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Woord
vooraf
SCHOOLGIDS DALTONSCHOOL TANDEM

van alle openbare basis- en voortgezet onderwijsscholen

Graag presenteren wij u onze schoolgids. In deze gids

in de gemeenten Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht en

laten we zien waar Daltonschool Tandem voor staat, op

andere gemeenten in de regio.

welke manier kinderen leren, hoe de sfeer is op school en
op welke manier we werken.

EEN SCHOOLKEUZE MET ZORG

Daarnaast kunt u in onze schoolgids een aantal praktische

Een belangrijk deel van het kinderleven speelt zich af

zaken lezen, zoals de groepsindelingen, de roosters voor

op de basisschool. In acht jaar tijd brengt een kind heel

de gymnastieklessen etc. Een aantal van deze gegevens

veel tijd op school door bij onze juffen en meesters. Een

verandert jaarlijks. Deze gegevens kunt u vinden in

basisschool kiest u dan ook met zorg uit. Wij gaan ervan

de bijlage bij de jaarkalender die we elk jaar uitgeven.

uit dat onze schoolgids voor u een goed instrument is om

Daltonschool Tandem ontwikkelt zich natuurlijk. We

te bepalen of basisschool Tandem een passende school is

zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden ons onderwijs

voor uw kind.

kwalitatief te verbeteren. De schoolgids passen we indien
nodig natuurlijk aan. De meest actuele versie kunt u altijd

UITNODIGING

vinden op de website.

Uiteraard nodigen we u graag uit om een bezoek te
brengen aan Daltonschool Tandem. U kunt hiervoor

OZHW VOOR PO & VO

een afspraak maken met de directeur van Daltonschool

Daltonschool Tandem is één van de vijf openbare

Tandem.

basisscholen van Zwijndrecht die valt onder het bestuur

			

van stichting OZHW voor PO & VO, de Onderwijsgroep

* Waar u in de tekst het woord ouders leest, bedoelen

Zuid-Hollandse Waarden. Deze stichting vormt het bestuur
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wij steeds ouder(s) en/of verzorger(s)/ster(s).

Openbare Daltonschool
Tandem

1

1.1 DALTONSCHOOL TANDEM

Onderwijs gericht op de toekomst!

Daltonschool Tandem is een openbare Daltonbasisschool.

Technologische innovaties vergroten de mogelijkheden

De school heeft één locatie aan de Hoendersekade.

voor onze kinderen. Ons lesprogramma en middelen

Op onze school zitten ongeveer 200 kinderen. We

sluiten hierbij aan.

hebben homogene groepen van groep 3 tot en met 8 en
heterogene groepen van groep 1 en 2.

Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs

		

We sluiten heel goed aan bij het leren op het voortgezet
onderwijs. Onze kinderen beheersen vaardigheden als

1.2 WAAR STAAN WE ALS SCHOOL VOOR?

zelfstandig werken, plannen en zijn vertrouwd met het

Onze leerkrachten hebben een geweldige taak:

maken en plannen van huiswerk.

Zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij
ondersteunen, helpen, stimuleren en motiveren kinderen

Engels in groep 1 tot en met 8

in hun proces van ontwikkeling. Samen met u werken aan

In een steeds internationaler wordende wereld is dat een

de toekomst van uw kind. Hoe mooi is dat?

heel bewuste en logische keuze!

		

1.3 WAT BIEDEN WIJ UW KIND?

1.4 STRUCTUUR EN VEILIGHEID

Daltononderwijs is onderwijs met een PLUS!

Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke structuur.

Ons Daltononderwijs sluit prima aan bij de manier van

Het dagritme en de dag –en/of weektaak biedt kinderen

werken en leren op het voortgezet onderwijs. Kinderen

houvast. Dit kan alleen in een veilige en prettige

moeten naast een goede beheersing van taal, lezen

omgeving. Oog hebben voor elkaars

en rekenen ook andere vaardigheden beheersen om

goede en leuke kwaliteiten is hierbij

succesvol te kunnen zijn in hun vervolgopleidingen.

onmisbaar.

Vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken

Normen en waarden hebben

met anderen en verantwoordelijkheid kunnen dragen

een duidelijke plek. Naast

voor jezelf, je eigen ontwikkeling en natuurlijk ook

het ontwikkelen van sociale

voor anderen, zijn heel belangrijk. Die vaardigheden

vaardigheden (SWPBS) hoort hier

hebben in ons onderwijs vanaf groep 1 tot en met 8

ook een duidelijk anti pestbeleid bij.

een heel duidelijke plaats. Dat maakt het onderwijs op
Daltonschool Tandem tot onderwijs met een PLUS!

Daltonschool Tandem is sinds schooljaar
2016-2017 het SWPBS (Schoolwide Positive Behavior
Support) traject gestart. Een zogenaamde PBS-school is
gericht op het creëren van een omgeving die het leren
bevordert en gedragsproblemen voorkomt (Zie punt 6.1).
Structuur

Structuur en veiligheid
Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving
waarin normen en waarden een duidelijke plek
hebben.

Kinderen hebben behoefte aan vaste structuren.
Leerkrachten van Daltonschool Tandem hechten daar
grote waarde aan. Vanaf groep 1 werken wij met een
duidelijk dagrooster. Dit dagrooster vindt u in elke groep.
Deze structuur vindt u ook in onze dagkleuren. Deze

Elk kind zijn eigen top! Goed onderwijs in
de kernvakken
Lezen, taal en rekenen vinden wij erg
belangrijk. Elk kind kan bij ons daarin zijn
eigen top behalen.

kleuren lopen van groep 1 tot en met groep 8 als een rode
draad door de school. Voor jonge kinderen een geweldig
houvast, voor oudere kinderen een prima middel om
hun weektaak te structureren. In onze school leren
kinderen op een rustige manier te werken in en buiten het
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klaslokaal. We besteden veel aandacht aan het rustig leren

Tijdens de afname van de CITO-LVS toetsen in februari

en het rustig kunnen werken. In de school en de groepen

en juni wordt dit onderdeel van het ouderportaal

streven we tijdens het werken naar een goede en rustige

tijdelijk gesloten. Dit om te voorkomen dat u als ouder

werksfeer. De regels die we met de kinderen hebben

informatie kunt inzien die (nog) niet volledig is. U zou

afgesproken zijn positief en duidelijk. Het helpt de sfeer in

daardoor een verkeerd beeld kunnen krijgen.

de groepen en de school heel erg goed te houden.

• Contact met managementteam(MT)
	Bijna alles bespreekt u natuurlijk met de leerkracht van

Veiligheid

uw kind. Dat spreekt voor zich. De leerkracht heeft

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich erg

het beste zicht op het reilen en zeilen in de groep

prettig en veilig voelen in hun omgeving, hun groep en

en op de ontwikkeling van uw kind. Mocht zich een

hun school. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de

situatie voordoen die u met de groepsleerkracht niet

school. Een goed contact tussen leerkrachten en kinderen

goed heeft kunnen oplossen, dan kunt u altijd naar

en kinderen onderling is daarbij essentieel. Op school

één van de leden van het MT (managementteam):

werken we met een duidelijk anti pestprotocol. In situaties

Leon Papavoine (directeur), Conny Roos (IB-er),

waarbij pesten een rol speelt, grijpen we snel in en is er

Linda Kolinde (onderbouw-coördinator) en Mandy

altijd contact met de betrokken kinderen en ouders.

van der Linden bovenbouw-coördinator). Zij kunnen
samen met u kijken wat we voor u en uw kind kunnen

Contact ouders en school

betekenen.

Het contact met ouders is voor ons heel belangrijk. Samen
met u begeleiden en leiden wij uw kind naar de overstap
naar het voortgezet onderwijs toe. Voor ons betekent

1.5 ELK KIND ZIJN EIGEN TOP!

goed contact dat ouders en leerkrachten regelmatig met

Goed onderwijs in de kernvakken lezen, taal en rekenen

elkaar overleggen over het kind. Het is belangrijk dat

vinden wij erg belangrijk.

ouders een goed inzicht hebben in de ontwikkeling van

Elk kind kan bij ons daarin zijn eigen top behalen. In alle

hun kind. Dat gebeurt op de volgende manieren:

groepen wordt op drie niveaus lesgegeven.

Dat gebeurt op de volgende manieren:

Zo sluiten we goed aan bij de onderwijsbehoeften van
onze kinderen.

• Oudergesprekken
	In het begin van ieder schooljaar wordt het startgesprek

Basisvaardigheden

met ouders gevoerd. Dit gesprek staat in het teken van

Op basisschool Tandem besteden we veel aandacht aan

kennismaking, overdracht, informatievoorziening en

de basisvaardigheden. Het spreekt voor ons voor zich dat

afstemming. Aan de hand van dit startgesprek wordt

deze vaardigheden belangrijk zijn. Goed onderwijs in de

met u een gespreksarrangement samengesteld. Er

basisvaardigheden is kenmerkend voor onze school.

wordt gezamenlijk bekeken hoe, wanneer en met
welke frequentie de gesprekken voor het komende

Trots zijn op het leren

schooljaar gevoerd gaan worden. Dit “maatwerk”

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen top kan

is bedoeld om zo efficiënt mogelijk met elkaar in

halen, dat elk kind trots kan zijn op zijn eigen prestaties

gesprek te gaan in het belang van uw kind(eren).

en ontwikkeling. In de groep spelen we in op de

Het ene jaar zijn er misschien meer gesprekken of

mogelijkheden van de kinderen. We geven onze lessen

contactmomenten nodig dan het andere jaar.

op 3 niveaus in alle groepen. Zo kunnen heel veel

• Informele gesprekken met leerkrachten

kinderen op hun eigen niveau de leerstof

	Uiteraard is het altijd mogelijk contact te zoeken met

verwerken.

een leerkracht. Het is dan goed een afspraak te maken,

Elke leerkracht maakt voor de

zodat we alle tijd voor uw vraag of verhaal kunnen

vakgebieden rekenen, spelling,

nemen. U kunt deze afspraak het beste buiten de

lezen en begrijpend lezen een

schooltijden om maken. Tijdens de schooltijden heeft

weloverwogen groepsplan. Zo

de leerkracht zijn aandacht en zorg voor de groep.

komt elk kind tot zijn recht in

• Ouderportaal

de groep.

	Hierin staan alle belangrijke gegevens van uw
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kind(eren). Uw heeft toegang tot de leerresultaten, de

De plusgroep

toetsuitslagen en de algemene gegevens van uw kind.

Kinderen met een

Zo heeft u altijd zicht op de ontwikkeling van uw kind.

heel duidelijke

ontwikkelingsvoorsprong bieden wij naast hun gewone

De wereld verandert

lesprogramma ook uitdagende activiteiten aan in onze

De wereld van ons en onze kinderen is steeds in

plusgroep. Voor deze groep kinderen een prachtig

ontwikkeling. De wereld waarin u groot werd, is een

onderdeel van hun lesprogramma.

wezenlijke andere wereld dan waarin uw kinderen
opgroeien. Een heel belangrijk verschil zit in de informatie

Deze kinderen hebben extra uitdaging nodig in de

die we tot ons krijgen. De manier waarop en waarmee

groep en ook buiten de groep. In overleg met ouders

kinderen informatie verwerken is echt veranderd.

en school wordt bekeken of kinderen hierin een goede

Dat vraagt van de school ook aanpassingen.

uitdaging zouden kunnen vinden. In het Plusprogramma

Voorbereiden op de wereld van straks. De kinderen

wordt vanuit de interesses van kinderen een programma

moeten zich een plek kunnen verwerven in een steeds

aangeboden waar zij met veel plezier en inzet aan kunnen

veranderende omgeving. De keuze voor het werken met

werken.

tablets en computers speelt daarop in. Vanaf groep 1 leren
onze kinderen werken met tablets. Dit vormt een steeds

De Plusgroep draait 1 dag per week. Hierin zitten kinderen

belangrijkere rol in ons onderwijs. Het werken met tablets

uit de diverse groepen (groep 2 t/m 8).

geeft ons onderwijs meer mogelijkheden in te spelen op

Groepsleerkracht en leerkracht van de plusgroep,

mogelijkheden en talenten van kinderen. Kinderen leren

Judith van Santen, heeft zich gespecialiseerd in het

op Dltonschool Tandem vaardigheden op het gebied van

onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij

informatieverwerking en -verwerving. Het leren werken

is onze specialist op dit gebied. De Plus-groep wordt

met programma’s voor tekstverwerking, spreadsheets en

begeleidt door Judith van Santen (groepsleerkracht) in

presentaties is voor onze kinderen standaard.

samenwerking met de intern begeleider.
Snappet
In de groepen 4, 5, 6 ,7 en 8 werken onze kinderen met

1.6 ONDERWIJS GERICHT OP DE TOEKOMST!

Snappet. Dit houdt in dat het onderwijs in de vakken

Technologische innovaties vergroten de mogelijkheden

rekenen en spelling digitaal wordt gegeven. Het is een

voor onze kinderen. Ons lesprogramma en onze

geweldige stimulans voor kinderen en leerkrachten.

methoden sluiten hierbij aan. Werken met tablets in de

Tijdens de lessen kunnen de leerkrachten volgen hoe
de kinderen de lesstof verwerken. Dat geeft ze de
mogelijkheid snel kinderen te kunnen helpen als dat nodig
is. De kinderen hebben naast hun Snappet device ook een
werkschrift en werkboekjes die zij gebruiken. Op deze
manier is er ruimte om de leerstof ook schriftelijk goed in
te slijpen en te laten beklijven.

groepen draagt bij tot het plezier in leren en geeft de

Project XXI

leerkrachten ongekende mogelijkheden in te spelen

Samen met het Walburgcollege zijn we in

op de behoeften van de kinderen. Directe feedback

2013-2014 gestart met Project XXI. Hierbij zijn met name

van de leerkracht tijdens de lessen vergroot het succes

de vakken die vallen onder Wereldoriëntatie erg veranderd.

van uw kind en draagt bij tot een betere en snellere
verwerking van de leerstof. Technologische
innovaties blijven wel een middel om tot het
uiteindelijke doel te komen. Zij mogen
nooit een doel op zich worden.

Met iPads verkennen kinderen de wereld. Tevens doen
we een beroep op de talenten van onze kinderen. Sinds
we zo werken, is de motivatie van de kinderen voor deze
vakken heel erg vergroot. En dat versterkt de ontwikkeling
natuurlijk. Dit project draait in de groepen 7 en 8.

Nieuwe innovaties worden door
ons kritisch bekeken en moeten
daarom echt een meerwaarde
zijn voor het lesprogramma,

1.7 AANDACHT VOOR UW KIND
Mogelijkheden bieden en aandacht geven aan kinderen

het didactisch handelen van

hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talenten

onze leerkrachten en een

zien wij breder dan alleen het leren lezen, rekenen etc.

wezenlijke bijdrage leveren

Het is onze rol kinderen hun vele talenten te laten

aan de ontwikkeling van

ontdekken en te helpen ontwikkelen. In ons onderwijs

uw kind.

hebben we een breed aanbod. Naast de cognitieve vakken
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spellen
expressieveen creatieve vakken
een belangrijke rol. Daarnaast
hebben we voor onze kinderen na schooltijd een
geweldig aanbod op het gebied van sport en cultuur in de
Verlengde Schooldag.

1.8 GOEDE AANSLUITING
VOORTGEZET ONDERWIJS

Aandacht voor onze kinderen

Naar het voortgezet onderwijs

Op Daltonschool Tandem krijgen onze kinderen de

Kinderen die uit groep 8 doorstromen naar het voortgezet

aandacht die zij verdienen. De groepsleerkrachten

onderwijs krijgen een hele verandering te verwerken.

investeren in hun kinderen. Extra uitleg als dat nodig is,

Van oudste van de school naar brugklasser en jongste

een compliment, etc. Wij willen kinderen helpen een goed

van de school. Maar ook een heel andere manier van

zelfbeeld van zichzelf te hebben of te krijgen.

lesgeven en werken. Op Daltonschool Tandem bereiden
wij onze kinderen heel goed voor op deze stap. Onze

Maatwerk op school

kinderen leren vanaf groep 2 al te werken met een dag-

Het begeleiden van kinderen is maatwerk. De

en weektaak.

groepsleerkrachten vormen hierin natuurlijk de spil. Soms
lukt het niet in de groep. Dat kan natuurlijk veel oorzaken

Waar gaan onze kinderen heen?

hebben. Als er extra of aanvullende ondersteuning nodig

Onze kinderen stromen uit naar alle richtingen van het

is, komt de intern begeleider in beeld. Zij coördineert

voortgezet onderwijs. Ongeveer 50 procent gaat naar

de acties die nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk te

HAVO of VWO, de andere 50 procent gaat naar de diverse

helpen. In overleg met de ouders wordt dan een traject

vormen van het VMBO.

uitgezet om uw kind te helpen.
Eindtoets basisonderwijs
Talenten

Met ingang van schooljaar 15-16 nemen de kinderen van

Kinderen hebben vele talenten. Het is onze taak deze

basisschool Tandem deel aan een eindtoets. Deze wordt

talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen. Naast het

in de periode half april-half mei afgenomen.

ontwikkelen van basisvaardigheden als rekenen, taal,
lezen en spelling hebben kinderen de mogelijkheid om
op Daltonschool Tandem meer talenten van zichzelf te

1.9 ENGELS IN GROEPEN 1 TOT EN MET 8

leren kennen. Tijdens de Verlengde Schooldag activiteiten

In een steeds internationaler wordende wereld is het

bieden wij onze kinderen activiteiten aan tijdens en na

vroeg leren van Engels een heel bewuste en logische

het lesprogramma. In samenwerking met Toppie sport

keuze! Een goede beheersing van de Engelse taal geeft

en Toppie cultuur kunnen kinderen deelnemen aan

kinderen een grotere kans op een succesvol vervolg in het

activiteiten op het gebied van sport, muziek, toneel, zang,

voortgezet onderwijs.

creativiteit en nog veel meer.
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Engels is in de groepen 7 en 8 een verplicht vak in het

1.10 KINDCENTRUM NOVA –
SAMENWERKING MET YES!

basisonderwijs. Er zijn scholen die het vanaf groep

Daltonschool Tandem en Yes!kinderopvang werken zeer

5 aanbieden. Maar dat is eigenlijk veel te weinig om

nauw samen aan een doorgaande lijn van 2-12 jarigen. De

kinderen met een heel goed niveau Engels naar het

pedagogisch medewerkers van Yes! en de leerkrachten

voortgezet onderwijs te laten gaan. Daltonschool Tandem

van Daltonschool Tandem vormen samen één team; van

heeft ervoor gekozen om Engels aan te bieden in alle

opvang naar onderwijs. Van 7.00 uur tot 18.30 uur staan

groepen. Wij volgen het programma van Earlybird. Vanaf

we voor u klaar.

Engels als verplicht vak in basisonderwijs

juni 2016 zijn we een officiële Earlybird school. Dat
betekent dat we aan de criteria voldoen die staan voor

NOVA

goed Engels in de groepen 1 tot en met 8.

Op woensdag 1 februari 2017 is kindcentrum NOVA
officieel geopend. Daltonschool Tandem en Yes! vormen
samen Kindcentrum NOVA en dragen gezamenlijk zorg
voor opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Eén vertrouwde omgeving waar kinderen al van jongs af
aan komen. Waar ze opgroeien en zich ontwikkelen. Waar
ze naadloos doorstromen van opvang naar onderwijs,

Het leren van de Engelse taal gaat spelenderwijs. Kinderen

naar sport en spel en naar ondersteuning. Voor Tandem

zijn gevoelig voor talen en vinden het erg leuk om met

en Yes! is het van belang dat je één visie hebt die aansluit

diverse activiteiten een nieuwe taal te leren.

bij alle leeftijden en waar iedereen zich
in kan vinden. Beide organisaties

Vervolgonderwijs tweetalig

zijn met elkaar verbonden in het

Steeds meer vervolgstudies gaan gedeeltelijk of volledig

managementteam en werken

in het Engels. Ook zien we steeds meer tweetalige

samen om tot het beste resultaat

opleidingen in voortgezet onderwijs. Wij willen onze

te komen. Eén adres voor

kinderen een goede kans geven deze studies te kunnen

opvang en onderwijs is handig

kiezen. Hierdoor vergroten ze hun kansen op een

voor ouders en geweldig voor

goede vervolgopleiding en later een baan. Engels is een

kinderen. Als ze op vierjarige leeftijd

basisvaardigheid geworden. Wij spelen daar graag op in.

naar school gaan zijn ze namelijk al
gewend aan de omgeving, leerkrachten en de afspraken

Tijd in het lesrooster

en regels. Daarnaast kunnen we de kinderen samen

In de groepen 1 tot en met 4 besteden we een uur per

goed begeleiden en is de overgang van opvang naar

week aan Engels. In de groepen 5 en 6 is dat 1,5 uur per

basisschool optimaal

week. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen 2 uur
Engels in de week. Dat gaat niet ten koste van andere

Voor- en naschoolse opvang door Yes!

vakken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het in

Wilt u gebruikmaken van voor- en naschoolse opvang,

een vroeg stadium aanbieden van Engels een positieve

neemt u dan contact op met Yes! Kinderopvang (078 -

invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen.

6121330). De locatieleider van Yes! op kindcentrum Nova
is Rebecca Ringeling.

Inhoud lessen Engels
De lesinhoud van het Engels bestaat vooral uit activiteiten

Peuterspeelzaal

die spelenderwijs in groep 1 beginnen. Liedjes, versjes

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal, dan

en dansjes vormen een belangrijk deel van de lessen.

kunt u ook contact opnemen met Yes! Kinderopvang.

Kinderen bouwen spelenderwijs een grote woordenschat

Voor meer informatie over Yes! kunt u ook kijken op

op. In de hogere groepen worden de activiteiten steeds

www.Yes!kinderopvang.nl.

meer gericht op communicatie in het Engels. Ook andere
lessen worden dan deels in het Engels gegeven. Voor

Kennismaken met Basisschool Tandem?

meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de website

U bent natuurlijk altijd welkom voor een vrijblijvend

van Early Bird: www.earlybirdie.nl

bezoek aan de school. Door sfeer te proeven en een
bezoek te brengen aan één of meerdere groepen krijgt u
een goede indruk van onze school. Graag maken we met
u een afspraak!
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Doorgaande lijn Tandem en Yes!

Rooster pauze/buitenspelen en lunchen van de kinderen

Op leer- en ontwikkelgebied werken Tandem en Yes!

De kinderen hebben op maandag, dinsdag, donderdag

nauw samen. Hierbij kun je denken aan gezamenlijke

en vrijdag een half uur onderbreking van de lestijd door

vieringen zoals Sint, Kerst en Pasen. Ook gaan de

de buitenpauze. De kinderen eten op school en houden

peuters regelmatig op bezoek bij onze kleuters,

hun pauze op school. Bij elkaar bedraagt de lunch- en

waarbij ze samen een boekje lezen, liedjes zingen,

pauzetijd 45 minuten.

gymmen en buitenspelen. Zo leren de kinderen op de
peuterspeelgroep vanaf 2 jaar spelenderwijs Engels en

Buitenspelen - veiligheid op het plein tijdens het

continueren ze dit programma vanaf groep 1, waardoor er

buitenspelen

een doorgaande leerlijn Engels ontstaat.

Tijdens het buitenspelen gelden dezelfde regels die
op school gehanteerd worden. De toezichthoudende

Ondersteuning voor uw kind

pedagogisch medewerkers, leerkrachten en hulpouders

Een goede samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling

zijn op het plein om ervoor zorg te dragen dat kinderen

van kinderen. Daarom intensiveert de samenwerking

goed en veilig met elkaar (kunnen) spelen.

zich nog steeds. Kinderen krijgen doorlopend de
ondersteuning die ze nodig hebben, waardoor ieder kind

Lunchen in eigen groep

zich optimaal kan ontwikkelen en zijn/haar talenten tot

Alle kinderen eten in hun eigen groep. Het toezicht

bloei kan laten komen.

wordt door leerkrachten ( groep 3 t/m 8), pedagogisch

Meer info: www.kindcentrumnova.nl

medewerkers en ouders (groep 1 en 2) verzorgd.
Dat betekent dat we van onze kinderen verwachten dat
zij netjes en rustig eten met elkaar. Uiteraard zorgt elke

1.11 CONTINUROOSTER OP DALTONSCHOOL
TANDEM

leerkracht ervoor dat dit goed georganiseerd wordt.

Op Daltonschool Tandem werken we met een

Verantwoordelijkheid ouders

continurooster. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8

U bent als ouder altijd verantwoordelijk voor het gedrag

hebben hetzelfde rooster. Maandag, dinsdag, donderdag

van uw kind op school, dus ook tijdens de lunch. Mochten

en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur. Woensdag van 8.30 –

er problemen ontstaan met uw kind tijdens het lunchen

12.30 uur.

in de groep of het buitenspelen, dan nemen wij uiteraard
contact met u op.

Waarom een continurooster?
Daltonschool Tandem heeft voor het continurooster

Het lunchpakket voor uw kind

gekozen.

U geeft uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en

•	We creëren hiermee rust in de school.

vrijdag een lunchpakket mee waarin eten en drinken voor

•	De kinderen hebben geen lange onderbreking van hun

uw kind zitten. Uw kind krijgt van u natuurlijk een goede,

lestijd. Hierdoor ontstaat een meer effectieve lestijd.

gezonde lunch mee. Vergeet u a.u.b. niet dat uw kind in

•	Alle kinderen hebben gelijke begin- en eindtijden.

de kleine pauze ook iets kan drinken en eten (fruit/ melk

•	We voorzien in een behoefte van een heel groot deel

o.i.d.)

van onze ouders. Werk, onderwijs en opvang van
kinderen is zo voor heel veel ouders makkelijker te

Voorbereiden lunchpakket thuis

combineren.

Uw kind krijgt van u een lunchpakket mee. Zeker in het

•	Minder haal- en brengmomenten voor ouders creëren.

begin is dat even wennen. Mocht u het een keer vergeten,

Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid rondom onze

dan neemt de leerkracht contact met u op. Zorgt u er voor

school.

dat u altijd bereikbaar bent. De kinderen bewaren het eten
en drinken in hun eigen tas. Wanneer u het eten vooraf

Meer lestijd voor de groepen 1 tot en met 4

klaarmaakt, invriest en op de dag zelf uit de vriezer haalt

Basisschool Tandem kiest bewust voor meer uren in de

en meegeeft, is het op tijd ontdooid en is het lekker koel.

groepen 1 t/m 4 dan wettelijk als minimum is gesteld.

Vooral in de wat warmere perioden een prima oplossing.

Hierdoor ontstaat er meer ruimte in het rooster.
Kinderen krijgen een substantieel aantal uren meer

Drinken

onderwijstijd aangeboden. Wij gunnen dat onze kinderen

Het is heel belangrijk dat uw kind geen lekkende pakjes

ten zeerste.

of bekers meeneemt. U kunt het koel houden door de
pakjes/bekers in aluminiumfolie te verpakken.
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Theedoek als placemat

1.12 TEAM DALTONSCHOOL TANDEM

Alle kinderen hebben bij hun lunchpakket ook een

Naast de teamleden van het managementteam

theedoek bij zich. Deze wordt gebruikt als placemat.

(MT) heeft onze school 14 groepsleerkrachten. Tevens

De theedoek is hygiënisch zodat de kinderen geen

heeft de school de beschikking over een vakleerkracht

etenswaren op hun tafelblad hoeven te leggen. Daarnaast

gymnastiek.

helpt het enorm bij het opruimen. Dit scheelt heel veel
opruimtijd. Hierdoor kunnen de kinderen op tijd naar

Op onze school werkt ook een aantal mensen dat in

buiten of aan de lessen beginnen.

ondersteunende zin belangrijk is:
• een secretaresse (Karen Klootwijk)

Weet hoeveel uw kind eet

• een conciërge (John Noce Santoro)

Onze leerkrachten, pedagogische medewerkers en
lunchouders dragen er zorg voor dat er in een prettige

Tevens kunnen bij ons studenten stage lopen voor

sfeer kan worden gegeten. Geef uw kind niet meer mee

hun vak:

dan het gewoonlijk eet tussen de middag. Dat helpt

• stagiaires PABO (opleiding voor leerkracht)

enorm. Datgene wat niet opgegeten wordt, blijft over en

• Lio-stagiaire(s) – Leraar in Opleiding

gaat mee naar huis.

• stagiaires Da Vinci (MBO)
• stagiaires Albeda College (MBO)

Bijzonderheden melden
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden met
het lunchen op school en is dit nog niet bekend, meldt u
dit dan a.u.b. bij de groepsleerkracht.
Kosten voor ouders
Aan het continurooster zijn voor onze ouders geen extra
kosten verbonden.
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1.13 VICTOR DE VERKENNER

gezamenlijk eten op school. Zo kunnen de kinderen al

“Dit is Victor de Verkenner. Victor neemt uw kind mee om

wennen aan het feit dat ze op Daltonschool Tandem ook

basisschool Tandem te verkennen.”

met andere kinderen eten.
Na het gezamenlijke eten gaan de kinderen aan de slag.

Kennismaken met de basisschool

Het programma duurt tot 14.15 uur.

We merken steeds vaker dat ouders aangeven dat hun

Uiteraard worden de kinderen dan door u opgehaald.

kind toe is aan de stap naar school. Graag willen uw kind
helpen dat stapje eerder te kunnen maken. Het is ook

Aanmelden Victor de Verkenner

erg fijn als wij, voordat de kinderen naar Daltonschool

Is dit iets voor uw kind? Het aanmelden is eenvoudig.

Tandem gaan, al leren kennen. Op deze manier kunnen

U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier

we echt inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

kunt u digitaal invullen en mailen naar de directie van

Op

Daltonschool Tandem: Leon.papavoine@ozhw.nl.

deze manier ontstaat een doorgaande
lijn van peuterspeelzaal of
kinderdagopvang naar de

definitieve inschrijving.

basisschool. Kinderen
die 3,5 jaar zijn én

ners
en

de

verk

U krijgt dan van Daltonschool Tandem bericht van de

Wennen op school

zijn aangemeld op

Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is, mag het

basisschool Tandem,

een aantal keren op school komen om te wennen.

kunnen één dagdeel

De groepsleerkracht neemt 3 maanden van tevoren

per week op vrijdag

contact met u op om in overleg data af te spreken.

meedoen aan de

Meteen na de vierde verjaardag mag uw kind de

activiteiten in de Victor
de Verkennergroep.

gehele week naar school. Indien u dit te intensief vindt,
dan kunt u in overleg met de groepsleerkracht een
overgangsperiode afspreken. Bij de overgang van uw

Begeleiding Victorgroep

kind van de peuterspeelzaal naar de basisschool vult de

De Victor de Verkennergroep wordt

peuterspeelzaal een overdrachtsformulier in, dat met uw

begeleid door Nancy Dokman en Suzanne Flikkema.

toestemming naar onze school verstuurd wordt.

Nancy Dokman is pedagogisch medewerker van Yes! en

De informatie kan in het belang van uw kind zijn, zodat de

begeleidt de Victorgroep samen met Suzanne Flikkema.

overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Suzanne is vrijwilligster bij Yes! Onze Victor de Verkenner
groep bestaat uit ongeveer 15 kinderen.
Het programma van Victor de Verkenner
De naam Victor de Verkenner zegt al voldoende. Het
accent zal voornamelijk liggen op het verkennen van
het leven op de basisschool. Wat gebeurt er allemaal op
Daltonschool Tandem?
Met name wat gebeurt er in groep 1? Spelenderwijs
verkennen we de wereld van de “grote” school.
Het programma vindt wekelijks plaats op de
vrijdag.
De Victor-kinderen zijn op vrijdag vanaf
11.30 uur welkom in de ruimte van de
huidige peuterspeelgroep van Yes! Vanaf
11.45 tot 12.15 uur gaan de kinderen
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2

Identiteit van
Daltonschool Tandem

2.1 OPENBAAR ONDERWIJS

•	Samenwerken met anderen is in ons onderwijs

Onze school is een openbare basisschool. Openbaar

een belangrijk aspect. Kinderen leren binnen onze

onderwijs zien we als een ontmoetingsplaats van

school samen te werken met andere kinderen..

levensovertuigingen. Binnen ons onderwijs wordt
nadrukkelijk aandacht besteed aan alle godsdiensten en

Deze vaardigheden sluiten heel goed aan op alle vormen

religies zonder daar zelf in te sturen. Respect voor elkaar

van voortgezet onderwijs. Het huidige moderne onderwijs

en elkaars levensovertuiging vormt de basis van onze

vraagt niet alleen een hoog niveau aan basiskennis, maar

samenwerking met ouders, kinderen en leerkrachten. Het

doet zeker ook een groot beroep op deze vaardigheden.

motto van de openbare school is dan ook: ‘Niet apart,
Daltonlicentie

maar samen’.

Deze licentie wordt verleend na een visitatie door leden
van de Nederlandse Daltonvereniging. Elke vijf jaar wordt
getoetst of de licentie verlengd kan worden. In april 2016
heeft onze school weer een verlenging gekregen voor vijf
jaar. Alle leerkrachten op onze school zijn in het bezit van
het certificaat ‘Daltonleerkracht’. Leerkrachten op onze
school zijn verplicht dit certificaat te behalen.
Visie op onderwijs en ontwikkeling

2.2 DALTONONDERWIJS

Waar staan Daltonscholen voor in hun manier van

Sinds mei 2001 heeft onze school de licentie

werken?

‘Daltonschool’.

•	Daltonscholen gaan ervan uit dat elk mens in staat is

Daltononderwijs staat voor een aantal belangrijke
principes:

verantwoordelijkheid te dragen.
•	De leerkrachten bieden een veilig, ondersteunend

•	Leren van kinderen is een actief proces waarbij
kinderen verantwoordelijkheid mogen en leren dragen
voor hun ontwikkeling.
•	Zelfstandig leren werken en denken is
een belangrijke vaardigheid binnen de
ontwikkeling van kinderen.

klimaat om het kind de kans te bieden zo zelfstandig
mogelijk met de omgeving om te gaan.
•	Daltonscholen gaan ervan uit dat elk kind de omgeving
zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er zo
positief mogelijk mee omgaat.
•	Door elk kind te benaderen als open, communicatief
en redelijk, wordt persoonlijke groei geboden.
•	Leerkrachten hebben vertrouwen in de positieve
bedoelingen van het kind.
De uitgangspunten van onze school:
•	Verantwoordelijkheid t.a.v. eigen werk, andere
leerlingen, materiaal.
• Zelfstandigheid.
• Samenwerking.
• Aansluiten bij het niveau van het kind.
•	Een pedagogisch klimaat waarin veiligheid en sfeer
centraal staan.
•	Open communicatie tussen ouders, leerlingen en
leerkrachten.
• Aandacht voor normen en waarden.
•	Een goed leerlingvolgsysteem van groep 1 tot en met
groep 8.
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Zelfstandigheid
In het
Daltononderwijs wordt
gestimuleerd dat kinderen
zelf leren problemen op te lossen
en opdrachten uit te voeren. Deze
manier van zelfstandig werken komt tegemoet
aan de motivatie van leerlingen; leerlingen willen graag
zelf actief bezig zijn. Een tweede voordeel is dat leerlingen
zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daardoor
• Geïntegreerd computeronderwijs.

heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig

•	Een doorgaande lijn, zodat de overgang naar een

werken leerlingen op eigen niveau te begeleiden.

volgende groep soepel verloopt.
Pedagogische uitgangspunten die hierbij horen zijn:
•	Kinderen krijgen gelegenheid om zelf te leren door

2.3 UITGANGSPUNTEN DALTONONDERWIJS

ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te

Verantwoordelijkheid

oefenen.

De leerkracht is natuurlijk verantwoordelijk voor het

•	Door te werken met weektaken begeleidt de

leerproces van kinderen en volgt nauwlettend het totale

leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting van

proces. Wij willen echter ook dat onze leerlingen zich

zelfstandig werken

medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en

(voortgezet onderwijs).

ontwikkeling, voor de sfeer, voor de omgang met elkaar
en voor het materiaal.

•	Kinderen kunnen hun kennis verbreden en verdiepen
door extra taken te maken.
•	Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt

Pedagogische uitgangspunten die hierbij horen zijn:
•	Door goed te luisteren naar elkaar komt echte
communicatie tot stand.
•	Door het stellen van open vragen wordt het zelf

een andere uitleg of wordt gebruik gemaakt van ander
oefenmateriaal.
•	Het werken met taken en het opbouwen van
zelfstandigheid begint bij ons al in groep 2.

denken van leerlingen gestimuleerd.
•	Kinderen zelf keuzes te laten maken en
verantwoordelijkheid te laten dragen voor deze keuzes.
•	De leerkrachten helpen de kinderen hun eigen
kwaliteiten te ontwikkelen.
•	Vrijheid van de een eindigt waar die van de ander
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Samenwerking
Op het gebied van samenwerking kan onderscheid
gemaakt worden tussen:
• Samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming.
	Respect is hierbij een kernbegrip. (Je hoeft niet met

belemmerd wordt; de ene persoon dient altijd rekening

iedereen bevriend te zijn, maar je moet wel proberen

te houden met de andere persoon.

met iedereen samen te werken).

	Het ontwikkelen van waarden en normen loopt als een
rode draad door de school heen.

Voordat de tutor hulp kan geven wordt hij/zij hierin
eerst geschoold. Tijdens deze lessen komen de volgende

• Didactisch samenwerken.

onderwerpen aan bod:

	Hieronder verstaan we dat leerlingen elkaar helpen bij

• Hoe haal je een leerling op uit de klas?

het verwerken van de leerstof.

• Hoe reageer je als je leerling een fout maakt?

Voorbeelden zijn:

• Hoe stimuleer je positief?

-  Leerlingen krijgen de opdracht gezamenlijk, in

• Hoe corrigeer je?

tweetallen of in groepjes, een bepaalde taak uit te

• Hoe geef je feedback als de tutorles is afgelopen?

voeren.

Al deze vaardigheden komen ook goed van pas bij het

- Bij individuele taken kan een leerling uitleg vragen

hulp geven in de klas bij het samenwerken.

aan een medeleerling. Leerlingen bieden elkaar,
indien nodig, een helpende hand. Belangrijk hierbij is

Pedagogische uitgangspunten hierbij zijn:

om andere leerlingen niet te storen.

•	Het principe ‘samenwerken’ vormt de basis van het
leren van en met elkaar, het leren omgaan met elkaar.

Op onze school hebben we verschillende vormen van

•	De kinderen mogen elkaar op weg helpen, waarbij

samenwerking. Bijvoorbeeld:

duidelijk is dat voorzeggen van het goede antwoord

• Samenwerking tussen groepen

geen echte hulp is.

	Gedurende het schooljaar vindt regelmatig
samenwerking plaats tussen verschillende groepen.

Weektaak

Regelmatig wordt besproken welke samenwerking

De uitgangspunten verantwoordelijkheid, zelfstandigheid

mogelijk is.

en samenwerking lopen als een rode draad door ons

• Sport- en spelactiviteiten

onderwijs heen en zijn vooral zichtbaar in de weektaak.

	Bij deze activiteiten wordt vaak groepsoverstijgend

Als er geen instructieles is en geen gezamenlijke activiteit

gewerkt.

(bijv. voorlezen, muziek, handvaardigheid e.d.) werken de

• Werken met maatjes

kinderen aan hun weektaak.

	De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 worden in

Het is een weekopdracht waarbinnen leerstof verwerkt,

tweetallen verdeeld. Deze ‘maatjes’ werken tijdens een

herhaald of uitgediept kan worden.

bepaalde periode samen en zitten naast elkaar. Als een

In de weektaak is ook het keuzewerk en extra werk

leerling hulp nodig heeft, wordt dit in eerste instantie

opgenomen. Het kind dient de opdrachten binnen een

aan het ‘maatje’ gevraagd.

week af te hebben.

• Samenwerkend Leren

De taak ligt vast, maar leerlingen kunnen de volgende

	Bij deze vorm van leren zijn kinderen van elkaar

keuzes maken:

afhankelijk om tot goed resultaat te komen. Uiteraard
zijn er ook grenzen aan wat kinderen elkaar kunnen

•	Met welk vakgebied of welke opdracht zal ik
beginnen?

leren. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor

• Hoeveel tijd zal ik eraan besteden?

het onderwijs en ondersteuning in zijn groep.

• Doe ik het werk alleen of met een ander?

Samenwerken is niet alleen hulp geven en hulp

• Welke materialen wil ik gebruiken?

krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen,

•	Op welke plaats in het lokaal/in de school kan ik de

je mening leren verwoorden en die mening weer

opdracht maken?

bijstellen als er betere argumenten komen van
medeleerlingen.

Onderwijs op drie niveaus in alle groepen

• Tutorleren

Binnen ons onderwijs wordt op 3 niveaus lesgegeven.

	Tutorleren is een vorm van samenwerkend leren. Een

Binnen elke les op het gebied van taal, rekenen, spelling

oudere leerling uit de bovenbouw helpt een jongere

en lezen worden deze 3 niveaus door de leerkracht

leerling met een bepaald probleem, maar leert daar

gehanteerd. Dit betekent dat er voor alle kinderen een

zelf ook weer van. Naast het leren hanteren van een

goede instructie wordt gegeven waar zij mee verder

bepaald probleem is ook het sociale aspect van het

kunnen. Door deze differentiatie kunnen we voor vrijwel

tutorschap heel belangrijk. De kinderen vinden het leuk

alle kinderen een heel goed passend onderwijsaanbod

om elkaar te helpen en er ontstaat al snel een sfeer van

realiseren.

‘samen redden we het wel’.
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Opbouw weektaak

Deze behoren bij het niveau van het kind. Het basisniveau

In groep 2 wordt al met een weektaak gestart.

is het gemiddelde niveau. Het verrijkte niveau is voor

Er wordt gewerkt met drie taken in groep 2.

kinderen die de leerstof sneller verwerken. Het intensieve

In de groepen 3 en 4 is de weektaak verdeeld in dagtaken,

niveau is voor kinderen die met extra aandacht de leerstof

maar op de taak staat ook al een aantal weekopdrachten.

kunnen verwerken.

Vanaf groep 5 gaan kinderen werken met een weektaak.
Kinderen in de groepen 5 tot en met 8 die moeite hebben

Daltonborden

met een weektaak, werken ook met een dagtaak

In de groepen 3 tot en met 8 werken we met
Daltonborden. Hierop staan alle belangrijke onderdelen

Op de taak van de groepen 3 tot en met 8 staan

van de groepsorganisatie. De vaste structuur biedt

de intensieve, basis en verrijkte instructies en opdrachten.

kinderen de ruimte die zij aan kunnen om samen met de
groepsleerkracht te kunnen werken aan hun ontwikkeling
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3

Kwaliteit op
Daltonschool Tandem

3.1 KWALITEIT OP SCHOOL BEWAKEN EN
VERBETEREN

Goede leerkrachten
Het onderwijs
verandert en

Bewaking van kwaliteit

vernieuwt steeds weer.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken hanteren

Dit vraagt veel van

we een aantal onderzoeksmiddelen, afspraken en

leerkrachten.

procedures:

Dit vraagt om specifieke

• toetsing van leerlingen;

kwaliteiten: kunnen

• hanteren van een leerlingvolgsysteem;

reflecteren op je eigen

•	toetsing van ons eigen handelen in evaluerende

werk, willen leren van elkaar,

vergaderingen;

steeds kritisch bezig willen zijn met

• groepsbezoeken en collegiale consultatie;

verbetering van je onderwijs. Het team volgt

• functioneringsgesprekken met leerkrachten;

jaarlijks scholingscursussen op teamniveau, maar ook

• oudergesprekken;

op individueel niveau. Individueel volgen teamleden

• informatieavonden voor ouders;

trainingen en cursussen om zich professioneel te scholen.

• consultatiegesprekken met hulpverleners;
• een goede administratie m.b.t. leerlingenzorg,
rapportage en planning;

Volgen van ontwikkelingen
De maatschappij verandert en dus ook het onderwijs.

• werken met vakspecialisten;

Nieuwe ontwikkelingen volgen wij op de voet.

• bovenschoolse werkgroepen ;

Ontwikkelingen die passen binnen ons Daltononderwijs

• nascholing team;

worden toegepast.

• afnemen van een kwaliteitsinstrument;

In het jaarplan van de school staan de onderwerpen

• tevredenheidsonderzoeken voor ouders,

vermeld, die in een schooljaar aan de orde komen. De

leerlingen en leerkrachten;

scholing van het team wordt afgestemd op het jaarplan.

• Daltonvisitatie;
• Inspectiebezoek.

Inspectierapport
De inspectie waardeert onze school en de resultaten die

Na acht jaar onderwijs op onze school zijn onze

de kinderen behalen op basisschool Tandem positief. We

leerlingen goed voorbereid op de stap naar het

zijn hier natuurlijk blij mee, maar we streven er naar elke

voortgezet onderwijs.

keer het toch weer beter te doen. Waarom? Omdat onze

Door het werken met een weektaak is veel aandacht

kinderen dat verdienen!

besteed aan:
• het plannen van werk;

Ondersteuning aan leerlingen

• zelfstandig kunnen werken;

Het goed volgen van de resultaten van leerlingen

• het op tijd af hebben van werk;

is van groot belang. We maken gebruik van een

• het leren en maken van huiswerk;

leerlingvolgsysteem. Door leerlingen goed te volgen, kun

• het nemen van eigen initiatief.

je ervoor zorgen dat een leerling leerstof aangeboden
krijgt die hij/zij nodig heeft.

Dit sluit goed aan op de grote mate van zelfstandigheid
die op de school voor voortgezet onderwijs van hen
gevraagd wordt. Op Daltonschool Tandem krijgen onze

3.2 LEERLINGVOLGSYSTEEM

leerlingen een heel goede basis om op verder te bouwen!

Met ons leerlingvolgsysteem brengen we de
leeropbrengsten en ontwikkeling van uw kind goed in
beeld. Dit doen we op leerlingniveau, groepsniveau en
schoolniveau.
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Leerlingtoetskaart De Tandem
Geboortedatum
School

Tandem (13OJ)

Huidige groep

8

Weergave

Niveauw aarde
3

4

5

6

7

II

III

II

III

II

III

II

III

II

III

AVI-B e he e rs ing 5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,8

4,5

4,2

3,0

3,6

4,2

4,4

4,2

4,6

4,2

4,4

4,3

Ka a rt 2* 4,1 4,4

4,5

4,3

4,4

4,1

4,4

4,3

3,0

2,7

N E D E R LA N D S
A VI
C IT O B e g rijp e n d le z e n
S ta rt + Ve rvo lg 1

4,3

4,4

C IT O D rie - M in u t e n - T o e t s
Ka a rt 1* 4,2

Leerlingniveau

Ka a rt 3

Van uw kind krijgt u een duidelijk overzicht van de

Ka a rt 3*

resultaten van het Cito-Leerlingvolgsysteem. Dit is de

van uw kind.

4,1

4,2

4,4

4,8

4,6

2,7

3,6

2,2

4,0

4,0

3,3

C IT O S p e llin g
S ta rt + Ve rvo lg 1 4,0

1,6

We rkwo o rde n S ta rt + Ve rvo lg 1

3,2

C IT O Wo o rd e n s c h a t t o e t s
To ta a l 5,0

Niveauwaardes

4,2

Ka a rt 1+2 4,1
Ka a rt 1+2+3

leerlingtoetskaart. De groepsleerkracht gebruikt dit onder
andere om de lessen goed af te stemmen op het niveau

3,8

5,0

4,5

4,6

4,5

4,4

3,8

4,2

4,5

4,2

3,3

2,6

2,1

2,5

2,0

1,9

1,6

3,8

3,3

R E KE N E N / WIS KUN D E
C IT O R e k e n e n - Wis k u n d e
To ta a l 3,0

De scores van de toetsen worden uitgedrukt in
niveauwaardes. Uw kind kan op de vakken een score
behalen tussen 0 en 5. Hoe hoger de niveauwaarde is,

Schoolniveau

deze te beter uw kind op dat vak presteert.

Graag willen we als team ook een goed beeld van de
gehele school. Op welke leergebieden doen we het goed?

Groepsniveau

Waar zien we een probleem? Is dit probleem in één groep

Hiermee kunnen we per groep bewaken hoe de groep

of zit dit in meer groepen niet goed? Dit is een mooie

zich ontwikkelt op diverse leergebieden. De leerkracht

manier om ons onderwijs steeds goed te analyseren.

maakt hierop een groepsplan waarin staat hoe de aanpak
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van de leerkracht is in de groep. Dit wordt per leergebied

Meer specifieke informatie over ons leerlingvolgsysteem

uitgesplitst.

vindt u in paragraaf 5.6.

4

Wat leert mijn kind op
Daltonschool Tandem

4.1 GROEP 1 EN 2

de ruimte. Ook wordt er tijdens het bewegen een groot
beroep gedaan op het sociale gedrag van het kind, want

Leerlijnen groep 1 en 2

er moet veel rekening gehouden worden met de ander.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit leerlijnen.

Zowel ’s morgens als ’s middags wordt er tijd ingeroosterd

Deze leerlijnen zijn opgesteld door Stichting Leerplan

voor bewegingsonderwijs.

Ontwikkeling.

Er wordt op twee vaste dagen altijd gymnastiek gegeven.

Voor schooljaar 2019-2020 is een aantal thema’s gekozen

Op de andere dagen wordt afhankelijk van het weer

waar we met de kleuters aan willen gaan werken.

gespeeld in het speellokaal of buiten op het schoolplein.

Rondom zo’n thema zorgen we ervoor dat er aandacht

In het speellokaal wordt gebruik gemaakt van ballen,

wordt geschonken aan taal, rekenen, muziek, drama en

hoepels en toestellen zoals een klimrek, springkast enz.,

bewegen.

maar er wordt ook bewogen op muziek en er worden

Vanuit de leerlijnen bieden we de kinderen zowel voor taal

spelletjes gedaan. Op het schoolplein is er meer dan

als rekenen activiteiten aan welke aansluiten bij dit thema.

voldoende gelegenheid tot goed bewegen en spelen.

De leerkracht bewaakt de doelen en het aanbod.
De activiteiten worden in diverse spelvormen aangeboden

Schrijven groep 1 tot en met 3

tijdens het spelen, het werken aan de taak, het bewegen

De kinderen van groep 1 en 2 werken met de methode

en in gesprek.

“Pennenstreken” aan de ontwikkeling van de fijne

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en zich

motoriek. U kunt dit zien als een voorbereiding op het

ontwikkelen door spelen en ontdekken.

leren schrijven.
In groep 3 werken de kinderen met de methode

Volgen van de ontwikkeling in groep 1 en 2

‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij de

Door middel van observaties wordt de ontwikkeling van de

leesmethode.

kleuter gevolgd en waar nodig wordt extra hulp geboden.
De leerkracht legt driemaal per jaar de ontwikkeling van
een kind vast in BOSOS (zie hoofdstuk 6.1, pagina 16).

4.2 GROEP 3 TOT EN MET 8

We vinden het belangrijk dat een kind voldoende tijd
in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3 doorlopen,

Kerndoelen en referentieniveaus

lukt pas als een kind hieraan toe is. Voor veel kinderen

Het onderwijs in de diverse vakken moet voldoen aan de

betekent dit dat ze + 2 ½ jaar in een kleutergroep zitten.

referentieniveaus vermeld die behoren bij elk vakgebied.

Dit is afhankelijk van de geboortedatum maar ook van

Dit zijn doelen die kinderen minimaal moeten bereiken

aard en aanleg. In overleg met ouders kan besloten

voordat ze de school verlaten. Onze methoden voldoen

worden om een kind een jaar langer in groep 1 of 2 te

aan deze referentieniveaus.

laten, indien dit beter voor de ontwikkeling is.
Ook komt het voor dat een kind vervroegd naar groep

Rekenen en wiskunde

3 gaat, omdat de ontwikkeling heel vlot verloopt. In alle

Onze school gebruikt de methode ‘Pluspunt’, een

gevallen is er van tevoren uitgebreid overleg tussen de

realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode

groepsleerkracht, IB’er en ouders, waarbij het belang van

uitgaat van rekenvoorbeelden uit het dagelijks leven

het kind het uitgangspunt is.

en niet louter sommen aanbiedt. In de methode is het
leergesprek erg belangrijk; de leerkracht zoekt samen met

Bewegingsonderwijs in groep 1 en 2

de kinderen naar oplossingen.

In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks veel aandacht

Het is ook belangrijk dat de kinderen samen zoeken en

besteed aan het bewegen van de kinderen. Dit

elkaar helpen bij het vinden van oplossingen.

gebeurt niet alleen omdat een kleuter veel behoefte
heeft om te bewegen, maar ook omdat het kind zich dan

Nederlandse taal

motorisch kan ontwikkelen en zich leert oriënteren in

Daltonschool Tandem werkt met de methode Taalverhaal.
nu. Dit is een nieuwe taalmethode.
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Het taalonderwijs is veelomvattend. Bijvoorbeeld: spreken

In de hogere leerjaren komt de nadruk te liggen op het

en stellen, luisteren, lezen en spelling, maar ook taalbouw

begrijpend lezen en op het studerend lezen. De methode

en taalgebruik.

die wij gebruiken, heet ‘Nieuwsbegrip XL”. Daarnaast

In de groepen 2 t/m 4 mag een kind iets vertellen over zijn

worden de zaakvakken ook ingezet om het begrijpend en

hobby, huisdier, sport o.i.d. Dit heet ‘Pak en Praat’. Vanaf

studerend lezen aan te bieden. Modeling speelt hier een

groep 5 wordt aandacht geschonken aan spreekbeurten.

belangrijke rol bij.

Leerlingen houden een presentatie over hun werkstuk.
Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind plezier houdt in
Technisch Lezen

het lezen. In elke groep is een goede klassenbibliotheek

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het

aanwezig. Kinderen krijgen ook de gelegenheid iets te

leren lezen. Wij gebruiken de nieuwste versie van de

vertellen over een boek.

methode ‘Veilig Leren Lezen’. Bij deze methode behoort
allerlei materiaal waarmee het kind zelfstandig kan

Wereldoriëntatie

werken. Kinderen die reeds kunnen lezen, werken met de

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld

‘gevorderde’versie.

om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over
het heden en verleden.

In groep 4, 5 en 6 wordt gewerkt aan het Voortgezet

In de onderbouw gebeurt dit vaak naar aanleiding van

Technisch Lezen met de methode Estafette. Leerlingen

thema’s en in kringgesprekken. In de groepen 4 tot en

van de groepen 7 en 8 werken met de aanpak “AVI-1

met 8 gebeurt dit met behulp van moderne methoden,

niveau omhoog”.

maar vaak ook door middel van klassengesprekken,
spreekbeurten, excursies, schooltelevisie, werkstukken,

Het leesproces wordt bewaakt door het afnemen van de
Cito Drie Minuten Toets, de AVI-lees-toetsen
en de Cito Begrijpend
Leestoetsen.
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e.d.

De volgende methoden worden op onze school gebruikt:

4.3. GROEP 1 TOT EN MET 8

• Aardrijkskunde: Blauwe Planeet
• Geschiedenis: Brandaan

Engels in groep 1 tot en met 8

• Natuuronderwijs: Naut

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 leren onze kinderen de

• Sociaal emotionele vorming: SWPBS

Engelse taal. Wij volgen hiervoor het programma van Early

• Verkeer: Klaar… over!

Bird (zie paragraaf 1.9)

Bewegingsonderwijs

Informatie- en Communicatietechnologie

In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de kinderen

In alle groepen is het ouderwetse krijtbord vervangen door

gymnastiekles. Zij gymmen 1 keer per week. De ene

het digitale schoolbord. Kinderen en leerkrachten maken

periode is dit met de groepsleerkracht en de ander

hier dagelijks gebruik van. Ook zijn kinderen dagelijks

periode krijgen ze les van de vakleerkracht. De kinderen

op laptops bezig. Werken aan de laptop is een vaste

hebben minimaal 1½ uur per week bewegingsonderwijs.

activiteit in alle groepen. De laptops zijn aangesloten op

Wij maken gebruik van de gymzalen in het Walburg

het netwerk van de school waarop diverse programma’s

College. De Toppies verzorgen sport stimulerende

geïnstalleerd zijn.

activiteiten met als doel het vergroten van sportdeelname
van onze kinderen.

We sluiten aan bij nieuwe ontwikkelingen. Diverse
groepen werken met tablets om ons onderwijs steeds

Globale verdeling van tijd over vak- en

verder te kunnen verbeteren. Het onderwijs via tablets

vormingsgebieden

(Snappet, Project XXI) is erop gericht steeds beter aan te
kunnen sluiten bij de mogelijkheden van uw kind. Het
geeft leerkrachten de mogelijkheden veel beter in te
spelen op talenten en eventuele hiaten bij kinderen.
Het is een echte verrijking van ons onderwijs.
Expressievakken groep 1 tot en met 8
Voor de vakken tekenen en handvaardigheid wordt
gebruik gemaakt van de methode ‘Uit de Kunst’. Voor
muziekonderwijs hebben we in de groepen
1 tot en met 8 de methode ‘123zing’.
De expressievakken brengen evenwicht in het
lesprogramma. Niet alleen het leren is belangrijk, maar
ook de creatieve vorming. Het ontdekken van talenten
op diverse gebieden is een belangrijke waarde voor onze
school.
Toppies groep 1 tot en met 8
Met ingang van het jaar 2012 -2013 maken we ook gebruik
van de “Toppies ”. Dit zijn combinatiefunctionarissen
die onder regie van de gemeente Zwijndrecht op alle
basisscholen in Zwijndrecht lessen verzorgen op het
gebied van kunst, cultuur en sport.
Rapport
Over de vorderingen van uw kind wordt u geïnformeerd
door middel van een rapport. Het rapport gaat twee keer
per schooljaar mee naar huis: in januari en aan het einde
van het schooljaar. Tussentijds is de voortgang in het
ouderportaal te vinden.
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5

Ieder kind
is uniek

5.1 PASSEND ONDERWIJS

passend aanbod. Als we uw
kind niet voldoende zelf kunnen

Wet op Passend Onderwijs

ondersteunen, zoeken we binnen

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van

diezelfde 6 weken een betere plek.

kracht. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het

We mogen deze termijn 1 keer met

onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig

maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft

heeft. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal.

ingeschreven bij ons op school, totdat we een

Scholen in de regio werken samen om alle kinderen de

geschikte andere school hebben gevonden.

beste onderwijsplek te bieden. De beste onderwijsplek
voor een kind kan zijn in het basisonderwijs, het speciaal

Schoolondersteuningsprofiel

basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Informatie over de onderwijsondersteuning die onze
school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel.

De school heeft zorgplicht

Dit kunt u bij ons opvragen.

Met de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’
melden de ouders hun kind aan bij de school die hun

Een passende plek

voorkeur heeft. Deze school moet een zo passend

Wanneer de school waar een kind is aangemeld

mogelijk onderwijsaanbod bieden. Kan de school uw

niet zelf de benodigde onderwijsondersteuning kan

kind niet voldoende ondersteuning bieden, dan is het

geven, dan wordt – in overleg met u – gezocht

de verantwoordelijkheid van de school een andere

naar een passende plek op een andere school in het

basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs

samenwerkingsverband. Deze school zal voldoende

aan te bieden, die beter tegemoet kan komen aan de

expertise hebben om voldoende tegemoet te komen aan

onderwijsbehoeften van het kind.

de onderwijsbehoeften van uw kind. We houden zoveel
mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor

Aanmelding

een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand

U kunt uw kind aanmelden voor een school voor primair

tussen uw huis en de school. Als u uw kind op tijd hebt

onderwijs vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.

ingeschreven en uw kind binnen de termijn van maximaal

Heeft u in ons de school gevonden die voldoet aan

tien weken nog niet is toegelaten, heeft hij of zij recht op

uw wensen, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken

een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.

(liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan door
het inschrijfformulier in te vullen. Bij een tussentijdse

Ontwikkelingsperspectief

aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken

Heeft uw kind bij plaatsing op onze school extra

voordat uw kind op school begint. Als u uw kind later

ondersteuning nodig en volgt hij of zij een afwijkend

aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst

onderwijsprogramma, dan is het prettig om zijn of haar

kan worden.

ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Daarvoor stellen

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan is het

we in overleg met u (binnen 6 weken na plaatsing)

belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij

het ontwikkelingsperspectief op, waarin staat welke

kunt u ook denken aan informatie of adviezen, die u m.b.t.

onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. We gebruiken

uw kind heeft gekregen vanuit het consultatiebureau,

hiervoor ook de medische gegevens, informatie over

de peuterspeelzaal of kinderopvang. De school kan dan

eerder verleende hulp en ondersteuning en de behaalde

onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw

leerresultaten. Indien nodig wordt gekeken naar de

kind nodig heeft. Bij een verhuizing ontvangen we ook

thuissituatie en worden eventueel aanvullende observaties

het onderwijskundig rapport van de vorige school.

en/of onderzoeken gedaan. Indien u het niet eens bent
met het beschreven perspectief, dan bespreekt u dit met
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Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend

de school. Wanneer dit gesprek niet tot overeenstemming

aanbod voor uw kind

leidt, kunt u een second opinion aanvragen bij het

Binnen 6 weken na uw aanmelding doen we u een

Samenwerkingsverband van de school. Blijkt het geschil

niet

onderwijs

oplosbaar

kunnen bieden wat

dan kunt een en ander
voorleggen aan de geschillencommissie

het nodig heeft. Kinderen die
bij ons op school komen, krijgen de ruimte om

‘toelating en verwijdering’. Deze commissie geeft binnen

aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het

10 weken een oordeel aan het schoolbestuur.

onderwijskundig rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze

met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind.

school of ga naar www.swv-drechtsteden.nl.

Indien nodig zetten we gericht hulp in.

5.2 ONDERWIJS OP MAAT
Kinderen zijn individueel verschillend. Wij vinden het

5.3 ONDERSTEUNING OP DALTONSCHOOL
TANDEM

belangrijk dat elk kind op onze school tot zijn/haar recht

Bij aanmelding voor een basisschool gaat men er over

komt.

het algemeen van uit dat er een normale groei zal

de vorige school, aangevuld

plaatsvinden ten aanzien van de sociale en emotionele
Niet allemaal hetzelfde

ontwikkeling, maar ook ten aanzien van het opdoen van

Om elk kind tot zijn/haar recht te laten komen, hoeft

en omgaan met kennis (leren lezen, leren rekenen, leren

bij ons niet elke leerling hetzelfde werk te doen. Ons

schrijven, enz.).

uitgangspunt is wel dat elke leerling de basisstof van elk
vakgebied beheerst. De ene leerling kan meer aan dan

Op de basisschool proberen we ervoor te zorgen dat

de andere leerling. De ene leerling maakt de basisstof, de

zoveel mogelijk kinderen samen de basisschool afmaken.

andere maakt ook de extra stof.
Belangrijk hierbij is:
Leerlingen van een andere school

• onderwijs op maat;

Wanneer leerlingen van een andere school op

• een goed zorgsysteem.

Daltonschool Tandem komen, wordt bij leerlingen die
extra zorg nodig hebben door de IB’ er (Intern Begeleider)

Het zorgsysteem begint al bij de basis. Bij het omgaan

in overleg met de directie, bepaald of wij dit kind dat

met de kinderen. Hoe benaderen we de kinderen, hoe
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communiceren we met elkaar, welke normen en waarden

voor problemen van de ouders in relatie tot hun kinderen.

hanteren we?

De aangemelde problemen bij Schoolmaatschappelijk
Werk zijn:

Leerlinggebonden financiering (De Rugzak)
Met de komst van Passend Onderwijs gaat de rugzak
verdwijnen. Kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, worden bij het Samenwerkingsverband
aangemeld en krijgen een bepaald arrangement indien
het kind voldoet aan de gestelde criteria.
Het SWV gaat bepalen of een leerling extra zorgmiddelen
krijgt en verleent ook de indicatie voor het speciaal
onderwijs.

•	problemen rond aanpak en opvoeding van het
kind (denk aan geen grenzen stellen, onvoldoende
stimulering);
•	sociale problemen (denk hierbij aan pesterig gedrag,
onvoldoende sociale vaardigheden bezitten);
•	emotionele problemen (bijvoorbeeld angst,
teruggetrokken gedrag);
•	opvallend gedrag (bijvoorbeeld grensoverschrijdend
gedrag zoals agressie, pesten).
Verwijzing dient plaats te vinden wanneer de

5.4 SPECIALE LEERLINGBEGELEIDING

hulpverlening meer dan 6 cliëntcontacten bedraagt. Naast

Bij leer- en/of gedragsproblemen wilt u graag weten

de IB’er zijn de leerkrachten belangrijke gesprekspartners

hoe de school hiermee omgaat. Onze school heeft een

van de schoolmaatschappelijk werker, omdat zij dagelijks

goed zorgsysteem. Hierin heeft de Intern Begeleider

met de kinderen werken en als eerste problemen

(IB’er) een belangrijke rol. De IB’er is extra geschoold,

signaleren. Naast hulpverlening aan ouders en kinderen

coördineert de leerlingenzorg en overlegt met ouders en

is één van de kerntaken van het Schoolmaatschappelijk

groepsleerkrachten over de manier waarop een leerling

Werk ook het ondersteunen van leerkrachten in omgang

het beste geholpen kan worden.

met psychosociale- en gedragsproblematiek bij kinderen

Bij dieper liggende problemen wordt uw kind, na

en ouders. Tot de kerntaken behoort ook preventie van

toestemming van de ouders, besproken in het

problemen. De activiteiten die hieruit voortvloeien kunnen

Ondersteuningsteam. Hierin zijn vertegenwoordigd: een

gericht zijn op ouders en leerkrachten.

orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werkster,
de schoolarts, Jeugdteam en de Intern Begeleider van

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

de school. Op afroep kan ook de jeugdverpleegkundige,

Elke gemeente heeft een Centrum voor

logopedist of een ander persoon die bij het kind

Jeugd en Gezin waar ouders terecht

betrokken is aanwezig zijn.

kunnen met allerlei vragen over

Op onze school wordt gewerkt met de 1 stap verder met

opvoeden en opgroeien.

één zorgroute

5.5 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Basisscholen worden soms geconfronteerd met kinderen
met problemen. Problemen die samenhangen met hun
thuissituatie en leefomgeving. Problemen die de kinderen
belemmeren bij hun ontwikkeling. Scholen hebben een
taak in het bieden van zorg aan deze kinderen. Door
samen te werken met Schoolmaatschappelijk Werk kan
men bij problemen vroegtijdig signaleren en snel hulp
bieden of effectief verwijzen.
De Intern Begeleider is voor de schoolmaatschappelijk
werker het centrale aanspreekpunt binnen de
zorgstructuur op school.
Schoolmaatschappelijk Werk is bedoeld voor
kortdurende hulpverlening. Deze hulpverlening kan
liggen op het vlak van psychologische problematiek
of op het terrein van de concrete hulpverlening. De
hulpverlening is gericht op ouders en op leerlingen.
In het geval van de ouders is hulpverlening bedoeld
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CJG Casusoverleg

doel van een leerlingvolgsysteem is het tijdig signaleren

Ook professionals kunnen in een casusoverleg kinderen

van problemen om ze dan in een vroeg stadium te

bespreken die extra zorg nodig hebben.

verhelpen.

Zorg voor jeugd verwijsindex

BOSOS

In de regio Drechtsteden is het zorgsignaleringssysteem

Aan de hand hiervan wordt een leerling vanaf de start in

“Zorg voor Jeugd” ingevoerd. Gemeenten werken hierbij

groep 1 op alle ontwikkelingsgebieden gevolgd.

samen met een aantal zorg- en onderwijsinstellingen.
Remedial Teaching
De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats
binnen de groep. Tijdens zelfstandig werken heeft de
groepsleerkracht ruimte om leerlingen extra hulp te
geven.
Op onze school wordt ook extra hulp (remedial teaching)
gegeven door:
• Leerkrachten met ambulante tijd.
• Tutoren (zie bladzijde 4).

Cito

•	IB’er, indien de hulp niet op andere wijze gegeven kan

Van het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken we in
onze school de volgende toetsen:

worden.
• Stagiaires.

• Groep 1: Rekenen

• Onderwijsassistenten

• Groep 2: Taal en Rekenen
•	Groep 3 tot en met 8: Spelling, Technisch lezen,
Begrijpend lezen, Rekenen en Wiskunde,

5.6 LEERLINGVOLGSYSTEEM

Woordenschat.

Vanaf het moment dat een kind in onze school komt,

De vorderingen van kinderen ten opzichte van vorige

volgen wij de ontwikkeling nauwkeurig totdat het kind

afnamen worden duidelijk in beeld gebracht.

onze school verlaat. D.m.v. regelmatige observaties
en toetsen brengen wij de ontwikkeling van
de kinderen in kaart. We noemen dit
een leerlingvolgsysteem. Het

Methodetoetsen
De methodetoetsen geven een goede indruk van de
leerstof die kinderen in een bepaalde periode hebben
geleerd.
Een stap verder met de 1-zorg route
In de groep wordt gewerkt met groepsplannen van
leeruniek voor diverse vak- en ontwikkelingsgebieden. Dit
noemen we de “één stap verder met 1-zorgroute”.
In de plannen staan drie groepen vermeld. Verrijkt:
Kinderen die de basisstof goed beheersen en daarbij
weinig of geen uitleg nodig hebben. Basis: Kinderen die
de basisstof maken, nadat ze uitleg gekregen hebben over
deze stof. Intensief: Kinderen die de basisstof nog niet
goed beheersen na de uitleg en extra uitleg nodig hebben.
Deze extra uitleg wordt gegeven in het zogenaamde ‘extra
instructiegroepje’. Tevens is er een ruimte voor individuele
leerlingen waarvan de onderwijsbehoefte zo specifiek is,
dat deze apart benoemd wordt.
In het digitale leerlingvolgsysteem wordt alles
bijgehouden: gegevens over leerlingen-besprekingen,
gesprekken met ouders, speciale onderzoeken,
hulpplannen en toetsgegevens.
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5.7 ALS DE ONTWIKKELING ANDERS VERLOOPT

Bij de schoolgebonden toetsen en de Cito-toetsen
krijgen kinderen met een dyslexieverklaring extra tijd om

Eigen leerlijn

deze te maken. Ouders kunnen via de gemeente een

Leerkrachten zijn gespecialiseerd in het zoeken naar

dyslexieonderzoek aanvragen. In het dyslexieprotocol (zie

wat een kind kan en waar het moeite mee heeft. In de

hoofdstuk 11, pagina 28) kunt u lezen welke afspraken er

dagelijkse omgang en gesteund door onder andere de

op school gemaakt zijn.

gegevens van het leerlingvolgsysteem worden gaandeweg
de schoolloopbaan de mogelijkheden van een kind in

Kurzweil

kaart gebracht.

Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen zowel thuis

Soms wil het bij één of meerdere vakken of leergebieden

als op school werken met het ondersteunend programma

niet lukken, ondanks dat er gedurende lange(re) tijd extra

Kurzweil.

hulp en begeleiding is geboden.
Leesarrangement
Eén van de mogelijkheden is om de leerstof van één of

Voor leerlingen in de groep 4 met een ernstige

meerdere vakken of leergebieden gedifferentieerd aan te

leesachterstand, is er binnen het samenwerkingsverband

bieden: ‘Maatwerk’ dus.

m.i.v. schooljaar 2013-2014 een leesarrangement

Het volgen van één of meer aparte leerlijnen kan

beschikbaar voor leerlingen die aan specifieke

consequenties hebben ten aanzien van het eindniveau van

voorwaarden voldoen. Dit zou zelfs vanaf tweede helft

de basisschool. Zeker is dat een aanbod op maat beter is

groep 3 kunnen. Indien u kind hiervoor in aanmerking

voor de leerling.

komt, vraagt de groepsleerkracht u, na overleg met

Uw kind gaat alleen een eigen leerlijn volgen als u daar

IB’er, om toestemming uw kind aan te melden. De extra

toestemming voor geeft.

leeshulp wordt binnen de school gegeven.

Voor leerlingen met een eigen leerlijn moet de school
een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit wordt met u

Zittenblijven (Doubleren)

besproken, getekend en regelmatig geëvalueerd om de

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet

voortgang van de ontwikkeling in kaart te brengen.

onvoldoende effect heeft gehad. De leerling voldoet
dan niet aan de overgangscriteria die opgesteld zijn

Begeleiding meerbegaafde kinderen

door de school. Voor dat kind is het dan beter om een

Ook leerlingen die erg goed kunnen leren, krijgen speciale

jaar langer in een groep te blijven. Het betreft leerlingen

aandacht op Basisschool Tandem. Binnen de methoden

die op meerdere ontwikkelingsgebieden achterblijven.

is extra leerstof aangegeven die kinderen kunnen

Onder ontwikkelingsgebieden verstaan wij: kennis en

maken. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen

vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en

speciale leerstof en materialen waaraan ze zelfstandig

lichamelijke ontwikkeling. Als een kind niet voldoet aan

kunnen werken. In uitzonderlijke gevallen slaan deze

de overgangscriteria wordt vanzelfsprekend uitgebreid

leerlingen een groep over. De school heeft een HIK (hoog

besproken met de ouders, maar de school neemt

intelligente kinderen)- kast, waarin diverse materialen

uiteindelijk de beslissing. De ondersteuning binnen

staan die gebruikt kunnen worden. In het protocol

onze school heeft tot doel om datgene wat in een kind

meer- en hoogbegaafdheid (bijlage 4) kunt u lezen welke

zit er ook uit te halen. Als u problemen over uw kind

afspraken er op school gemaakt zijn.

wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de
groepsleerkracht. Zij/hij maakt het kind de gehele dag

Plusgroep basisschool Tandem

mee en heeft de beste kijk op de ontwikkeling van het

Sinds schooljaar 2014-2015 draait er wekelijks een

kind in de groep. Daarnaast kunt u de IB’er aanspreken en

plusgroep (zie paragraaf 1.5).

indien nodig iemand van het managementteam (MT)

Dyslexie

Onderwijskundig rapport

Kinderen waarvan we het vermoeden hebben dat ze

Als uw kind naar een andere school gaat, bijvoorbeeld bij

dyslectisch zijn, hebben op onze school in principe geen

verhuizing, wordt er door de groepsleerkracht en IB’er

officiële dyslexieverklaring nodig. Ze krijgen op onze

een onderwijskundig rapport ingevuld. Hierin staan alle

school een handelingsplan voor kinderen met ernstige

gegevens die van belang zijn om de overgang van de

leesproblemen.

ene naar de andere school zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
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5.8 ADRESSEN MET BETREKKING TOT DE
ZORGVERBREDING

Vivenz (Schoolmaatschappelijk werk)
Hoofdkantoor:
Langeweg 340

Centrum Educatieve Dienstverlening

3331 LZ Zwijndrecht

(C.E.D.-Groep)

Algemeen nummer: 088 - 123 70 00

Postbus 8639

Mobiel: 06-55237455 (Margreet Roos)

3009 AP Rotterdam

E-mail: Margreet.Roos@vivenz.nl

Telefoon: 010 - 407 15 99

www.vivenz.nl

www.cedgroep.nl
Centrum Jeugd Gezin
Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (S.W.V.)

Veerle Meijer

www.swv-drechtsteden.nl

Mobiel: 06 - 27 20 97 83,
E-mail: v.meijer@rivas.nl

Secretariaat van het Samenwerkingsverband

Pedagogisch spreekuur:

Mw. Rianne Jongkind

Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur op het

Telefoon: 0184 - 41 25 07

consultatiebureau.

r.jongkind@groenendijk.nl

www.opgroeieninzwijndrecht.nl

Postadres van het Samenwerkingsverband:
Postbus 1204

Diagnostiek en consultatieteam OnsNZorg

3360 BE Sliedrecht

Besarstraat 4

Telefoon: 0184 - 41 25 07

3312 GV Dordrecht
Mobiel: 06 - 24 52 01 09

Zorgloket Expertise Centrum SWV

Contactpersoon:

Postbus 23

Angela Veth

3350 AA Papendrecht

Email: onsnzorg@triviumlindenhof.nl

Bezoekadres:
Noordersingel 1
3351 ED Papendrecht
Telefoon: 078 - 639 17 00
SPON/ Diagnostisch Meldpunt/PAB/AB/SMW
SPON: Specialisten in Passend Onderwijs
Bezoekadres:
Noordersingel 1
3351 ED Papendrecht
Postadres:
Postbus 1024
3360 BA Sliedrecht
Telefoon: 078 - 644 97 34
Telefoon locaties: zie onder scholen
e-mail: info@spon.nu
Bureau Jeugdzorg
De Kromhout 120
3311 RH Dordrecht
Telefoon: 078 - 633 47 00
www.bjzzuid-holland.nl
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6

Ontwikkelen is meer
dan kennis alleen

6.1 ONTWIKKELING SOCIALE VAARDIGHEDEN

6.2 ACTIVITEITEN OP BASISSCHOOL TANDEM

Het deel uitmaken van een groep vraagt dat kinderen zich

Schoolgaan is samen leren, maar ook samen vieren.

een plekje moeten verwerven in die groep. Hoe doe je dat

Leuke activiteiten met elkaar doen.

op een goede manier?

Op Basisschool Tandem zijn er allerlei activiteiten die

Hoe ga je om met vrienden en vriendinnen? Hoe ga je

jaarlijks terugkeren:

om met situaties die je lastig vindt? Hoe ga je om met

• het sinterklaasfeest;

kinderen die iets van jou willen wat jij niet wil? Allemaal

• de kerstviering;

vaardigheden die niet vanzelf gaan. Maar waar we op

• het paasfeest;

school met elkaar mee bezig zijn.

• de verjaardag van een kind;
• de verjaardag van de leerkrachten;

SWPBS

• het schoolreisje voor groep 1 tot en met 8;

Kinderen functioneren in een groep en schoolbreed met

• de sportdag;

andere kinderen en volwassenen. Kinderen leren binnen

• toneelvoorstellingen

hun groep op een respectvolle manier met elkaar en hun

• afsluiting van projecten;

omgeving om te gaan.

• de sponsorloop;

SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) is

• Koningsspelen;

een methodiek die gericht is op het creëren van een

• afscheidsavond groep 8;

omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen

• werkweek groep 8.

voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren
van de waarden die de school belangrijk vindt. Voor

Basisschool Tandem doet, bij voldoende belangstelling,

Basisschool Tandem zijn dat Verantwoordelijkheid,

mee aan sporttoernooien die in de gemeente Zwijndrecht

Betrokkenheid en Respect. Bij deze waarden heeft het

worden georganiseerd, zoals: voetbal, korfbal,

team gedrag benoemt en leert het de kinderen dit gedrag

Verkerkloop.

actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch

Uiteraard promoten wij als school de deelname

positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief

hieraan. Sporten en bewegen is van groot belang en de

schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal

schoolsporttoernooien zijn daarom ook erg belangrijk.

kan profiteren van het geboden onderwijs.
Daltonschool Tandem is schooljaar 2016- 2017 gestart
met een driejarige teamscholing SWPBS. Schooljaar 2017-

6.3 BREDE SCHOOL WALBURG

2018 wordt PBS schoolbreed ingezet.

Basisschool Tandem maakt deel uit van Brede School
Walburg. In samenwerking met de gemeente Zwijndrecht
en de combinatiefunctionarissen
organiseren we buitenschoolse activiteiten waaraan
kinderen van Basisschool Tandem mee kunnen doen.
Dit heet De Verlengde Schooldag.
Op onze school hebben we activiteiten die
plaatsvinden aansluitend aan de schooldag.
Uw kind kan zich door middel van een
inschrijfformulier opgeven voor een van
deze activiteiten.
Informatie over de Verlengde
Schooldag staat in de nieuwsbrief en
op de website.
Ook hier wordt samengewerkt met de
eerder genoemde Toppies.
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7

Na de
basisschool

7.1 NAAR HET VOORTGEZET
ONDERWIJS
Na acht jaar basisonderwijs stromen leerlingen
door naar het voortgezet onderwijs. Vanaf het eerste
rapport in groep 7 overlegt de leerkracht met ouders
en kind over welke vorm van vervolgonderwijs tot de
mogelijkheden behoort. We vinden het van het grootste

Schooladvies

belang dat een kind ‘op zijn plaats’ is op de nieuwe

Onze school geeft de ouders en leerlingen een

school.

schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de resultaten
van acht jaar basisonderwijs. We vinden het belangrijk

Om tot een goede keuze te komen bieden we op

dat in het advies naast prestaties ook inzet, leerhouding,

onze school:

doorzettingsvermogen, concentratie e.d. worden mee

•	een speciale ouderavond voor ouders van leerlingen in

gewogen.

groep 8. Ook ouders van groep 7 zijn hierbij van harte
welkom. Op deze ouderavond krijgt u uitleg over de

Eindtoets basisonderwijs

inhoud van en de verschillen tussen de diverse vormen

In elk leerjaar worden in februari en juni Cito LVS toetsen

van voortgezet onderwijs.

afgenomen om leerresultaten te meten met de landelijke

•	bezoek aan scholen voor voortgezet onderwijs:

norm (zie ook hoofdstuk 6).

Om kinderen een indruk te geven hoe een school voor
voortgezet onderwijs er van binnen uitziet, kan een
bezoek gebracht worden aan diverse scholen voor
voortgezet onderwijs.
Informatieavonden VO
In november worden er door de voortgezet onderwijs
scholen in Zwijndrecht kennismakingsavonden
georganiseerd.
Open dagen VO
U kunt ook gebruik maken van open dagen.
Vanaf januari zijn er op veel scholen voor voortgezet
onderwijs open dagen. U kunt dan diverse scholen met
uw kind bezoeken.
In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van
deze open dagen.
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In groep 8 wordt deelgenomen aan een landelijk

Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs

genormeerde eindtoets basisonderwijs, het zogenaamde

De afgelopen schooljaren waren de verwijzingen naar het

Drempelonderzoek. Deze toets wordt afgenomen rond

voortgezet onderwijs als volgt:

de herfstvakantie. Uit deze toets komt een advies voor het
vervolgonderwijs.

2016 - 2017

Dit advies bevestigt meestal het schooladvies dat

VMBO – BBL / KB

gebaseerd is op de gehele schoolperiode van het kind.

VMBO – TL

10

Ook neemt de school deel aan de verplichte eindtoets

HAVO / VWO

15

Totaal

30

voor het basisonderwijs. Deze toets wordt afgenomen in
april/ mei. Vanaf schooljaar 2017-2018 is dit de eindtoets
van Route8.

5

2017 - 2018
VMBO – BBL / KB

4

7.2 WAAR GAAN ONZE LEERLINGEN NAAR TOE?

VMBO – TL

Van onze school stromen leerlingen door naar diverse

HAVO / VWO

16

Totaal

26

vormen van voortgezet onderwijs. Het aantal per
schoolsoort is elk jaar weer verschillend. De kwaliteit van
een school valt niet alleen te meten aan de resultaten
van een eindtoets basisonderwijs. Ieder jaar hebben we

6

2018 - 2019

namelijk te maken met een andere leerlingpopulatie.

VMBO – BBL / KB

Wij zien dat onze school veel kinderen goed profiteren

VMBO – TL

12

van ons aanbod en zich goed ontwikkelen. Dat is voor

HAVO / VWO

11

Totaal

32

ons kwalitatief goed onderwijs: een school die op alle
gebieden uit een kind haalt wat erin zit.

9

2019 - 2020
VMBO – BBL / KB

6

VMBO – TL

10

HAVO / VWO

16

Totaal

32

Hoe gaat het met onze leerlingen in het voortgezet
onderwijs?
Natuurlijk zijn wij, evenals u, ook benieuwd hoe het met
onze leerlingen gaat in het voortgezet onderwijs.
De leerlingen houden ons dikwijls zelf op de hoogte door
hun rapport te komen laten zien. We worden ook op
de hoogte gehouden door de scholen voor voortgezet
onderwijs; we ontvangen cijferlijsten en onze leerkrachten
hebben gesprekken met docenten van de brugklassen
van het Walburg College ( + 70% van onze leerlingen gaat
naar het Walburg college).
Ook vindt regelmatig overleg plaats tussen directies en
bovenbouwleerkrachten van de openbare basisscholen
en docenten van het Walburg College. Er worden
dan onderwerpen besproken die de overgang van
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel
mogelijk moeten laten verlopen.
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8

Samenwerking
school en ouders

8.1 CONTACTEN MET OUDERS

Eerste gesprek

Ouders zijn altijd welkom op onze school. Het gaat

In oktober wordt u uitgenodigd voor een gesprek met

immers om uw kind. Mocht u iets willen bespreken met

de leerkracht over uw kind. Er is dan nog geen rapport,

de leerkracht van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak

maar wel wordt gesproken over de ontwikkeling en het

maken. U kunt van ons verwachten dat wij contact met u

welbevinden van uw kind op school.

opnemen als daar aanleiding voor is. Andersom stellen wij
het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen op

Contactavonden

de hoogte houdt. Wij hechten veel waarde aan een goed

U krijgt hiervoor een uitnodiging. Het is voor ons

contact tussen school en gezin. Gedurende het gehele

vanzelfsprekend dat alle ouders hier gebruik van maken

schooljaar betrekken wij u als ouder bij de school.

gezien het gezamenlijke belang.
Voor het gesprek in januari wordt u uitgenodigd en kan

Contact school en ouders

het rapport het uitgangspunt zijn.

School en ouders hebben een groot gezamenlijk

Voor het derde en laatste rapport kan zowel u als de

belang; een goede ontwikkeling voor hun kinderen. Op

leerkracht een afspraak maken voor een gesprek.

basisschool Tandem is een goed en regelmatig contact

Tussentijds afspraken: Het is altijd mogelijk om een

daarom vanzelfsprekend. Welke contacten zijn er jaarlijks:

afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

Informatieavond in elke groep

Contact met leden van het MT

Deze vindt plaats in het begin van het schooljaar.

Wanneer u behoefte heeft om bepaalde zaken met de

U kunt dan kennismaken met de leerkracht en u wordt

directeur te bespreken, is het natuurlijk altijd

geïnformeerd over de leerstof in het komende jaar,

mogelijk een afspraak te maken met de directeur van

de methoden die gebruikt worden, de wijze waarop

Daltonschool Tandem. Dat geldt ook voor de andere

eventueel extra hulp geboden wordt aan leerlingen

leden van het MT. Belangrijk is dat u in eerste instantie de

en afspraken die in de groep gelden. Wij
verwachten dat u op deze
avond aanwezig bent.

groepsleerkracht benadert wanneer het gaat
om de gang van zaken in de
groep.
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Deze kent uw kind
en de situatie het best.
Voor groepsoverstijgende
aspecten bent u bij leden van
het MT aan het goede adres.
Ouderportaal
Met ingang van schooljaar 14-15 maken we gebruik
van het ouderportaal. Dit is een digitale informatiebron

kinderen. Daarnaast probeert de ouderraad de ouders te

waarmee u altijd inzage heeft in belangrijke gegevens en

betrekken bij de school, int zij de vrijwillige ouderbijdrage

resultaten van uw kind.

(voor 2018 - 2019 minimaal € 22,50) en besteedt zij dit

Alle ouders krijgen een eigen inlogcode waardoor zij

geld op verantwoorde wijze. De leden van de ouderraad

toegang krijgen tot de accounts van hun kind(eren).

vergaderen circa 8 keer per jaar. De data worden in de
nieuwsbrief vermeld.

Schriftelijke informatie

In de loop van het schooljaar organiseert de ouderraad bij

Wij geven één maal per veertien dagen een nieuwsbrief

voldoende belangstelling een ouderavond.

uit. De nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd naar de
ouders. Op onze website (www.basisschooltandem.nl)

Medezeggenschapsraad (MR)

staat de nieuwsbrief ook vermeld.

Aan iedere school is, wettelijk verplicht, een
medezeggenschapsraad verbonden.

Parro

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat

Sinds schooljaar 2016-2017 zetten wij de communicatie

uit zes leden. Leden worden gekozen uit en door de

app ‘Parro’ in om op een snelle, praktische en directe

ouders, en uit en door het personeel van de school. De

manier met ouders te kunnen communiceren.

medezeggenschapsraad biedt ouders en personeel de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van
het bestuur en de school.

8.2 BETROKKEN & ACTIEVE OUDERS
U kunt op verschillende manieren actief bij de school

Bevoegdheden van de MR zijn:

betrokken zijn. Een overzicht van de mogelijkheden vindt

•	Het bespreken van de algemene gang van zaken

u hierna.

met het bestuur. De MR kan hierbij op eigen initiatief
voorstellen doen. Het bestuur moet alle inlichtingen

De ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich,
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verstrekken die de MR verlangt.
•	Advies geven over schoolinhoudelijke aspecten,

in samenwerking met het team, bezighoudt met het

zoals onderwijsinhoudelijke zaken, benoemingen van

organiseren van allerlei activiteiten in het belang van de

personeel en groepsindeling.

persoon opneemt teneinde het probleem te bespreken
De vergaderingen van de
medezeggenschapsraad
zijn voor een deel
openbaar. U bent van
harte welkom. Het
medezeggenschapsreglement
ligt op school ter inzage. De

en op te lossen. Bespreek uw probleem of klacht
altijd eerst met de betreffende persoon. Als dit geen
bevredigend resultaat geeft, kunt u zich natuurlijk tot
de leden van het MT wenden. Deze zal in een gesprek
met betrokkenen een oplossing proberen te vinden. In
aanvulling op dit algemene beleid op school bestaat er
een klachtenregeling openbaar onderwijs.

notulen van de vergaderingen
kunt u opvragen bij de MR (MR@
obsdetandem.nl).

De klachtenregeling openbaar onderwijs
Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt
van de school klachten indienen. Deze kunnen betrekking

Ouderhulp

hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd

Tijdens de schooluren kunnen wij hulp

gezag en het personeel of het nalaten daarvan en ook

gebruiken in de klas. U kunt bijvoorbeeld

op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de

helpen bij de activiteitenmiddagen,
sportevenementen en feesten. U kunt hiervoor
benaderd worden door een klassenouder of door een
leerkracht.

school.
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat de klachten
in eerste instantie in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze
worden afgehandeld. Slechts wanneer dat echter – gelet

Ouder / kind werkavond

op de aard van de klacht – niet mogelijk is, of indien de

Eenmaal per jaar mag u samen met uw kind

afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden,

’s avonds op school zelf actief deelnemen aan het ‘leren’.

kan betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling.

Uw zoon of dochter is dan de ‘leerkracht’.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als
betrokkene met zijn/haar klacht niet ergens anders terecht

Presentatie / Kijkavond

kan. De klachtenregeling kan worden beschouwd als het

Per schooljaar wordt een presentatie/kijkavond

‘sluitstuk’ ten aanzien van de behandeling van een klacht.

georganiseerd, meestal naar aanleiding van een project.

U kunt de klachtenregeling openbaar onderwijs opvragen

Natuurlijk bent u het gehele jaar van harte welkom om in

bij leden van het MT van de school.

de lokalen te komen kijken, maar op deze avond hebben
de groepen iets speciaals gemaakt en kunnen de kinderen

Deze klachtenregeling kan worden gebruikt door ouders,

u zelf rondleiden.

verzorgers en personeel. Zij kunnen hun klacht indienen
bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal

Open Daltonweek

in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de

Hierin vinden diverse activiteiten plaats waarbij ouders en

problemen met de aangeklaagde of met de directeur op

opa’s en oma’s van harte worden uitgenodigd.

te lossen.

Klassenouder

De vertrouwenspersoon kan, gelet op de ernst van de

In elke groep heeft twee klassenouders. Zij ondersteunen

zaak, een klager in overweging geven: geen klacht in te

de leerkracht bij diverse activiteiten. Aan het begin van het

dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie,

schooljaar kunt u zich bij de groepsleerkracht opgeven

de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel

als u belangstelling heeft. Bij meerdere kandidaten wordt

aangifte te doen bij politie of justitie. Begeleiding van de

geloot.

klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of
het indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor
de klager.

8.3 KLACHTENREGELING

Tot slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding tot de

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan weleens

klacht daadwerkelijk is weggenomen.

misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. Uiteraard streven we ernaar dat we

De vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs is

problemen vroeg onderkennen en snel oplossen.

de heer R. Pereira (kinderarts).

Mocht u als ouder een probleem ervaren of een klacht

Om de vertrouwenspersoon te bereiken, kunt u contact

hebben, dan rekenen wij erop dat u dit met de betrokken

opnemen met de personeelsfunctionaris van stichting
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OZHW, mevrouw L. van der Weijer (e-mail: Lisette.van.der.

Tegen het besluit van de directeur om geen verlof te

Weijer@OZHW.nl, of telefonisch 0180 - 75 06 60)

verlenen, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 3111

of bij de rechtbank. Bij ongeoorloofd verzuim kan een

(tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).

boete worden opgelegd aan de ouders. Ook aan de
directeur kan een boete worden opgelegd als hij ten

Vertrouwenspersoon

onrechte verlof verleent.

Het is goed te weten dat er bij ons op school een
contactpersoon is, waar iedereen met problemen

Aanvragen dienen zoveel mogelijk tijdig (minimaal 14

van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Onze

dagen van te voren) en schriftelijk te geschieden door

vertrouwenspersoon is Daniëlla Mooij.

middel van het invullen van het formulier ‘Aanvraag

Elke ouder en elk kind kan op deze persoon een beroep

buitengewoon verlof’ dat u via de website kunt

doen als er problemen zijn, waar ze niet met iedereen

downloaden. U wordt verzocht, in het belang van uw

over durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek

kind en de schoolorganisatie, om van de mogelijkheid tot

vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon

buitengewoon verlof op verantwoorde wijze gebruik te

kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of

maken.

klachtencommissie van ons schoolbestuur.
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de
verzuimregeling aangescherpt. Voortaan wordt te laat

8.4 LEERPLICHT EN BUITENGEWOON VERLOF

komen ook als een vorm van verzuim gezien.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen verplicht
een school voor primair onderwijs te volgen. In de

De aanpak is als volgt:

wet is vastgelegd, dat 5-jarigen één dag per week de

Wanneer een leerling ≥ 9 maal te laat komt, stuurt de

school mogen verzuimen, zonder opgaaf van redenen.

school ouders een brief met hierin opgenomen:

De directeur is bevoegd om per week nog een dag

• de mate van te laat komen;

buitengewoon verlof te verlenen, als de ouders hier met

•	verwijzing naar de ouderlijke verantwoordelijkheid;

opgaaf van redenen om vragen. Vanaf de leeftijd van 6

•	de mededeling dat er melding is gedaan bij de

jaar dienen de kinderen iedere dag de school te bezoeken,

leerplichtambtenaar.

behoudens in geval van ziekte.

De leerplichtambtenaar ontvangt een afschrift.

De directeur kan buitengewoon verlof verlenen ter

Wanneer een leerling ≥ 9 maal te laat komt, wordt de

gelegenheid van een bepaald feest, jubileum, een

leerling aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Leerplicht

begrafenis of bij ernstige ziekte van naaste verwanten. In

gaat een gesprek aan met de leerling en/of de ouders en

de wet staat dit allemaal precies omschreven.

geeft een formele waarschuwing.

Verder kan de directeur buitengewoon verlof verlenen

Komt een leerling ondanks deze eerdere waarschuwing

voor ‘andere gewichtige omstandigheden’. De vraag is

nogmaals te laat, dan wordt proces-verbaal opgemaakt en

alleen: wat is gewichtig en wie bepaalt dit?

volgt een boete.

De directeur moet dit beoordelen en laat bij dat oordeel
altijd het schoolbelang van het kind zwaar wegen.
Bij een aanvraag voor buitengewoon verlof voor meer dan

8.5 SCHORSING EN VERWIJDERING VAN
BASISSCHOOL

10 schooldagen is de directeur verplicht de aanvraag aan

In ons onderwijs is veiligheid en sociale veiligheid een

de leerplichtambtenaar ter goedkeuring voor te leggen.

belangrijke voorwaarde. Om dit te realiseren werken we

Vakanties dienen opgenomen te worden gedurende de

met onze kinderen aan een positief leer-en werkklimaat.

voorgeschreven schoolvakanties.

Dat is voorwaardelijk aan alle ontwikkeling van kinderen.
Ondanks dat we op school veel in het werk stellen om dit

Indien dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk

te realiseren, kan het zich voordoen dat het incidenteel

is, kunt u zich het best wenden tot de directeur om

niet lukt. Wat doet de school wanneer het met een

te kijken of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om

leerling op school gedragsmatig niet goed verloopt.

buitengewoon verlof te verlenen. Voor extra (tweede)
vakanties wordt géén toestemming verleend. Ook wordt

Hiernaast vindt u de informatie zoals deze door de AVS is

er geen toestemming verleend voor verlofaanvragen in de

vastgesteld. Wij gaan uit van dit protocol.

eerste twee weken van een schooljaar.
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Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig

•	Van de het incident en het gesprek met de ouders

ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en

wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt

of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.

door de ouders voor gezien getekend en in het
leerlingendossier opgeslagen. (zie noot 2)

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:
• Time-out
• Schorsing
• Verwijdering

•	De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na
goedkeuring door de directie van de school.
•	De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk
gemeld aan het bevoegd gezag.

Time-out

Schorsing

Een ernstig incident leidt tot een time-out met

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke

onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende

geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan

voorwaarden:

worden overgegaan tot een formele schorsing.

•	In geval van een time-out wordt de leerling voor de

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar*

rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.
•	Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten
worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het
incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte
gebracht. ( zie noot 1)
•	De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd

onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•	Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand
aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel
en om goedkeuring gevraagd.
•	Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang

met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst

tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er

voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de

maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het

school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.

spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel

(zie noot 3)

contact op te nemen met de ouders.
•	De ouders/verzorgers worden op school
uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij
is de groepsleerkracht en
een lid van de directie
van de school
aanwezig.
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•	De schorsing

gezag de betrokken

bedraagt maximaal 3

leerkracht en de directie

weken en kan hooguit 2 maal
worden verlengd. (zie noot 4)
•	De betrokken ouders/verzorgers worden door de
directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende
de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij
de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de

te horen. Hiervan wordt een verslag
gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld
en door de ouders voor gezien wordt getekend.
• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar
- De ambtenaar leerplichtzaken
- De inspectie onderwijs
•	Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk

opvang van de leerling op de school aan de orde

en met redenen over het voornemen tot verwijdering,

komen.

waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid

•	Van de schorsing en het gesprek met de ouders
wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door
de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het
leerlingendossier opgeslagen.
•	Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
- Het bevoegd gezag

van het indienen van een bezwaarschrift.
•	De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken
een bezwaarschrift in te dienen.
•	Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen
over het bezwaarschrift.
•	Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke

- De ambtenaar leerplichtzaken

beslissing binnen vier weken na ontvangst van het

- De inspectie onderwijs

bezwaarschrift.

•	Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd

•	Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een

gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist

andere basisschool of een andere school voor speciaal

uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.

onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen
of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag,

Verwijdering

gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident,

om de leerling elders geplaatst te krijgen.

dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal

overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling

regelmatig het geval zijn, moet de time-out

voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van

niet afhankelijk gesteld worden van het

toepassing.

contact met ouders. De vraag blijft dan

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

staan wat er moet gebeuren als de ouders

•	Verwijdering van een leerling van school is een

niet te bereiken zijn. Eventueel is het

beslissing van het bevoegd gezag.
•	Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd
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verwijderen uit de klas en opvang elders
nog een oplossing?

Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar

8.6 PRIVACY

kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het

Op Daltonschool Tandem wordt zorgvuldig omgegaan

herstellen van de rust binnen de school: het is principieel

met de privacy van onze leerlingen. In verband met het

geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het

geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen,

belang van de school; daarom geen aantekening van

en de vastlegging daarvan in de administratie van de

de time-out maar van het incident in het dossier van de

school, worden er gegevens over en van leerlingen

leerling.

vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens
genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze

Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt

toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt

noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden

belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het

beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor

wel tot de school toelaten voor het doen van deze

medewerkers die dat uit hoofde van hun functie nodig

toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)

hebben. De school maakt ook gebruik van digitaal

studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De

Noot 4: wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum

Tandem heeft met haar leveranciers strikte afspraken

termijn gebonden is; zij mag geen

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens

verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen

om misbruik te voorkomen. Leerlinginformatie wordt

dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter

alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar

beschikking heeft om een eventuele verwijderingbeslissing

toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die

op zorgvuldige wijze voor te bereiden.

gegevens wettelijk verplicht is.
In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is
beschreven hoe de school omgaat met haar
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van
ouders en leerlingen. Dit reglement
kunt u vinden via
www.ozhw.nl.
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9

Praktische punten
van A tot Z

AANSPRAKELIJKHEID EN
ONGEVALLENVERZEKERING

geldbedrag sparen en een door henzelf uitgekozen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v.

aan de school. Hiervan worden nieuwe boeken voor de

beschadigingen en/of vermissing van eigendommen van

schoolbibliotheek aangeschaft).

boek kopen (10% van de opbrengst komt ten goede

kinderen. Het verdient aanbeveling de kinderen zo weinig
mogelijk waardevolle voorwerpen mee naar school te
geven.

FOTOGRAAF
Ieder schooljaar, meestal in het najaar, komt de

De school is aansprakelijk voor die zaken die zij

schoolfotograaf. Hij maakt van ieder kind een

zelf organiseert. Het bestuur heeft hiervoor een

kleurenportretfoto. Van elke groep wordt een groepsfoto

bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Overigens geldt

gemaakt. U bent niet verplicht de foto’s te kopen.

altijd dat er in redelijkheid sprake moet zijn van verwijtbaar
handelen van de school.
De verzekering zal bovendien altijd nagaan of uw eigen

EXCURSIES

verzekering kan worden aangesproken.

Excursies vormen een onderdeel van ons onderwijs. Het
kan voorkomen dat wij aan u een financiële bijdrage

Ongevallenverzekering

vragen voor het maken van excursies, zoals bijv. een

De openbare scholen hebben voor de leerlingen een

bezoek aan een tentoonstelling of een museum. Er

ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt

worden vaak ouders ingeschakeld voor het vervoer

schade door ongevallen. De schade moet aantoonbaar

van leerlingen. Zij moeten in het bezit zijn van een

in relatie staan met activiteiten die door de school zijn

inzittendenverzekering.

georganiseerd. De verzekering dekt schade vanaf een half
uur voor schooltijd tot een half uur na schooltijd.

GROEPSVERDELING
Wanneer de school deelneemt aan activiteiten

Afhankelijk van het aantal kinderen in

die door derden worden georganiseerd,

de diverse groepen wordt de

geldt de aansprakelijkheidsverzekering en de

groepsverdeling jaarlijks bekeken.

ongevallenverzekering van de school niet. De
organisatoren van dergelijke activiteiten dienen zelf een
ongevallenverzekering af te sluiten.
De school vraagt u daarom om toestemming voor
deelname aan deze activiteiten.

BESTUUR: OZHW VOOR PO EN VO
De openbare scholen van Zwijndrecht, Barendrecht en
Ridderkerk hebben een eigen bestuur: Stichting OZHW
voor PO en VO. De bestuursdirecteur PO is mevrouw
Jenny Evertse.

BOEKENWURM
Wij hebben op school een ‘boekenwinkel’.
De boekwinkel in de school heet ‘De Boekenwurm’ en
wordt verzorgd door ouders. Eén keer per week is De
Boekenwurm geopend. Kinderen kunnen dan een bepaald
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GYMNASTIEK

JAARKALENDER

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal.

Elk jaar wordt aan het begin van het schooljaar een

Gymkleding is niet nodig; warme kleding wordt uitgedaan.

jaarkalender gemaakt. Deze is digitaal via het ouderportaal

Wel zijn gymschoenen nodig. De groepen 3 tot en met

in te zien en per twee weken in de nieuwsbrief.

8 maken gebruik van de gymzaal, de Walburghal of

Hierin staan alle belangrijke data voor het schooljaar.

Welhorst.

Op de ouderportal kunt u ook inzicht krijgen in de
schoolactiviteiten. Hierdoor heeft u altijd inzicht in de

Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt

activiteiten van uw kind.

of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen en een
handdoek mee te nemen op de dag dat ze gym hebben.
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die de kinderen

KIND EN VERKEER

in de gymzaal dragen, niet gebruikt worden om ook

Wij zijn er voorstander van dat kinderen zo veel mogelijk

buiten te dragen. Na de gymles kan er gedoucht worden.

lopend of fietsend naar school worden gebracht. Dit
bevordert de zelfredzaamheid van uw kind in het verkeer.

Als uw kind niet deel kan nemen aan de gymles, dient
een briefje aan de groepsleerkracht of vakleerkracht
overhandigd te worden met daarop de reden van

KLEDING

verzuim. Zonder briefje neemt ieder kind deel aan de

Bij slecht weer dragen kinderen vaak kap -en

gymnastiekles.

sneeuwlaarzen. Om gezondheidsredenen mogen deze
laarzen niet in de klas gedragen worden. Daarom is
het handig als de kinderen schoenen, gymschoenen of

GYMROOSTER

pantoffels bij zich hebben om in de klas te kunnen dragen.

Dit rooster wordt ieder jaar in de nieuwsbrief vermeld.

Bij warm weer verwachten wij dat de leerlingen correct
gekleed op school komen. Een ontbloot bovenlijf en het
dragen van een hoofddeksel is op school niet toegestaan.

INZAMELEN BATTERIJEN
Aan een schoon milieu draagt ook onze school een
Batterijen kunnen het gehele jaar door op school worden

MOBIEL - GEBRUIK DOOR KINDEREN OP
SCHOOL

ingeleverd.

Tegenwoordig hebben veel kinderen al een mobiele

steentje bij door, batterijen in te zamelen.

telefoon. Kinderen nemen deze telefoon op eigen
verantwoordelijkheid mee. Op school hebben de kinderen
een mobiel niet nodig.
Wij willen binnen onze school dat kinderen tijdens de
lestijden hun mobiele telefoon uitzetten. Het gebruik van
mobieltjes leidt enorm af tijdens de lessen.

AFSPRAKEN OP SCHOOL
Bij de eerste overtreding wordt de telefoon ingenomen en
de leerling krijgt deze om 14.30 uur terug. Bij de tweede
overtreding wordt de telefoon ingenomen en één van
de ouders kan de mobiele telefoon op school ophalen.
De leerling mag de telefoon niet meer mee naar school
nemen.
Aanspraak t.a.v. schade, verlies of diefstal wordt door
school uitgesloten.
Van ouders verwachten wij ook dat de mobiele telefoon in
school uitgeschakeld is.
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PRIVACYREGLEMENT
De openbare scholen maken
gebruik van een privacyreglement.
Dit ligt ter inzage op de school.

ROKEN
In de school en op het schoolplein is het
verboden te roken voor iedereen.

SCHOOLARTS
De schoolarts en de jeugdverpleegkundige die
werkzaam zijn bij de GGD in Dordrecht bezoeken
regelmatig de school. Om te bereiken dat alle kinderen
in Nederland dezelfde zorg krijgen, is er een zogenaamd
basispakket ontwikkeld.
Dit houdt in dat:

NABLIJVEN
Het kan soms nodig zijn dat uw kind het werk afmaakt,
omdat dat tijdens de les niet is gelukt.
Op school geldt daarover de volgende afspraak:

•	alle kinderen in groep 2 en hun ouders een uitnodiging
krijgen voor een onderzoek door de jeugdarts en de
assistente;
•	alle kinderen in groep 7 uitgenodigd worden voor

Nablijven na 14.30 uur:

een verpleegkundig onderzoek. In overleg of op

• Groepen 5 en 6 tot uiterlijk 14.45 uur.

basis van het dossier of ingevulde vragenlijst worden

• Groepen 7 en 8 tot uiterlijk 15.00 uur.

er gesprekken gehouden tussen de leerlingen en de

Indien langer nablijven noodzakelijk is, worden ouders

verpleegkundige.

telefonisch ingelicht.
Een onderzoek kan ook gedaan worden op verzoek van
leerkrachten en/of ouders. Mocht u om bepaalde redenen

OPHALEN VAN KINDEREN

bezwaar hebben tegen een onderzoek of controle dan

Als u uw kind in groep 1 of 2 niet zelf kunt ophalen,

dient u zelf contact op te nemen met de schoolarts, liefst

willen wij graag weten door wie uw kind dan wel wordt

aan het begin van het schooljaar.

opgehaald. Dit om misverstanden te voorkomen. Wilt u dit
doorgeven aan de leerkracht?

SCHOOLMATERIAAL
Als de kinderen in groep 3 gaan leren schrijven, beginnen

PARKEREN

zij met een potlood. Na enige tijd wordt overgegaan op

U dient bij parkeren uw auto op de daarvoor bestemde

een vulpen. Deze wordt door de school beschikbaar

plaatsen te zetten.

gesteld. Is de vulpen, kapot of zoekgeraakt, dan wordt u
verzocht een nieuwe vulpen te kopen. Dit kan eventueel
via school (€ 4,00). Dit geldt voor kinderen uit de groepen

PAUZES EN LUNCHTIJDEN VAN DE GROEPEN

3 en 4.

De kinderen hebben per dag twee pauzemomenten: Een

Normale vullingen voor een pen krijgen de kinderen van

kleine pauze van 15 minuten in de ochtend en een pauze

school; afwijkende maten (bijv. Parker of Stabilo) dienen

van 30 min. tussen de middag.

zelf aangeschaft te worden. We schrijven op school met

In de eerste nieuwsbrief van het schooljaar vindt u de

blauwe inkt.

pauzetijden van de groepen. De kinderen lunchen onder

Vanaf groep 6 maken de kinderen soms gebruik van een

toezicht van ouders.

rekenmachine. Ze mogen een rekenmachine van huis
meenemen.
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In de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kinderen huiswerk.

Naar binnen gaan en inloop

Daarom gaan boeken van school soms mee naar huis. Dit

Groep 1 tot en met 8:

is alleen toegestaan als deze vervoerd worden in een tas.

•	Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de
kinderen naar hun groep toe. Ouders kunnen de
kinderen t/m groep 3 brengen in de groep.

SCHOOLMELK
U kunt u kind opgeven voor schoolmelk.

•	Om 8.30 uur beginnen de lessen. U wordt verzocht
voor die tijd afscheid te hebben genomen van uw kind.

Op school is een aanmeldingsformulier verkrijgbaar, maar
u kunt dit ook zelf regelen via de site:

Pauzes en lunchen

www.campinaopschool.nl

De kinderen hebben per dag twee pauzemomenten:

Afmeldingen en of wijzigingen kunt u via de site van

• Een kleine pauze van 15 minuten in de ochtend.

Campina op school doen. Op school zijn ook afmeldings-

•	Tussen de middag hebben de kinderen ook 15 min.

en wijzigingsformulieren verkrijgbaar.

lunchpauze. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er
tijdens deze pauze worden er educatieve activiteiten

Drinkt uw kind geen schoolmelk, dan kunt u een (goed

aangeboden. De kinderen eten in hun eigen groep

sluitende) beker van thuis meegeven. Hierin ook bij

onder toezicht van lunchouders en gaan ook nog een

voorkeur een melkproduct. Koolzuurhoudende dranken

kwartier naar buiten (Als het weer het toelaat).

en blikjes zijn niet toegestaan. De kinderen eten fruit of
rauwkost bij het melkdrinken. In de pauze wordt er op het
plein niets gegeten.

SPEELGOED
Wanneer mogen kinderen eigen speelgoed meebrengen:

Opmerking

Groep 1 en 2:

Op vrijdag mogen de kinderen in plaats van fruit of

• Elke vrijdag voor een vakantie.

rauwkost een koek meenemen.

Groep 1 tot en met 8:
• Op de verjaardag of de dag na de verjaardag.
• De dag na het Sint Nicolaasfeest.

SCHOOLREIS

Voor verlies of schade aanvaardt de school geen

De groepen 1 en 2 gaan op schoolreis naar een

verantwoordelijkheid en de school kan dan ook niet

bestemming in de buurt. Hiervoor wordt een bijdrage

aansprakelijk worden gesteld.

van de ouders gevraagd. De groepen 3 tot en met 6 gaan
op schoolreis. Hier zijn kosten aan verbonden. Groep
8 gaat op werkweek. Aan de werkweek zijn ook kosten
verbonden.

TUSSENTIJDSE OVERGANG VAN LEERLINGEN
NAAR EEN ANDERE SCHOOL
Het kan gebeuren, dat ouders tijdens het schooljaar hun

Geruime tijd voor de schoolreis (vóór eind mei) wordt u

kind op een andere school willen plaatsen, omdat er

verzocht de kosten (€ 25,00 per kind) voor de schoolreis

bijvoorbeeld een vertrouwens-breuk is ontstaan. Zo’n

te betalen. Als ouders niet voor de daarvoor vastgestelde

situatie is voor alle partijen vervelend. De basisscholen

datum betalen moet de school opdraaien voor de

in de gemeente Zwijndrecht willen hier zeer zorgvuldig

kosten. Dit kan ten koste gaan van het beschikbare

mee omgaan en daarom hebben de directies hierover een

onderwijsbudget.

aantal spelregels afgesproken.
•	De ontvangende school heeft een oriënterend gesprek
met de ouders, waarin in ieder geval als voorwaarde

SCHOOLTIJDEN EN OPENING VAN DE DEUR

wordt gesteld, dat er een gesprek plaatsvindt/heeft

We werken met een continurooster. De kinderen

plaatsgevonden met de directeur van de vertrekkende

blijven heel de dag op school.

school.
•	De ontvangende school zoekt contact met de directie

De schooltijden zien er als volgt uit:
Groep 1 tot en met 8:
• Maandag:

8.30 - 14.30 uur

• Dinsdag:

8.30 - 14.30 uur

• Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

van de vertrekkende school.
•	De ontvangende school neemt in principe een advies
over van de school van vertrek. De school kan wel zelf
aanvullend onderzoek doen.
•	Kinderen met een beschikking voor speciaal

• Donderdag: 8.30 - 14.30 uur

basisonderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden

• Vrijdag:

worden toegelaten.

8.30 - 14.30 uur
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•	Het tijdstip van overgang wordt in onderling overleg

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

tussen beide schooldirecties bepaald, maar vindt in

Per schooljaar vragen we van alle ouders een vrijwillige

principe pas plaats na een schoolvakantie. Dit geeft

ouderbijdrage. Deze bijdrage bedraagt minimaal € 22,50.

beide scholen de gelegenheid om de overgang

Deze bijdrage is voor de school

zorgvuldig te laten plaatsvinden.

noodzakelijk om activiteiten te kunnen organiseren
voor onze kinderen zoals Sinterklaas, Kerst etc.
De overheidsfinanciering voorziet onvoldoende, zodat

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
• Herfstvakantie 		

een bijdrage meer dan welkom is.

17-10-2020 t/m 25-10-2020

• Kerstvakantie 		

18-12-2020 t/m 03-01-2021

• Voorjaarsvakantie

20-02-2021 t/m 28-02-2021

ZIEKTE LEERKRACHT

• Paasvakantie 		

02-04-2021 t/m 05-04-2021

In overleg met de vakorganisaties, inspectie en collega’s
is het volgende protocol opgesteld, dat op alle scholen

• Meivakantie en
01-05-2021 t/m 16-05-2021

wordt toegepast.

• Pinksteren 		

Hemelvaartsvakantie

22-05-2021 t/m 24-05-2021

•	Als de school een vervanger heeft, dan wordt deze het

• Zomervakantie 		

16-07-2021 t/m 29-08-2021

eerst benaderd. Is er geen eigen vervanger beschikbaar,
dan zoekt de school intern naar een oplossing,

Extra vrije dagen

bijvoorbeeld:

Onderstaande dagen hebben de leerkrachten een

- parttime leerkracht van de school;

studiedag en hebben alle leerlingen een extra dag vrij.

- intern wisselen;
- ruilen van uren, taakrealisatie of intern begeleider,

• Donderdag 19 november
• Vrijdag 5 februari

indien dit mogelijk is (deze uren mogen in principe
niet vervallen);

• Maandag 1 maart

- de groep verdelen over andere groepen voor

• Donderdag 1 april

maximaal 1 dag per week en alleen als het

• Maandag 28 juni

redelijkerwijs mogelijk is.
•	Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare
oplossing, dan komt de betreffende groep niet naar

VERENIGING OPENBAAR ONDERWIJS (V.O.O.)
Onze school is lid van de Vereniging voor Openbaar

school.
	Wij volgen de richtlijnen van de hoofdinspectie, met

Onderwijs (V.O.O.) Mocht u vragen hebben en u heeft

daarbij de volgende afspraken:

het antwoord niet kunnen lezen in deze schoolgids, dan

- in principe niet de eerste dag;

kunt u zich ook richten tot V.O.O. via www.50tien.nl of

- de ouders worden op de hoogte gesteld;

0800 5010 toets 4.

- voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt
binnen de school opvang geregeld;
- de school kan ervoor kiezen om bij langdurige ziekte

VERJAARDAGEN

wisselende groepen naar huis te sturen, zodat het

Als een leerling jarig is, mag er getrakteerd worden in de

aantal vervallen lesuren voor een bepaalde groep niet

eigen groep en in de andere groepen. Andere traktaties
dan snoep hebben onze voorkeur.
Een verjaardag is natuurlijk heel speciaal, daar hoort

te groot wordt.
•	De schoolleider dient in principe niet voor vervanging
beschikbaar te zijn.

ook een heel mooie kaart bij. Het jarige kind mag met
twee kinderen in de pauze naar andere leerkrachten.
Leerkrachten vieren de verjaardag in eigen groep.

ZIEKTE LEERLING
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de leerkracht van de

Voor verjaardagen van ouders, broertjes of zusjes, opa’s of

betreffende groep vóór schooltijd op de hoogte te stellen.

oma’s mogen de kinderen van groep 1 en 2 een speciaal

Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.

werkje maken. Wilt u dit dan ruim van tevoren aan de

Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden,

groepsleerkracht doorgeven?

dan vragen wij u om uw kind op school te komen
ophalen.
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Protocollen
en documenten

DE VOLGENDE PROTOCOLLEN EN
DOCUMENTEN ZIJN VIA ONZE SCHOOL
VERKRIJGBAAR EN IN TE ZIEN:
• Anti-pestprotocol
• Internetprotocol
• Medicijnprotocol
• Ondersteuningsplan Basisschool Tandem
• Aanpak gedragsproblemen
• Dyslexieprotocol
• Schorsings-en verwijderingsbeleid
• Protocol Hoogbegaafdheid

11

Colofon

43

www.obsdetandem.nl

