdat we het
belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan
overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan diverse geestelijke
stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan
een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften.
Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Visie op kwaliteit
Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2020-2024 te
ontwikkelen als een school met hoge opbrengsten. Wij willen uitblinken
omdat kwalitatief hoogstaand onderwijs goed is voor onze leerlingen en
onszelf (nieuw elan brengt), maar ook gunstig is voor onze marktpositie.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en
didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk
onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een
open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich
gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid,
eigenaarschap, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet
•
•
•
•
•
•

op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
Interactief lesgeven.
De leerlingen betrekken bij het onderwijs.
Onderwijs op maat geven: differentiëren.
Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend).
Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de
mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren
geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren
eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen
samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan
het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt
gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst

Visie op 21st century skills
De Meander wil kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden
meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw.
We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.
Daarnaast beseffen we als tweede dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het
een feit dat, door de ontwikkeling van digitale middelen en media, globale
grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover)
communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige)
samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden
aan de 21ste eeuwse vaardigheden:
• Samenwerking en communicatie.
• Kennisconstructie.
• ICT gebruik.
• Probleemoplossend denken en creativiteit.
• Planmatig werken.
De gerichtheid van onze school op de 21e eeuwse vaardigheden heeft grote
gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze
middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek
en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking
van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/
verzorgers.
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2.4 Intenties - uitwerking visie

De directeur van de school draagt de eindverantwoordelijkheid voor de
realisatie van de missie en visie van de school en deze wordt via
onderstaande speerpunten uitgewerkt. Eind schooljaar 2021-2022 (aan
enkele intenties zal ook de schooljaren daarna gewerkt worden) zien we
binnen De Meander dat:











De openbare gedachte uitgedragen wordt.
Er actief binnen het Brede Schoolproces geparticipeerd wordt,
waarbij een doorgaande pedagogische en vakdidactische leerlijn
en een professionele dagopvang de speerpunten vormen van het
beleid.
Er een duidelijke interne en externe communicatie – pr is,
waarbij er o.a. gebruik gemaakt wordt van een ouderportaal.
Er binnen het team een coöperatieve cultuur aanwezig is.
Er goed onderwijs gegeven wordt en dat de opbrengsten op orde
zijn. Er worden hoge verwachtingen uitgesproken.
Er een prettig pedagogisch klimaat heerst. De Kanjertraining
wordt structureel gebruikt.
Snappet als middel ingezet wordt om gepersonaliseerd leren
vorm te geven.
De ouderbetrokkenheid versterkt is door o.a. de driehoek leerling
– ouder – school structureel (gesprekkencyclus) te gebruiken.
Vanuit de 21e eeuwse vaardigheden er keuzes gemaakt zijn hoe
de school onderzoekend en ontdekkend leren vorm wil gaan
geven.

3. De Schoolorganisatie
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt de manier waarop de school het onderwijs en de
onderwijsorganisatie vormgeeft aan de orde. Het gaat hierbij om zaken als
de groepsverdeling en -samenstelling, de procedure van in- en uitschrijven,
de schooltijden, de vakantieregeling en de aanvraag van extra vrije dagen.
Tevens worden de schoolregels vermeld en de wijze waarop de school
daarmee omgaat.

3.2 Groepering en groepsgrootte

Dit schooljaar kunnen we op basis van de leerlingentelling van 1 oktober
2021, extra inzet van NPO-gelden en gelden van bestuur dertien groepen
formeren. We werken met homogene groepen en een combinatiegroepen.
De kleutergroepen zijn heterogeen (combinatie van groep 1 en 2)
samengesteld. Het samenstellen van gecombineerde kleutergroepen biedt
namelijk een groot aantal pedagogische, didactische en organisatorische
voordelen, te weten:
1. Jongere kinderen kunnen door oudere kinderen geholpen worden.
2. Jongere kinderen kunnen in hun ontwikkeling worden
gestimuleerd door de werkhouding en de ontwikkeling van de
oudere kinderen.
3. Een jongste kleuter met een voorsprong in zijn ontwikkeling kan
meedoen met de activiteiten van de oudste kleuters. Een oudste
kleuter die een achterstand in zijn ontwikkeling of een
vertraagde ontwikkeling heeft, kan bepaalde activiteiten
herhalen bij de jongste kleuters.
De jaargroepen zijn in ‘bouwen’ verdeeld. De groepen 1 t/m 4 vormen de
onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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3.3 Indeling groepen

De school verdeelt het aantal kinderen over de groepen op een zodanige
wijze, dat elk kind zich optimaal kan ontplooien op cognitief, sociaalemotioneel, creatief en motorisch terrein.
We gebruiken voor de groepsverdeling een stappenplan. Indien om
formatieve redenen moet worden afgeweken van dit stappenplan, wordt
dit door het kernteam beargumenteerd kenbaar gemaakt aan het team, de
medezeggenschapsraad en de ouders.

3.3.1 Stappenplan verdeling groepen

Stap 1 Het managementteam maakt op grond van onderstaande criteria
één of meerdere voorstellen tot het verdelen van de groepen en de inzet
van de overige formatie:
 De groepen 1-2 combineren we bewust, de groepen 3 t/m 8
worden op maat gecombineerd
 De groepen bevatten maximaal 35 kinderen en minimaal 15
kinderen*).
 Het aantal zorgleerlingen en de groepsdynamiek is bepalend voor
de maximale grootte van de groep.
Stap 2 In een teamvergadering wordt het voorstel m.b.t. de groepsverdeling en de inzet van de overige formatie vastgesteld.
Stap 3 Het kernteam legt het groepsverdelingsvoorstel en de inzet van de
overige formatie ter instemming voor aan de medezeggenschapsraad.
Stap 4 De medezeggenschapsraad stemt, op basis van de argumentatie
van de school, wel of niet in met het voorstel.
Stap 6 Bij instemming van de medezeggenschapsraad is het groepsverdelingsvoorstel definitief en zullen de groepen volgens het voorstel
worden ingedeeld. Indien splitsen of combineren van toepassing is, zal het
protocol leerlingverdeling in werking worden gesteld.
Indien de medezeggenschapsraad geen instemming verleent past het
managementteam het voorstel aan en vraagt opnieuw instemming van de
raad.
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*) Genoemde aantallen kunnen afwijken van de gestelde norm, indien door strikte handhaving
van de norm een niet werkbare of zeer lastig werkbare situatie ontstaat.

3.3.2 Verdeling kinderen over de groepen

Bij het verdelen van de kinderen over de groepen, hanteert de school een
stappenplan waarbij onderstaande uitgangspunten centraal staan, nl.:
 Evenredige verdeling t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen (we
willen niet dat er beelden ontstaan van 'goede en slechte'
subgroepen).
 Een evenwichtige verdeling van kinderen die extra hulp en
ondersteuning nodig hebben.
 Een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes.
 Een evenwichtige verdeling van excellente leerlingen.
 Een evenwichtige verdeling van leerlingen met specifieke
gedragingen.
 Uw kind moet aansluiting hebben met één of meerdere kinderen
in de groep (hoeven dus niet persé de boezemvrienden te zijn).
 In combigroepen is een extra criterium een redelijke mate van
zelfstandigheid.

3.3.3 Stappenplan verdeling kinderen

Stap 1 De leerkrachten maken een overzicht van de groep. Namen van
hechte vriendschappen worden, indien nodig, mondeling of schriftelijk
geverifieerd bij de ouders. Kinderen met een hechte vriendschap worden
bij voorkeur niet uit elkaar gehaald.
Stap 2 De leerkrachten verdelen, in overleg met de intern begeleider en
de teamleider, de leerlingen gelijkmatig volgens bovenstaande
uitgangspunten over de groepen.
Stap 3 De voorlopige leerlingenlijst van de groepen wordt gepubliceerd.
Stap 4 Ouders kunnen, binnen een week, schriftelijk bezwaar* indienen
bij de teamleider indien zij het niet eens zijn met de keuze van de school.
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Stap 5 Een week na publicatie van de voorlopige leerlingenlijst
verspreidt de school de definitieve lijst.
*) Bij procedurele fouten kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de directeur. Deze
geeft binnen een week uitsluitsel met betrekking tot het wel of niet terecht indienen van
het bezwaar.

3.4 Aanmelding en uitschrijving
Aanmelding

Om een evenwichtige indeling van de groepen te kunnen maken, vinden we
het plezierig dat u uw kind op ongeveer driejarige leeftijd aanmeldt bij de
school. U kunt dit doen, door contact op te nemen met de directeur of
teamleider. Hij of zij zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en
een rondleiding door de school. In dit gesprek zal de directeur of teamleider
u vragen of er ook bijzonderheden of belangrijke zaken zijn, waar de school
rekening mee moet houden. Bij bijzonderheden zal hij of zij eventueel een
tweede afspraak met u maken, waarbij de intern begeleider of een externe
deskundige aanwezig zal zijn. Aan het eind van het gesprek zal u gevraagd
worden of u op grond van de informatie en indrukken al een definitieve
keuze voor De Meander heeft gemaakt. Indien dit het geval is, krijgt u een
aanmeldingsformulier mee en dit geeft u, na invulling, weer af bij de
school. De school stuurt vervolgens een bevestiging van ontvangst.
Het kennismakingsgesprek vindt plaats bij aanmelding van alle kinderen,
dus ook als een ouder broertje of zusje al op De Meander is geplaatst.
Acht weken voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u van de leerkracht
of de intern begeleider een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit
gesprek tracht de school de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk in
kaart te brengen, om met behulp van deze gegevens aan te sluiten bij de
specifieke mogelijkheden en behoeften van uw kind. De rapportage vanuit
de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf wordt in dit gesprek eveneens
besproken.
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Aan het einde van het intakegesprek worden een aantal afspraken gemaakt,
zoals:
 De data waarop het kind gaat proefdraaien in de groep (max. 4
dagdelen bij kleuters).
 Het huisbezoek van de leerkracht in groep 1. (Het tijdstip van het
huisbezoek vindt in overleg plaats. Tijdens het huisbezoek vindt
eveneens het eerste contactgesprek plaats.) Het intakegesprek en
huisbezoek kan ook gecombineerd worden.
 Afstemming met betrekking tot enkele zaken die tijdens de intake
zijn besproken.
Kinderen mogen op de dag dat ze 4 jaar worden naar school. Kinderen die
na 1 juni 4 jaar worden, worden in principe voor de zomervakantie niet
meer in een kleutergroep geplaatst. (Dit hangt van de grootte van de groep
af.) Zij starten direct na de zomervakantie in hun nieuwe groep.
Indien u uw kind op latere leeftijd bij de school aanmeldt, nodigt de school
u in eerste instantie uit voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek
voert u een intakegesprek met de intern begeleider en de nieuwe
leerkracht van uw kind. Het onderwijskundig rapport van de school van
herkomst, is uitgangspunt bij dit intakegesprek. Het intakegesprek heeft
als doel de onderwijsbehoefte van uw kind(eren) zo goed mogelijk in kaart
te brengen.
Wanneer de school het aanmeldingsformulier getekend heeft ontvangen is
uw kind definitief ingeschreven en meldt de school de inschrijving bij de
stichting OPO Furore.

Uitschrijving

Uitschrijving, bijvoorbeeld bij verhuizing of verandering van school, dient
altijd gemeld te worden bij de directeur of teamleider. Eén van beiden kan
de vertrekkende ouders uitnodigen voor een eindgesprek, waarbij ouders
gevraagd zal worden naar de nieuwe adresgegevens en de reden van
vertrek.
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Ook zullen u vragen worden gesteld over uw bevindingen gedurende de
Meanderschooltijd van uw kind(eren). We zullen trachten met uw
opmerkingen, zowel positieve als negatieve, ons voordeel te doen.
Ouders die niet meer bij elkaar wonen, maar waarbij wel aan beide ouders
ouderlijk gezag is verleend, moeten beiden toestemming verlenen bij zowel
aanmelding als uitschrijving.

3.4.1 Schoolbeleid m.b.t. zindelijkheid

We gaan ervan uit dat elke kleuter vanaf 4 jaar overdag zindelijk is en
zelfstandig naar de wc kan gaan. Het komt echter voor, dat ouders tijdens
de intake melden, dat dit niet het geval is. In voorkomende gevallen
worden met de ouders afspraken gemaakt met betrekking tot de
zindelijkheidstraining. In deze trainingsperiode vraagt de school de
medewerking van de ouders met betrekking tot het meegeven van
verschoning en hulp van de ouders of verzorgers bij het verschonen van een
kind dat zijn of haar ontlasting niet kan ophouden.

3.5 De vak- en vormingsgebieden

In deze paragraaf beschrijft de school alle vak- en vormingsgebieden, die
gedurende de schoolweek aan de orde komen. In de onderstaande tabel
vindt u een overzicht van alle vakken en het aantal uren, dat per week aan
elk vak wordt besteed.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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3.5.1. Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap
Onze visie op de begeleiding van kinderen (op sociaal emotioneel
terrein)
Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij.
Onze school vindt het van belang om haar kinderen op een goede manier
hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons
betreft niet bij. Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk
dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet
alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.
Op De Meander leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen
te werken met anderen. Wij willen kinderen een brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef van de samenleving meegeven. Wij hanteren
hiervoor de Kanjeraanpak waar respect en een positieve eigenwaarde,
elkaar helpen en ondersteunen en het opkomen voor jezelf en voor elkaar,
centraal staan. Daarnaast laten we kinderen participeren in een
leerlingenraad en doen als school mee aan maatschappelijke
discussieprogramma’s. Tevens maken onze kinderen van jong tot oud kennis
met verschillende culturele activiteiten.
Onze visie op het terrein van sociaal emotionele ontwikkeling en
burgerschap vertaalt zich in de hiernavolgende vijf uitgangspunten.

1

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden
dat kinderen op een respectvolle wijze met zichzelf, met elkaar en met de
omgeving omgaan. Daarbij vinden we het van belang dat kinderen met
elkaar leren samenwerken. Dit in relatie tot de eisen die de maatschappij
daaraan stelt.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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2
Democratisch principe
We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het leren
kennen van democratische principes, omdat we het belangrijk vinden dat
leerlingen in dialoog met elkaar kunnen overleggen en met elkaar
compromissen kunnen sluiten.

3

Participatie

4

Kennis en respect m.b.t. (andere) religies (identiteit)

We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het leren
deelnemen aan de maatschappij en het leggen van maatschappelijke
verbanden, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren meedoen in
groepsverband en iets voor een ander over te hebben.
We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan het
ontwikkelen van kennis van en respect voor diverse godsdiensten en
levensbeschouwingen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren
verdraagzaam te zijn ten opzichte van andere religies en opvattingen.
Daarbij vinden we het van belang dat de leerling zijn eigen identiteit leert
ontwikkelen, zijn eigen standpunten en meningen leert kennen en
verwoorden.

5

Algemene ontwikkeling

We vinden het nodig dat onze school een bijdrage levert aan de culturele
ontwikkeling van de leerlingen, omdat we het belangrijk vinden dat
kinderen zich breed ontwikkelen en daardoor een meer genuanceerde
mening kunnen vormen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen.
Eveneens leveren kunst en cultuur een bijdrage aan de emotionele en
creatieve ontwikkeling, het ontwikkelen van identiteit en kweekt het
begrip (en dus respect) voor anderen in de meest brede zin (plaats en tijd).

3.5.2 Activiteiten in de kleuterbouw

In de groepen 1 en 2 staat spelend leren centraal. Spelen in de klas,
speellokaal of buiten op het plein. Spelen, omdat de kleuter door middel
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van spel een schat aan ervaringen opdoet en ‘spelenderwijs’ zijn motoriek,
zijn cognitieve, zijn sociaal-emotionele en zijn creatieve talenten
ontwikkelt.
Om de ontwikkeling zo optimaal te laten verlopen wordt vanuit kleuter
ontwikkelingsdoelen gewerkt. Vanuit deze doelen worden specifieke
kleutermethodieken (Schatkist, kleuter-universiteit, met sprongen vooruit)
en kleutermaterialen ingezet. Het onderwijs in de kleuterperiode is erop
gericht, dat de kleuters bij overgang naar groep 3 tenminste twintig letters
kunnen herkennen en uitspreken en de cijfers van 1 tot 20 kunnen
herkennen en benoemen. Tevens leren zij allerlei voorwaardelijke
motorische en sociaal emotionele vaardigheden.
Kleuters, waarbij de ontwikkeling wat minder snel gaat, ontvangen
dagelijks extra instructie van de leerkracht. Deze instructie vindt plaats in
een kleine kring en kan gericht zijn op het geven van voorinstructie (preteaching) of op het extra begeleiden van kinderen (verlengde instructie of
re-teaching). Ook kleuters die de leerstof bijzonder snel oppakken
verdienen extra aandacht. Zij krijgen in de kleine kring instructie met
betrekking tot uitdagende kleutermaterialen. De Meander heeft voor deze
kinderen o.a. de zogeheten ‘M-boxen’ in gebruik.

3.5.3 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Algemeen
Onder de basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven, taal en rekenen.
We instrueren deze vakken met behulp van het model van de interactieve
gedifferentieerde directe instructie (I.G.D.I.). De leerkracht start de les
met het geven van voorinstructie (preteaching) aan een aantal kinderen.
Door deze preteaching begrijpen deze kinderen de leerstof beter en is de
interactie tijdens de hoofdinstructie optimaal. Vervolgens herhaalt de
leerkracht de leerstof uit de vorige les.
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Daarna vertelt de leerkracht het doel van de les (datgene wat kinderen
moeten leren) en instrueert hij of zij kort, krachtig en duidelijk de nieuwe
leerstof aan de gehele klas.
Aan het eind van de les controleert de leerkracht of de kinderen datgene
hebben geleerd, wat de leerkracht voor ogen had.
Hierbij is een intensieve interactie tussen de leerlingen onderling en tussen
de kinderen en de leerkracht van groot belang.
Tot slot controleert de leerkracht of de kinderen de leerstof goed hebben
begrepen. De kinderen die de leerstof begrijpen gaan oefenen met de
nieuwe leerstof. De kinderen die de leerstof nog niet goed hebben
begrepen ontvangen verlengde instructie van de leerkracht aan een
instructietafel (een speciaal voor dit doel ingerichte plek in het lokaal).
De overige kinderen ontvangen hulp van de leerkracht tijdens zogenaamde
hulprondes.
Kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben krijgen eveneens extra
instructie. Zij werken, naast de reguliere methode, met de methode
‘levelwerk’. Dit leerstofpakket bevat extra uitdagende leerstof op het
terrein van rekenen, taal en wereldoriëntatie.

Lezen
Goed kunnen lezen vormt de basis voor het goed kunnen uitoefenen van
de rest van de vakken op onze school. We besteden daarom aan het
leesonderwijs extra veel tijd en aandacht. In groep 3 wordt een start
gemaakt met het leren lezen. We noemen het lezen in groep 3 het
‘aanvankelijk lezen’. Overigens wil het niet zeggen dat in de kleuterbouw
nog niet gelezen wordt. Kinderen uit de groepen 1 en 2, die al
geïnteresseerd zijn in lezen, kunnen allerlei (digitale) spelletjes spelen en
in, op hun niveau afgestemde, boekjes gaan lezen.
In groep 3 wordt met de, in de kleuterbouw spontaan ontstane,
niveauverschillen zoveel mogelijk rekening gehouden. In de groepen 3, 4
en 5 ligt het accent op het zo vlot en goed mogelijk hardop lezen, het
zogenaamde technisch lezen.
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Om het technisch lezen optimaal te ontwikkelen, lezen de kinderen van
groep 3 t/m 6 elke dag minimaal vijfentwintig minuten individueel, in
tweetallen (duo-lezen) of met een ouder kind of leesouder (tutor-lezen).
De kinderen uit groep 2 die al kunnen lezen nemen eveneens deel aan deze
gezamenlijke leesactiviteit. Zwakkere lezers krijgen gedurende dit
dagelijkse ‘leeshalfuurtje’ extra leesinstructie van de eigen leerkracht.
Voor het technisch lezen gebruiken we in groep 3 de methode ‘Veilig leren
lezen’en in de groepen 4,5 en 6 wordt de methode Estafette en/of de
hulpboeken van Cito gebruikt. In de groepen 7 en 8 ligt het accent meer
op stillezen. Om het hardop lezen niet weg te laten zakken, moet het
onderhouden worden en alle kinderen moeten naast het stillezen, ook
hardop blijven lezen.
In de groepen 6 t/m 8 wordt het tekstbegrip en het maken van
samenvattingen steeds belangrijker. We spreken dan van begrijpend en
studerend lezen. Voor het aanbieden van het begrijpend en studerend
lezen gebruikt de school de methode ‘Nieuwsbegrip’. Voor het oefenen van
studerend lezen gebruikt de school de methode ‘Blits’. Om goed een test
te kunnen begrijpen en samen te vatten is goed technisch kunnen lezen
van groot belang. Naast het begrijpend en studerend lezen blijft het
belangrijk om de vaardigheid van het technisch lezen goed te blijven
oefenen. Tevens is het van belang continu aandacht te schenken aan het
vergroten van de woordenschat van de kinderen.
De schoolafspraken met betrekking tot het lezen, begrijpend lezen en
woordenschatontwikkeling zijn vastgelegd in de borgingsdocumenten
Technisch Lezen, Begrijpend lezen en Woordenschatonderwijs.
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Schrijven
Vanaf groep 3 wordt een start gemaakt met het schrijven. De fijne
motoriek van de kinderen uit deze leeftijdsgroep is dan zover ontwikkeld,
dat een pen op de juiste wijze kan worden gehanteerd. De kinderen leren
de letters aan elkaar vast te schrijven. Op deze wijze ontstaat een fraai
lopend handschrift. De kinderen uit de kleutergroepen oefenen het
schrijven door bepaalde patronen over te trekken of na te tekenen. Eerst
groot, later steeds kleiner. In de groepen 4 t/m 6 worden de schrijfpatronen
steeds vaster ingeoefend. In de groepen 7 en 8 besteden de leraren aandacht
aan de ontwikkeling van een persoonlijk handschrift. Voor het
schrijfonderwijs gebruikt de school de methode ‘Handschrift’ voor de
groepen 4 t/m 6. De groepen 1 t/m 3 starten dit jaar met de nieuwe
methode ‘Pennenstreken’. Deze methode wordt gefaseerd ingevoerd.
Om goed en mooi te kunnen schrijven verstrekt de school aan elke leerling,
vanaf halverwege groep 3, een kwalitatief goede pen. De school vernieuwt,
indien nodig, de pennen tweemaal per schoolloopbaan (bij voorkeur in
groep 5 en groep 7). Bij het tussentijds stukgaan van de pen wordt door de
school, op kosten van de ouders, een nieuwe pen aangeschaft. Viltstiften
zijn bij het schrijven niet toegestaan.

Taal
Taal is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de woordenschat, het in
een correcte volgorde samenstellen van een zin, het leren luisteren, het
leren schrijven van een verhaal (stellen), het leren spreken en het correct
leren spellen. In de groepen 1 en 2 is taal voornamelijk gericht op leren
luisteren en spreken en het uitbreiden van de woordenschat. De overige
taalonderdelen komen later in de groepen 3 tot en met 8 aan bod. In de
bovenbouw (groep 7 en 8) wordt extra aandacht besteed aan de taalonderdelen (ontleden, grammatica, werkwoordspelling en interpunctie)
die nodig zijn voor de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hiervoor
werken vanuit de doelen via de digitale methode ‘Snappet’.
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Ieder kind werkt op zijn of haar eigen device en op zijn eigen niveau
binnen de taalleerlijnen, die de methode per leeftijdsgroep aanbiedt.

Rekenen
Het rekenen bestaat niet alleen uit tafels leren, optel- en aftreksommen,
vermenigvuldigingen, staartdelingen en breuken. De kinderen leren met
name de hiervoor genoemde technieken toe te passen, door het oplossen
van praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen.
Daarnaast leren ze om tabellen en grafieken te raadplegen en op te stellen.
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de digitale methode ‘Snappet’.
Ieder kind rekent op zijn of haar eigen device en op zijn eigen niveau binnen
de rekenleerlijnen, die de methode per leeftijdsgroep aanbiedt.

3.5.4 Wereld oriënterende vakken

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en verkeer noemen
we de wereldoriënterende vakken. In de groepen 1 t/m 3 worden deze
vakken niet als aparte onderdelen gegeven, maar vindt een geïntegreerd
aanbod plaats. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, natuurkunde en verkeer als afzonderlijke vakken
aangeboden. Voor aardrijkskunde ‘De Blauwe Planeet’, ‘Leefwereld’ voor
biologie/natuurkunde en ‘Speurtocht’ voor geschiedenis.
Bij de verkeerslessen maken de leerkrachten gebruik van de materialen
van Veilig Verkeer Nederland. De onderwerpen en opdrachten in deze
methode spelen in op de meest recente veranderingen en inzichten op het
terrein van de verkeersveiligheid. De kleuters starten met een voorloper
van de methode ‘Veilig Verkeer Nederland’. In groep 6 wordt de kennis van
het verkeer getoetst met een theoretisch en een praktisch
verkeersexamen.
De school organiseert, in het kader van de verkeersveiligheid, jaarlijks een
fietscontrole voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. De controle vindt bij
en voorkeur in de herfst plaats, omdat dan de verlichting weer extra
gebruikt gaat worden. De leerlingen en de ouders worden vooraf op de
hoogte gebracht van de datum en de eisen waaraan de fiets moet voldoen.
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3.5.5 Levensbeschouwelijk onderwijs

In de groepen 7 en 8 worden de vakken humanistisch vormingsonderwijs
(HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) door speciaal daarvoor
opgeleide leerkrachten gegeven. Gedurende de godsdienstlessen maken de
kinderen kennis met alle grote wereldgodsdiensten en met het humanisme.
In de lessen HVO staat het respectvol handelen ten opzichte van de
medemens centraal. Kinderen maken kennis met de verschillende culturen
en opvattingen in Nederland en leren daarbij respectvol om te gaan met
de levensovertuiging en de gebruiken van alle mensen uit onze
multiculturele
samenleving.
Humanistisch
en
godsdienstig
vormingsonderwijs kunnen echter niet tegelijkertijd worden gevolgd. De
ouders en kinderen moeten aan het eind van groep 6 en 7 een keuze maken
tussen de beide vakken.

3.5.6 Onderwijs in de Friese en Engelse taal
Fries is, zoals in bijna geheel Friesland, een verplicht vak en wordt gegeven
in de groepen 1 t/m 8. Het onderwijs is gericht op het leren verstaan en
begrijpen van de Friese taal. Voor het onderwijs in de Friese taal gebruikt
de Meander de methode ‘Studio F’, waarin het Fries op verschillende
niveaus kan worden aangeboden. Afgelopen jaar is gestart met de methode
Stepping Stones in alle groepen. Dit betekent dat vanaf groep 1 t/m 8
Engels wordt onderwezen. De uitspraak, het verstaan, het begrijpen, het
lezen en de spelling zijn belangrijke onderdelen die hierbij worden getraind.

Voor het schoolzwemmen geldt een gemeentelijke bijdrage. De groepen 5
t/m 8 hebben tweemaal in de week gymnastiek in de sporthal.
De gymnastieklessen worden gegeven door de eigen leraren of
vakleerkracht, bijgestaan door studenten van het CIOS. Voor de lessen
gymnastiek worden de methodes ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ en
‘Basislessen–spel’ van Hans Stroes gehanteerd. De volgorde van de lessen is
zodanig ingedeeld, dat een hogere groep de materialen van de lessen uit de
methode kan klaarzetten en aan het eind van de dag of ochtend weer kan
opruimen.
Uit het oogpunt van hygiëne stelt de school de kinderen in de gelegenheid
na afloop van de les kort te douchen of zich op een andere wijze op te
frissen. Hiervoor neemt een kind een handdoek of een washand mee. De
school verplicht de kinderen echter niet tot douchen of opfrissen, maar
biedt hier wel de gelegenheid voor.
De school vindt het belangrijk, dat kinderen niet in hun dagelijkse kleding
gymmen. Tijdens de gymnastiekles dragen de kinderen specifieke
gymkleding, waarin zij goed kunnen bewegen en die na afloop van de les
weer mee naar huis kan worden genomen om gewassen te worden. Ook
gymschoenen behoren tot de standaard gymuitrusting van een kind.
Als een kind zijn of haar gymkleding en gymschoenen niet bij zich heeft,
gaat het wel mee naar de gymzaal, maar gymt het niet mee tijdens de
gymles. Bij herhaling ontvangt de ouder(s) bericht van de leerkracht.

3.5.7 Bewegingsonderwijs

De kleuters hebben twee keer per dag bewegingsonderwijs. De lessen
vinden plaats in het speellokaal. Bij mooi weer gaan de kinderen echter
zoveel mogelijk naar buiten om vrij te spelen. De kinderen van groep 3 en
4 hebben in totaal een jaar lang eenmaal in de week schoolzwemmen in
zwembad ‘De Welle’, de andere keer gymmen ze. In de periode dat de
groep geen schoolzwemmen heeft gymmen ze tweemaal.
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De groepsleerkracht van de groepen 1 en 2 kunnen u het beste informeren
over de gymkleding bij kleuters. In de periode tussen de mei- en de
herfstvakantie, krijgen de kinderen bij mooi weer gymnastiekles op het
veld achter de school. Brede School De Drait verzorgt na schooltijd en in de
pauzes extra bewegingslessen voor de kinderen die dit graag willen.
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3.5.8 Expressie-activiteiten/creatieve vorming
Creatieve vorming en cultuur
Onder creatieve vorming verstaan we de vakken tekenen, handvaardigheid,
textiele werkvormen, drama, muziek en dans. Voor de expressieve vakken
wordt de hulp ingeroepen van ouders, waardoor kinderen in kleinere
groepjes en veelal in circuitvorm, met verschillende technieken en
materialen kunnen werken.
Voor het vak- en vormingsgebied ‘culturele vorming’ biedt de school, voor
de kinderen van groep 1 t/m groep 8, een in doorgaande lijn opgebouwde
lessencyclus op het terrein van toneel, dans, acrobatiek en cultureel
erfgoed. Met betrekking tot dit laatste bezoeken kinderen musea en gaan
op excursie bij bedrijven.
Expressie en culturele activiteiten worden zowel wekelijks als in
projectvorm aangeboden.
Er zijn wisselende tentoonstellingen op de onderwijspleinen. Deze worden
verzorgd door de verschillende groepen. Ouder(s), verzorger(s) van
desbetreffende groepen ontvangen een uitnodiging voor de opening.
Er is ook een aanbod voor creatieve vorming na schooltijd.

3.5.9 ICT-vaardigheden

Op De Meander leert uw kind vanaf groep 1 spelenderwijs omgaan met de
computer. De computer is volledig geïntegreerd in het onderwijs aan de
kinderen. De kleuters maken gerichte oefeningen op een iPad. Vanaf groep
3 werken de kinderen op een device, waarop zij diverse programma’s ter
aanvulling van het reguliere lesprogramma maken. Vanaf groep 4 werken
de kinderen met Snappet. Snappet is een digitaal programma voor taal-,
reken-, woordenschat-, spellingonderwijs en begrijpend en studerend
lezen.
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Om het typen op computers te bevorderen krijgen de leerlingen in groep
5 (en indien nodig en mogelijk) in groep 6 typeles.
Voor het gebruik van een “eigen” device vullen de ouder(s), verzorger(s)
aan een gebruiksovereenkomst in. Mocht er een device door
onachtzaamheid van kinderen kapotgaan, dan dienen de kosten door de
ouders te worden betaald. Dit kan meestal via de WA-verzekering.

3.5.10 Huiswerk

In de groepen 3 kan een start worden gemaakt met het meegeven van
‘huiswerk’. In groep 3 gaat het vaak om het oefenen met het hardop lezen.
De leerkracht van groep 3 kan u goed adviseren met betrekking tot de
keuze van de boekjes en de methodieken. Een vuistregel hierbij is dat u
beter iedere dag kort kunt oefenen, dan eenmaal per week lang.
In de groepen 4 en 5 kan de groepsleerkracht u het advies geven om samen
met uw kind een aantal vaardigheden te oefenen (tafels en
woordpakketten), zodat uw kind later op school deze techniek vlot kan
toepassen. Aan het eind van groep vijf wordt gestart met topografie.
Vanaf groep 6 zal uw kind, naast het al eerdergenoemde woordpakket ook
regelmatig een topografie oefening als huiswerk meekrijgen. In de groepen
(7)/8 krijgen de kinderen, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
en CITO-eindtoets, huiswerk mee.

3.5.11 Takentijd – zelfstandig werken

De kinderen op de Meander werken dagelijks met behulp van een
dagschema. Naast de u bekende vakken, zoals rekenen, taal en lezen, staan
op het dagschema ook andere opdrachten van andere vakgebieden. Een
kind mag zelf bepalen met welk onderdeel het begint. Aan het eind van de
takentijd moeten alle verplichte onderdelen echter wel klaar zijn. De
groepsleerkracht zorgt hierbij voor een deskundige begeleiding. Uw kind
moet namelijk goed leren plannen, een goede werkvolgorde leren bepalen,
leren overleg te voeren met andere kinderen, zelf problemen leren op te
lossen en zelf kunnen bepalen of een instructie wel of niet zinvol voor hem
of haar is.

21

Schoolgids obs de Meander 2021-2022
Allemaal vaardigheden, waarbij de ontwikkelingen vanaf groep 1
zorgvuldig worden begeleid en gestimuleerd.
In de onderbouw wordt voor het eerst kennis gemaakt met het begrip
‘takentijd’. De taak bestaat uit enkele werkjes, die naarmate het kind
ouder wordt in hoeveelheid en moeilijkheidsgraad oplopen en die binnen
een bepaalde periode af moeten zijn.
In de groepen 3 t/m 8 werken kinderen, voorafgaand aan de instructie of
na afloop van de les, aan takentijd. De onderdelen van de taak staan
vermeld op het dagschema.
Komend schooljaar zullen we de takentijd herijken.

3.6 Schooltijden en
urenverantwoording
Schooltijden
Alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, gaan op de Meander even lang naar
school. Per week krijgen de kinderen 25,25 uur les. Per schooljaar ontvangen
de kinderen minimaal 940 uren onderwijs. Na 8 jaar basisonderwijs hebben
de kinderen in totaal minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen. De school
voldoet hiermee aan de wettelijke gestelde inspectienorm.
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen ’s ochtends vanaf 8.15 uur zelfstandig
hun lokaal opzoeken. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 kunnen door hun
ouders in het leslokaal gebracht worden. (De kinderen van groep 3 mogen
na de kerstvakantie, net als de kinderen uit de groepen 4 t/m 8, zelfstandig
naar hun lokaal.) De pleinwacht luidt, voor de kinderen die op het plein
willen blijven spelen, de bel om 8.25 uur.
Het luiden van de bel is voor de kinderen die binnen zijn het teken om hun
spelletjes op te ruimen en voor de ouders het teken om afscheid te nemen
van hun kind, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten.
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Overzicht schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag

8.30 uur – 14.45 uur

Dinsdag

8.30 uur – 14.45 uur

Woensdag

8.30 uur – 12.30 uur

Donderdag

8.30 uur – 14.45 uur

Vrijdag

8.30 uur – 12.30 uur.

De kinderen eten op de maandag, dinsdag en donderdag op school, daarna
gaan zij een half uur naar buiten onder begeleiding van pleinwacht.
Hiervoor is een rooster en een protocol opgesteld, dit kunt u op school
verkrijgen.
Voor schooltijd kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur gebruik maken van de
voorschoolse opvang van kinderopvang Smallsteps. Na schooltijd wordt door
kinderopvang Smallsteps naschoolse opvang gerealiseerd tot 18.30 uur.
Tevens organiseert de Brede School, na schooltijd, allerlei naschoolse
creatieve, muzikale en motorische activiteiten.

3.6.1 Melding bij afwezigheid

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, wilt
u dit dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch aan ons doorgeven?
Bel 0512-510150. De school registreert de afmeldingen centraal en geeft
de meldingen rond 8.35 uur door aan de leerkrachten. Indien een kind
afwezig is en niet is afgemeld “belt” de leerkracht, om te informeren wat de
reden is van de niet gemelde afwezigheid.
Bij regelmatig verzuim meldt de groepsleerkracht dit bij de directeur.
Zo nodig wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Mocht
verzuim regelmatig voorkomen zonder dat daartoe redenen aanwezig zijn,
dan dient de school de leerplichtambtenaar in te schakelen.
Samen met de leerplichtambtenaar wordt dan nagegaan of er een
oplossing te vinden is voor dit probleem.
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3.6.2 Ziekte tijdens schooltijd

Soms kan het gebeuren, dat uw kind zich niet lekker voelt op school. Indien
de klachten ernstig zijn, neemt de leerkracht of de administratieve kracht
telefonisch contact met u op en zal u vragen uw kind op te halen of op te
laten halen. Het thuisbrengen door een medeleerling onder schooltijd is
niet toegestaan.

3.7 Wanneer op de fiets?

Kinderen die redelijk dicht bij de school wonen, komen lopend naar school.
In verband met de beperkte capaciteit van de fietsenstalling, mogen alleen
kinderen die verder dan een halve kilometer van de school wonen op de
fiets naar school. In verband met de veiligheid is met de kinderen en ouders
de afspraak gemaakt, dat er niet op het schoolplein mag worden gefietst.
3.7.1 Vakantieregeling en studiedagen 2021-2022
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie

16 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 februari t/m 27 februari 2022
15 t/m 18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 t/m 29 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

Studiedagen
Studiedagen zijn gepland op 27 september, 17 november, 4 februari,
7 juni en 1 juli. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.
3.8 Verlofregeling
Bij de planning van uw vakantie vragen wij u zo veel mogelijk rekening te
houden met de schoolvakanties. Slechts in bijzondere gevallen kan, met
toestemming van de directie of leerplichtambtenaar, worden afgeweken
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van het bovenstaande vakantierooster. Een dergelijk verzoek moet altijd
schriftelijk (via de website van de school) worden ingediend en u en de
leerkracht ontvangen een kopie van de aanvraag retour.
Voor bijzondere familieomstandigheden (huwelijk, begrafenis, jubileum
etc.) krijgt u voor uw kind altijd verlof. Ook deze verzoeken moet u
schriftelijk indienen bij de directie van de school. Ongeoorloofd
schoolverzuim is in het kader van de leerplichtwet strafbaar en wordt door
de directie gemeld aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente
Smallingerland.

3.9 Schoolregels

We willen als school een plezierige en veilige leefomgeving bieden voor
kinderen, medewerkers en ouders. Om dit te bereiken hanteren we in de
klas, in de school en in de schoolomgeving de volgende (Kanjer)regels voor
kinderen, medewerkers en ouders:
• We gaan respectvol met elkaar om.
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand blijft zielig.
• We schoppen en slaan niet iemand anders.
• We blijven van materialen van een ander af.
• We schelden niemand uit.
• Als de een spreekt, luistert de ander.
• Kauwgom doe je netjes in de prullenbak.
• Een pet of muts draag je alleen op het plein.
• Het meenemen van steekwapens, lucifers en aanstekers etc. is
verboden.
De schoolregels worden aan het begin van het schooljaar met de ouders en
kinderen besproken tijdens de informatieavonden.
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3.9.1 Maatregelen bij overtreding van de regels
We hanteren de aanpak van de Kanjertraining. Bij het overtreden van de
schoolregels volgt een gesprek (volgens de Kanjersystematiek) met het
betrokken kind of met de betrokken kinderen en de leerkracht.
1. De leerkracht benoemt wat hij/zij ziet en hoort.
2. De leerkracht geeft aan wat dit met hem/haar doet.
3. De leerkracht vraagt of het de bedoeling van de leerling is.
4. Bij het antwoord nee geeft de leerkracht erkenning (spoort de
leerling op een vriendelijke wijze aan tot normaal (te
vertrouwen) gedrag. Bij herhaling binnen een week gaat de
sanctie genoemd bij 5 van kracht.
5. Bij het antwoord ja, gebruik de leerkracht de leiderstaal (dan wil
ik dat….) en volgt een sanctie (wordt de leerling voor een
bepaalde tijd gestuurd naar de time-out plek in de klas (is een
weggedraaide stoel waar de leerling alleen zit). Deze gebeurtenis
wordt genoteerd in het logboek.

aandachtsfunctionarissen en zijn speciaal aangesteld om het pesten op
school te voorkomen en indien nodig aan te pakken. De aandachtsfunctionarissen stellen zich aan het begin en halverwege het schooljaar
aan alle kinderen voor en vertellen dan wat zij doen op school.
Vertrouwenspersoon/contactpersoon
De Furore-scholen kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure,
behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording
schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit
spreken en een klacht voorleggen.

Bij het herhaaldelijk voorkomen van ongewenst gedrag treedt het protocol
schorsen en verwijderen van Holding Adenium in werking. Deze kunt u op
school inzien.

3.9.2 De vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris

Als school hebben we een klachtenregeling ‘machtsmisbruik’. Hieronder
vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen
onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden
personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over
contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.
Aandachtsfunctionaris
Als op onze school kinderen worden gepest kunnen zij dat melden bij de
eigen leerkracht of bij beide intern begeleiders. Zij zijn op De Meander de
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3.10 Viering verjaardagen
Op verjaardagen mag worden getrakteerd. De school is voorstander van een
gezonde traktatie, maar staat op het standpunt dat zij dit niet wil opleggen
aan ouders. Sommige kinderen mogen vanwege hun geloofs- of
levensovertuiging of gezondheid bepaalde traktaties niet eten.
Zou u hier rekening mee willen houden? De groepsleerkracht kan u hierover
de nodige inlichtingen geven.
Ook de leerkrachten vieren hun verjaardag, dit kan ook op een andere dag
gevierd. Duo-collega’s kunnen dit combineren en er dan een “juffen-dag”
van maken.
Schoolafspraak is dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en
kerstkaartjes voor of na schooltijd worden uitgedeeld. Dit om sneue
gezichten te voorkomen.

3.11.2 Kerstfeest

Op een tijdstip vlak voor de kerstvakantie worden alle kinderen op school
uitgenodigd om aan een kerstactiviteit deel te nemen.

3.11.3 Voorleesweken

In het kader van de nationale voorleesdagen organiseert de school in het
voorjaar twee feestelijke voorleesweken. Tijdens deze weken lezen
ouders, bekende Nederlanders en leerkrachten in alle klassen elke dag voor
uit allerlei verschillende kinderboeken. De voorleesweken gaan van start
met een voorjaarsontbijt.

3.11.4 Activiteit Moeder- en Vaderdag

In alle groepen wordt aandacht besteed aan Moeder- en Vaderdag. In de
groepen 1 t/m 4 wordt een cadeautje gemaakt. Soms is er geen vader of
moeder. Zou u dit ruim van tevoren aan de leraar van uw kind willen laten
weten?

3.11.5 St-Maarten

In de groepen 1 t/m 4 wordt er klassikaal een lampion gemaakt, vanaf groep
5 wordt dit niet meer gedaan. De kleuters houden vlak voordat de lampion
mee naar huis gaat een lampionnenoptocht door de school.

3.11 Festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst en voorjaar
3.11.1 Sinterklaasfeest

Al vele jaren brengt de Sint rond 5 december een bezoek aan de Brede
School. ‘s Morgens vroeg wachten buiten alle kinderen met spanning op de
goedheiligman die, vergezeld van een aantal Pieten, van harte welkom
wordt geheten door de vertegenwoordigers van de participanten van de
Brede School. Vervolgens bezoekt Sinterklaas alle groepen en deelt in de
groepen 1 tot en met 4 cadeautjes uit. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8
geven elkaar een cadeautje, verpakt als een surprise en vergezeld van een
gedicht.
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3.12 Eten en drinken in de pauzes

Rond 10.00 uur krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 even de
gelegenheid om rustig hun fruit, boterham of drinken in de klas te nuttigen.
De groepen 5 t/m 8 eten en drinken op het plein. Het afval wordt netjes in
de prullenbakken gedeponeerd. De school is een voorstander van het
meenemen van gezonde voeding in de pauze. Maar staat op het standpunt,
dat ze dit niet kan opleggen, maar wel dringend
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kan adviseren. We adviseren daarom ouders de kinderen in de pauze fruit
en/of (bruin)brood mee te geven. Een ontbijtkoek met of zonder boter is
een redelijk alternatief. Het drinken (geen koolzuurhoudende dranken) kan
worden meegenomen in een pakje of in een goed afsluitbare beker. Het
meegeven van snoep is niet toegestaan.

3.13 Mediaprotocol

Veel kinderen nemen hun mobieltje mee naar school. Om te voorkomen,
dat tijdens de lessen of op het schoolplein gefilmd wordt en dat deze
filmpjes op Internet worden geplaatst, leveren alle kinderen ’s ochtends
hun mobieltje in en krijgen ze na afloop van de lessen hun toestel weer
mee naar huis. Indien de pleinwacht constateert, dat voor of vlak na
schooltijd wordt gefilmd, neemt de leerkracht contact met u op en worden
met u schriftelijke afspraken gemaakt ten aanzien van het meenemen en
het omgaan met de mobiele telefoon.

3.14 Schoolfotograaf

Elk schooljaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. Er worden dan
klassenfoto’s en portretfoto’s van de kinderen (en hun jongere, nog niet
naar schoolgaande broertjes en zusjes) gemaakt. Het is uiteraard niet
verplicht de gemaakte foto’s te kopen.
Tevens maakt de schoolfotograaf een afscheidsfoto van groep 8. Deze foto
wordt als cadeau uitgereikt op de afscheidsbijeenkomst van groep 8.

3.15 Nieuwsbrief

De maandelijkse nieuwsbrief van de Meander bevat uitsluitend berichten
en nieuws voor ouders van de school. De ‘Meanderflits’ verschijnt in het
elke maand en bevat naast het schoolnieuws, verslagen van de
oudervereniging, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.
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3.16 Acties voor een goed doel

Er worden acties voor een goed doel georganiseerd, dit in overleg met de
leerlingenraad. Deelname van kinderen aan genoemde acties vindt altijd
op vrijwillige basis plaats en kan door de school of door de leerkracht niet
worden verplicht.
Naast bovengenoemde systematiek kan een spontane actie ontstaan in een
specifieke groep, of naar aanleiding van een onverwachte gebeurtenis.
Genoemde acties worden kenbaar gemaakt bij het Kernteam of indien
nodig het MT Brede School en op dat niveau wordt het besluit genomen
wel of niet aan de actie deel te nemen, of de actie zo nodig breder te
trekken (op school- of op Brede Schoolniveau).
Bij toestemming van het Kernteam of MT Brede School om deel te nemen
aan een spontane actie of een actie naar aanleiding van een onverwachte
gebeurtenis, geldt dezelfde restrictie met betrekking tot vrijwillige
deelname van de kinderen. De gekozen ‘goede doelen’ en de bijbehorende
georganiseerde acties worden via de schoolgids en de Meanderflits ruim
van tevoren met alle betrokkenen (ouders, leerlingen, leerkrachten en
deelnemende instanties) gecommuniceerd.

3.17 Aanpak van hoofdluis

Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis onderzocht door een
aantal, door GGD Fryslân opgeleide, ouders. Indien er bij uw kind hoofdluis
wordt geconstateerd, ontvangt u een behandeladvies van de leerkracht.
Vervolgens wordt aan alle ouders van de groep, waarin de hoofdluis is
geconstateerd, gevraagd thuis extra te controleren en bij eventuele
constatering dit direct door te geven aan de school. Indien de school
constateert dat hoofdluis bij een kind regelmatig voorkomt, neemt zij
contact op met de betrokken ouders en de GGD. Vanuit deze instantie
krijgt het gezin begeleiding om de hoofdluisplaag op een afdoende wijze
te behandelen. Voor uitgebreidere informatie m.b.t de aanpak van
hoofdluis verwijzen wij naar het hoofdluisprotocol.
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Om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan zij er de afgelopen jaren
luizenzakken verstrekt en gebruikt. Komend schooljaar wordt dit
geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

3.18 Rookbeleid

In het gebouw van de Brede School mag niet worden gerookt. Ook op de
schoolpleinen en voor de hoofdingang van de Brede School geldt een
rookverbod. We werken naar een rookvrije generatie toe.

3.19 AVG - foto’s op internet en Facebook

Ook voor ons geldt de wet bescherming persoonsgegevens. Via OPO Furore
worden we hierin begeleid om hier op de juiste wijze mee om te gaan. U
heeft via een formulier wel of niet toestemming gegeven voor het gebruik
van o.a. foto’s.

3.20 Buiten- en naschoolse activiteiten voor kinderen

Ouders en leerkrachten

De kinderen en leerkrachten ondernemen ook buiten schooltijd
activiteiten. Ten eerste is er een breed aanbod van naschoolse
activiteiten, die georganiseerd worden door de Brede School. Regelmatig
verschijnt een overzicht van naschoolse activiteiten op het terrein van
sport en cultuur, waaruit u, samen met uw kind, een keuze kunt maken.
Er worden ook activiteiten voor ouders georganiseerd. De Brede School
biedt genoemde activiteiten tegen geringe kosten aan.
De Meander organiseert ook zelf activiteiten of schrijft zich in voor

bepaalde activiteiten, die geen directe koppeling met het dagelijkse
lesprogramma hebben, maar wel belangrijk zijn voor de brede en
algemene ontwikkeling van kinderen. Soms is voor het meedoen aan de
activiteiten vervoer nodig. Voor het vervoer van kinderen in eigen auto’s

hanteert de Meander onderstaande wettelijke veiligheidsnormen met
betrekking tot het vervoer van kinderen*.
*Leerlingen kunnen tijdens schoolreis en excursies worden vervoerd in auto’s, op
voorwaarde dat de bestuurders zich houden aan de wettelijk gestelde
verplichtingen en de voertuigen aan de wettelijke veiligheidsmaatregelen
voldoen.
De leerkracht is gedurende de excursies en schoolreizen eindverantwoordelijk en
ziet toe dat de benodigde veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd.
De bestuurders dienen een vervoerscontract te ondertekenen, dat zij voldoen aan
deze bepalingen. Tevens kunnen bestuurders binnen twee weken na de activiteit
een declaratieformulier invullen bij de administratie.

In de volgende paragrafen geven we u een overzicht van groot aantal
buiten- en naschoolse activiteiten van de Meander.

3.20.1 Schoolreizen

De schoolreizen vinden plaats aan het einde van het schooljaar. Groep 8
gaat op een meerdaags kamp. Er is een enquête gehouden. De resultaten
worden op dit moment verwerkt. In het najaar zal er besluitvorming plaats
vinden en dan zal het nieuwe beleid in 2022 ingaan.
We houden met de keuze van de reisbestemming en reisduur rekening met
de belevingswereld en de leeftijd van de kinderen.

3.20.2 Sportactiviteiten

Het Sportbedrijf Smallingerland organiseert gedurende het schooljaar een
aantal sporttoernooien. De data van de toernooien kunt u vinden in de
kalender. Een leerkracht van onze school coördineert, eventueel samen
met ouders, een sportactiviteit.
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3.20.3 Excursies

Gedurende het hele schooljaar brengen groepen kinderen bezoeken aan
bedrijven en tentoonstellingen. Ook verzorgen vertegenwoordigers van
bepaalde instanties gastlessen in de verschillende groepen

3.20.4 Avondvierdaagse

Elk jaar organiseert de oudervereniging de inschrijving van de
avondvierdaagse. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 lopen de vijf
kilometer en de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 leggen de tien kilometer
af. De oudervereniging organiseert echter alleen de inschrijving en kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor calamiteiten of het gedrag van
meelopende kinderen. De oudervereniging verwacht daarom van de ouders
dat zij de deelnemende kinderen begeleiden en toezien op hun gedrag.

3.20.5 Pleinfeest

Het begin van de zomer geeft een feestelijk gevoel. Daarom organiseert
de school rond 21 juni een groot feest, vol met allerlei activiteiten, voor
ouders, kinderen en leerkrachten.

3.20.6 Teamdag en studiedagen

Ieder schooljaar gaan alle medewerkers van de Meander een dag of een
dagdeel met elkaar op stap. Dit is bedoeld om elkaar op een andere wijze
te leren kennen en de samenwerking en onderlinge werksfeer te
verstevigen.
Naast de teamdagen plant het managementteam een aantal studiedagen
voor het gehele team. Op deze dagen worden her- en bijscholingsactiviteiten gepland. Op de studiedagen van het team zijn de kinderen vrij
van school.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst
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4. De begeleiding van kinderen
4.1. Inleiding

De zorg en het welbevinden van uw kind vinden we als school uitermate
belangrijk. We besteden zeer veel aandacht aan de realisatie van een
optimale begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een
ontwikkelingsvoorsprong of met een sociaal-emotionele problematiek. De
school heeft op het terrein van de leerlingenzorg veel te bieden. In dit
hoofdstuk belicht de school de belangrijkste onderdelen. Het complete
ondersteuningsprofiel van de school staat omschreven in het borgingsdocument leerlingenzorg van de school.

4.2 Passend onderwijs (bovenschools en schools)

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is het streven om kinderen met
een ontwikkelingsachterstand of een gedragsprobleem te handhaven op
een reguliere basisschool en slechts bij uiterste noodzaak te verwijzen
naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Op De Meander volgen we dit beleid en komen we zoveel mogelijk
tegemoet aan de specifieke ondersteuningsbehoeftes van ieder kind.
We doen dit enerzijds door, na constatering van een probleem, snel
accurate hulp te bieden. Anderzijds werken wij proactief waardoor we
eventuele problemen trachten te voorkomen.
Dit realiseren we door veel aandacht te besteden aan het pedagogisch en
didactisch handelen van de leerkracht en daarnaast door het maken van
adequate keuzes van goede lesstof en methodieken.
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4.3 Zorgplicht

Ouders van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften willen graag een
bewuste keus maken voor een school die het beste bij hun kind past. Dat
kan de school in de buurt zijn of een speciale basisschool. Kiezen ouders
voor de Meander, dan zal de school samen met de ouders bepalen of de
school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Mocht dit niet
het geval zijn, dan heeft de school de plicht om samen met de ouders een
geschikte school voor het kind te vinden.

4.4 School Ontwikkelings Profiel (SOP)

In het schoolontwikkelingsprofiel (SOP)* beschrijft de school wat zij te
bieden heeft op het terrein van leerlingenzorg. Tevens geeft de school aan
wat haar grenzen en beperkingen zijn en beschrijft de school de
ontwikkelingen op het terrein van de leerlingenzorg in de komende jaren.

4.5 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Binnen de school zijn afspraken gemaakt over hoe we de ontwikkeling van
de kinderen volgen. Hierbij maken we gebruik van gerichte observaties en
toetsen. In de groepen 1 en 2 observeren de leerkrachten de kleuters
tijdens vrije en gerichte opdrachten. Er wordt gekeken of de kleuters de
doelen beheersen passend bij hun leeftijd. De ontwikkeling wordt met de
leerlijnen van Parnassys bijgehouden.
De kinderen van groep 3 werken met methodes. Bij deze methodes horen
toetsen, die na een bepaald onderdeel worden afgenomen. De kinderen van
groep 4 tot en met groep 8 werken voor bepaalde vakken in Snappet
(digitaal adaptief programma waarbij de kinderen werken op een device.
Snappet werkt n.a.v. doelen die landelijk zijn opgesteld. (SLO doelen). Het
programma van Snappet volgt de leerlingen op hun niveau. Daarnaast
maken we gebruik van Cito-toetsen. Deze toetsen zijn methodeonafhankelijk en landelijk genormeerd.
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CITO heeft een vast toetsschema door het jaar heen. De gegevens en de
resultaten
van
de
Cito-toetsen
worden
bewaard
in
een
leerlingvolgsysteem in ons administratieprogramma ‘Parnassys’. In groep 8
wordt het leerlingvolgsysteem afgesloten met de landelijke eindtoets.

4.6 De interne- en externe begeleiding

Om de leerkrachten bij de leerlingenzorg te ondersteunen hebben we op
de Meander een ondersteuningsteam samengesteld. Deze bestaat uit:

Twee intern begeleiders (ook wel ib genoemd)
Dit zijn speciaal opgeleide leerkrachten, die de algemene coördinatie
hebben van de leerlingenzorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de
dossiervorming, de externe contacten, en zijn een vraagbaak voor ouders
en leerkrachten. Daarnaast bieden zij coaching en ondersteuning aan de
leerkrachten.

Vakspecialisten
Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in één of meerdere
vakgebieden en zijn (gedeeltelijk) vrij geroosterd van lesgevende taken. De
Meander kent een rekenspecialist, onderwijsassistenten, vakleerkracht
gym en een ICT-specialist. Zij ondersteunen leerkrachten bij het geven van
specifieke instructie-technieken, met als doel dat de leerkrachten deze
technieken zelf in hun dagelijkse onderwijspraktijk gaan toepassen.

Externe specialisten
De leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, kan besproken worden in
het OT (ondersteuningsteam). Bij dit overleg kunnen de volgende personen
aanwezig zijn: de ouder(s), verzorger(s), de leerkracht, de intern
begeleider, de orthopedagoog en externen op maat. Eventueel kan de
leerling ook aanschuiven.
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4.7 De stappen in de ondersteuningsstructuur

Het begeleiden en observeren van kinderen die specifieke begeleiding
nodig hebben kent een aantal fasen. Hieronder volgt een overzicht.
 De leerkracht volgt nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen
door toetsen en observaties.
 Naar aanleiding van de analyses van de toetsresultaten maakt de
leerkracht een weekplanning waarin de doelen, aanpak en
methodiek voor de komende periode staan beschreven.
 De leerkracht bespreekt de weekplanning met de internbegeleider
in een groeps- en leerlingbespreking. Hierin worden ook de
individuele leerlingen van de groep, waarvan de leerkracht extra
ondersteuning noodzakelijk vindt.
 Naar aanleiding van deze bespreking tussen leerkracht en ib wordt
eventueel een werkplan of een onderwijs ondersteuningsplan
(OPP) opgesteld door de leerkracht, welke wordt gekoppeld aan
de weekplanning.
 De uitkomsten, afspraken en besluiten uit de leerlingenbespreking, alsmede het werkplan of OPP, worden in een
zorggesprek besproken met de ouder(s)/verzorger(s).
 In een volgende groeps- en leerlingbespreking wordt de aanpak
geëvalueerd door de leerkracht. Het resultaat wordt met de
ouder(s)/verzorger(s) besproken.
 Afhankelijk van de bevindingen wordt de aanpak voortgezet,
aangepast of keert het kind terug naar de werkwijze van de
weekplanning.
 Werkt een aanpak herhaald onvoldoende, dan kunnen specifieke
trajecten aangevraagd worden.
 Indien ook deze specifieke hulp in onvoldoende mate resultaat
heeft, dan kan een verwijzing richting SBO en SO worden
aangevraagd.
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4.8 Verlengen en vervroegen

Soms zijn we om uiteenlopende redenen van mening, dat een leerling
beter een jaar langer over een groep kan doen, of juist beter vervroegd door
kan stromen naar een andere groep. De leerling blijft in een dergelijke
situatie op zijn/haar niveau doorwerken en de leerstof, didactische en
pedagogische aanpak is omschreven in het OPP.
De ouders worden bij een dergelijke situatie in een vroeg stadium op de
hoogte gesteld van het advies van de school. Dit advies is gebaseerd op de
uitkomsten van het overgangsprotocol*) van de school. In dit protocol
staan de criteria omschreven, waaraan een leerling moet voldoen om door
te stromen naar een volgende groep of een groep over te slaan. Uiterlijk
in april moet het voor ouders duidelijk zijn of een leerling gaat verlengen of
een jaar gaat overslaan. Het advies van de school kan hierbij afwijken van
de wensen van de ouders. We gaan er echter van uit dat we, in het belang
van het kind, met elkaar de juiste beslissing nemen. Maar de uiteindelijke
beslissing ten aanzien van verlenging/vervroeging ligt bij de school.

4.9 Leerlingendossier

Alle relevante gegevens van leerlingen worden bewaard in het leerlingendossier, dit is wettelijk vastgelegd. De dossiervorming geschiedt uiterst
zorgvuldig. De regels van de privacywetgeving zijn hierop van toepassing.
De dossiers zijn digitaal ondergebracht in ons administratieprogramma en
in het leerlingvolgsysteem Parnassys.
Ouders hebben recht van inzage in het dossier van hun kind. Het dossier
mag echter niet de school uit. Na het verlaten van de basisschool worden
de dossiers nog vijf jaar bewaard, daarna worden ze vernietigd.

4.10 De rol van de ouders

We vinden het belangrijk dat de ouders goed geïnformeerd worden, over
de vorderingen en plannen met betrekking tot hun kind. De leerkracht is
hierbij voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Welke zorg er ook
verleend wordt, de leerkracht is en blijft eindverantwoordelijk voor
zijn/haar groep. Al naar gelang de mate van hulp, kunnen op verzoek van
de leerkracht of de ouders derden aanschuiven bij het oudergesprek. Dat
kan iemand van het zorgteam zijn of een externe deskundige. We vinden
het belangrijk, dat ouders de extra hulp en aandacht voor hun kind kritisch
volgen en meedenken over het door de leerkracht of derden voorgestelde
hulpprogramma.
Wellicht dat, in overleg met de leerkracht/intern begeleider, kan worden
besloten ook in de thuissituatie gerichte hulp te bieden. Afstemming met
datgene wat op school plaatsvindt is dan een belangrijke voorwaarde.

4.11 Plusklas
De scholen binnen Brede School De Drait, OBS De Meander en de PCBO De
Voorde, verzorgen in principe goed onderwijs aan de kinderen. Zij trachten
zo veel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
Er zijn echter kinderen met een bovengemiddelde intelligentie binnen
beide scholen, die een zodanig brede belangstelling hebben en op een
zodanig specifiek denkniveau functioneren, dat in de klas niet datgene kan
worden aangeboden wat deze groep kinderen nodig heeft. Wanneer deze
groep kinderen niet op maat bediend wordt, kan onderpresteren en/of
uitval een mogelijk gevolg zijn.
Brede School De Drait biedt daarom door middel van twee plusklassen,
vanaf groep 3, deze groep kinderen een specifiek programma aan, gericht
op leren leren, leren denken en leren leven.
Er wordt gewerkt met het activeren van de hogere denkstrategieën uit de
taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren), het ontwikkelen
van executieve functies zoals plannen, organiseren, doorzetten,

(zelf)reflectie, doelgericht gedrag, omgaan met perfectie/faalangst en
samenwerken.
De Meander Klaar voor nu en de toekomst

31

Schoolgids obs de Meander 2021-2022
Gezamenlijk project, filosofie, raadsels, werken met een eigen Persoonlijk
Ontwikkeling Plan, leren over hoe hersenen werken, een presentatie
verzorgen en daarbij werken met een stappenplan, schaken, een vreemde
taal leren, museumbezoek, onderwerpen uit de actualiteit, leren
debatteren etc.
.

4.12 Tijdspad extra ondersteuning

In het volgen van de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van
een leerling kunnen er aanwijzingen ontstaan waarbij de leerkracht
ondanks de extra geboden ondersteuning (zie paragraaf 4.7) de hiaten
t.a.v. bovengenoemde aspecten niet kan overbruggen.
Samen met de intern begeleider wordt de leerling in beeld gebracht in de
zgn. leerlingbespreking. Zo kijkt men samen of de leerkracht nog op een
andere wijze tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van deze
leerling, of dat er een advies dient te worden ingewonnen bij externe
deskundigen, waarbij ook meegenomen wordt dat er een andere vorm van
onderwijs tot de mogelijkheden kan behoren, mocht dat beter aansluiten
bij de leerling.
U als ouder(s)/verzorger(s) wordt in dit besluit meegenomen en geeft daar
eerst toestemming voor.
Voordat er een advies wordt gegeven om een leerling door te verwijzen
naar het SBO of naar het SO is er eerst door diverse partijen zorgvuldig
gekeken en gemonitord naar de effecten van de extra ondersteuning voor
de leerling. Een deel hiervan is beschreven in paragraaf 4.7. Omdat de
volgende 4 stappen als onderbouwing gelden voor een SBO of SO advies
worden ze hieronder genoemd:
De leerling gaat in samenwerking met de ouders en de leerkracht werken
aan doelen die vastgelegd zijn in een zgn. werkplan. Dit werkplan kan

gelden voor sociaal-emotionele ontwikkelingspunten en/of kan gelden
voor hiaten op cognitief gebied ten aanzien van een aantal vakken.
Dit werkplan wordt aan de ouders en leerling voorgelegd en ondertekend
en na max. 8 weken volgt er een evaluatie. Het werkplan kan 1x verlengd
worden wanneer blijkt dat de hierin genoemde extra ondersteuning nog
niet genoeg resultaat heeft opgeleverd. Blijven de vragen bestaan omtrent
de geconstateerde hiaten in bovengenoemde ontwikkeling, ondanks de
extra steun aan de leerling, dan kan er in overleg een besluit genomen
worden om een psychodiagnostisch onderzoek te laten verrichten door een
orthopedagoog, die verbonden is aan onze school middels het Preventie
Advies Team.
Dit kan ook een aanvullend onderzoek zijn op een eerder afgenomen
onderzoek. Zowel de school als de ouders/verzorgers dienen daarvoor een
gezamenlijk verzoek in, waarin de hulpvraag door beiden is geformuleerd
in het belang van de ontwikkeling van de leerling.
Dit is stap 3.
• De IB licht vervolgens het Kernteam in die meedenkt in
onderwijskundige ontwikkelingen en ook toestemming dient te verlenen
voor de dekking van de kosten die dit onderzoek met zich meebrengt. De
bevindingen uit het onderzoek worden door de orthopedagoge, de intern
begeleider in aanwezigheid van de leerkracht, besproken met de
ouders/verzorgers.
Er komt een terugkoppeling van de bevindingen naar het Kernteam door de
intern begeleider. Naar aanleiding hiervan wordt er middels een
vervolgtraject vormgegeven aan de optimale ontwikkeling van de leerling
met de handvatten die het onderzoek hiervoor geeft.
Eén van de mogelijkheden die de resultaten uit een psychodiagnostisch- of
aanvullend onderzoek kan geven, is dat de leerling zodanig begaafd is dat
er van hem/haar niet verwacht kan worden dat hij/zij het eindniveau van
groep 8 kan behalen. Dit is stap 4 in het traject.
• De school gaat, in het geval van bovenstaande, over tot het maken
van een ontwikkelingsperspectief, waarin de ontwikkeling tot het einde van
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groep 8 wordt gepland op het niveau waarvan het onderzoek heeft
aangetoond dat de leerling dit kan behalen. Dit betekent in de praktijk dat
voor max. 2 vakken er een eigen niveau voor de leerling gaat gelden,
zodanig passend dat de uitstroom aan het einde van groep 8 zo hoog
mogelijk kan zijn, minimaal eindniveau groep 6.
Wanneer doet blijken dat een leerling voor meer dan 2(3) vakken een eigen
leerlijn moet volgen, dan volgt er een advies vanuit de school om een
andere vorm van onderwijs aan te bieden aan de leerling. Te denken valt
dan aan SBO.
• Het OPP voor 1 of 2 vakken wordt aan de ouders voorgelegd en
wordt ieder schooljaar tussentijds met de ouders geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. In dit OPP worden de te behalen doelen omschreven, de
materialen die hiervoor nodig zijn en de ondersteuning geboden door de
leerkracht en/of door een andere deskundige. Wanneer de leerling echter
gedurende een schooljaar onder de afgesproken norm functioneert
waardoor er geen minimale uitstroom op eindniveau groep 6 kan worden
gehaald, wordt stap 5 ingezet en gaat de school in gesprek met de ouders
over een andere vorm van onderwijs. Dit laatste kan ook gelden wanneer
de leerling op sociaal-emotioneel terrein dusdanig blokkeert dat hij/zij niet
in staat is zich te houden aan de groeps- en schoolregels.
In bovengenoemde gevallen (uitstroom beneden niveau eind groep 6;
sociaal-emotioneel disfunctioneren; eigen leerlijn voor meer dan 2 (3)
vakken) besluiten de school en de ouders in overleg om een andere vorm
van onderwijs voor de leerling te zoeken.
Hiervoor maakt de intern begeleider een aanvraag gereed, die samen met
het dossier wordt gestuurd naar de commissie van toelating.
De ouders ondertekenen dit dossier voordat het opgestuurd wordt. De CvT
beslist aan de hand van het dossier waarin alle bovenstaande 4 stappen zijn
vastgelegd (de genomen maatregelen, de evaluaties en de behaalde
resultaten) voor welk type onderwijs de leerling in aanmerking komt.
Mochten de ouders zich niet in dit laatste besluit niet kunnen vinden, dan
volgt er een gesprek in aanwezigheid van de directeur van de school. Het
hele geschetste traject in de 4 stappen zoals voornoemd wordt dan
doorgenomen.
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Wanneer hierin blijvend verschillende zienswijzen zijn t.a.v. het
vervolgonderwijs voor de leerling, dan volgt er een gesprek in aanwezigheid
van de bovenschoolse onderwijskundige van OPO Furore.
Leiden deze 2 gesprekken niet tot een gezamenlijke en gedeelde conclusie,
dan kunnen ouders kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen *).
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen, met veel kennis en
ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een
ondersteuningsvraag, een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies
geven over een passend aanbod voor het kind. Ook kan de school besluiten
om de tegengestelde meningen voor te leggen aan de bovenschoolse
directeur; er volgt dan een gezamenlijk gesprek waarin de beide
zienswijzen naast elkaar worden gelegd.
*) Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl

4.13 Carins (voorheen gebiedsteam)
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid,
wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om
met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede
vriend(in), maar ook bij het Gebiedsteam Carins, kortweg het Carins.

Voor wie?
Voor de gemeente voert Carins de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en de deel (schuld & financiën) van de participatie
wet uit. Carins helpt en ondersteunt alle inwoners van 0 tot 100 jaar, die
hulp of ondersteuning nodig hebben op deze gebieden en dat zelf niet
kunnen organiseren.
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Met het Gebiedsteamlid een passend antwoord zoeken!
Bij het Carins ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies
krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De
medewerkers van Carind zijn er voor vragen van kinderen, ouders en
leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We
kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor
het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden.
Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden,
opgroeien en gezondheid. De medewerkers van Carinns bieden hulp en
zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch
bereikbaar, soms op school aanwezig en kunnen in overleg ook bij je thuis
langskomen.

Meer informatie en contact
Meer informatie kunt u vinden op de website van Carins.

Carins
Moleneind ZZ 95, 9203 ZX Drachten
Telefoon: 088-50 65 400
E-mail: contact@carins.nl
Website: www.carins.nl
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4.14 Verwijsindex
De invoering van de verwijsindex is landelijk verplicht. Er zijn in onze
gemeente veel instanties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.
De verwijsindex zorgt ervoor dat de professionals van deze instanties van
elkaar weten wie er betrokken is bij de zorg voor je kind. Het systeem zorgt
voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en voor overzicht,
samenwerking en goede afspraken onderling. Hierdoor hoef je als ouder
niet meer iedere keer opnieuw je verhaal te vertellen. Ook voorkomt de
verwijsindex dat er twee of drie verschillende professionals in je gezin
komen, die dit van elkaar niet weten.
Het idee achter de verwijsindex is dan ook: één kind, één gezin, één
plan!

Is de verwijsindex wel zorgvuldig?
De naam van je kind blijft niet voor altijd in de verwijsindex staan. Als het
allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van het kind na twee jaar
definitief uit het systeem. Buitenstaanders kunnen de verwijsindex niet
inzien.
De melding is alleen beschikbaar voor professionals die daarvoor de
rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng
op gecontroleerd, want je kind heeft recht op privacy.
Meer informatie vind je op www.verwijsindexfryslan.nl
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5.2 Wijze van vervanging

In tegenstelling tot vroeger is het niet meer zo, dat steeds dezelfde
leerkracht voor een groep staat. Op De Meander werken veel parttimers;
zij geven samen met een andere leerkracht les aan een groep. Bij ziekte,
verlof of studie probeert de school zoveel mogelijk eigen (parttime)
leerkrachten of vaste vervangers in te zetten. Dit is echter niet altijd
mogelijk, omdat de vervanging centraal via ‘stichting OPO
Furore/Adenium’ wordt gecoördineerd en we zodoende afhankelijk zijn
van het aanbod. Op dit moment is er een tekort aan invallers. Als er geen
invaller beschikbaar is, dan wordt op de eerste dag de groep verdeeld. De
dagen daarna zijn we helaas genoodzaakt via toerbeurt een groep naar
huis te sturen.

5.3 De bereikbaarheid van de leerkrachten en directie

5. Het personeel en de stagiairs
5.1 Inleiding

Op de Meander werken in totaal ongeveer 30 personeelsleden, te weten
een directeur, een teamleider, ca. 25 groepsleerkrachten (waaronder een
intern begeleider, twee vakspecialisten en een ICT-coach),
onderwijsassistenten, ICT, een conciërge / onderhoudsmedewerker, een
vakleerkracht gym, leerkracht godsdienstonderwijs en leerkracht
humanistisch vormingsonderwijs.
De laatste twee vakleerkrachten geven alleen les in de groepen 7 en 8.
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De meeste leerkrachten zijn dagelijks vanaf 8.00-16.30 uur op school
aanwezig. Een aantal leerkrachten blijft na genoemde eindtijden op
school, om het werk van de kinderen te corrigeren en de lessen voor te
bereiden. Anderen nemen het werk van de kinderen mee naar huis om het
daar te corrigeren en bereiden thuis hun lessen voor. Indien u een gesprek
wilt voeren met een leerkracht is dat altijd mogelijk. Tijdens de
inloopmomenten van 8.15-8.30 uur is de leerkracht in het lokaal aanwezig
en kunt u bij hem of haar terecht met korte vragen; voor uitgebreidere
gesprekken zal hij/zij een afspraak met u maken.
De directeur en teamleider zijn, evenals de leerkrachten, altijd bereid tot
het beantwoorden van uw vraag of het voeren van een gesprek. Omdat zij
door de vele overlegmomenten niet altijd op school aanwezig zijn, kunt u
het beste met hen een afspraak maken via de mail of telefonisch.

5.4 Onderwijsondersteunend personeel

Op de Meander zijn drie personeelsleden aangesteld die ondersteunende
werkzaamheden verrichten. Dit zijn: de conciërge, de onderwijsassistent
en de medewerker ICT. De conciërge is een deel van de week aangesteld
en verricht niet alleen werkzaamheden voor De Meander, maar ook voor
de andere organisaties in de Brede School.
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De onderwijsassistent begeleidt in de groep, de kinderen individueel of
groepjes kinderen voor extra ondersteuning.

5.5 Kinderopvang in de Brede School

In het hart van de Brede School is het kinderdagverblijf SmallSteps de
Wirrewar gevestigd. SmallSteps Wirrewar heeft verschillende groepen:
 Groepen voor kinderen van 4 tot 7 jaar
 Groepen voor kinderen van 7 en 8 jaar
 Groeprn voor kinderen van 8 tot 12 jaar
Dat betekent dat kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar dagelijks welkom zijn
in de groepen Oki Doki, Ieniemienie of Olleke Bolleke. De groepen grenzen
aan een ruime speelhal, waar met slecht weer gespeeld kan worden. Ook
buiten is voldoende speelruimte op het ruime en gezellige speelterrein met
vele speeltoestellen. Kinderdagverblijf de Wetterblom is een meertalig
kindercentrum. Dat betekent dat er zowel Fries als Nederlands wordt
gesproken. Er wordt zodoende veel aan taalontwikkeling gedaan.
Buitenschoolse opvang de Wirrewar is ruim en overzichtelijk ingedeeld. De
locatie heeft vier ruimtes waar de kinderen opgevangen worden. Op de
eerste verdieping zijn de groepen Mallemok en de Tovertuin gevestigd.
Hier vindt u de opvang van de 4-8 jarigen. De groepen bestaan uit max. 20
kinderen per groep, op drukke dagen wordt nog een extra groep
opgevangen in de Crearuimte voor kinderen van 7 jaar en ouder.
Beneden is de Petteflet voor de 8+ groep gevestigd. Tevens maakt
SmallSteps Kinderopvang gebruik van de faciliteiten binnen de Brede
School De Drait, zoals bijvoorbeeld de computerruimte, de speellokalen
en het handenarbeidlokaal. In de speellokalen worden de workshops Sport
& Spel gegeven.
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5.6. De begeleiding en inzet van stagiairs
Jaarlijks biedt de school plaats aan studenten van de PABO (Pedagogische
Academie voor Basis Onderwijs). Zij moeten gedurende enkele weken
opdrachten uitvoeren in verschillende groepen. De groepsleerkracht is bij
deze opdrachten altijd aanwezig en blijft eindverantwoordelijk.
Vierdejaars studenten van de PABO worden LIO (Leraar In Opleiding)
genoemd. Deze studenten hebben hun opleiding bijna afgerond en moeten
een half of een geheel schooljaar zelfstandig lesgeven aan een groep. De
LIO is gedurende deze periode, samen met de vaste leerkracht,
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.
Tevens begeleidt de school stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs.
Zij volgen de opleiding voor onderwijsassistent, administratief
medewerker, ICT-medewerker of voor sportinstructeur (CIOS) aan één van
de ROC’s (Regionale Onderwijs Centra) in Friesland.
Om aan stagiairs en studenten kwaliteitseisen te stellen heeft de school in
haar stagebeleidsplan*) omschreven aan welke kwaliteitseisen studenten,
stagiairs en opleidingsinstituten moeten voldoen, wat de school van de
stagiairs verwacht en wat de stagiairs van de school mogen verwachten.
Van belang is ook, dat studenten en stagiairs zich moeten realiseren
werkzaam te zijn in een Brede School. Dit houdt in, dat zij gedurende hun
stageperiode actief moeten deelnemen aan een aantal Brede School
activiteiten. De inzet en coördinatie van de stagiairs en de contacten met
de opleidingsinstituten wordt verzorgd door de stage-coördinator.

5.7. Scholing van het personeel

Om de tegenwoordige ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen
bijhouden is scholing een ’must’. In het schoolplan staat welke
ontwikkelingen binnen de school in de jaren 2021-2022 gepland staan.
Het kernteam van de school stelt jaarlijks een jaarplan op, waarin de
ontwikkelingen van de school in dat bewuste jaar nauwkeurig staan
omschreven en waarbij wordt aangegeven welke scholing daarbij
noodzakelijk is.
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In het schooljaar 2021-2022 staan een aantal teamtrainingen centraal,
onder andere:
 De opleiding bedrijfshulpverlening voor leerkrachten
 ICT en Snappet training.
 Klassenplan
 Teamontwikkeling, werken aan coöperatieve cultuur
Enkele personeelsleden volgen in 2021-2022 een individuele scholing.
Kortom, we staan dit schooljaar niet stil en realiseren ons dat we, door
een permanente ontwikkeling van het personeel, onze missie Klaar voor
nu en de toekomst meer dan waar kunnen maken.

6. De ouder(s)
6.1. Het belang van betrokkenheid van ouders

Opvoeden van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
ouders en de school. De school is in eerste instantie verantwoordelijk voor
het ‘leren’ van de kinderen, maar ook voor andere problemen met
betrekking tot uw kind kunt u bij ons terecht. We zullen trachten u daarbij
zo goed mogelijk te helpen. Op De Meander zijn we van mening dat ouders,
kind en school samen moeten werken, ieder vanuit zijn of haar
deskundigheid. De school hecht daarom grote waarde aan een open
communicatie tussen de ouders, de kinderen en de school.
Als u problemen signaleert ten aanzien van uw kind, willen we graag dat u
dit zo spoedig mogelijk meldt aan de eigen leraar. De leraar zal deze
problematiek serieus oppakken en trachten een en ander zo goed mogelijk
op te lossen. Uiteraard zal de leraar op zijn beurt u zo snel mogelijk op de
hoogte houden van problemen die hij of zij als school signaleert.

6.1.1 Tevredenheidspeiling ouders en onderzoek naar sociale
veiligheid leerlingen.

In de klankbordgroep wordt met ouder(s), verzorger(s) gesproken over
allerlei onderwerpen. De tevredenheid van ouders is elk overleg gesprek
van onderwerp.
Op maat worden er enquêtes uitgeschreven om de mening van ouders te
peilen. De uitkomsten uit de klankbordgroep en de enquêtes vormen,
samen met de wensen en onderwijskundige ideeën van het schoolteam en
de medezeggenschapsraad, de basis voor het opstellen van het nieuwe
jaarplan. Hierin beschrijft de school de jaarlijkse beleidsvoornemens en
uitvoering.
Tevens vindt ieder schooljaar een enquête plaats met ouders van de
kinderen die de school verlaten, waarin, naast een aantal administratieve
zaken, uitdrukkelijk gevraagd wordt naar de tevredenheid van de ouders
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met betrekking tot de school en schoolorganisatie. De uitkomsten van deze
gesprekken spelen eveneens een rol bij de beleidskeuzes en ontwikkeling
van de school.

6.2 Informatievoorziening aan ouders

Direct na iedere zomervakantie plant de school een startgesprek waarbij
ouders en kinderen worden uitgenodigd. (De startgesprekken met de
ouders van de groepen 1-2 vinden alleen met de ouders plaats. De kinderen
uit de groepen 3 sluiten na de kerst aan bij de gesprekken.)
Het startgesprek is bedoeld om met ouders, kind en leraar afspraken te
maken over de inzet van het kind gedurende het schooljaar.
Daarna plant de leerkracht minimaal twee gesprekken voor in het
schooljaar. We plannen deze gesprekken op maat.
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school informatieavond. Op
deze avond informeren de leraren u over de verschillende vakken en de
geplande activiteiten in de groep. Tevens lichten zij u in over de wijze
waarop de instructie en de extra hulp in de klas vorm krijgt. Op zo’n avond
krijgt u ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen.
Een aantal keer per jaar wordt er een open uurtje voor alle ouder(s),
verzorger(s) en op aanvraag andere belangstellenden georganiseerd. Op
deze momenten kunnen de bezoekers verschillende lessen bijwonen en
het gehele gebouw bekijken.
Informatie en nieuws met betrekking tot de school of schoolorganisatie
wordt verstrekt door middel van het ouderportaal van Parnassys, (Parro)
een maandelijkse nieuwsflits, via de website, middels de facebookpagina,
instagrampagina van de school en per mail. Hierbij is de verstrekking van
up-to-date mailadressen van de ouders van groot belang.
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6.2.1 Informatievoorziening aan gescheiden ouders en aan derden

Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun
kind. Dat is ook het uitgangspunt op De Meander. Er zijn echter wel
verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere.
Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te
maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.
Of beide ouders automatisch door school worden geïnformeerd over hun
kind hangt af van het feit of zij het ouderlijk gezag hebben. Voor ouders
die gehuwd zijn geweest hebben beide ouders in principe allebei het
ouderlijk gezag.
In de situatie dat ouders niet gehuwd zijn geweest of nooit bij elkaar
hebben gewoond, krijgt de moeder automatisch -van rechtswege- het
ouderlijk gezag over haar kind(eren). De vader kan in deze situatie -via
een eenvoudige procedure- het ouderlijk gezag ontvangen, mits de moeder
toestemming geeft. Indien de moeder geen toestemming geeft, kan de
vader middels een gerechtelijke procedure het ouderlijk gezag aanvragen.
Heeft een ouder niet het ouderlijk gezag over het kind, dan heeft hij of zij
wettelijk gezien wel recht op informatie over het kind. Wel dient hij het
kind erkend te hebben (dit is alleen bij de vader van toepassing). Hij of zij
moet de school echter zelf om informatie vragen.
Ook krijgt hij of zij alleen maar informatie over belangrijke feiten en
omstandigheden, zaken die van wezenlijke invloed zijn op het welzijn en
de vorderingen van het kind.
Soms komt het voor dat een ouder (tijdelijk) ontheven is uit het ouderlijk
gezag en dat de rechter beslist dat hij of zij ook geen recht heeft op
informatie over haar/zijn kind.
Bij de contactgesprekken en bij informatieavonden vinden wij het van
groot belang dat beide ouders aanwezig zijn. Kinderen, waarvan de ouders
gescheiden zijn, krijgen een dubbele uitnodiging, waarin beide ouders
gelijktijdig voor het gesprek worden uitgenodigd. Beide ouders krijgen op
deze wijze dezelfde informatie over hun kind.
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Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of ze beiden aanwezig zijn,
of dat de keus wordt gemaakt dat een van de ouders het gesprek met de
leerkracht voert.

De oudervereniging heeft het onderstaande takenpakket:


6.3 Inspraak
De ouders op onze school zijn vertegenwoordigd in verschillende organen,
de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging (OV), die allebei
een afgebakend takenpakket hebben. Uiteraard functioneren de
oudervereniging en de medezeggenschapsraad niet los van elkaar. De
voorzitters van beide raden overleggen regelmatig met elkaar en met de
directeur. De vergaderingen van de MR en de OV zijn openbaar en kunnen
door alle ouders worden bezocht. De MR stelt ouders in de gelegenheid
om, een kwartier voor aanvang van elke vergadering, vragen te stellen
over het beleid van de school.






Tevens is er een klankbordgroep, hierin zitten een aantal ouder(s),
verzorger(s) waarmee we sparren over verschillende onderwerpen.

6.3.1 De ouderraad

De oudervereniging (OV) bestaat uit maximaal vijftien leden. De leden van
de oudervereniging worden voor een zittingsperiode van drie jaren
gekozen. De verkiezingen vinden voor de zomervakantie plaats. U krijgt
tijdig schriftelijk bericht over de wijze waarop de verkiezingen zullen
worden georganiseerd. De oudervereniging maakt een jaarverslag, waarin
de activiteiten van de vereniging en een financieel overzicht van de
inkomsten en uitgaven staan omschreven. In een openbare vergadering
wordt het verslag ter goedkeuring gepresenteerd aan de ouders.
De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Elk schooljaar zal na de aanstelling van de nieuwe
leden een taakverdeling worden gemaakt. Naast de al genoemde taken als
voorzitter, secretaris en penningmeester wordt vastgesteld wie zitting
gaat nemen in een projectgroep (Kerst, Sinterklaas etc.).
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De oudervereniging organiseert en financiert, in samenwerking
met het team van De Meander, een aantal vaste seizoensactiviteiten. Zoals het boekenweekproject, het Sinterklaasfeest,
de Kerstmaaltijd, de voorleesweken, het midzomerfeest, de open
dag Brede School en de avondvierdaagse. Voor deze evenementen
worden elk jaar activiteitencommissies ingesteld, bestaande uit
team- en OV-leden.
De oudervereniging coördineert de ouderhulp bij festiviteiten.
De oudervereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiën van het schoolfonds. De penningmeester van de
oudervereniging zorgt, in samenwerking met de school, voor de
inning van de ouderbijdragen en draagt zorg voor de begroting en
de financiële verslaglegging.
De oudervereniging adviseert de medezeggenschapsraad bij de
jaarlijkse bepaling van de hoogte van de ouderlijke bijdrage. De
medezeggenschapsraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor het
vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage en stemt hier wel
of niet mee in. Desgewenst kan de oudervereniging het beheer van
de financiën onderbrengen bij een extern administratiekantoor.
De oudervereniging functioneert ook als ‘klankbord’ voor de ouders
of verzorgers van de kinderen. Vragen, opmerkingen, suggesties
kunnen via de oudervereniging aan het team, de directie en aan de
medezeggenschapsraad worden doorgegeven

6.3.2 De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft aan elke school de
verplichting voor een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Deze MRraad staat gelijk aan de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Verder
staat in de WMO precies beschreven hoe de MR is samengesteld en welke
bevoegdheden deze raad heeft.
Voor De Meander betekent dit, dat in de raad vier ouders en vier
personeelsleden zitting hebben.
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Een directielid is, namens het bestuur, op uitnodiging van de MR aanwezig
om het ontwikkelde schoolbeleid uit te leggen en te verdedigen of om
mededelingen te doen omtrent de beleidsuitvoering of schoolorganisatie.
De medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met beleidsmatige
zaken rond de school. Het bevoegd gezag, de stichting ‘OPO Furore’ en de
schoolleiding, zijn bij wet verplicht aan de MR in een aantal gevallen
instemming te vragen en in andere gevallen advies in te winnen. MR-leden
zitten in de raad zonder last of ruggenspraak en vertegenwoordigen het
algemeen belang van de school.
Bij zaken die niet alleen onze school aangaan, bijvoorbeeld verbetering van
de kwaliteit van onderwijs in geheel Smallingerland en Tytsjerksteradiel of
de problemen rond vervanging van onderwijzend personeel bij ziekte, zijn
de instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid doorgegeven aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De zittingsduur voor de medezeggenschapsraad bedraagt drie jaar, met de
mogelijkheid van herverkiezing voor steeds een volgende periode van drie
jaar.
Jaarlijks treedt volgens een rooster van aftreden een lid of enkele leden
van de raad af. De verkiezingen voor de MR vinden, evenals de verkiezingen
voor de oudervereniging, voor de zomervakantie plaats. U krijgt tijdig
schriftelijk bericht over de wijze waarop de verkiezingen zullen worden
georganiseerd.

6.4.1 Vrijwillige Ouderverenigingsbijdrage

De oudervereniging vraagt u jaarlijks om een vrijwillige bijdrage. De
bijdrage in het schooljaar 2020-2021 bedraagt waarschijnlijk €55,- per
kind. De ouderbijdrage wordt, bij voorkeur met behulp van een eenmalige
machtiging, in tien maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening
afgeschreven. Ouders die niet via een machtiging wensen te betalen
ontvangen een acceptgiro voor het gehele bedrag.
Aan het begin van het schooljaar wordt de bijdrage definitief vastgesteld.
Uw ouderbijdrage wordt gebruikt voor de volgende activiteiten:
• De aanschaf van Sinterklaascadeautjes en het uitdelen van
traktaties in alle groepen.
• Het bijwonen van het Sinterklaassprookje.
• De inkopen voor de kerstmaaltijd en het voorleesontbijt.
• Het uitdelen van traktaties bij sporttoernooien.
• De bekostiging van het afscheid van groep 8.
• De bekostiging van het eindejaarsfeest.
• Het lidmaatschap van de Vereniging van Openbaar Onderwijs
(VOO).
• Het bekostigen van de schoolreizen en de schoolkampen.
• Het financieren van de feestelijke projectafsluitingen.

6.4.2 Gemeentelijke schoolzwembijdrage

Voor het schoolzwemmen in de groepen 3 en 4 vraagt de gemeente
Smallingerland een eigen verplichte gemeentelijke bijdrage van € 23,- per
kind (dit bedrag kan komend schooljaar verhoogd worden).

6.4 Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage om diverse
activiteiten te kunnen bekostigen. In de volgende paragrafen vindt u een
overzicht van de jaarlijkse kosten.
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6.4.3 Bijdrage sport- en naschoolse activiteiten

Voor het meedoen aan de naschoolse sport en overige naschoolse
activiteiten kan de school een eigen bijdrage vragen.
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6.4.4 Problemen met betalen van de ouderbijdragen

Als u in verband met de hoogte van uw inkomen niet in staat bent de
ouderbijdragen te voldoen, kunt u in overleg met het kernteam of de
penningmeester van de oudervereniging een regeling treffen.

6.4.5 Schade ontstaan op school
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan
tijdens schooluren.

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de
school.
7.1 Inleiding

Het onderwijs was, is en zal steeds in beweging blijven. We leven in een
dynamische tijd en in een dynamische maatschappij. Dit betekent dat er
voortdurend nieuwe eisen aan het onderwijs worden gesteld. Terwijl wij
ons bezighouden met vernieuwingen, moet de dagelijkse onderwijspraktijk
gewoon doorgaan. We kiezen daarom op de Meander voor een planmatige
en pragmatische aanpak van de onderwijsvernieuwingen, waardoor de
resultaten direct in de praktijk zichtbaar zijn. De beleidsvoornemens voor
een periode van vier jaar (van 2020-2024) zijn omschreven in het
schoolplan*). Het jaarlijkse resultaat van de beleidsuitvoering publiceert
de school in een jaarverslag*). Het jaarverslag vormt, samen met een
aantal analyse-instrumenten, de basis voor het jaarplan*) van de school,
waarin de exacte plannen en doelen voor een kalenderjaar zijn
beschreven.

7.2 De activiteiten ter verbetering van het onderwijs

Het kernteam stelt ieder jaar, in overleg met het team en met instemming
van de MR, een jaarplan op. In dit plan wordt de onderwijskundige en de
financiële beleidsuitvoering met betrekking tot de onderwijsvernieuwing
op De Meander voor een geheel kalenderjaar beschreven.
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De belangrijkste ontwikkeldoelen in het schooljaar 2021-2022 zijn:
 De openbare gedachte uitgedragen wordt.
 Er actief binnen het Brede Schoolproces geparticipeerd wordt, waarbij
een doorgaande pedagogische en vakdidactische leerlijn en een
professionele dagopvang de speerpunten vormen van het beleid. Op weg
naar een IKC.



Er een duidelijke interne en externe communicatie–pr is, waarbij er o.a.
gebruik gemaakt wordt van een ouderportaal. Verder ontwikkelen van prmateriaal.




Er binnen het team een coöperatieve cultuur aanwezig is.
Er goed onderwijs Er een prettig pedagogisch klimaat heerst. De
Kanjertraining wordt structureel gebruikt.



gegeven wordt middels de PDCA-cyclus, het versterken van het
didactisch handelen en dat de opbrengsten op orde zijn. Er worden hoge
verwachtingen uitgesproken. Invoering Klasseplan.




Zelfstandig werken herijken. Invoering Klasseplan.



De ouderbetrokkenheid versterkt is door o.a. de driehoek leerling
– ouder – school structureel te gebruiken.



Vanuit de 21e eeuwse vaardigheden er keuzes gemaakt zijn hoe de school
onderzoekend. ontdekkend en ontdekkend leren vorm wil gaan geven.
Keuze nieuwe methode.



Om de verwijzing naar het voortgezet onderwijs te optimaliseren
meedoen aan het project ‘Kansrijke Overstap



Optimalisering van de borging in Share Point.

Het inzetten van Snappet als middel wordt verder en verdiept om
gepersonaliseerd leren vorm te geven. Invoering devices.

Aan het eind van het schooljaar stelt de directeur een jaarverslag op,
waarin de opbrengsten van het beleid zijn omschreven. Het jaarverslag
vormt tezamen met evaluaties in team en MR en de inhoud van het
schoolplan, het uitgangspunt voor het beleid in het volgende kalenderjaar.
Aan het jaarplan voegen we dit jaar het NPO-plan toe. Het NationaalPlan-Onderwijs heeft tot doel om de komende twee jaar de coronainvloeden weg te werken. Op de Meander worden de middelen o.a. ingezet
voor groepsverkleining, extra ondersteuning door onderwijsassistent in de
groep , remedial teaching, Kanjertrajecten, materiaal en scholing.
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7.3 Contacten met andere scholen en instellingen

Als een organisatie zich ontwikkelt, kan deze dat niet zonder de hulp van
andere instanties. De school maakt hierbij gebruik van een uitgebreid
netwerk. De Meander werkt in de gemeenten Smallingerland en
Tytsjerksteradiel samen met alle andere openbare bassischolen en de
speciale basisschool. De directieleden van deze scholen vergaderen
maandelijks over het onderwijsbeleid binnen de stichting.
Eenmaal in de vier weken vindt er binnen de Brede School een overleg
plaats op managementniveau. In dit managementteam (MT) Brede School
worden beleidsvoornemens opgesteld ter bevordering van de
samenwerking tussen de participanten en ter versterking van de Brede
School gedachte. De beleidsvoornemens worden vervolgens uitgewerkt
door een aantal werkgroepen.
Beide Brede Scholen in Drachten hebben zich verenigd in een coöperatie.
Het dagelijks bestuur besta
at uit een onafhankelijke voorzitter, de directeur/bestuurder van OPO
Furore, van PCBO Smallingerland en van MOS. Het bestuur behartigt de
dagelijkse bestuurlijke gang van zaken van beide Brede Scholen in
Drachten. Waarschijnlijk zal deze organisatiestructuur binnenkort gaan
wijzigen.

De Meander ressorteert onder de holding Adenium. Alle schoolbestuurlijke
zaken worden door de CVB van de holding en/of door de medewerkers van
het servicebureau afgehandeld.

De gemeente Smallingerland, sector onderwijs
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen.
Tevens is zij verantwoordelijk voor naleving van de leerplichtwet.

Onderwijsbureau Meppel
Onderwijsbureau Meppel verzorgt, in opdracht van de stichting OPO
Furore, de personele-en salarisadministratie van de school. Ook houdt het
kantoor de scholen op de hoogte van de recente ontwikkelingen en
veranderde wetgeving in het onderwijs.

De PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs)
De PABO voorziet de school van studenten en organiseert een aantal
nascholingscursussen voor groepsleerkrachten.

De ROC’s in Friesland (Regionale Opleiding Centra)
De ROC’s in Friesland, ’Friese Poort’ en ’Friesland College’, leveren ieder
jaar stagiairs van de opleiding onderwijsassistent en CIOS.

De bibliotheek
Binnen de Brede school is afgelopen jaar een eigen bibliotheek opgebouwd
met aantrekkelijke boeken op elk niveau. De kinderen kunnen hier hun
boeken lenen. We vinden het belangrijk om het lezen en het voorlezen
dagelijks bij alle kinderen onder de aandacht te brengen.

7.4 Andere instanties en personen waarmee wordt samengewerkt zijn…
Servicebureau "Holding Adenium”
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GGD Fryslân
Enkele malen tijdens de basisschoolperiode wordt een kind onderzocht door
de schoolarts en/of een verpleegkundige van GGD Fryslân. De onderzoeken
vinden meestal plaats in de groepen 2 en 7. Bijzonderheden worden
overgedragen aan de ouders en de leerkrachten.
In specifieke situaties kan, op verzoek van ouders en leerkrachten, een
extra onderzoek plaatsvinden. De onderzoeken vinden plaats op school en
de ouders worden hierbij uitgenodigd.

De REC scholen (Regionale Expertises Centra) in
Friesland
Een leerling van een reguliere basisschool kan vanuit de REC-scholen
ambulante begeleiding krijgen. Op een REC-school zitten kinderen met een
lichamelijke, verstandelijke of opvoedkundige beperking.
De ambulant begeleider geeft op de basisschool adviezen over de
begeleiding van genoemde kinderen.

OSG Singelland
Eenmaal in de twee maanden vindt er een overleg plaats tussen de
leerkrachten van groep 8 en OSG Singelland. Tijdens dat overleg staat de
overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs centraal en
wordt getracht aan te sluiten op de werkwijze en ervaringen van de
basisschool m.b.t. zelfstandig werken. Het ligt in de bedoeling, dat in de
nabije toekomst een aantal leerkrachten uit het voortgezet onderwijs op
klassenbezoek gaat bij leerkrachten uit de basisscholen. In een volgende
fase zullen leerkrachten uit het basisonderwijs een bezoek brengen aan het
voortgezet onderwijs.

De speciale basisschool ’It Heechhôf’
Indien op de reguliere basisschool niet meer aan de onderwijsbehoefte van
een kind kan worden voldaan, kan worden overwogen om het kind aan te
melden bij speciale basisschool ’It Heechhôf’ (omschrijving
aanmeldingsprocedure in hoofdstuk 4). In deze periode van aanmelding is
er een intensief contact met genoemde school. Ook kunnen vanuit de
speciale basisschool adviezen worden gegeven (ambulante begeleiding) om
een kind op de reguliere basisschool zo optimaal mogelijk te begeleiden.
Het kind kan dan, met aangepaste leerstof en/of begeleiding, op de eigen
basisschool blijven.

De Meander Klaar voor nu en de toekomst

43

Schoolgids obs de Meander 2021-2022

8. De opbrengsten van het onderwijs
8.1 Inleiding

In deze schoolgids willen we u graag inlichten over de kwaliteit en de
resultaten van het onderwijs op onze school. Kwaliteit is echter niet een
objectief begrip, dat eenvoudig meetbaar is. Om te beoordelen of een
school goed of slecht is, kunnen we niet alleen kijken naar het aantal
kinderen dat jaarlijks naar het HAVO of VWO gaat, of naar het aantal
doublures, of naar het aantal kinderen dat wordt verwezen naar het speciaal
onderwijs. Deze aantallen zijn immers mede afhankelijk van de talenten en
de mogelijkheden van de kinderen. Eveneens is de hulp vanuit het gezin
hierbij van invloed.
Op De Meander vinden we dat kwalitatief goed onderwijs wordt bereikt
wanneer ieder individueel kind zich, in een veilige en plezierige omgeving,
optimaal kan ontwikkelen op verstandelijk, motorisch, sociaal-emotioneel
en creatief gebied. Voor het bereiken van dit doel ontwikkelt de school
resultaatgericht beleid. De leerkrachten instrueren en begeleiden, in
navolging van dat beleid, de kinderen optimaal, zodat ze aan het eind van
acht jaar basisschool met gegarandeerd succes de overstap kunnen maken
naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzingsprocedure vanaf groep 7
Om tot een verantwoorde verwijzing naar het voortgezet onderwijs te
komen maakt de school gebruik van de plaatsingswijzer. In deze
plaatsingswijzer worden de resultaten van de toetsen van ons
leerlingvolgsysteem, (de Cito toetsen) van de kinderen vanaf groep 6
geplaatst. Op basis van de resultaten geeft de plaatsingswijzer aan op welk
niveau van het vervolgonderwijs de leerling op dat moment geplaatst zou
worden.
De plaatsingswijzer wordt in de contactgesprekken met zowel de ouders als
de kinderen besproken.
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Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een preadvies voor het
voortgezet onderwijs. De leraren van alle bovenbouwgroepen stellen een
gezamenlijk en eensluidend preadvies op.
In groep 8 vindt de officiële verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaats.

8.2 De resultaten van de leerlingen

De resultaten van de leerlingen worden bepaald door een vijftal
elementen.
• De talenten van de kinderen.
• De ondersteuning vanuit het gezin.
• De vaardigheden, inzet en ontwikkeling van de leerkrachten.
• De manier van lesgeven en het onderwijsaanbod.
• De kwaliteit van de leerlingenzorg.

De talenten van de kinderen
Kinderen verschillen in hun mogelijkheden. De een leert heel snel en
gemakkelijk, een ander heeft meer tijd nodig. We houden op onze school
rekening met de onderlinge verschillen tussen de kinderen, begeleiden de
kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en anticiperen op de
verschillende leerstijlen.

De ondersteuning vanuit het gezin
Het is belangrijk om regelmatig samen met uw kind over school te praten
en op deze wijze te weten te komen wat uw kind op school leert en wat
het lastig vindt. Ook is het van belang om als ouder zelf op de hoogte te
zijn en te blijven, van de zaken die in een schooljaar aan de orde komen
en de ontwikkelingen van uw kind. Dat kan door het bezoeken van de
informatieavonden en de thema-avonden en door regelmatig een gesprek
te voeren met de groepsleerkracht. Soms is het nodig om uw kind thuishulp
te bieden. Het is raadzaam om dit af te stemmen met de groepsleerkracht
van uw kind.
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De vaardigheden, inzet en ontwikkeling van de
leerkrachten
Alle groepsleerkrachten volgen jaarlijks, op schoolniveau, een aantal
bijscholingscursussen. Wat hierbij van groot belang is, dat leerkrachten
kritisch naar hun eigen didactisch en pedagogisch handelen kunnen kijken.
Hierdoor zijn zij in staat om het lesgeven steeds verder te verbeteren en
daardoor het uitgangspunt van de school, voor ieder kind het beste
resultaat, waar te maken. Om het maximale resultaat te bereiken,
overleggen leerkrachten veel met elkaar en met personen vanuit andere
instanties. Hierdoor vindt er afstemming plaats over de manier van
lesgeven, de onderwijsleerinhouden en de klassenregels.

De manier van lesgeven en het onderwijsaanbod
Op de Meander zijn alle oude lesmethodes vervangen door actuele
methodes. Deze methodes maken het mogelijk om kinderen te begeleiden
op hun eigen niveau, die onderdelen extra in te oefenen, waarmee een
kind problemen heeft en bieden voldoende uitdaging voor de meer
begaafde kinderen in de vorm van allerlei verdiepingsstof.
Centraal in de moderne methodieken staat het interactieve onderwijs. Dit
houdt in, dat kinderen niet alleen maar hoeven te luisteren, maar dat ze
zelf of met behulp van anderen actief een probleem moeten leren op te
lossen. Tevens spelen de leerkrachten in op de verschillende niveaus van
de kinderen en komen zij tegemoet aan de verschillende leerstijlen.

De kwaliteit van de leerlingenzorg
De Meander besteedt erg veel aandacht aan de leerlingenzorg. Door het
leerlingvolgsysteem ontdekken we al in een heel vroeg stadium of een kind
problemen heeft met de leerstof of juist extra leerstof aan kan. We kunnen
dus in een zeer vroeg stadium hulp verlenen of een kind extra leerstof
aanbieden. Bij het hulpverlenen kan de groepsleerkracht geassisteerd
worden door onderwijsassistenten, die uw kind en de leerkracht in de eigen
klassensituatie extra instrueren en begeleiden. Tevens schenken we veel
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aandacht aan het sociale gedrag van een kind in de groep en trachten dit
in goede banen te leiden.

8.2.1 Het oordeel van de inspectie

In april 2014 bezocht de inspectie de school. De inspectie was vol lof over
de positieve ontwikkelingen van de school gedurende de laatste vier jaar
en had veel vertrouwen in de nog komende ontwikkelingen. Dit vertrouwen
werd benadrukt door het handhaven van de school in het basisarrangement. Door het plaatsen in het basisarrangement mag de school
laten zien, dat zij de ingezette verbeteringen de komende jaren
zelfstandig en zonder controle van de inspectie weet te implementeren.
De inspectie constateerde tijdens het bezoek nog een aantal
aandachtspunten op het terrein van didactisch handelen en leerlingenzorg.
De school heeft deze punten in de daaropvolgende jaren planmatig
opgepakt.

8.2.2 Cito-eindtoets resultaten

De eindresultaten van de school worden gemeten met behulp van de Citoeindtoets (landelijke eindtoets). Een school scoort voldoende indien de
eindresultaten eens per 3 jaar op of boven het landelijk gemiddelde liggen.

Jaartal
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Aantal
School
Inspectienorm
leerlingen
scores
ondergrens
34 van de 34
532,7
Telt niet mee i.v.m. coronacrisis.
N.B. geen Cito-eindtoets afgenomen i.v.m. coronacrisis.
44 van de 45
536,1
535,1
44 van de 44
535,1
535,1

De Cito-eindtoets liet een aantal jaren een dalende lijn zien. Na een
grondige analyse heeft de school een verbetertraject ingezet wat
afgelopen drie jaar al heeft geleid tot een positief resultaat. De
verwachting is dat de stijgende tendens zich zal voortzetten.
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8.2.3 De uitstroom van groep 8

Wij stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende
voor te zorgen dat elk kind in de voor hem of haar meest geschikte vorm
van voortgezet onderwijs terecht komt. De onderwijsinhoud en de
didactische werkvormen in de groepen 8 zijn daarom specifiek gericht op
datgene, wat het voortgezet onderwijs eist van een kind. Voldoende
achtergrondkennis, een zelfstandige werkhouding en goed kunnen plannen
zijn hierbij een voorwaarde tot succes. In april maken de kinderen uit groep
8 de Cito-eindtoets.
Zodra de toetsuitslag bekend is, wordt deze meegegeven aan het kind en
de ouders. Op grond van de prestaties in de groepen 6 t/m 8 en de wens
van ouder en kind, geeft de leerkracht een advies voor een geschikte school
voor voortgezet onderwijs. De uitslag van de Cito-eindtoets is met
betrekking tot het advies niet bepalend, eerder bevestigend.
Het voortgezet onderwijs maakt voor het aannemen van de leerlingen
gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. Dit is een leerlingvolgsysteem, dat
de prestaties van de kind(eren) vanaf groep 6 t/m 8 volgt en waarbij
voornamelijk gekeken wordt naar de vakken begrijpend lezen, rekenen en
technisch lezen.
Op de site van scholen op de kaart kunt u de uitstroomgegevens bekijken.
Uit schoolanalyse van de opbrengsten van 2019/2020 blijkt dat er sprake
is van een evenwichtige score. Het behaalde resultaat kent ‘positieve
uitschieters’ en geen ‘negatieve uitschieters’. De eindopbrengsten over de
laatste 3 schooljaren voldoen aan de eisen die daaraan door de
onderwijsinspectie worden gesteld.

8.2.4 Kinderen die naar het speciaal (voortgezet) onderwijs gingen
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1
1
1
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Gea Westerhof
Berber van der Woude

l.postma@opo-furore.nl
n.postma@opo-furore.nl
a.posthuma@opo-furore.nl
t.scale@opo-furore.nl
p.uildersma@opo-furore.nl
j.welling@opo-furore.nl
g.westerhof@opo-furore.nl
b.vanderwoude@opo-furore.nl

Onderwijsassistenten
Corina Buis
Jolanda Abma
Chandrika v/d Meulen

c.buis@opo-furore.nl
jolanda.petrusma@opo-furore.nl
chandrika.vandermeulen@opo-furore.nl e-mail: ovmeander@gmail.com

Voorzitter: Margreet Hoekstra
Penningmeester: Sabina Sluiman
Secretaris: Wijna de Haan
Lid: Corrie Adema
Lid: Marieke de Boer
Lid: Jeltsje Boomsma
Lid: Rosanna Choudhury
Lid: Marijke Hooijenga
Lid: Desiree Prins
Lid: Marieke Ytsma

Medezeggenschapsraad (MR)

Vakleerkrachten
Jilles Bakker
Yde Zagema (GVO)
Karin Broers

j.bakker@opo-furore.nl

Oudergeleding
Voorzitter: Jollie Velders
Lid: Marjet Stoker

Onderwijs Ondersteunend Personeel
Corina Buis (administratie)
c.buis@opo-furore.nl
Kor Jan v/d Meer(ICT en conciërge) k.j.vandermeer@opo-furore.nl
Contactpersoon klachtenregeling - vertrouwenspersoon
Tanja Scalé
t.scale@opo-furore.nl
Aandachtsfunctionarissen
Berber v/d Woude
Wimmy Bouma

b.vanderwoude@opo-furore.nl
w.bouma@opo-furore.nl

Lid: Lotte Terpstra
Lid: Cecile Huisman
Personeelsgeleding
oLid: Margriet Kalma
Lid: Pieter Uildersma
Lid: Laura Postma
Lid: Tanja Scalé
e-mail: mr.meander@opo-furore.nl

Leerlingenraad
Worden aan het begin van het schooljaar gekozen.
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Overige adressen

Inspectie van het onderwijs

Carins Smallingerland
Moleneind zz, 9203 ZX Drachten
T 088 50 65 400
M contact@carins.nl
I www.carins.nl
Gemeente Smallingerland
(Leerplicht en lokaal onderwijsbeleid)
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Postbus 10000, 9200 AH Drachten
T 0512-581234
I www.smallingerland.nl
GGD Fryslân
(Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Friesland)
Harlingertrekweg 58,
8913 HR Leeuwarden
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
Schoolarts: mevr. J. de leeuw
T 058-2334334
M j.deleeuw@ggdfryslan.nl
I www.ggdfryslan.nl

T 088-6696000
M info@onderwijsinspectie.nl
I www.onderwijsinspectie.nl
Landelijke Klachten Commissie
‘Woudstede’
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T 030-2809590
M info@onderwijsgeschillen.nl
I www.onderwijsgeschillen.nl
Vertrouwenspersoon
ongewenst gedrag op school
GGD Fryslân - Reintsje Miedema
Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Postadres: Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
T 088-229 95 36
M r.miedema@ggdfryslan.nl
I www.ggdfryslan.nl

Holding Adenium – OPO Furore
Postbus 210, 9200 AE Drachten
T 0512-582600
M info@opofurore.nl
I http://www.opofurore.nl
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Veilig Thuis (voorheen AMK)
(Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Friesland)
Tesselschadestraat 2
8913 HB Leeuwarden
Postadres: Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
T 058-2333777 (land.: 0900-1231230)
I www.bjzfriesland.nl
SWV- Samenwerkingsverband Friesland
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
T 058-2948937
M s.bomas@swvfriesland.nl
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