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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van Obs Miste-Corle. Deze gids is bedoeld voor iedereen die een
basisschool zoekt, iedereen die dit jaar nieuw is op onze school en natuurlijk iedereen die onze
school al langer bezoekt. Met deze schoolgids willen we u een goed beeld van onze school geven.
Een school met een vernieuwende aanpak, waarin de voorbereiding op het leven en werken in de
21ste eeuw centraal staan. ‘Groot in aandacht voor verschillen’. Dit betekent dat er respect is voor
verschillen tussen kinderen en dat tolerantie en onderlinge solidariteit worden gestimuleerd. Het
betekent ook dat je verschil maakt door te doen waar je goed in bent. Het is onderwijs waar we
talenten van kinderen willen ontwikkelen. Een school waar we nauw willen samenwerken met
ouders in het belang van het kind. Als partners in de opvoeding hebben we elkaar nodig. Onderwijs
op obs Miste-Corle, de school waar kinderen vanuit nieuwsgierigheid en met verwondering lerend
de wereld in gaan. Onderwijs met toekomst!
De basisschool neemt een belangrijk deel in van het dagelijks leven van uw kind. Daarom wordt een
keuze voor een basisschool door u met zorg gemaakt. Het is de plek waar uw kind het grootste deel
van de week doorbrengt en wordt gevormd. Het kind ontwikkelt zich van een kleuter die wat
onzeker de eerste stappen op school zet, tot bijna puber als hij/zij in groep 8 afscheid neemt. De
school is daarom een plek waar het leuk, gezellig en vooral veilig moet zijn. Ook u zal er 8 jaar
intensief mee te maken hebben; dagelijks bij het halen en brengen van uw kind, met
rapportbesprekingen en hopelijk ook met het helpen bij de festiviteiten, evenementen, excursies
etc.
Wat mag u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u? En hoe houden we de kwaliteit van het
onderwijs hoog? Het komt allemaal aan bod in deze schoolgids. Daarnaast leggen we in deze gids
verantwoording af over de resultaten die we behaald hebben. Naast inhoudelijke informatie over
het onderwijs is er veel praktische informatie, die gedurende het hele schooljaar van pas kan komen.
Bewaar daarom deze schoolgids goed! Tijdens het schooljaar houden we u via onze nieuwsbrieven
op de hoogte van nieuwtjes en ontwikkelingen, zodat u altijd weet wat er op school gebeurt.
Deze schoolgids staat in ook op onze schoolsite www.mistecorle.nl.
Heeft u na het lezen van de schoolgids interesse om persoonlijk met school kennis te maken, of hebt
u nog vragen? U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje in onze school te
nemen.
Namens obs Miste-Corle,
J. Reesink-Aarnink, voorzitter (ouder) MR Obs Miste-Corle.
J.H. Wilterdink, directeur
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Hoofdstuk 1

De school en haar omgeving

1.1 HET GEBOUW
De school staat in de kern van de buurtschap Miste (gemeente Winterswijk) en neemt binnen de
buurt een centrale plaats in. De algehele leiding is in handen van dhr. J.H. Wilterdink.
Om de school heen ligt een groot, ruim opgezet schoolplein. Ook buiten schooltijden nodigt het plein
uit om te spelen. Obs Miste-Corle is één van de acht openbare basisscholen in de gemeente
Winterswijk. De school is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.
Binnen de stichting werkt onze school nauw samen met Obs Woold en Obs Kotten. Er wordt samen
nagedacht over de invulling van de Kernconcepten, met en van elkaar geleerd en er worden samen
activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten.

1.2 UNIEKE ONDERWIJS-OMGEVING
De school ligt in het prachtige buitengebied van Winterswijk en toch vlak om de hoek. De school
heeft een prachtig schoolplein, waar kinderen veel kunnen bewegen. Tevens heeft het schoolplein
ook een leeraspect. Omgaan met de natuur, respect voor de natuur en opgroeien met de natuur zijn
verweven in ons onderwijs. Het schoolplein wordt gebruikt binnen ons lesprogramma.

1.3 STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS WINTERSWIJK
Obs Miste-Corle is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk.
Naam instelling:
Adres:
Postadres
Telefoon:

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
Burgemeester Bosmastraat 41, 7101 DE Winterswijk
Postbus 257, 7100 AG Winterswijk
(0543) 533 887

Voorzitter CvB:
E-mail:
Website:
Bestuursnummer:

Pauline Boogerd
info@sopow.nl
www.sopow.nl
41494
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Onder het bevoegd gezag ressorteren acht openbare basisscholen.
school
Bargerpaske
De Schakel
De Kolibrie
Stegeman
Kotten
Miste/Corle
’t Waliën
Het Woold

adres
Voorninklaan 1
Violenstraat 1a
Hakkelerkampstraat 55
Pronsweg 5
Meester Meinenweg 14
Brinkeweg 15
Waliënseweg 8
Schoolweg 13

postcode
7103 AW
7102 CN
7101 VG
7101 CE
7107 AN
7109 BN
7105 CD
7108 BM

telefoon
516539
514687
514019
514155
563532
565206
514228
564427

directie
vacature
Mevr. K. Elburg
Dhr. A. Grevink
Dhr. J. Folkers
Dhr. J.Wilterdink
Dhr. J.Wilterdink
Mevr. M. de Groot
Dhr. J.Wilterdink

BRIN-nr.
18VQ
18WF
18WN
19AM
18WW
18ZG
19AV
19BC

Juridische structuur
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk is opgericht bij akte van 26 november 2004 en
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09146777.
Organisatiestructuur – aansturen van de organisatie
De voorzitter College van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en
geeft als zodanig leiding aan de directeuren op de scholen. De voorzitter College van Bestuur en de
directeuren van de scholen vormen samen het directieberaad dat adviserend is ten aanzien van
beleidsontwikkeling. De voorzitter College van Bestuur is voorzitter van het directieberaad.
Toezicht en bestuur
Met ingang van januari 2015 werkt Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk met het Raad
van Toezicht model, waardoor de scheiding tussen toezicht en bestuur is gerealiseerd. Het bestuur
bestaat uit één persoon (voorzitter) en verzorgt samen met het stafbureau de dagelijkse leiding van
de organisatie. Mevr. P. Boogerd is de voorzitter van het College van Bestuur.
Structuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk
De stichting heeft een heldere structuur, waarbij het College van Bestuur verantwoording aflegt aan
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Aan het hoofd van elke
school staat een directeur, die rapporteert aan het College van Bestuur.
In de Raad van toezicht hebben onderstaande personen zitting:
• Peter ten Dolle
voorzitter
• Michèle Ruyten
lid
• Jan-Willem Hoogland
lid
• Thijs van Beem
lid
Op het stafbureau zijn werkzaam:
• Ingrid Langenakker-Ooitink
• Sandra Kobes-van Ewijk
• Connie Grevers
• Sietse Hilwerda
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Medezeggenschap scholen
Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.
Bovenschools is sprake van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitter
College van Bestuur voert het overleg met de GMR. De directeur van de school voert het overleg met
de medezeggenschapsraad (MR) van de school waaraan hij leiding geeft. SOPOW vindt een goed
functionerende G(MR) van groot belang. Daartoe wordt intensief overleg gevoerd binnen de diverse
ingestelde thema-raden.
Kernwaarden
De kernwaarden waaronder SOPOW haar onderwijs aan de leerlingen aanbiedt luiden:
•
•
•
•
•
•

Openbaar onderwijs (ruimte voor levensbeschouwing)
Samenwerken (school in de samenleving)
Hoogwaardig kwalitatief onderwijs
Onderwijs voor ieder kind
Wederzijds respect
Waarden en normen

Missie
De missie van SOPOW is:
•

We leggen samen de basis voor een leven lang leren.
• Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen.

Visie op de organisatie
De 8 scholen die onder de stichting vallen, bieden eigentijds kwalitatief hoogstaand onderwijs,
waarbij we de kinderen optimale ontwikkelingskansen willen bieden. Iedereen is welkom. Er wordt
onderwijs gegeven vanuit respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing. Het
onderwijsconcept wordt door de scholen ingevuld. Zo blijft iedere school zijn eigenheid behouden.
Er wordt waarde gehecht aan de betrokkenheid van de ouders.
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Hoofdstuk 2

De school en haar visie

Vroeger stond bij de kennisoverdracht de leerkracht centraal. De leerkracht stond in zijn eigen groep
en via de boeken werd de kennis op vaste tijden overgedragen. Tegenwoordig is overal kennis te
vinden. Dus als de leerkracht niet meer de belangrijkste factor is in de overdracht, is er een
verschuiving mogelijk.
Het onderwijssysteem van obs Miste-Corle is in ontwikkeling. We werken toe naar onderwijs waarbij
kennisoverdracht overal, op verschillende tijden en op verschillende manieren kan plaatsvinden.
Binnen de Units, waar meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar zitten, leren kinderen zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en worden mede-eigenaar gemaakt van hun leren.
We willen de kinderen voorbereiden op het leven en werken in de 21 e eeuw. Wij leren de kinderen
vaardigheden zoals samen- en zelfstandig werken, plannen, opkomen voor jezelf, creativiteit,
creatief denken, presenteren en reflecteren en verantwoordelijkheid nemen. Het is onderwijs waarin
we uitgaan van de verschillen van kinderen en waarin we talenten van kinderen willen ontwikkelen.

2.1 VISIE VAN DE SCHOOL – WAAR GAAN WIJ VOOR?
Op obs Miste-Corle staat het kind centraal. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. We leggen
de basis voor de toekomst en een leven lang leren. We doen dit samen, want samen bereik je meer.
In school is aandacht voor het individuele kind. Het uitgangspunt is dat het kind zich de kerndoelen,
die vastgesteld zijn door de overheid, eigen maakt. We streven ernaar om uit ieder kind het beste te
halen. De kerndoelen worden aangeboden via moderne lesmethodes. Er is aandacht voor
verschillen. Dat kan zijn op interesse, op tempo of op vaardigheden. Ondersteuning is niet alleen
gericht op het kind, maar ook op de rol die de omgeving hierbij kan spelen.

Het motto is: Leren vanuit nieuwsgierigheid!
Toch komt het voor dat niet alle kinderen op het eind van de basisschool alle kerndoelen beheersen.
Per kind wordt er dan gekeken naar een individuele leerlijn. Dit zal altijd in overleg met ouders
besloten worden.

2.1.1 ADAPTIEF ONDERWIJS
Wij streven naar adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we in
ons onderwijs voldoen aan een drietal basisbehoeften van
leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de
basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich
geaccepteerd voelen, ze horen erbij, ze voelen zich welkom
en veilig. In dit kader past ook de hantering van ons
pestprotocol. Onder de basisbehoefte competentie wordt
verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze
moeten doen, ook aankunnen; dat ze ontdekken dat ze
steeds meer kunnen. Onder de basisbehoefte autonomie
10
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wordt verstaan dat ze weten dat ze hun leergedrag zelf kunnen sturen.
Onze leerkrachten zien het als een uitdaging het aanbod zo aan te passen dat elke leerling zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kind is zelf als leerling mede-eigenaar van zijn eigen leren.
De aandacht ligt vooral op wat het kind geleerd heeft gedurende de afgelopen periode. Wat gaat er
goed? Wat vind ik nog lastig en wil ik graag oefenen? Hoe zou ik het een volgende keer anders doen?
Kan ik dat alleen of heb ik daar hulp bij nodig? En natuurlijk: Waar ben ik het meest trots op?

2.1.2 MINDSET
Hoe leren kinderen en hoe kan je ze motiveren? Professor Carol Dweck heeft jarenlang onderzoek
gedaan naar de factoren die leiden tot geluk en succes. Zij heeft ontdekt dat het niet gaat om
intelligentie of kwaliteiten, maar vooral om je mindset. De term 'mindset' staat voor de manier
waarop kinderen (en volwassenen!) denken over hun intelligentie, talenten en
kwaliteiten. Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl
een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.
Zij onderscheidt twee soorten mindset.
1. De Fixed Mindset: vaste mindset.
2. Growth Mindset: groeiende mindset.

Vaste mindset

Groeimindset

Kinderen met een vaste mindset hebben de
Kinderen met een groeimindset gaan ervan uit
overtuiging dat hun intelligentie en talenten een dat zij door oefenen steeds beter kunnen
vaststaand gegeven zijn. Of niet……
worden. Hun motto is: “Van proberen kun je
leren!”.
Iets nieuws proberen wordt daardoor een
risicovolle onderneming. Want stel je voor dat
Ze genieten van een nieuwe uitdaging en vinden
het niet (meteen) lukt, ben je dan niet knap,
het prima om ergens flink voor te moeten
slim of goed?
oefenen. Complimenten die dit ondersteunen
geven feedback op inzet en strategie,
Kinderen met een vaste mindset gaan
bijvoorbeeld: “Wat heb je daar hard voor
uitdagingen uit de weg of geven snel op: “Want gewerkt! Door al dat oefenen ben je flink vooruit
dat kan ik nu eenmaal niet.” De vaste mindset
gegaan!”
wordt versterkt door complimenten waarbij
kinderen worden geprezen om hun slimheid of
talent: “Wat knap van jou!” en “Wat een
prachtige tekening!”

Als team hebben we hierover een training gevolgd. Wij willen alle kinderen zoveel mogelijk laten
groeien, met name in vaardigheden en zelfwaarde. Daarvoor is de “groei-mindset” een goede
uitgangspositie. We motiveren met een positieve mindset de kinderen om groei aan te gaan,
moeilijkheden niet uit de weg te gaan en door te zetten bij tegenslagen.
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2.1.3 COÖPERATIEF LEREN
Wij vinden coöperatief leren erg belangrijk. De kinderen leren door verschillende coöperatieve
werkvormen, waarbij samenwerkingsvaardigheden, positieve wederzijdse afhankelijkheid,
individuele verantwoordelijkheid, directe interactie en evaluatie van het groepsproces aan bod
komen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor gezamenlijke keuzes.
De leerlingen leren meer door samen te werken tijdens het leerproces: ze leren hun eigen
kwaliteiten kennen en leren elkaars kwaliteiten nog meer te benutten. Door elkaar het geleerde uit
te leggen laten ze zien dat ze de leerstof beheersen.
Professor John Hattie uit Nieuw Zeeland: “Maak van iedere leerling een leraar!”
Interessant bij coöperatief leren is dat differentiatie door deze werkvormen geen verhaal van
individualisering wordt. Uitgangspunt is juist dat groepsopdrachten zo worden bedacht (didactische
structuren) dat alle groepsleden kunnen deelnemen (en dus leren!) ook al zijn er niveauverschillen.

2.1.4 BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE
Als school willen we deel uitmaken van de gemeenschap, we willen samenwerken met de
gemeenschap en wat voor de gemeenschap betekenen. Daarmee willen we werken aan actief
burgerschap. Het begrip sociale integratie verwijst naar deelname van burgers aan de samenleving in
de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en
betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. De opdracht aan de scholen luidt dat het
onderwijs:
• Ervan uitgaat dat leerlingen opgroeien in een pluriforme
samenleving.
• Gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie.
• Erop is gericht dat leerlingen kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten.
Burgerschap is geen apart vak, maar een manier van onderwijs aanbieden waarbij kinderen
uitgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Binnen
de kernconcepten en ons dagelijks onderwijs besteden wij aandacht aan de sociale competenties,
veiligheid en openheid voor de samenleving. De kinderen ontwikkelen vaardigheden waar ze later de
maatschappij mee in kunnen, maar ook het inzamelen van geld voor een goed doel.

2.2 MISSIE VAN DE SCHOOL – WAAR STAAN WIJ VOOR?
Obs Miste-Corle is een openbare school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is plek voor iedereen,
ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke achtergronden en kansen.
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Op onze openbare school is ruimte voor verscheidenheid.
Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en
overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in
plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder
kind waardevol maakt. Wij zijn gericht op de hele
samenleving. We dragen actief bij aan alle waarden,
meningen en gedragingen die nodig zijn om samenhang in
de samenleving te bevorderen. Voor ons betekent openbaar
onderwijs dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo
goed mogelijk te realiseren.
Het gehele schoolteam voelt zich samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Het is onze stellige
overtuiging dat elk kind de moeite waard is om op zijn/haar niveau geholpen te worden. Hier zetten
wij ons voor in. Wij begeleiden de kinderen in hun cognitieve -, sociaal-emotionele - en motorische
ontwikkeling.

2.3 DE UITGANGSPUNTEN EN KERNWAARDEN VAN DE LEEROMGEVING
Vanuit onze visie hebben wij drie kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden gebruiken wij om
een rijke leeromgeving te creëren voor de kinderen.
Kernwaarde 1: Volg je eigen pad:
• Wij vertrouwen hebben in de ontwikkeling van leerlingen, omdat een kind van binnenuit
gemotiveerd is om te leren en toegerust is voor zijn eigen ontwikkeling.
• De kinderen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling en mede-eigenaar zijn van hun leren.
• De kinderen weten dat je fouten mag maken omdat je daarvan leert.
• Kinderen hun eigen leervragen mogen stellen, ontdekkingsruimte krijgen en de leerkracht ze
als coach en expert begeleidt.
13
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Kernwaarde 2: Samen:
• Wij werken in units waar kinderen met en van elkaar
kunnen leren.
• We samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de
totstandkoming en het resultaat van ons onderwijs.
• Wij werken vanuit kernconcepten, waardoor de
betrokkenheid van de kinderen hoog is en er
verbindingen gelegd worden tussen vakken.
• Wij als geen ander begrijpen dat ons onderwijs een
onderdeel is van de totale leeromgeving van kinderen.
We zoeken de verbinding met ouders en/of opvoeders
en verenigingen. (It takes a village to raise a child).
• De betrokkenheid van de ouders en de omgeving
hoog is.
Kernwaarde 3: Wij kunnen spelen:
• Wij leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid omdat het kind van binnenuit
gemotiveerd is en gaan van daaruit op onderzoek uit.
• Omdat we vanuit een stimulerende omgeving onze eigen talenten mogen ontdekken,
ontwikkelen en gebruiken.

2.5 DE SAMENWERKING MET OUDERS
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen en ouders zich prettig voelen op school. Wij werken aan
een fijne sfeer in de units en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit.
Daarbij speelt u als ouder ook een belangrijke rol! U kent uw kind het best, dus alleen samen kunnen
we uw kind begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Wij staan open voor uw ideeën en kijken samen
wat er werkt in de unit. Loop rustig even binnen om wat door te geven over uw kind of om even iets
te overleggen. En waar nodig maken we een afspraak. Wij vinden een goed contact tussen school en
thuis vanzelfsprekend.
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij wat er in de school gebeurt. Daarom
worden ouders uitgenodigd om te komen kijken naar presentaties, de startactiviteiten en de
workshops.
Daarnaast worden er o.a. in samenwerking met de ouderraad allerlei dingen voor school
georganiseerd waaraan u ook kan meehelpen. Zo hebben we de tuinonderhoud- en
schoonmaakavonden, ouderpleinwacht tussen de middag, verschillende acties, pr-ouders en de
klankbordgroep. Samen komen we verder!
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Hoofdstuk 3

De organisatie van het onderwijs

De wet schrijft niet voor hoe de school het onderwijs precies moet geven. Zo is iedere school vrij in
de wijze waarop het de groepen indeelt. Op de meeste basisscholen zijn de leerlingen ingedeeld in
leeftijdsgroepen. De kinderen doorlopen dan in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan,
als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep.
Op school Miste-Corle werken we sinds 4 schooljaren met een ander organisatieprincipe. De
leerlingen zitten in een leeftijdsmix bij elkaar. De school is verdeeld in twee “afdelingen”, een
onderbouw (Unit 14) en een bovenbouw (Unit 58).
De inhouden van ons onderwijs staan vast. Deze liggen vast in de kerndoelen. De wijze waarop we de
inhouden behandelen staat vrij. Sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 werken we met een
integrale aanpak van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. We bieden
de wereld als geheel aan, waarbij wij het belangrijk vinden dat de kinderen de verbanden zien en tot
inzicht komen. We noemen dit Kernconcepten.

3.1 WELKE KEUZES IN DE ORGANISATIE HEBBEN WIJ GEMAAKT?
Op obs Miste-Corle wordt sinds augustus 2016 niet langer gewerkt vanuit het traditionele
organisatieprincipe van jaarklassen. De reguliere jaarklassen zijn vervangen door "Units". Een Unit is
een groep kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar. De school is opgedeeld in 2
Units, Unit 14 met leerlingen uit de jaargroepen 1 t/m 4 en Unit 58 met leerlingen uit de jaargroepen
5 t/m 8. In iedere Unit werken een leerkracht en een onderwijsassistent samen en geven instructie
en begeleiding aan kleine groepen leerlingen, waardoor we nog beter tegemoet kunnen komen aan
de didactische en pedagogische onderwijsbehoefte van ieder kind.
Met de keuze voor het werken in Units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om in te
spelen op de verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één
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groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in
groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften,
vraagt om flexibele groeperingvormen. Een Unit is dus een heterogene groep. Een heterogene
groep wisselt omdat er kinderen van onderaf bijkomen en de oudste kinderen naar de volgende Unit
gaan . Dit betekent dat alle kinderen een keer jongste en oudste in een groep zijn en de
groepsdynamiek regelmatig wisselt. De Unit is een sociale groep en geeft de kinderen veiligheid.
Kinderen beginnen en eindigen hun dag in een gezamenlijke kring, waarbij we de dag doorspreken.

3.2 WELKE KEUZES IN DE INHOUD HEBBEN WIJ GEMAAKT?
Naast de verandering van het traditionele onderwijssysteem naar het Unit-onderwijs zijn we in het
proces ook gaan nadenken over de invulling van het onderwijs. We zien de maatschappij om ons
heen veranderen. Technologie neemt steeds meer over en verandert ons leven. Er komt veel
informatie op ons af en het is van belang om hier goed mee om te gaan. Een onderzoekende,
kritische houding is hierbij belangrijk.
De technische ontwikkeling gaat razend snel, we leven in een tijd
waar het ondenkbare mogelijk wordt. Dit vraagt om mensen die
geïnteresseerd zijn in techniek en wetenschap, die creatief
denken en problemen kunnen oplossen.
In netwerken, maar ook op de arbeidsmarkt wordt gevraagd dat
mensen kunnen samenwerken, flexibiliteit tonen en daarnaast
een persoonlijke identiteit ontwikkelen en daarmee om kunnen
gaan in groepsprocessen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij ons programma anders willen inrichten. Wij willen de kinderen een
andere manier van werken en denken aanleren want zij worden de werknemers van de toekomst!
Daarom hebben wij gekozen om te werken met Kernconcepten waarbij er aandacht is voor de
samenhang. Dit zorgt voor een rijke leeromgeving waarbinnen de vakken geïntegreerd worden.

De samenleving verandert. Kinderen komen in contact met andere culturen, op school, op straat,
thuis, maar ook op internet. Kennis over andere culturen en
achtergronden geeft inzicht en begrip. De multiculturele samenleving
vraagt om respect voor elkaar. De kans dat onze kinderen gaan
samenwerken met andere culturen is groot. Een betrokken en
nieuwsgierige houding is hierbij van belang.
16
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Er is, mede door bovenstaande ontwikkelingen, een sterkte behoefte aan normen en waarden in de
samenleving. Het onderwijs krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid toegekend. Het is
belangrijk om samen met de ouders, de kinderen hierin op te voeden en duidelijk te zijn over het
normbesef en hier samen consequent in te zijn.
Als tegenhanger van de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering en de individualisering
zien wij een verschuiving naar aandacht voor de natuur, de aarde en het milieu. Duurzaamheid is
daarin een belangrijk woord. Spelen en bewegen in de natuur wordt weer belangrijk voor een
gezond en evenwichtig bestaan.
We werken nu 5 ½ jaar met Unit-onderwijs en Kernconcepten en wij weten inmiddels één ding
zeker:

3.3 UNIT-ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK
De inrichting van de school kent door het Unit-onderwijs
geen traditionele indeling in klaslokalen meer. De school
heeft twee Units en in het midden een groot
gemeenschappelijk leerplein, het Wij-land. Een Unit wordt
ingedeeld in functionele hoeken en ruimtes, b.v. het atelier
en de bibliotheek, maar ook plekken waar je kunt
samenwerken en overleggen met elkaar.
Kenmerkend is dat de opdrachten gedaan worden op de
plekken die daar het meest geschikt voor zijn. Instructies
worden gegeven in het communicatie- en rekenlokaal en bij
de andere plekken wordt middels een opdrachtkaart
aangegeven wat ze er kunnen doen. In die ruimte zijn ook
alle materialen voor die activiteit aanwezig en gemakkelijk
te pakken en op te ruimen. Uiteraard wordt met de
inrichting rekening gehouden met activiteiten die om rust
vragen.
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Binnen een Unit heb je diverse
ruimtes en hoeken. Iedere ruimte en
hoek is ingericht voor de opdrachten
die men er wil doen.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Communicatielokaal
Rekenlokaal
Lokaal 18
Stilteruimte
Wij-land voor handvaardigheid,
tekenen, vormgeving,
ontdekken, techniek, eten en
samenzijn.
Constructiehoek (bouwen,
construeren)
Top0-hoek
Buitenruimte voor beweging,
Natuur, spel, ontdekken en
experimenteren, ontspannen.
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De inrichting kenmerkt zich door een uitnodigende en uitdagende leeromgeving. Er is afwisseling in
het aanbod en er wordt gewerkt met betekenisvolle materialen. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en
daagt kinderen uit om op onderzoek uit te gaan. Dit sluit aan op de doelen en bij de Kernconcepten.
Er is ruimte voor ontdekken en experimenteren. Ook kenmerkt de inrichting zich door structuur.
Omdat kinderen niet meer vast op één plek werken heeft ieder kind een eigen laatje waar zijn eigen
benodigdheden zitten. Hierbij valt te denken aan een etui en de plankaart. Dit nemen ze gedurende
de dag mee naar de verschillende werkplekken.
In de gemeenschappelijke ruimte hangt het aanbod voor de
dag van Unit 58. De kinderen vullen op hun eigen plankaart in
waar ze wanneer verwacht worden voor instructie.
Er is een logische looproute binnen de Units, overigens loopt
niemand zonder doel. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van
de afspraken op de werkvloer en tonen voorspelbaar gedrag en
voorbeeldgedrag. De afspraken binnen de Units gelden voor
iedereen, voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
De inrichting is geordend met open kasten waarin de
materialen een vaste plaats hebben. De inrichting is zo duidelijk
dat kinderen de materialen gemakkelijk kunnen vinden en weer
opruimen.

3.3.2 CONTINU ROOSTER EN PAUZES
We werken met een continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen van 8:30-14:45 uur naar school
gaan. ’s Woensdags tot 12.15 uur en Unit 14 de vrijdag tot 12.00 uur. ’s Ochtends wordt er een
fruitpauze gehouden, waarbij er verwacht wordt dat de kinderen fruit bij zich hebben. Tussen de
middag eten de kinderen brood in hun eigen Unit of allemaal samen in het “Wij-land”.

3.3.3 DE DAGINDELING
De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen. De jongste kinderen van
Unit 14, (4-, 5- en 6-jarigen) mogen door hun ouders naar binnen worden gebracht, zodat zij hun
kind nog even op gang kunnen helpen. De kinderen vullen hun plankaart in en gaan daarna
zelfstandig naar de ochtendkring. De leerkrachten en kinderen van Unit 58 begroeten elkaar.
In de ochtendkring, van 08.30 tot uiterlijk 8.45 uur, is er tijd om de dag te openen en
bijzonderheden door te spreken, aandacht te geven aan feestdagen of te praten over de actualiteit.
Maar er wordt ook gekeken wat er die dag geleerd gaat worden, aan welke doelen er gewerkt gaat
worden en waar er die dag extra op gelet wordt. Elke dag is er een andere opening, soms een
talentenles, dan weer een comblimenten-douche of een thema-kring.
Van 8.45 uur tot 14.30 uur krijgen de kinderen instructie, verwerken ze de stof en ontvangen ze
reflectie. Dit geldt voor de basisvakken, de kernconcepten en de creatieve vakken.
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Tijdens het lopen van de rondes observeert de leerkracht en waar nodig wordt het kind begeleid. De
leerkracht maakt aantekeningen van wat hij ziet en wat
de resultaten zijn. Kinderen verplaatsen zich door de
ruimte van hoek naar hoek, van werkplek naar
werkplek. Rekenen wordt gedaan in het Rekenlokaal,
schrijven in de Schrijfhoek, taalactiviteiten in het
Communicatielokaal, techniek in de Eurekaruimte,
tekenen, schilderen en andere creatieve opdrachten in
het Atelier. Lezen doen we in de Stilteruimte.
Rond 14.30 uur komen de kinderen weer bij elkaar in
de eindkring voor de afsluiting van de dag. Er wordt
teruggekeken op de dag, kinderen vertellen elkaar hun ervaringen. Centraal staan de vragen: ‘Wat
heb je geleerd?’, ‘Hoe is het gegaan?’ en ‘Hoe ga je verder?’ Daarna is het schoolprogramma klaar.

3.4 UNIT-ONDERWIJS OP EEN RIJTJE
Even op een rijtje:
•
•
•
•

•

Wij werken in twee Units. Unit 14 (groep 1 t/m 4) en Unit 58 (groep 5 t/m 8).
In de Unit werken een leerkracht en een onderwijsassistent die samen het onderwijs verzorgen.
Instructies worden door de leerkracht aan kleine groepjes gegeven waarbij ze inspelen op de
behoeftes van de kinderen.
Er wordt sterk ingezet op planning aan de hand van de
plankaart, dagtaken en zelfstandig werken. Dit betekent dat de
kinderen precies weten wat zij in een week af moeten hebben
(moet-werk) en wat hun extra werk is. Tevens weten zij precies
wanneer er instructie (uitleg) door de leerkracht is, waar deze
plaatsvindt en hoe lang deze duurt.
Er wordt sterk ingezet op ICT: kinderen werken voor een deel
aan de computer/chromebook en de instructies worden extra
krachtig door gebruik te maken van moderne media zoals een
digitaal schoolbord (in elk lokaal).

Wat zijn de effecten hiervan?
• Door de instructie aan een kleine groep te geven is de effectiviteit van de instructie op kwalitatief
en kwantitatief gebied een stuk hoger: de duur wordt korter, kinderen komen vaker aan de beurt
en de leerkracht ziet al tijdens de instructie welke kinderen het begrijpen/niet begrijpen en kan
daar direct op inspelen.
• Leerlingen hebben meer plezier in leren omdat zij zelf keuzes mogen maken.
• De betrokkenheid bij kinderen wordt een stuk groter omdat zij mede verantwoordelijk worden
gemaakt voor hun eigen leren.
• De leerlingen bewegen meer, doordat hun werkplek regelmatig wisselt. Dit stimuleert de
hersenactiviteit, waardoor de leerlingen geconcentreerder en gemotiveerder zijn tijdens de
instructies en het zelfstandig werken.
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Hoofdstuk 4

De inhoud van het onderwijs

Vanuit de visie-missie van onze school en het onderwijsconcept werken wij naar kwalitatief goed
onderwijs, waarbij een doorgaande leerlijn wordt aangeboden. We kijken naar het individuele kind
en willen de maximale ontwikkeling stimuleren.

Motto: vandaag beter zijn dan gisteren.
4.1 VAARDIGHEDEN EN ROUTINES
Er is veel aandacht voor lezen, taal en rekenen. Het gaat bij deze vakken veelal om het verwerven
van vaardigheden. Je bouwt een routine (handigheid) op (b.v.de tafels van vermenigvuldiging of
spelling). Aan het begin van een nieuw lesblok worden de nieuwe doelen voor die periode zichtbaar
gemaakt en besproken. De kinderen schatten in op welk punt zij staan en wat zij goed moeten
oefenen. Wat voor het ene kind veel oefening en tijd vraagt, zal voor een ander in een veel kortere
tijd kunnen. De instructie en begeleiding wordt daarop afgestemd. Er zijn verschillende werkvormen
en materialen, waar het kind een keuze uit kan maken, al dan niet gestuurd door de leerkracht.
Bij routines gaat het om vaardigheden die bij kinderen worden ingeslepen door veel te oefenen. De
vaardigheden komen vooral aan bod in de basisdomeinen:
•
•
•
•
•

Taal (lezen, schrijven, taalverkennen, spelling, grammatica, Engels);
Rekenen en Wiskunde;
Sport en bewegen (motoriek);
Kunstzinnige vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, drama);
Kernconcepten, algemene vaardigheden (onderzoek vaardigheden, samenwerken,
communiceren, creatief denken, kritisch denken, problemen oplossen) . Het oefenen en
automatiseren van de vaardigheden vindt plaats tijdens alle kernconcepten, omdat bij alle
kernconcepten de basisdomeinen aan bod komen.

4.2 PEDAGOGISCHE DOELEN EN KLIMAAT
Veiligheid is op elke basisschool van groot belang. Als een kind zich niet veilig voelt, ontwikkelt het
zich niet goed. Voor veiligheid zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt:
•
•
•
•

Kinderen werken in kleine pedagogische eenheden.
Het verspreiden over de ruimtes en de keuzevrijheid wordt (indien nodig) langzaam opgebouwd
voor nieuwe kinderen.
Er zijn meer volwassenen voor begeleiding en instructie. In combinatie met zelfstandig werken is
er veel tijd voor persoonlijke aandacht.
Kinderen hebben de keuze uit meerdere volwassenen en kunnen zo kiezen met wie zij moeilijke
zaken willen bespreken.

20

Schoolgids obs Miste-Corle 2021-2022

Brinkeweg 15, 7109 BN Winterswijk-Miste – tel. 0543 565206
www.mistecorle.nl

•
•
•
•

•

Kinderen worden veel geobserveerd met als onderliggend doel te zien hoe zij in hun vel zitten en
hoe de ontwikkeling verloopt.
Kinderen hebben veel ruimte, maar starten en eindigen
Belangrijke
altijd in hun Unit.
omgangsregels
Er zijn duidelijk regels, die de kaders van wat kan en wat
• We begroeten elkaar.
niet kan duidelijk aangeven.
• We storen elkaar
Er is minder prestatiedruk, omdat kinderen niet (zichtbaar)
niet.
met elkaar vergeleken worden; het kind heeft zicht op de
• We lopen en spreken
eigen ontwikkeling.
rustig.
Pesten en andere ongewenst gedrag wordt direct
• We lopen altijd met
aangepakt, zodat de pester en de gepeste leren wat wel en
een doel.
niet toelaatbaar is.
• We laten de werk- of

Het kunnen aangaan van relaties is een zeer belangrijke
vaardigheid in onze samenleving. Kinderen werken veel met
andere kinderen samen, maken afspraken, wisselen gegevens
uit, ontspannen en sporten samen en bouwen zo relaties op.
Ook met de volwassenen bouwen zij banden op, omdat
volwassenen meewerken, een leerbron zijn en voor rust,
regelmaat en veiligheid zorgen. Elk kind is autonoom. Het krijgt
de kans om veel eigen keuzes te maken, zelf
verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen. Zo
groeit het gevoel voor eigenwaarde op een natuurlijke manier.

speelplek achter
zoals we hem
aantroffen;
• We benoemen
gewenst gedrag;
• We eten en drinken
niet op onze
werkplek.

We willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot kinderen die
•
•
•
•
•
•

Zichzelf en anderen waarderen;
Vertrouwen hebben in zichzelf;
Eigen normen en waarden hebben;
Verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag;
Zich breed ontwikkeld hebben, hun plek in de maatschappij kennen en daarin kunnen
bewegen;
Respectvol omgaan met zichzelf en de ander en belangstelling tonen.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat de volwassenen binnen en buiten de school dit gedrag ook
laten zien. Kinderen leven dit na en zien dit als gewoon gedrag.

4.3 STRUCTUUR EN REGELS
Juist in een onderwijsvorm, waarin kinderen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken, is een
duidelijke onderliggende structuur belangrijk. We zorgen voor duidelijkheid. Daarbij maken we
gebruik van pictogrammen, kleurencodes en looproutes in de instructie-, werk- en stilteruimtes. De
dagplanning met het aanbod, hangt iedere ochtend klaar, zodat iedereen weet wat er gedaan wordt
die dag. Samen zorgen we voor een opgeruimde werkruimte. Daarbij hebben kinderen de
verantwoordelijkheid voor eigen taken. Iedereen gaat respectvol en consequent om met de
afspraken en regels.
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4.4 TAAL EN REKENEN
In groep 3 wordt gestart met de methode LIJN 3 om het aanvankelijk leesproces te begeleiden. De
kinderen leren iedere dag een letter die ze leren herkennen, uitspreken en schrijven a.d.h.v. de
methode Klinkers, schrijven in de basisschool. Van groep 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de
methode Staal voor taal en spelling. Er wordt in een blok gewerkt aan verschillende taaldomeinen
zoals spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, woordenschat, feedback geven en
ontvangen en reflecteren.
Het rekenonderwijs van groep 3 t/m 8 wordt gegeven met behulp van de
methode Pluspunt. De leerkracht gebonden lessen, waar aandacht is
voor een nieuw rekenonderwerp, worden afgewisseld met lessen
waarbij de leerlingen zelfstandig de stof verwerken. Daarnaast maken
we vanaf de kleuters intensief gebruik van de spellen van ‘Met
sprongen vooruit’, spelenderwijs rekenen.

4.5 LEZEN
We hebben een schoolbrede aanpak voor het leesonderwijs. De kinderen lezen minimaal drie keer in
de week in niveaugroepen. Voor ieder leesniveau is er een uitgebreid aanbod aan boeken. We
hebben een bibliotheek waar de kinderen regelmatig hun boek kunnen ruilen. Tijdens de vaste
leesmomenten wordt er o.a. stil gelezen, begrijpend gelezen en technisch gelezen. Daarnaast leest
ieder kind nog meerdere keren in de week n.a.v. de plankaart. Er is extra ondersteuning d.m.v.
connect-lezen.

4.6 BEGRIJPEND LEZEN
Om de kinderen regelmatig verschillende teksten te laten lezen en om de leesstrategieën aan te
leren wordt er gebruik gemaakt van ‘Nieuwsbegrip’. De kinderen leren hoe ze een tekst kunnen
voorbeschouwen, hoe ze de tekst moeten lezen en wat je er allemaal mee kan. Verwijswoorden,
samenvattingen, grafieken en schema’s komen aan bod om een tekst te analyseren.

4.7 KERNCONCEPTEN
Wij werken sinds 2016 met kernconcepten. Het is een integrale aanpak voor wereldoriëntatie
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Er wordt doelgericht gewerkt aan het krijgen van
inzichten en vaardigheden, waarbij de landelijk vastgestelde kerndoelen behaald worden.
Er wordt ca. 9 à 10 weken vak doorbrekend rondom het thema van het kernconcept gewerkt.
Kinderen leren hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Ze ontwikkelen inzichten over zichzelf,
in hun directe sociale omgeving en in de grotere wereld. De thema’s die aan bod komen zijn ‘Tijd en
Ruimte’, ‘Macht en Regels’, ‘Materie’, ‘Binding’, ‘Groei en Leven’, ‘Communicatie’, ‘Evenwicht’ en
‘Energie’. Elk kernconcept komt om de twee jaar aan bod in iedere Unit van de school, maar wordt
dan wel vanuit een andere invalshoek benaderd en wordt er aan andere subdoelen gewerkt.
De feiten die kinderen leren hangen ook samen met hun interesses. Ze kunnen via de kernconcepten
stuiten op onderzoeksvragen die zij stellen en die hen uitdagen om meer te weten te komen over
een onderwerp. Dit geeft een dusdanige betrokkenheid dat de feiten die ze daarbij leren heel goed
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onthouden worden. Ze zijn er immers zelf achter gekomen en ze wilden het zelf weten! De manieren
waarop feiten aangeleerd worden, zijn zeer veelzijdig.
Het kernconcept wordt geopend met een boeiende startactiviteit, een opening waarbij de kinderen
geprikkeld worden. Van daaruit worden er diverse workshops en masterclasses aangeboden door de
leerkrachten, ouders, buurtgenoten en/of specialisten. Daarnaast werken de kinderen aan diverse
opdrachtenkaarten waarbij er verschillende cognities worden aangesproken. Van creatief en
constructie tot aan onderzoeken achter de computer of in de bibliotheek.
Gedurende de periode dat er aan een kernconcept gewerkt
wordt observeren en begeleiden de leerkrachten de
kinderen. Het kernconcept wordt afgesloten met een
opdracht voor alle kinderen. Daarbij kunnen ze creatief hun
eigen inzichten verwerken in een presentatie. Dit kan in een
vorm als dans, een werkstuk, een quiz, een lied, een krant
enz. De eisen (succescriteria) die hieraan gesteld worden zijn
van tevoren bekend. Zo wordt ook gecontroleerd of de
kinderen de doelen die gesteld zijn, gehaald hebben.

4.8 BEWEGINGSONDERWIJS
Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een eigen leerkracht. Zij verzorgt een keer in de week
een divers aanbod, waarbij zowel turnen als spel voorbij komt. De lessen worden gegeven in de
gymzaal van sporthal Alma in Winterswijk. We gaan hier naar toe met de bus. Daarnaast gaan de
leerkrachten ook zelf naar buiten om spellen te spelen.
Ook in de onderbouw wordt het aanbod verzorgt door bovengenoemde leerkracht. Iedere les
worden er meerdere leerlijnen aangeboden. De kleuters hebben dagelijks ook een speel- en/of
bewegingsmoment buiten.

4.10 ENGELS
In de beide Units wordt wekelijks Engels onderwijs gegeven. We maken gebruik van de methode
‘Take it Easy’ en op de computer ‘Words and Birds’. Waar mogelijk is, wordt aangesloten bij de
thema’s van de kernconcepten. De focus ligt vooral op het mondelinge taalgebruik van woorden en
(basis)zinnen.

4.11 HVO – GODSDIENST
De leerlingen van groep 7 en 8 kiezen aan het begin van het jaar of zij Humanistische vorming of
Godsdienst lessen willen volgen. Deze lessen van ca. 45 tot 60 minuten worden gegeven door een
leerkracht van buitenaf.
Bij de lessen van het Humanistisch Vormings Onderwijs is het uitgangspunt dat de leerlingen leren
omgaan met een kritische en creatieve manier van vragen, die betrekking hebben op normen en
waarden. Ze worden gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor ze in
toenemende mate in staat zullen zijn om zin en vorm te geven aan het eigen leven en dat van
anderen.
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De godsdienstlessen hebben als doel de leerlingen kennis te laten maken met belangrijke aspecten
van de Bijbel en het Christendom. Ze worden geholpen de thema’s uit de verhalen te verbinden met
gebeurtenissen en ervaringen in hun eigen leven en worden gestimuleerd eigen ideeën over
levensbeschouwelijke vragen te ontwikkelen. Ook krijgen ze algemene informatie over andere
godsdiensten.

4.12 MUZIEK (AMV)
De kinderen van groep 4 en 5 hebben iedere twee weken een muziekles van een docent van Boogie
Woogie. De focus ligt op het maken van muziek. Door te zingen en gebruik te maken van
instrumenten maken zij kennis met veel verschillende muziekvormen. Door de eigen leerkrachten
wordt er regelmatig samen met de kinderen van de Unit gezongen en plezier gemaakt.

4.13 TECHNIEK
De kinderen van groep 7 en 8 gaan tien keer naar het technieklokaal van Skills op het GKC in
Winterswijk. Daar komen vele verschillende technieken aan bod. Van zagen, elektriciteit aanleggen
tot solderen. De gemaakte werkstukken mogen mee naar huis.

4.14 ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW (4-5-6 JARIGEN)
In de onderbouw wordt het onderwijs vormgegeven aan de hand van een betekenisvol thema uit het
kernconcept. Er wordt een rijke leer- speelsituatie gecreëerd met verschillende hoeken.
Nieuwsgierigheid en verwondering worden gestimuleerd waardoor de kinderen op een speelse en
natuurlijke wijze leren. Plezier en veiligheid staan voorop.

4.14.1 ONDERBOUWD - ONTWIKKELINGSMATERIALEN
De methode Onderbouwd voor de jongste kinderen biedt de leerkrachten de leerlijnen door het jaar
heen. Ieder kind moet per thema verschillende doelen behalen. De doelen zijn onder verdeeld in
rekenen, taal en motoriek.
Onderbouwd werkt aan een doel door een ontwikkelingsspel in een kringsituatie
aan te bieden, waarna de kinderen er tijdens de werkles zelf mee aan de slag
kunnen. Daarnaast houden de leerkrachten de doelen ook bij in de computer,
waardoor er direct zichtbaar is waar de kinderen nog aan moeten werken. In de
computer wordt ook aangegeven of het kind het minimumniveau of zelfs het
streefniveau heeft gehaald. Als kinderen het doel niet halen komt dit
regelmatig terug. Haalt een kind het streefniveau? Dan kan het meer
uitgedaagd worden op dat onderdeel. Tijdens de kring- en werkmomenten
wordt er op verschillende niveaus lesgegeven. We blijven voorop stellen dat
we vinden dat kinderen leren door te spelen, door nieuwsgierig te zijn en te
ontdekken.
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4.14.2 DAGRITME EN KIESBORD IN DE ONDERBOUW
De dagindeling wordt iedere dag opgehangen. Meestal is dit volgens hetzelfde ritme. Door de dag
heen wordt er op het kiesbord gekozen wat het kind gaat doen. Ieder kind moet 3 à 4 werkjes doen
in de week en mag daarnaast zelf kiezen tussen de verschillende hoeken.

4.14.3 TAALONDERWIJS - VOORBEREIDENDE- EN ONTLUIKENDE GELETTERDHEID
Gedurende het jaar wordt een groot deel van de klanken al aangeboden. Het draait daarbij om het
gehoor en de klank- teken koppeling. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk verbinding gezocht met het
aanvankelijk lezen van groep 3. Groep 2 leert auditief te analyseren en synthetiseren waarbij groep 3
ook handelend met een klik-klak-boekje, stempels en/of schrijvend werkt.

4.14.4 LEERLIJN TAAL IN UNIT 14
In Unit 14 (groep 1 en 2) willen we kinderen op een natuurlijke manier in contact brengen met lezen
en schrijven en alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. De activiteiten worden zoveel mogelijk
aangeboden binnen de thema’s die in de groep aan de orde zijn. Hierbij zijn de vaardigheid en
interesse van het kind uitgangspunt en wordt het kind gestimuleerd tot het uitvoeren van
activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling.
Binnen de leerlijn Taal zijn de volgende ontwikkelingsgebieden/vaardigheden te onderscheiden:
• Luisteren
• Bewustzijn van zinnen en woorden
• Bewustzijn van lettergrepen
• Rijmen
• Sorteren van woorden op beginklank
• Synthetiseren van klanken tot een woord
• Isoleren van klanken in een woord
• Een klank in een woord toevoegen, weglaten of vervangen
• Analyseren van klanken in een woord
• Letters kunnen benoemen

De ontwikkelingsgebieden binnen de leerlijn taal worden aangeboden tijdens de kringactiviteiten
(grote en kleine kring), tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken. De
activiteiten staan niet op zichzelf, maar voeren we altijd uit in een betekenisvolle context.
We werken met behulp van verschillende concrete en abstracte materialen in verschillende
uitdagende, spontane, uitgebuite en vooropgezette onderwijssituaties, waarin problemen op
meerdere niveaus opgelost kunnen worden.
Door het aanbieden van betekenisvolle contexten, interactie, feedback en door het stellen van
vragen wordt de woordenschat uitgebreid, krijgen de kinderen een fonologisch bewustzijn (auditieve
discriminatie, -analyse, -synthese en rijmen) en een fonemisch bewustzijn (woorden in afzonderlijke
klanken op delen). Ook wordt het taalbewustzijn gestimuleerd door kleuters op een speelse manier
ervaring op te laten doen met boeken en verhalen (voorlezen, laten navertellen), kennis te laten
maken met geschreven taal en letters om zodoende letterkennis op te bouwen.
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Er wordt tijdens de kringactiviteiten gebruik gemaakt van Onderbouwd, de werkmap Fonemisch
bewustzijn, voorlees- en prentenboeken, praatplaten, digibord, lettermuur, whiteboard en
ontwikkelingsmaterialen. De kinderen werken met het computerprogramma’s Schatkist en Squla.
Naast de activiteiten met de hele groep, wordt er in groep 2 ook oefeningen aangeboden op een
hoger niveau. Dit gebeurt in de kleine kring. Er worden allerlei oefeningen aangeboden binnen de
ontwikkelingsgebieden van de leerlijn taal, verder staat het aanbieden van letters, m.b.v.
klankgebaren, in de kleine kring centraal.
Kinderen uit groep 1 die qua ontwikkeling ver genoeg zijn, worden ook uitgenodigd om deel te
nemen aan de kleine kring.
Na de kleine kringactiviteiten vindt er altijd verwerking plaats in de vorm van het maken van
werkbladen in het thema werkbladen boekje met stempelopdrachten, het onderscheiden van
klankgroepen, rijmopdrachten, visuele discriminatie, sensomotorische oefeningen met bijv klei,
schilderen en het werken met ontwikkelingsmateriaal. Er worden verschillende werkvormen
gehanteerd en de activiteiten zijn, waar mogelijk, geordend op moeilijkheid van eenvoudige naar
moeilijke vaardigheden. We laten alle ontwikkelingsgebieden, die passen bij een bepaald thema, op
dat moment aan de orde komen en vaak wordt dit herhaald of verder uitgewerkt. Dat betekent dat
eerst de nadruk wordt gelegd op ervaren, begrijpen en herkennen. Vervolgens gaat het om inzicht,
kennis en vaardigheden actief toepassen.

4.14.5 REKENONDERWIJS - VOORBEREIDENDE- EN ONTLUIKENDE GECIJFERDHEID
Het rekenonderwijs is onderverdeeld in getalbegrip, meten en meetkunde. Al eerder werd “Met
Sprongen Vooruit” genoemd. Door kringactiviteiten wordt de basis gelegd. Dit bestaat uit een spel of
een activiteit waarbij diverse materialen gebruikt worden. Uiteindelijk wordt er ook hier verbinding
gezocht met het rekenonderwijs van groep 3. Bij de activiteiten die we doen kunt u denken aan het
tellen van voorwerpen, het meten van afstanden, verschil zien tussen meer-minder, op volgorde
leggen van klein naar groot enz.

4.14.6 LEERLIJN REKENEN IN UNIT 14
In groep 1 en 2 van obs Miste-Corle willen we kinderen op een natuurlijke manier in contact brengen
met rekenen en wiskundige initiaties en alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
De activiteiten worden zoveel mogelijk aangeboden binnen de thema’s die in de groep aan de orde
zijn. Hierbij zijn de vaardigheid en interesse van het kind uitgangspunt en wordt het kind
gestimuleerd tot het uitvoeren van activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling.
De ontwikkelingsgebieden binnen de leerlijn rekenen, worden aangeboden tijdens de
kringactiviteiten (grote en kleine kring), tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de
werkles en in de hoeken. De activiteiten staan niet op zichzelf, maar voeren we altijd uit in een
betekenisvolle context.
We werken met behulp van verschillende concrete en abstracte materialen in verschillende
uitdagende, spontane, uitgebuite en vooropgezette onderwijssituaties, waarin problemen op
meerdere niveaus opgelost kunnen worden.
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De ontwikkelingsgebieden binnen de leerlijn rekenen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleur en kleurnuances
Vorm
Classificeren
Seriëren
Vergelijken
Tellen
Getalbegrip
Meten en wegen

Er wordt gewerkt met Onderbouwd, de werkmap Gecijferd bewustzijn en we gebruiken de ideeën,
materialen en spellen van het oefenprogramma “Met sprongen vooruit”. Verder maken we gebruik
van verschillende ontwikkelingsmaterialen, thema werkbladen boekjes (groep 2) en het digibord
(spelletjes, school tv en digitale prentenboeken). De kinderen werken met de computerprogramma's
Schatkist Rekenen, Rekentuin en Squla.
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Hoofdstuk 5

Het volgen van de ontwikkeling

Graag willen we van ieder kind weten hoe de ontwikkeling verloopt. Dit willen we inzichtelijk maken
voor de kinderen, leerkrachten en de ouders. De doelen worden per lesblok inzichtelijk gemaakt,
samen met de kinderen. Wat willen de kinderen leren? Wij vinden het belangrijk dat het kind zich
vergelijkt met zichzelf. Vandaag weer iets beter dan gisteren!

5.1 HOE WORDT DE ONTWIKKELINGSGROEI INZICHTELIJK?
Voorafgaand aan een nieuw hoofdstuk in de methode wordt er een “vooruit-toets” gemaakt,
waaraan de leerkracht en de kinderen kunnen zien waar ze instructie over moeten hebben en waar
ze extra begeleiding nodig hebben. Deze toets komt aan het einde van het hoofdstuk weer terug,
waardoor de groei zichtbaar wordt. In Unit 14 maken ze dit bijvoorbeeld zichtbaar door
staafgrafieken in te vullen. Dit doen we ook in Unit 58. Mocht er onvoldoende groei zijn, wordt de
stof extra behandeld om de doelen alsnog te halen.

5.1.1 CITO-TOETSEN
Buiten de methode-toetsen worden ook de landelijke Cito-toetsen voor rekenen, taal, spelling,
woordenschat en begrijpend lezen afgenomen. Deze worden in februari en juni afgenomen,
waardoor zichtbaar gemaakt wordt wat de groei is ten opzichte van de rest van Nederland. Voor
lezen wordt het dyslexie-protocol bij groep 1 t/m 3 (herfst-, winter-, lente- en eindsignalering) en de
AVI- en DMT-toetsen bij groep 3 t/m 7 afgenomen. Hiermee wordt de leesvaardigheid van teksten
en woorden gevolgd. Groep 8 doet mee aan de IEP-advieswijzer, januari/februari en de IEPeindtoets in april.

5.1.2 ZIEN
Naast de cognitieve ontwikkeling willen we ook graag weten hoe het kind het sociaal-emotioneel
doet. Voelt het zich prettig op school, hoe zelfstandig is het kind, hebben ze vriendjes, wordt er
gepest? De leerkrachten van Unit 14 en Unit 58 vullen voor ieder kind ‘Zien’ in. De kinderen van Unit
58 vullen zelf ook een vragenlijst van ‘Zien’ in over de sociale veiligheidsbeleving.

5.1.3 VAARDIGHEIDSGROEI
De resultaten van alle Cito-toetsen worden verwerkt in een niveau- en vaardigheidsgrafiek die met
kind en ouders besproken wordt tijdens de rapportbespreking. Wij vinden de vaardigheidsgroei erg
belangrijk. De resultaten worden door de leerkracht met de IB-er besproken en waar nodig zal er, in
overleg met ouders, externe hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld logopedist, schoolarts en/of
leerling- of groepsbegeleiding.
Na iedere toetsperiode maakt de leerkracht een plan waarin staat hoe de leerkracht de instructies
en extra begeleiding aan de groep en individuele kinderen gaat geven. Dit wordt geëvalueerd en
bijgesteld.
28

Schoolgids obs Miste-Corle 2021-2022

Brinkeweg 15, 7109 BN Winterswijk-Miste – tel. 0543 565206
www.mistecorle.nl

Het beoordelen van de Kernconcepten wordt door de leerkrachten gedaan. Ze beoordelen het
proces, de samenwerking, de groei, de presentatie en de afsluitende opdracht.
Het vastleggen van ontwikkeling:
Wij maken hiervoor gebruik van het computerprogramma Parnassys. Dit is ons
Leerlingvolgsysteem.
Parnassys: Ieder kind heeft zijn eigen digitale leerlingdossier. Dit is vertrouwelijk en alleen
in te zien door de leerkrachten en de eigen ouders. Heeft u hier behoefte aan dan kunt u
een afspraak maken met de directeur.
Wat staat erin?
Hierin staan algemene leerlinggegevens, verslagen van onderzoeken, oudergesprekken en
toetsgegevens van Cito en de methodes. Dit is ons leerlingvolgsysteem (LVS). Vanuit
Parnassys wordt het kind vooral met zichzelf vergeleken, bijvoorbeeld de
vaardigheidsgroei grafiek, maar ook met de klas en het landelijk gemiddelde.
Toestemming
Als school het leerlingdossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan
het Zorgteam, dan kan dit alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

5.1.4 RAPPORT
Alle resultaten van de kinderen worden verzameld en verwerkt in het rapport. Dit wordt twee keer
per jaar mee naar huis gegeven, nadat het besproken is met ouders en kinderen. In het rapport
komen alle leergebieden aan bod. Van lezen, schrijven, rekenen tot aan Kernconcepten. Samen met
de Cito-toetsen geven wij ouders daarmee een goed beeld van de ontwikkeling van hun kind.
In het jaar zijn 3 momenten vastgesteld waarop ouders langskomen om de ontwikkeling en het
rapport te bespreken.
1. November – In het omgekeerde gesprek komt het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerlingen aan bod. We bespreken in eerste instantie de zaken die u bij deze onderwerpen
belangrijk vindt. Daarnaast geven wij de vorderingen in het leerproces tot dan toe weer. We
doen dit zonder schriftelijk rapport.
2. Februari - De leerlingen krijgen een rapport. De resultaten van de Citotoetsen zullen met u als
ouder in een gesprek worden besproken samen met uw kind en zijn/haar portfolio.
3. Juni – De leerlingen krijgen een rapport mee. Het kind bespreekt het portfolio met ouders en
leerkracht.
Met de leerlingen van groep 8 en de ouders vinden voor 1 maart de gesprekken over het
vervolgonderwijs plaats.
Tijdens een rapportbespreking kunt u met de leerkracht nagaan of uw kind zijn talenten werkelijk
goed benut. Vervolgens kunt u samen met de leerkracht bespreken welke plannen de school heeft
met uw kind en hoe u daarbij kunt helpen.
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Natuurlijk kunt u naast de bovengenoemde gesprekken ook tussendoor contact opnemen met de
leerkracht voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Kinderen vinden het heel fijn wanneer
er belangstelling is voor hun werk.

5.2 SCHOOLADVIES GROEP 8
Als uw kind in groep 8 zit, moet de groepsleerkracht u adviseren over de meest geschikte vorm van
voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit schooladvies is gebaseerd op de resultaten van de gehele
schoolloopbaan van uw kind en m.b.v. de IEP-advieswijzer. Dit advies vindt plaats voor 1 maart van
het schooljaar.
Half april wordt de IEP-eindtoets in groep 8 afgenomen. In de meeste gevallen is de uitkomst van de
eindtoets een bevestiging van het schooladvies van de basisschool, maar het kan ook zijn dat de
resultaten op de eindtoets hoger of lager uitvallen dan het eerdere schooladvies. Alleen als het
resultaat aanzienlijk hoger uitvalt dan het schooladvies, kan de school in overleg met de ouders haar
advies naar boven bijstellen. De school kan echter ook bij haar eerdere advies blijven. Bijstellen naar
beneden mag nooit.
Aan de hand van het schooladvies en de resultaten van de centrale
eindtoets kiezen de ouders een school in het voortgezet onderwijs die
aansluit bij de talenten en het kennisniveau van hun kind. De school
voor voortgezet onderwijs volgt in principe het advies van de basisschool
op. Bij twijfel over het schooladvies mag de school voor voortgezet onderwijs niet eisen dat een
leerling nog extra toetsen moet maken.
Iedere leerling in groep 8 krijgt bij de overgang naar het voortgezet onderwijs verplicht twee
adviezen vanuit de basisschool mee:
1. Een schooladvies (februari);
2. De resultaten van de IEP-eindtoets ( half april).
Ons schooladvies is gebaseerd op de gegevens van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Verder
natuurlijk ook op het dagelijkse werk in de klas. We kijken naar de gegevens van groep 6 t/m 8 en
dan vooral naar:
•
•
•
•

Begrijpend lezen (erg belangrijk
voor schoolsucces!)
Rekenen en Wiskunde
Technisch lezen
Spelling

De aanmelding van uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs gebeurt door de ouders. In de
regel wordt het betreffende formulier hiervoor door ouders en school samen ingevuld.
Tips voor ouders
Uiteindelijk beslist het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies en de eindtoets of uw
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kind wordt toegelaten. Dit toelatingsbeleid kan per school verschillen, dus ouders moeten zich
hierover goed laten informeren door de scholen van het voortgezet onderwijs. In het geval dat uw
kind niet wordt toegelaten en u het daar niet mee eens bent, kun u bezwaar maken. U kunt hiervoor
met een deskundige van het informatiepunt 5010 overleggen door het gratis nummer 0800-5010 te
bellen. U kunt uw vraag ook stellen op www.5010.nl. Het informatiepunt 5010 is een landelijk
informatiepunt waar ouders met onderwijsvragen terecht kunnen.

5.3 UITSTROOMPROFIEL GROEP 8
In de onderstaande tabel hebben wij de cito-scores van de afgelopen 3 jaar opgenomen. Het
landelijk gemiddelde ligt altijd in de buurt van de 535. De onderstaande scores zijn ongecorrigeerde
scores. Dat wil zeggen dat het hierbij om het gemiddelde gaat van alle leerlingen, dus inclusief de
scores van de leerlingen die na groep 8 naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs of Voortgezet
Speciaal Onderwijs gaan. Sinds 4 schooljaren doen wij de IEP-toets als Centrale Eindtoets. Bij ons op
school doen alle leerlingen uit groep 8 in principe aan de Centrale Eindtoets mee. Onze scores liggen
meestal boven het landelijk gemiddelde.
Cito-score / Centrale Eindtoets
Basisonderwijs

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Landelijk gemiddelde van alle
scholen en alle leerlingen. Vanaf
2016 IEP-toets
Gemiddelde score van alle
leerlingen bij ons op school.
Vanaf 2016 IEP-toets

534,8

80 %

78,3 %

81 %

81,7 %

79,7 %

545,7

82 %

85%

86,3 %

83,7 %

Niet
gemaakt
ivm
Corona

79,3 %

Uitstroomgegevens van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs - obs Miste & Corle 18 ZG
Uitstroom Miste & Corle
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

Speciaal voortgezet onderwijs (LWOO) 10 %
VMBO Basis- en kaderberoepsgerichte 20 %
leerweg
VMBO theoretische leerweg

20 %

HAVO / VWO

50 %

14 %

20 %

33 %

27 %

30 %

33 %

9%

33 %

50 %

33 %

63 %

66 %

29 %

37,5 %

HAVO

29 %

37,5 %

VWO

42 %

25 %
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Hoofdstuk 6

Zorg

Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf leerlingen op de basisschool gedurende korte of langere
tijd extra aandacht nodig. Dit kan gaan om iets kleins of iets groots. Van een zwakke leerling tot een
hoogbegaafde leerling, een leerling met leerproblemen tot een leerling met gedragsproblemen. Als
school willen we dit graag vroeg signaleren zodat we het samen kunnen oplossen. Hoe eerder, hoe
beter voor iedereen.
Allereerst zullen wij opvallende zaken binnen de ontwikkeling van het kind natuurlijk met de ouders
bespreken. Herkennen de ouders zich hierin en hoe gaan we het samen oppakken? Als u als ouders
thuis iets signaleert horen we dit natuurlijk ook graag.

6.1 HANDELWIJZE BIJ ZORG
Voor kinderen die moeite hebben met hun schoolse taken volgen wij de volgende stappen in de
leerlingbegeleiding en de extra zorg:
1. Overleg met ouders
2. Groepsleerkracht overlegt met IB-er
3. Leerlingbespreking
4. Gesprekken met ouders
5. Opstellen van een handelingsplan
6. Individuele hulp door de groepsleerkracht binnen de groep
7. Inschakelen van “specialisten” van buiten de eigen school – Samenwerkingsverband
OostAchterhoek / Stichting Brevoordt , Schoolbegeleidingsdienst, Jeugdzorg, Logopedie, etc.
8. Aanmelding bij het ZAT (Zorg Advies Team) – zie hoofdstuk 6.8.

6.2 INTERNE BEGELEIDER (IB-ER)
Leerlingen met problemen worden zoveel mogelijk binnen de groep geholpen door de eigen
groepsleerkracht. Maar als er extra ondersteuning noodzakelijk is, kan de IB-er ingeschakeld worden
om de leerkracht en de leerling binnen of buiten de groep te helpen.
De IB-er is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school, na- en bijscholing van het team,
gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische
en didactische aanpak binnen de school.
De Ib-er kan observeren in de groep, stelt vragen aan de leerkracht, denkt mee over de aanpak van
het probleem of schetst mogelijkheden voor vervolgstappen.
Als er ondanks alle inspanningen onvoldoende vorderingen zijn, wordt er een keuze gemaakt uit de
volgende opties:
• Het inschakelen van hulp van buiten de school. (Samenwerkingsverband)
• De leerling blijft binnen de eigen groep, maar werkt voor een bepaald vak op een lager niveau;
• De leerling blijft “zitten”. Dit gebeurt alleen wanneer de verwachting is dat de leerling het
volgende jaar de leerstof wel oppakt;
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6.3 LEERLINGBESPREKING
De leerlingbespreking is een overleg tussen de huidige groepsleerkracht, de groepsleerkrachten van
voorgaande schooljaren en de IB-er. In sommige gevallen neemt ook een specialist van buiten de
school deel aan de leerlingbespreking. Samen wordt er geprobeerd het probleem nader te
beschrijven en er vervolgens een behandeling voor te bedenken. Dit wordt als handelingsplan
genoteerd in het leerlingdossier. Ouders zullen van daaruit een terugkoppeling krijgen hoe de
aanpak zal worden.

6.4 EXTERNE BEGELEIDING
Bij grote en/of hardnekkige leerproblemen of leerachterstanden kan er van alles aan de hand zijn. De
school kan in zo’n geval besluiten een onderzoek te laten doen door deskundigen van buiten de
school. We kunnen daarbij een beroep doen op:
• Specialisten binnen onze eigen stichting.
• Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt. Vanuit daar kijken
orthopedagogen en specialisten mee in de klas en de school.
• De GGD uit Doetinchem. Op het gebied van Jeugdgezondheidszorg worden wij door deze
dienst begeleid.
• Logopedisten.
• Diverse educatieve centra, waaronder de Educatieve Faculteit Iselinge, Bachlaan 11, 7002 MZ
in Doetinchem, telefoon 0314-374141. Deze dienst biedt hulp bij problemen met individuele
leerlingen en geeft voorlichting over onderwijskundige zaken.

6.4.1 SAMENWERKINGSVERBAND OOST-ACHTERHOEK / STICHTING BREVOORDT
Alle basisscholen in de gemeenten Winterswijk, Groenlo en Aalten zijn aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt. De taak van deze stichting is het
gezamenlijk ontwikkelen van een zo goed mogelijke zorg voor leerlingen. Rond het thema ‘leerlingen
die meer vragen, moeten een op hun vraagstelling passend onderwijsaanbod krijgen’ wordt er
binnen “Brevoordt” een heel scala aan activiteiten georganiseerd. Het aanbod naar de basisscholen
loopt van gezamenlijk overleg, gezamenlijke scholing, ondersteuning/advisering van leerkrachten,
tot hulp voor de individuele leerling (hulpklas, plusklas en ambulante begeleiding) en de toelating tot
de speciale school voor basisonderwijs in het Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting
Brevoordt.
De activiteiten in het Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt zijn vastgelegd
in drie documenten:
• Het Strategisch Beleidsplan. Hierin staan de doelen voor de langere termijn (gekoppeld aan
dit schoolplan – Hoofdstuk 6).
• Het Zorgplan. Hierin staan de doelen en de begroting voor het lopende schooljaar.
• Het Activiteitenplan en Jaarplan. Hierin staan de activiteiten van het lopende schooljaar
beschreven.
Alle genoemde documenten liggen op school ter inzage en zijn ook op de internetsite van de
Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt te vinden.
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6.5 ZAT (ZORGADVIESTEAM)
Als de school signaleert dat het niet goed gaat met het kind en alle voorgaande stappen hebben
onvoldoende resultaat gehad, wordt in overleg met ouders het Zorgadviesteam van het
Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt om advies gevraagd. Vaak heeft er al
een orthopedagoog vanuit hen meegekeken.
Alle betrokkenen; leerkracht, ouders, IB-er, specialisten en
orthopedagogen die betrokken zijn of andere instanties (artsen, GGD,
logopedist enz.) die meewerken worden uitgenodigd om samen over het
probleem te spreken en samen wordt er een richting gekozen waarin de
oplossing gezocht moet worden. De medewerkers van het ZAT kunnen
zowel de school als ouders adviseren over de meest gewenste hulp. Soms
is een situatie ernstiger of bestaat ze al langere tijd. In zo’n geval kan het ZAT
ouders de weg wijzen naar instellingen die passende hulp kunnen bieden. Samen met u, de school en
uw kind wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat het met uw kind weer beter gaat op school en
thuis.
De medewerkers van het ZAT gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over u en uw
kind. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt. U mag ook
alles wat over u en uw kind op papier staat lezen.
Als uiteindelijk blijkt dat het niet mogelijk is om uw zoon of dochter op een basisschool op een
verantwoorde wijze het onderwijs te laten volgen, kunt u uw kind aanmelden bij het ZAT met het
verzoek om plaatsing op de speciale school voor basisonderwijs in het Samenwerkingsverband OostAchterhoek / Stichting Brevoordt.
Het al dan niet afgeven van een beschikking voor de speciale school voor basisonderwijs is een
wettelijke taak voor het ZAT. Dat betekent dat er heldere criteria geformuleerd zijn, er een duidelijke
procedure is uitgezet, er een klachtenprocedure ingericht is en u bezwaar aan kunt tekenen tegen de
gedane uitspraak. U vindt al deze informatie op de site van de Stichting Brevoordt –
www.swvbrevoordt.nl Volgens de klachtenregeling van het Samenwerkingsverband kunt u in geval
van een klacht het volgende doen:
• Contact opnemen met de coördinator of een lid van het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband en uw klacht bespreekbaar maken.
• Contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bevoegd gezag van het
Samenwerkingsverband en uw klacht bespreekbaar maken.
• Contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs, postbus 162, 3440 AD Woerden; tel. 0348-405245).
De klachtenregeling van het Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt ligt
eveneens op de school ter inzage.

6.6 EIGEN LEERLIJN MET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Een klein aantal leerlingen haalt door beperkte capaciteiten en specifieke onderwijsbehoeften niet
het eindniveau van groep 8 van de basisschool. Meestal openbaart zich dit aan het begin van Unit
58. Zij kunnen dan het lesprogramma van de groep niet meer aan, zelfs niet met extra hulp en
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begeleiding. Zij worden dan geheel of gedeeltelijk losgekoppeld van het reguliere programma van de
groep en krijgen een individueel programma – eigen leerlijn. Voor deze leerlingen wordt een
ontwikkelingsperspectief (= te verwachten uitstroomniveau in groep 8) opgesteld, met tussendoelen
en einddoelen per half jaar. Het ontwikkelingsperspectief wordt ieder half jaar met de ouders
geëvalueerd en op deze wijze kunnen wij samen de ontwikkeling van deze leerling nauwgezet
volgen.
Leerlingen met een eigen leerlijn met ontwikkelingsperspectief gaan in de regel naar het
praktijkonderwijs (Pronova) of naar het VMBO met LWOO (leerwegondersteunend onderwijs).

6.7 ZITTENBLIJVEN OF VERSNELLEN
Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de
leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste
klasgenoten en de school hiervoor nog geen andere oplossing heeft gevonden. Deze kinderen zijn er
soms bij gebaat nog een jaar in dezelfde groep te blijven, vooral als ze nog heel jong en speels zijn.
Het overslaan van een groep (= versnellen) komt zeer incidenteel voor en is dus leerlinggebonden.
Alle criteria op sociaal-emotioneel en cognitief gebied wegen mee in de beslissing. Tevens is
vooroverleg en instemming van de ouders een voorwaarde.
De uiteindelijke beslissing hiertoe wordt genomen in een leerlingbespreking met het gehele team. Er
moet binnen het gehele team draagvlak voor zijn.

6.8 VERWIJZING NAAR EEN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
De overstap van uw kind van een gewone basisschool naar een speciale school voor basisonderwijs
wordt heel zorgvuldig gemaakt. Zoals hiervoor al beschreven probeert de school uw kind eerst zelf
de noodzakelijke hulp te geven. Alleen wanneer dat onvoldoende resultaat heeft, wordt plaatsing op
een speciale school besproken. U wordt daar als ouder nauw bij betrokken.
Vanaf het eerste begin dat zich problemen aandienen met uw kind, zal dit in alle openheid met u als
ouders besproken worden. U wordt regelmatig bijgepraat over de extra zorg die uw kind nodig heeft.
Mocht de overstap naar een speciale school voor basisonderwijs aan de orde komen, dan zijn hier al
een aantal gesprekken met u als ouders aan vooraf gegaan en zal dit voor u geen verrassing zijn.
Het zijn uiteindelijk de ouders die toelating tot een speciale school voor basisonderwijs moeten
aanvragen. Mocht het bovenstaande zich voordoen, dan staat u als ouder nooit alleen. Wij zullen u
helpen en steunen tot het moment dat er voor alle partijen een bevredigende oplossing gevonden is.

6.9 PLUSKLAS
Er zijn kinderen die heel erg goed kunnen leren en die geen enkele
moeite hebben met de stof van hun klas. Ze steken met kop en
schouders boven het leerniveau van hun leeftijdsgenoten uit en zij
moeten meer en vaak ook anders uitgedaagd worden. Als er sprake
van hoogbegaafdheid is, kunnen deze kinderen één of meerdere
dagdelen per week opgenomen worden in de Plusklas van het
Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek/Stichting Brevoordt.
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Binnen het Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt functioneert per 1-012011 een Plusklas Hoogbegaafdheid. Bestaan er vermoedens rond hoogbegaafdheid bij een kind,
dan meldt de school deze leerling aan bij het Zorg Advies Team van het Samenwerkingsverband
Oost-Achterhoek / Stichting Brevoordt.

6.10 ZELF LATEN TESTEN DOOR EXTERN BUREAU?
Ieder jaar komt het wel een paar keer voor dat ouders op eigen initiatief hun zoon of dochter laten
testen door een extern bureau, anders dan onze eigen
hulpverleningsinstanties. Hier is niets mis mee. We willen het wel
graag vooraf weten, zodat wij met de ouders vanaf het begin
kunnen meedenken en niet achteraf geconfronteerd worden met
“een voldongen feit”.
Het is geen automatisme dat wij de aanbevelingen die
voortvloeien uit deze testen, als school overnemen. Soms zijn deze aanbevelingen zo specialistisch
en/of ingrijpend voor de organisatie van de klas/unit, dat wij dit gewoon niet kunnen realiseren.

6.11 PASSEND ONDERWIJS EN ZORGPLICHT - SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Ook voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek
zijn. Liefst op de gewone school, waar het kind dan extra begeleiding krijgt. En alleen als het echt
nodig is in het speciaal onderwijs. In het nieuwe stelsel “Passend Onderwijs” krijgen scholen de plicht
een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
In principe staan wij open voor alle kinderen, maar het moet wel op een verantwoorde manier
kunnen gebeuren. Als school moeten wij
voldoende kennis, kunde en financiële ruimte
hebben om een goed antwoord te kunnen geven
op een specifieke zorgvraag van de leerling. Bij
een besluit tot toelating of weigering zal er altijd
sprake zijn van een teambesluit. Wij gaan er
immers van uit dat – bij toelating – de leerling de
gehele basisschoolperiode op onze school het
onderwijs zal volgen. Voor de toelating is vanuit
het bestuur een procedure opgesteld. Kunnen wij
de leerling niet toelaten, dan zullen wij de ouders
helpen om samen een andere school te vinden
voor de opvang van hun kind.
Wij hebben in ons schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat wij ten aanzien van speciale
zorgvragen van kinderen aankunnen. In dit document kunt u zien welke extra ondersteuning wij
kunnen geven en welke niet. Deze is op school in te zien.
Voor het Passend Onderwijs zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school
participeert in het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. In dat samenwerkingsverband werken
alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk met elkaar samen.
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Wat zijn de doelen?
Het samenwerkingsverband kent twee hoofddoelen:
• Wij willen voor zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek “zo thuis nabij” mogelijk.
• Alle kinderen die recht op onderwijs hebben moeten ook een plek in het onderwijs krijgen.
Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met beperkingen recht hebben op
integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal
onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Lukt het niet om kinderen met meer
complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen
voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet
passend te maken is, kijken wij naar het aanbod van het speciaal onderwijs.

6.11.1 ALS SCHOOL HEBBEN WIJ ZORGPLICHT….
Eén van de nieuwe aspecten binnen het onderwijs is dat het schoolbestuur/ de school zorgplicht
heeft. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek
krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het
verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Voor
ouders betekent zorgplicht dat ze hun zoon of dochter maar één keer hoeven aan te melden op een
school. De onderwijsprofessionals gaan dan samen met de ouders op zoek naar de passend
onderwijsplek.
Passende ondersteuning overstijgt bij een aantal kinderen (en ouders) het schooldomein. De school
zorgt met de gemeenten en zorginstellingen voor een integrale aanpak. Dit houdt in dat er
gesignaleerd wordt of er extra ondersteuning in de
leefomgeving van het kind noodzakelijk is
De wet Passend Onderwijs regelt de toelating tot het
onderwijs in een beschreven procedure. Ons protocol
voor de toelating hebben wij overgenomen van het
samenwerkingsverband Oost Achterhoek. U vindt het
toelatingsprotocol op onze website. Het protocol staat
ook op de website van het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.

6.11.2 WAT DOET HET SAMENWERKINGSVERBAND OOST ACHTERHOEK?
Om de doelstellingen van de Wet op Passend Onderwijs te realiseren, werkt het
samenwerkingsverband aan de volgende doelstellingen:
• De beschrijving van de basisondersteuning voor alle scholen.
• Het inrichten van een efficiënt netwerk van onderwijsvoorzieningen om alle kinderen die
recht op onderwijs hebben ook een lesplaats te kunnen bieden.
• Een goede samenwerking met de gemeenten en andere partners.
• Het inzetten van de financiële middelen voor
de ondersteuning van leerlingen en de
verantwoording daarvan.
• Het inrichten van een efficiënte
ondersteunings- en toewijzingsstructuur.
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Alle inhouden, plannen en begrotingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. U vindt dat plan op de site van het
samenwerkingsverband www.swvoostachterhoek.nl.
Om vragen van de scholen op te kunnen pakken (adviesfunctie) en om leerlingen toe te leiden naar
passende speciale onderwijsplekken (toewijzingsfunctie) is er op het niveau van het
samenwerkingsverband een Zorg Advies- en Toewijzings Team (Z.A.T.T.) actief.
De informatie over het Z.A.T.T. vindt u op de site van het s.w.v. Oost Achterhoek.
Ook ouders kunnen advies vragen aan het Z.A.T.T. In alle gevallen wordt er dan vanuit gegaan dat
ouders en school ergens samen niet uitkomen.
Om de toegang tot het samenwerkingsverband eenduidig en gemakkelijk te maken, kan er voor
informatie en aanmelding gebeld of gemaild worden met het Regionaal AanmeldPunt (R.A.P.). De
contactgegevens zijn 0543-512593 of via rap@swvoostachterhoek.nl.
Dit aanmeldpunt staat open voor vragen van onderwijscollega’s, onderwijspartners en ouders.
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Hoofdstuk 7

Praktische zaken

In iedere school zijn praktische zaken die we hier op een rijtje zullen zetten.

7.1 VIERINGEN
Vanuit onze cultuur kennen we diverse feesten en vieringen. Als school doen wij hier ook aan mee.

7.1.1 VERJAARDAGEN EN TRAKTEREN
Ieder kind mag zijn verjaardag vieren in de klas. Er wordt gezongen en er mag getrakteerd worden.
Daarna mag de jarige met twee hulpjes de juffen en meesters langs om te trakteren, daarbij nemen
ze een kaart mee waarop stickers geplakt worden. De kinderen in groep 1-2 zullen een mooie
verjaardagsmuts krijgen. Graag even doorgeven bij de leerkracht wanneer de verjaardag gevierd zal
worden, zodat er rekening mee gehouden kan worden in het programma.
De leerkrachten vieren hun verjaardagen gezamenlijk op de meesters- en juffendag eind juni. Er
wordt dan een gezellige dag georganiseerd met natuurlijk ook een lekkere traktatie.

7.1.2 SINTERKLAAS
Sinterklaas en zijn Pieten zullen Obs Miste-Corle ook bezoeken. In de aanloopweken voor 5
december komen de pieten al een keer een kijkje nemen op school. De kinderen mogen dan hun
schoen zetten. Rond 5 december zal Sinterklaas ook langskomen. Dit wordt gezamenlijk in de hal
gevierd, waarna de kinderen van Unit 14 de kans krijgen om Sint beter te leren kennen in hun eigen
lokaal en Unit 58 de zelfgemaakte surprises uitpakt.

7.1.3 KERST
Rondom kerst zijn er verschillende activiteiten. Samen met de ouders worden er kerstbakjes
gemaakt. Daarnaast wordt kerst gevierd met de gehele buurtschap. Groep 7/8 verzorgen een
musical en de andere groepen verzorgen een originele bijdrage. Vrijdagochtend sluiten we af met
een gezamenlijke ‘oudejaarsbrunch’ in de hal; het ‘wij-land’.

7.1.4 PASEN
Met Pasen zal er een korte activiteit plaatsvinden. Er worden bijvoorbeeld paaseieren verstopt of
spelletjes met eieren georganiseerd. Ook is er een lunch.

7.1.5 KONINGSDAG
Op Koningsdag vinden er wisselende activiteiten plaats. Een sportdag gezamenlijk met Winterswijkbuiten behoort ook tot de mogelijkheden.

7.1.6 MISTERSFEEST
Elk jaar in het 2e weekend van september is het Misters Volksfeest. Traditioneel wordt door de
oudste kinderen van Unit 58 een “versierd wagentje” gemaakt, vaak een klein corso-wagentje, zoals
je dat ook ziet met het bloemencorso in Winterswijk. Dat mag individueel of met een
klasgenootje(s) samen. De andere kinderen trekken op een versierde wagen van school in de optocht
mee door de buurt. Na de optocht eten de kinderen tussen de middag gezamenlijk om vervolgens bij
en op het MEC-veld kinderspelen te doen. Om ongeveer 15.30 uur is deze dag ten einde en ligt de
verdere invulling ervan bij de ouders.
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7.1.7 AFSCHEID GROEP 8
Groep 8 heeft in de laatste schoolweek een afscheidsfeest. De organisatie is in handen van de
ouders van groep 8. Op de laatste schooldag organiseert groep 8 spelletjes voor de leerlingen.
Daarna is er het ‘Miste-Corle-buffet’. Alle ouders komen dan op school met eigen gemaakte
lekkernijen. Het buffet is voor alle leerlingen, oud-leerlingen, ouders, genodigden en leerkrachten.
Hiermee wordt het schooljaar afgesloten.

7.2 SCHOOLREISJE EN UITSTAPJES
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan in mei of juni op schoolreisje. Vlak van tevoren wordt er bekend
gemaakt waar de reis dat jaar naartoe gaat.
Groep 5, 6 en 7 gaan op schoolkamp. De school heeft eigen tenten en we slaan dan ons kamp voor
drie dagen op bij camping Reuselink in de Brinkheurme. De ‘afbraakploeg’ ruimt de tenten dan weer
op. Groep 7 en 8 gaan in juni een cultureel dagje naar een grote stad (Amsterdam of Den Haag).

7.2.1 VLIELAND
De kinderen van groep 8 gaan op kamp naar Vlieland, samen met één of meerdere scholen van onze
stichting, de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. Het verblijf op Kamp Wenters is een
traditie sinds 1948! Het is de afsluiting van de basisschool. Als prettige bijvangst” van dit Vlielandkamp komt het vaak voor dat de leerlingen hier al toekomstige klasgenootjes van het voortgezet
onderwijs ontmoeten.

7.2.2 UITSTAPJES KERNCONCEPTEN
In het kader van de Kernconcepten zullen er ook
regelmatig leerzame uitstapjes gemaakt worden. Hier
zullen we vaak met de auto naartoe gaan en dan is alle
hulp van ouders welkom!

7.3 GEVONDEN VOORWERPEN
In de gang staat een kast met gevonden spullen. Eenmaal in de maand wordt deze kist geleegd.
Voorwerpen die niet worden opgehaald, worden meegegeven aan de kledinginzameling.

7.4 ACTIES
De school doet mee aan verschillende acties, niet alleen om geld binnen te halen, maar ook met een
goed maatschappelijk doel. We moeten hierbij denken aan de kinderpostzegelactie en de
zwerfvuilactie.

7.4.1 KINDERPOSTZEGELS
De oudste leerlingen van Unit 58 gaan langs de deuren met de Kinderpostzegelactie. Na het opsturen
worden de bestellingen thuis bezorgd met de post.

7.5 PAUZEHAP
Samen met de OR/MR hebben we afgesproken dat er in de pauze een gezonde pauzehap
meegebracht wordt. Dit betekent voor de ochtendpauze fruit met een beker drinken. Bij de jongste
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kinderen het liefst het fruit gesneden en/of geschild meegeven. Tijdens de lunchpauze eten we
brood met een beker drinken. Één keer in de week, op vrijdag, heeft Unit 58 een “trakteerdag” van
eigen gemaakte hapjes.

7.6 DIEET
Op school wordt er regelmatig getrakteerd door jarigen of de ouderraad. Denk hierbij aan
verjaardagen, feestdagen en toernooien. Mocht uw kind zich aan een bepaald dieet moeten houden,
dan horen wij dit graag.

7.7 SPORTTOERNOOIEN
Bij voldoende deelname doen we als school mee met diverse sporttoernooien. Bekend zijn het
Paasvoetbaltoernooi en het Kersthandbaltoernooi. Ouders worden uitgenodigd om de teams te
begeleiden. Meer informatie volgt in de nieuwsbrieven.

7.8 HOOFDLUIS
Wie kent het niet? Gekriebel op het hoofd. Hoofdluis is bij kinderen een regelmatig terugkerend
probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de
één naar de ander “overspringen”. De school is, ongewild, zo'n plaats. Het zou fijn zijn dat de ouders
regelmatig controleren. Heeft u het gesignaleerd bij uw kind? Geef het even door zodat wij dit ook
aan de andere ouders kunnen doorgeven.
Na iedere vakantie komen de luizenmoeders de kinderen controleren. Als er hoofdluis geconstateerd
wordt, worden de ouders op de hoogte gesteld zodat er gewassen en gekamd kan worden. Na twee
weken zal er een nacontrole georganiseerd worden.
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Hoofdstuk 8

Vakantie en ziekte

Jonge kinderen gaan vanaf 4 jaar naar school. Pas op het moment dat ze 5 jaar worden zijn ze ook
echt leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school moet. Tot uw kind 6 jaar wordt, mag u uw
kind 5 uren per week thuis houden. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als u het echt noodzakelijk
vindt, kan het. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u speciale
toestemming van de directeur nodig. Dat kan ook maximaal 5 uren. Totaal komt dat dus neer op
maximaal 10 uren per week. Als u daar gebruik van wilt maken, dan is het verstandig om met de
school af te spreken wanneer u uw kind thuis houdt. De school kan dan het onderwijs op uw kind
afstemmen.

8.2 VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
Wij vallen met Winterswijk in het regiogebied Midden. Daarmee houden we de landelijke vakanties
van midden aan. De eerste schooldag van het schooljaar 2021-2020 is op maandag 30 augustus. De
laatste schooldag is 8 juli 2022.
Voor het schooljaar 2021-2022 gelden de volgende vrije dagen en vakanties.
Vakantie (midden-Nederland)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Meivakantie (Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2022

Data
16 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 t/m 18 april 2022
27 april t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
5 en 6 juni 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022

We hebben in het komend schooljaar ook nog een aantal studiemomenten gepland met betrekking
tot de schoolontwikkeling. Deze zijn nog niet bekend.
Wij zijn allemaal verplicht ons te houden aan de vastgestelde vakanties. In heel bijzondere gevallen
mag de directeur een leerling vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dit mag hooguit één
keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door
hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw
werkgever laten zien, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt. De directeur
mag géén toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie. Daarmee
handelen we conform de artikelen 11 t/m 14 van de Leerplichtwet die ter inzage op school ligt.

8.2 HOEVEEL UUR PER JAAR GAAT MIJN KIND NAAR SCHOOL?
Uw kind brengt veel tijd door op school. De overheid heeft verplicht dat ieder kind minimaal 7520
uur les moet krijgen verdeeld over 8 schooljaren, gemiddeld 940 uur per jaar. Deze aantallen halen
we met gemak. We komen met de onderbouw dit schooljaar 928 lesuren en met de bovenbouw op
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1000 les-uren, gemiddeld 964. De MR en de Inspectie van het Onderwijs zien jaarlijks toe of het
aantal uren gehaald worden.

8.3 STUDIEDAGEN EN EXTRA VRIJE DAGEN
Op de momenten dat de leerkrachten studiedag hebben zullen de kinderen een extra vrije dag
hebben. Dit wordt aan het begin van het schooljaar gemeld in de nieuwsbrief.
In het geval van een vrije dag vanwege geloofs- of levensovertuiging zal de school verlof verlenen.
Dit geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen zijn zoals een huwelijk of begrafenis.
Dit dient van te voren schriftelijk ingediend te worden bij de directeur. Hierbij wordt ook weer
gekeken naar de Leerplichtwet.

8.4 ZIEKTE, VERZUIM OF VERLOF VAN DE LEERLINGEN
Bij ziekte of verzuim (b.v. bezoek dokter) van uw kind ontvangen wij graag een bericht. Een
telefoontje, een briefje of mailtje is voldoende. Indien ouders geen bericht van ziekte of verzuim
doorgeven, neemt de school zo snel mogelijk contact op met de ouders.
Wanneer uw kind op school ziek wordt, geldt de regel dat wij uw kind niet alleen naar huis laten
gaan. U moet uw kind dan komen ophalen. Dit omdat de leerkracht tijdens de lesuren
verantwoordelijk is voor uw kind.

8.5 CONTROLE OP DE LEERPLICHT
De gemeente let erop, dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale
medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. Ze hebben een controlerende taak. Als school
houden wij een ziekte- en verzuimadministratie bij in Parnassys. Indien er sprake is van ongeoorloofd
verzuim, maken wij hier melding van bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Winterswijk. Wij
handelen hierin conform de artikelen 11 t/m 14 van de Leerplichtwet.

8.6 VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS
Alleen in bijzondere gevallen kan de directeur vrijstelling van bepaalde lessen verlenen (b.v.
Godsdienstlessen of de lessen voor Humanistisch Vormingsonderwijs). De leerling moet wel op
school blijven en krijgt vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden. Dit gebeurt ook indien er om
medische redenen langdurig niet aan de lessen kan worden deelgenomen (bijvoorbeeld bij
lichamelijke opvoeding).
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Hoofdstuk 9

Kosten, regelgeving en veiligheid

Onderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Nederland geeft voor
een leerling in het basisonderwijs ongeveer € 5000,-- per jaar uit. Per leerling krijgen wij als school
voor het gehele onderwijspakket (schriften, boeken, papier, handvaardigheidsspullen) ongeveer
€300,--

9.1 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde
ouderbijdrage. Die ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Als school mogen wij uw kind dus niet
weigeren als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Er wordt dus ook geen overeenkomst met
daarin de verplichting tot betaling afgesloten. Maar als u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind
niet kan/mag meedoen aan bepaalde activiteiten, uitstapjes of feestjes. In dat geval zorgt de school
voor een vervangende onderwijsactiviteit.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de directeur van de school. Dit geld wordt door de
directeur beheerd. Er is een spaarsysteem voor de Vlielandweek. Jaarlijks wordt een bedrag
gereserveerd, zodat in groep 8 de kosten voor deze week geheel of grotendeels zijn gespaard. De
kosten voor de Vlielandweek zijn op dit moment € 167,50. Ook de schoolreisjes worden uit de
ouderbijdrage betaald. Een vast bedrag gaat naar de “Stichting oudervereniging van OBS Miste &
Corle” om de kosten voor vieringen (Sint, Kerst, ed.), toernooien, bijzondere activiteiten e.d. te
dekken. Deze gelden zijn een collectieve bijdrage en worden niet per leerling apart verrekend.

De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 65,-- per schooljaar. U wordt verzocht de bijdrage in de
maanden september en maart te betalen. De financiële verantwoording vindt plaats op de eerste
ouderavond van het nieuwe schooljaar. Voor kinderen die gedurende het schooljaar “instappen”
gelden de volgende regels:
• Is uw kind voor 1 november op school, dan betaalt u tweemaal, (€ 32,50)
• komt uw kind na 1 november op school, dan betaalt u eenmaal, (€ 32,50)
De MR controleert de jaarrekening.

9.2 SPORTKLEDING
Als de leerlingen meedoen aan sporttoernooien en de avondvierdaagse dragen zij uniforme
sportkleding.
Bij giften bepaalt de school zelf of in overleg met de gever waar we dit aan besteden. Een gift is
geheel vrijblijvend. "Incidentele" spaaracties beoordeelt het team op deelname. In 2002 heeft het
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen met 16 organisaties een convenant afgesloten
waarin afspraken, regels en voorwaarden staan waar betreffende partijen zich aan moeten houden.

9.3 DEELNAME AAN SPORTVERENIGING EN ZWEMLES
Niet iedereen heeft het even breed. Toch is het fijn dat ieder kind leert zwemmen, voor zijn/haar
eigen veiligheid of lid kan worden van een sportverenging als daar behoefte aan is. Vanuit de
gemeente zijn er verschillende potjes waar uit geput kan worden om ieder kind een sportieve jeugd
44

Schoolgids obs Miste-Corle 2021-2022

Brinkeweg 15, 7109 BN Winterswijk-Miste – tel. 0543 565206
www.mistecorle.nl

te geven. De directeur helpt u graag om de goede ingang te vinden bij de instanties. Dus loop gerust
even binnen, wij helpen u graag.

9.4 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Het bewustzijn dat bij allerhande activiteiten iets mis kan gaan, waardoor schade
wordt geleden en waardoor men anderen aansprakelijk kan stellen of zelf
aansprakelijk gesteld kan worden, neemt hand over hand toe. Ook aan het
onderwijs gaat dit niet voorbij. Het onderwijs is wat de aansprakelijkheid betreft
een gevoelige sector, omdat men met kinderen werkt, wat een extra risicofactor is voor het ontstaan
van schade.
Tijdens schooltijd zijn er altijd leerkrachten die toezicht houden op uw kinderen. Zo lopen zij voor
schooltijd, in de pauze van 10:15 uur en bij het uitgaan van de school om 14:45 uur pleinwacht.
Tussen de middag van 12:15-12:45 uur wordt er toezicht gehouden door ouders.
De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die uw kind oploopt of een ander
toebrengt, is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat
redelijk en billijk is. Met andere woorden, er zijn ook situaties waarin U als ouder aansprakelijk bent.
In dat geval brengt uw eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering) meestal
uitkomst.

9.4.1 ONGELUKJES
Natuurlijk gebeurt er op school wel eens een ongelukje. Er is altijd een BHV-er die hulp verleent bij
de eerste nood. Wanneer een verwonding zich ernstiger laat aanzien, nemen wij zo snel mogelijk
contact op met de ouders. Wanneer er haast geboden is, gaan wij naar de huisarts of bellen 112.

9.4.2 HOE IS VERZEKERING BIJ ONS OP SCHOOL GEREGELD?
Alle vrijwilligers die werkzaamheden in en om school verrichten zijn via de WA-verzekering van het
bestuur verzekerd. Dit geldt ook voor de overblijfouders. Ook alle kinderen zijn via deze verzekering
WA verzekerd.

9.5 VEILIGHEIDSPLAN EN VEILIGHEID RONDOM SCHOOL
Onderwijsinstellingen moeten een veiligheidsplan hebben. Hierin staat welke stappen zij nemen om
bijvoorbeeld agressie en geweld tegen te gaan. Ook onze school heeft zo’n veiligheidsplan.
Dit veiligheidsplan is geschreven door directie en team i.s.m. de MR van de school. De onderwerpen
komen jaarlijks op een teamoverleg aan bod, worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bij
inhoudelijke veranderingen dient de medezeggenschapsraad op de hoogte gesteld te worden. Dit
document is geschreven voor alle betrokkenen bij de school. Dat wil zeggen directie, leerkrachten,
ouders, leerlingen, bestuur, gemeentelijke overheid, brandweer, Arbodienst, etc. Het doel is om obs
Miste-Corle een veilige school te laten blijven. Onder veiligheid vallen aspecten als sociale veiligheid,
brandveiligheid, verkeersveiligheid, etc. Het complete Veiligheidsplan ligt op school ter inzage.
Op school zijn voldoende bedrijfshulpverleners met een B.H.V. diploma. Eén keer per jaar houden
we een ontruimingsoefening.
Ook als ouders kunt u helpen de veiligheid van de kinderen te vergroten. Zo denken wij aan het
dragen van de hesjes als de kinderen naar school komen, maar ook aan het fietsen op een
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goedgekeurde fiets. Ieder jaar komt Veilig Verkeer Nederland Afdeling Winterswijk om alle fietsen te
controleren. Zeker in onze omgeving, waar grote landbouwvoertuigen af en aan rijden, is goed
zichtbaar zijn erg belangrijk!

9.6 AVG – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Zoals u ongetwijfeld in de media gehoord en gelezen heeft, is op 25 mei 2018 een nieuwe Europese
wet in werking gegaan: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf dat moment
gelden er in heel Europa dezelfde regels rondom de verwerking van persoonsgegevens.
In Nederland bestaat al sinds 2001 de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en sinds 2016 de
Meldplicht datalekken. De nieuwe Europese Wet vervangt deze bestaande wetten en scherpt de
regels nog wat aan.
Ook op onze school worden persoonsgegevens van leerlingen verwerkt (i.v.m. het geven van
onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie) en de school
moet dus voldoen aan de nieuwe wet.
Zo worden er jaarlijks afspraken en overeenkomsten met de leveranciers van digitale leermiddelen
gemaakt over welke gegevens (en waarvoor ze) gebruikt worden. De toegang
tot
die gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt (geminimaliseerd). Ook zult u
merken dat u (vaker) gevraagd zult worden om al dan niet toestemming
te geven (bijvoorbeeld over het plaatsen van foto’s of het uitdelen van
klassenlijsten met NAW gegevens).
Samen met de andere scholen van onze stichting hebben we een AVGFunctionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit is iemand die binnen
de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de
privacyregels. Deze functionaris rapporteert 2 keer per jaar aan de Raad van Toezicht en de GMR.
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Hoofdstuk 10 Aanmelding
Bent u ook zo enthousiast over onze school? Dan zien we u graag! In principe kunt u op elk moment
van het jaar uw kind bij ons op school aanmelden.

10.1 DE AANMELDING
1. Kom een keer sfeer proeven op onze school.

2. Meldt uw dochter of zoon schriftelijk aan. U kunt het aanmeldingsformulier via de website
www.mistecorle.nl downloaden, maar deze is ook op school verkrijgbaar.
3. De school heeft daarna maximaal 6 weken de tijd om te beslissen of het aanbod van de
school passend is en of hij/zij toegelaten kan worden.
Als u het aanmeldingsformulier op school inlevert, wordt er onder aan dit formulier getekend
voor ontvangst en gaan de 6 weken in. U krijgt een kopie van het ingeleverde formulier weer
mee naar huis. U hoort binnen 6 weken of de aanmelding ook een inschrijving wordt.
4. Daarna volgt inschrijving op de school waar aangemeld is, of hebben ouders en school
samen een andere school gevonden waar uw kind een onderwijsplek kan krijgen.
Wij gaan ervan uit dat de aanmelding ook gewoon een inschrijving wordt. Na de inschrijving
krijgt u alle benodigde informatie betreffende het schooljaar waarin uw zoon/dochter voor
het eerst bij ons naar school gaat. U moet hierbij denken aan een leerlingenlijst,
vakantierooster, informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, etc. Daarnaast zal er samen
gekeken wanneer uw kind start en wanneer er proef gedraaid kan worden. Dit
“proefdraaien” geldt alleen voor de 4-jarigen. Nieuwe leerlingen in Unit 58 mogen één dag
“proefdraaien”.
Hieronder staat een korte toelichting op de bovengenoemde stappen. De teksten zijn allemaal
redelijk zakelijk. We zouden het graag anders formuleren, maar dit mag niet. Het betreft procedures
met veelal wettelijke teksten.
Informeren
De informatie over de basisschool kunt u op verschillende manieren vinden. Op de website van elke
school staat op welke wijze kinderen aangemeld kunnen worden (www.mistecorle.nl / tabblad
School / Schoolgids). Op de website kunt u ook lezen op welke wijze de school de extra
ondersteuning (www.mistecorle.nl – tabblad School / Schoolondersteuningsprofiel 2015) aan
kinderen ingericht heeft. Als u vragen heeft of als u verdiepende informatie wilt, adviseren wij u om
de school te bezoeken en een gesprek met de directeur aan te vragen. Scholen kunnen ook
informatiedagen organiseren. U leest daarover in de krant en op de website van de school.
Aanmelden
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U kunt uw zoon of dochter vanaf het derde levensjaar schriftelijk aanmelden op de school van uw
keuze. Daarvoor staan twee formulieren op de site van de basisschool: het Aanmeldformulier en het
Informatieformulier. (www.mistecorle.nl / tabblad school / aanmelding
4 jarigen). U vult beide documenten in en levert die op de basisschool in.
De directeur tekent het aanmeldformulier voor ontvangst en op dat
moment start een termijn van zes weken waarbinnen uw zoon of
dochter geplaatst moet zijn in het onderwijs. De school heeft 6 weken de
tijd om plaatsing te onderzoeken. Als uw zoon of dochter op school extra
aandacht nodig heeft, dan heeft de school de plicht te onderzoeken of zij
de benodigde extra aandacht ook werkelijk kan bieden. Daarvoor heeft de school wettelijk 6 weken
de tijd, met een uitloop van 4 extra weken in bepaalde omstandigheden. Mocht plaatsing op de
school van aanmelding niet lukken, dan moeten de directeur van de school en ouders samen op zoek
naar een andere onderwijsplek (zorgplicht).
Inschrijving
Als besloten is tot plaatsing, krijgt u bericht dat uw kind op een school is ingeschreven.
In veel gevallen zal de plaatsing van kinderen zonder veel omhaal afgehandeld worden. Betreft het
een aanmelding van een kind dat extra aandacht nodig heeft, dan zal er goed gekeken worden of de
vraagstelling van het kind past bij de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ouders die meer
informatie willen hebben over hoe de route dan loopt, kunnen die informatie vinden op de website
van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek (www.swvoostachterhoek.nl). Op het tabblad
Ouders staat het thema ‘Aanmelden op de basisschool’ uitgewerkt. Daar wordt ook een centraal
telefoonnummer vermeld, waar u met specifieke vragen terecht kunt.
Weigeren, mag dat?
Wij zijn een openbare school. Het openbare karakter wil zeggen dat de school voor iedereen,
ongeacht iemands levensbeschouwelijke- en/of sociaal-culturele achtergrond, toegankelijk is. In
sommige gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt en wel voor kinderen die via het
zorgtraject van het Samenwerkingsverband s.w.v. “Brevoordt” een verwijzing voor een basisschool
voor speciaal onderwijs hebben. Deze kinderen zijn op een speciale school voor basisonderwijs veel
beter op hun plaats en wij zullen dan ook proberen u hiervan te overtuigen.
Verder ook de kinderen die wij op grond van ons ondersteuningsprofiel (in te zien op school) niet de
juiste begeleiding en ondersteuning kunnen bieden.

10.2 INSTROOM VAN 4-JARIGEN
Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag uw kind komen kijken en meedraaien. Vaak
gaat het dan om 8 ochtenden. In overleg met de leerkracht geeft u aan wanneer uw kind officieel
begint en of het halve of hele dagen naar school toe gaat. De meeste kinderen vieren hun vierde
verjaardag op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Het is namelijk best heel spannend om
direct in de belangstelling te staan, terwijl je er net bent.

10.3 OPEN DAG TOEKOMSTIGE OUDERS “4-JARIGEN”
De Openbare scholen in Winterswijk houden in februari van ieder schooljaar voor de kinderen die
voor het eerst naar de basisschool gaan, een open dag. Ouders kunnen tijdens de open dag naar alle
openbare scholen gaan om een schoolkeuze te maken.
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Hoofdstuk 11 Meedenken over school
11.1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op het beleid van school. Ze vervullen een
adviserende rol t.o.v. de directeur en zullen daarnaast het beleid controleren. Ieder jaar organiseert
de MR een ouderavond waar de ouders bijgepraat zullen worden rondom het beleid en de financiën
van de school.

11.2 OUDERVERENIGING
De oudervereniging is direct betrokken bij de school, leerkrachten en de kinderen. Zij geven ook
advies aan de school. Zij richten zich vooral op de praktische kant. Vaak wordt er nagedacht over
acties, bijdragen aan sportdagen en feestdagen. Daarnaast organiseren zij ook het tuinonderhoud.

11.3 KLANKBORDGROEP
In het kader van de Kernconcepten is er een klankbordgroep opgericht waarin ouders, grootouders
en buurtbewoners meedenken over de praktische invulling van het kernconcept. Zo dragen zij
specialisten aan of denken zij mee over uitstapjes en gastcollege’s.
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Hoofdstuk 12 Als het even niet zo lekker gaat…
Natuurlijk hopen we dat het goed gaat met uw kind, maar toch kan er altijd iets gebeuren waardoor
het even niet loopt. Daarom zullen we hieronder eerst op een rijtje zetten welke stappen er op
school zijn, maar daarnaast ook de instanties in het geval van problemen.

12.1 STRAF
Soms is het nodig om gedrag aan te pakken. Wij zijn van mening dat kinderen de mogelijkheid
moeten krijgen om hun gedrag te herstellen. Het kind kijkt samen met de leerkracht hoe het
herstellen gebeurt. Een voorbeeld kan zijn dat het kind het werk na schooltijd maakt, zodat het niet
de les voor de andere kinderen verstoort.

12.2 SCHORSING EN VERWIJDERING
Soms is het vertrouwen tussen school en kind of tussen school en ouders dermate verstoord dat het
beter is uit elkaar te gaan. Ouders kunnen dit eenzijdig vrij gemakkelijk doen. Zij nemen hun kind van
school en melden het elders aan. Voor de school ligt dit anders.
In geval van ernstige ordeverstoring door een leerling doet de directeur hiervan (schriftelijk)
mededeling aan de betreffende ouders. Indien een leerling bij herhaling de orde op school verstoort
kan de directeur, na overleg met de betrokken leerkracht, de leerling tijdelijk van school verwijderen,
maar niet langer dan twee dagen. Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de ouders en het
bevoegd gezag. Een afschrift wordt bewaard in het leerlingdossier.
Verwijdering van een leerling voor langere tijd of definitieve verwijdering van school kan, op voorstel
van de directeur, alleen door het bevoegd gezag geschieden. De ouders worden vooraf in de
gelegenheid gesteld gehoord te worden. Het bevoegd gezag pleegt overleg met de inspectie, waarna
schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de directeur en de betrokken ouders.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat het bevoegd gezag een andere
school (basisschool of school voor speciaal onderwijs) heeft gevonden.
Schorsing en verwijdering kan niet anders dan na het volgen van een wettelijke procedure, waarin de
rechten en plichten van zowel het bevoegd gezag als de ouder omschreven zijn.

12.3 AFMELDING
Wanneer een kind de school tussentijds of na groep 8 verlaat, bijvoorbeeld door verhuizing, wordt
het bestuur hiervan in kennis gesteld. De betreffende leerling wordt uit het bestand van de school
uitgeschreven en zijn/haar gegevens worden conform de gemaakte afspraken m.b.t. de in- en
externe rapportage bewaard, dan wel vernietigd. Eveneens wordt van de leerling een
onderwijskundig rapport doorgegeven aan de ontvangende school. Ouders kunnen daarvan
desgewenst een afschrift ontvangen. Van de ontvangende school krijgt de school een bericht van
inschrijving.
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12.4 PESTPROTOCOL
Op iedere school wordt wel eens gepest. Gelukkig komt het op dit moment niet veel voor. Dit willen
wij graag zo houden en we willen hier transparant over zijn naar de
ouders. Wij doen dat op de volgende wijze:
Jaarlijks, op de eerste rapportvergadering met de ouders, wordt aan
alle ouders gevraagd of zij de indruk hebben dat hun kind gepest
wordt. De leerkrachten inventariseren dit en geven dit door aan de
directie. Bij de tweede rapportbespreking gebeurt dit nogmaals.
De gegevens van de inventarisatie worden besproken in de MR.
Hoeveel kinderen worden er gepest? In welke leeftijdscategorie? Hoe
zit dat landelijk? Jaarlijks vullen de leerlingen van Unit 58 een enquête in m.b.t. de sociale veiligheid
op school. Als er gepest wordt willen we hier graag transparant in zijn. We zullen dit met kinderen,
de klas en zo nodig met ouders bespreken. Ook bespreken we dit met de MR.
Verder volgen wij het onderstaande stappenplan om acute pestproblemen aan te pakken.
Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt, indien noodzakelijk, gemeld bij de groepsleerkracht.
De leerkracht hoort het verhaal aan en gaat informatie inwinnen bij de pester, de gepeste en andere
betrokkenen. Wij maken gebruik van de methode PAD. Dit is een preventieve methode.
Als er geen sprake is van pestgedrag, handelt de leerkracht deze gebeurtenis verder af.
Is er wel sprake van pestgedrag, dan worden de problemen met de betrokkenen besproken. Er
worden afspraken gemaakt om het probleem op te lossen. Hiervan wordt een kort verslag gemaakt,
ondertekend door alle betrokkenen en opgeborgen in de afzonderlijke dossiers. Directie en
teamleden worden mondeling op de hoogte gebracht. Er wordt ALTIJD afgesproken dat bij herhaling,
de ouders ingelicht zullen worden.
Binnen 1 of 2 weken vindt een evaluatiegesprek plaats. Hierin wordt
besproken of de gemaakte afspraken nagekomen worden. Als alles naar
wens verloopt, wordt het probleem afgesloten. Hiervan wordt een kort
verslag gemaakt, ondertekend door alle betrokkenen en opgeborgen in
de afzonderlijke dossiers. Als blijkt dat er geen wezenlijke
verbeteringen zijn en er een herhaling van zetten is, moet de leerkracht
uitgebreider investeren. Een lang of kort handelingsplan voor pester en gepeste, met
evaluatiemomenten, is de volgende stap. Ook wordt het pestgedrag besproken met ouders, directie
en teamleden. Indien noodzakelijk laat de leerkracht zich hierbij ondersteunen door interne of
externe deskundige(n).
De rol van ouders vinden wij hierin ook belangrijk. Als kinderen pesten worden ouders hier ook op
aangesproken. Wij verwachten dat u met ons daarin meewerkt om het pesten te stoppen.
Als het pestgedrag uiteindelijk niet opgelost wordt, zal dit medegedeeld worden aan de MR. Aan de
ouders van de pester zal het advies gegeven worden om een andere school te zoeken.
Als ouders het advies niet ter harte nemen, gaan wij over tot officiële verwijdering.
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12.5 GGD GELRE-IJSSEL
Heeft u een vraag over de gezondheid van uw kind? GGD Gelre-IJssel is
kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij GGD Gelre-IJssel is de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Zij
doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te
bieden aan ouders en leerkrachten als er vragen zijn over de lichamelijke, psychische, sociale en/ of
cognitieve ontwikkeling van kinderen en hierin ook samen te werken met andere instanties.
In eerste instantie is hun werk vooral preventief. Zij voeren de geijkte leeftijdsonderzoeken uit rond
de 5/6 jaar en rond de leeftijd van 10/11 jaar. Daarnaast bieden zij vaccinaties aan. De GGD adviseert
en verwijst de ouders naar de hulpverleningsinstanties.
Zowel vanuit school als vanuit de ouders kan er een hulpvraag zijn. Dan kan u als ouder, samen met
uw kind, ook binnenlopen op het spreekuur dat regelmatig op school gehouden wordt. De data
hiervoor worden vermeld in de nieuwsbrief.
Heeft u een vraag dan kan u de website bezoeken www.ggdgelre-ijssel.nl. of contact opnemen met
 088 – 443 30 00.

12.6 INTERNE CONTACTPERSOON EN EXTERNE VERTROUWENSPERSOON:
Als ouders klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen zij het beste dit eerst melden
aan de school zelf, aan de groepsleerkracht, de directie of aan de interne contactpersoon.
De ouders krijgen dan te horen hoe en wanneer hun klacht eventueel opgelost kan worden.
Wanneer de ouders de klacht niet willen voorleggen aan de groepsleerkracht of de directie, kunnen
zij de interne contactpersoon vragen hen in contact te brengen met de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon is door het bestuur aangesteld. Hij/zij is verplicht tot
geheimhouding van alle zaken die hij/zij in deze hoedanigheid verneemt.
In eerste instantie wordt nagegaan of door bemiddeling een oplossing
kan worden gevonden. Ook wordt bekeken of de klacht aanleiding geeft
tot het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie. De
externe vertrouwenspersoon kan, indien van toepassing, hulp verlenen
bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
Interne contactpersoon van de school:
Eugenie Huijskes 0543-565206 (school)
Externe Vertrouwenspersoon:
Reinout Smilde 06-46287141
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12.7 LANDELIJKE KLACHTENREGELING
Alle openbare scholen zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling. Hiertoe kunnen ouders zich
wenden wanneer de ouders er bij een probleem met de school, samen niet uitkomen. De
klachtenprocedure ligt op school ter inzage. Ook de samenstelling van de Landelijke
Klachtencommissie ligt op school ter inzage. U kunt de Landelijke Klachtencommissie bereiken
onder:
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 162, 3440 AD Woerden
 0348-405245

12.8 VERTROUWENSINSPECTEUR EN KLACHTEN RONDOM SEKSUEEL MISBRUIK EN
INTIMIDATIE
Binnen de Inspectie van het Basisonderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als
vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende
taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school
of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te
nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directies
en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake
is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg.
Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur als
zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel
misbruik zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te wenden.
 0900 -111 3 111

12.9 MELDING HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Sinds 1 juli 2013 zijn wij binnen het basisonderwijs verplicht een meldcode te gebruiken bij
vermoedens van geweld in huiselijke kring. Deze meldcode is opgebouwd uit 5 stappen. Het leidt de
beroepskracht door de stappen tot een verantwoorde keuze voor een melding.
De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel
geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en
huwelijksdwang.
Meldcode AMK
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het
terrein van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de cliënt
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

12.10 VERWIJSINDEX ACHTERHOEK
Wat is de verwijsindex? De Verwijsindex is een soort databank voor leerkrachten, hulpverlener en
begeleiders. Zij kunnen hierin kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar registeren waarover zij zich
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zorgen maken. Bijvoorbeeld omdat een kind spijbelt, drugs gebruikt of zich agressief gedraagt. Of
omdat het met de politie in aanraking is gekomen. In de Verwijsindex staan alle signalen over
kinderen en jongeren uit de gemeenten in de Achterhoek. Als uw kind in de Verwijsindex komt te
staan, krijgt u hierover als ouder, verzorger of voogd altijd bericht.
Waarom een Verwijsindex Achterhoek?
De gemeenten in de Achterhoek willen graag dat
leerkrachten, begeleiders en hulpverleners snel met
elkaar kunnen overleggen als er zorgen of problemen zijn
rondom uw kind. Daarom is de Verwijsindex in het leven
geroepen. Zo kunnen de betrokken instanties problemen
snel signaleren en op tijd hulp bieden als dat nodig is.
Dankzij de Verwijsindex loopt de samenwerking tussen
verschillende instellingen dus soepeler. En dat is ook wel zo prettig voor u en uw kind.
Wie doen mee?
Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de Verwijsindex Achterhoek. Zoals:
De afdelingen leerplicht van de gemeenten in de Achterhoek.
• Centra voor Jeugd en Gezin
• Jeugdgezondheidszorg
• Maatschappelijk werk
• Organisaties voor welzijnswerk
• Bureau Jeugdzorg
• Scholen
• Organisaties voor kinderopvang
Alleen medewerkers van organisaties die meedoen met de Verwijsindex kunnen namen toevoegen
en gegevens inzien.
Wilt u hier meer over weten? Bezoek dan de website http://www.verwijsindexachterhoek.nl/
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Hoofdstuk 13 Visie op de toekomst
Onze wereld verandert in razend tempo. Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor iedereen die
mee wil blijven doen. Maar dat trekt ook een behoorlijke wissel op de manier waarop we ons
onderwijs inrichten. Hoe bereiden we leerlingen voor op die vloeibare werkelijkheid en zorg je
ervoor dat iedereen in de samenleving mee kan blijven doen?
Onze kinderen moeten anders leren denken en handelen dan wij. Naast rekenen, taal en lezen
moeten zij informatie kunnen verzamelen en verwerken, kunnen overleggen, onderhandelen en
samenwerken en kunnen presenteren en reflecteren op hun eigen handelen. Ze moeten flexibel zijn
en kunnen anticiperen.
Het onderwijs staat voor een uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van de leerlingen en onze
gemeenschappelijke toekomst, anders van inhoud en organisatie worden, waarbij de focus
verschuift van collectief onderwijzen naar begeleiden en onderwijs waarbij ieder kind tot zijn recht
komt, waarbij kinderen van en met elkaar leren. Het zou goed zijn om er één geheel van te maken.
Net als een ecosysteem waarin alles in elkaar overvloeit en iedereen elkaar nodig heeft om te
groeien. Een integrale opvoed- en ontwikkelomgeving dus.

13.1 LEREN INZICHTELIJK MAKEN
Elke school wil kwalitatief onderwijs bieden en is daar ook verantwoordelijk voor. Voor scholen heeft
Professor John Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld. Wij willen zijn
belangrijkste adviezen in de praktijk brengen:
• Kijk naar onderwijs door de ogen van de leerling. Focus op leren, en niet zozeer op lesgeven.
Wat is het effect van onze lessen? Wat gebeurt er bij het kind? Welke feedback is nodig om
hem/haar verder te brengen?
• Leer leerlingen om hun eigen leraar te worden. Als het lukt om leerlingen liefde en
verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces.
Wij willen scherp krijgen wat de impact is van ons onderwijs op het leren van leerlingen. 95% van
alles wat we in de klas doen heeft effect. Maar wat heeft het meeste effect? Welke interventies zijn
het waard om er onze tijd, energie en geld aan te besteden? Van de onderstaande interventies
weten we dat ze een groot effect hebben op de ontwikkeling en groei van de leerlingen. Een aantal
hiervan gaan we invoeren in de komende jaren.
• Feedback geven gericht op groei en de relatie leraar-leerling, in combinatie met vaste mindset
en groei mindset.
• Talentenbouwers – talent in ontwikkeling.
• Zichtbaar maken van de 21ste eeuw vaardigheden - werken met portfolio’s.
• Metacognitieve vaardigheden aanleren.
• Strategieën aanleren begrijpend lezen.
• Doelstellingen expliciteren – doelen zichtbaar maken.
• Samenwerkend leren.
• Pedagogische driehoek – gesprekscyclus kind-ouder-school
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Hoofdstuk 14 Het schooljaar 2021-2022
14.1 NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunprogramma opgezet door de overheid voor
zowel het inhalen van leervertragingen als het verder ontwikkelen van het onderwijs.
Door de corona-crisis en de daarmee samenhangende schoolsluitingen hebben leerlingen vertraging
in leergroei opgelopen.
Niet alleen de kinderen hebben een leervertraging opgelopen door de Corona. Ook de ontwikkeling
van de school en van de leerkrachten heeft een hele tijd stil gestaan. Veel ingang gezette
ontwikkelingen hebben stil gestaan in de Corona-tijd.
Het kabinet trekt 8,5 miljard euro uit voor het bestrijden van leervertraging, achterstanden en
sociaal-emotionele problematiek, maar wil ook investeren in het onderwijs op de langere termijn.
Voor de aanpak krijgt een gemiddelde school volgend schooljaar minimaal 700 euro per leerling.
Didactische ontwikkeling (herstel van de leervertraging)
Vanuit de schoolscan kan samenvattend gesteld worden dat de resultaten op het gebied van
technisch lezen op woordniveau en zinsniveau en spelling (kwaliteitsmonitor SOPOW) achter zijn
gebleven. Er wordt gekozen voor extra formatie zodat de effectieve instructietijd en differentiatie
voor deze vakgebieden verhoogd worden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (veerkrachtverhogende activiteiten gericht op het welbevinden
en betrokkenheid – herstel en preventief bij volgende crisis)
We zien daarnaast dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen geleden heeft onder de
thuiswerkperiode. We zien negatieve gevolgen ten aanzien van de groepsvorming en ook individuele
gevolgen voor het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen.
We kiezen voor de volgende interventies t.a.v. de sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van de
leerlingen (welbevinden en betrokkenheid):
•
•
•
•

Kanjertraining en kanjerkringgesprekken
Talentgesprekken en Blij met mij trainingen
Sport en spel – sportieve activiteiten
Kunst- en Cultuureducatie

Schoolontwikkeling
We pakken de schoolontwikkeling weer op en gaan verder op de weg die de school zelf heeft
ingeslagen richting eigentijds en toekomstbestendig onderwijs (zie schoolplannen 2019-2023)
•
•
•
•

Ouderbetrokkenheid en rapportage.
Formatief Assessment - formatief evalueren zorgt voor een sterke leercultuur, met een positieve
leercultuur en een effectieve lesstructuur.
Bouwen aan Talent en Talentenbouwers - Blij met mij
Talentgesprekken.
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•
•

Werken aan en borgen van de kernconcepten en toekomstbestendig eigentijds leren.
Digitale technologie – Tijdens de Corona-crisis hebben we enorme stappen gemaakt m.b.t. het
digitaal verzorgen van ons onderwijs. We willen dit verder ontwikkelen.

14.2 BOUWEN AAN TALENT EN TALENTFLUISTERSCHOOL
Obs Miste-Corle mag zich sinds afgelopen schooljaar een officiële
‘talentfluisterschool’ noemen.
Alle leerkrachten mogen zich vanaf dit schooljaar
‘kindertalentenfluisteraar’ noemen. Dit houdt in dat alle
leerkrachten gecertificeerd zijn om zogenaamde talentgesprekken te
voeren. “Het talentgesprek heeft tot doel dat kinderen zich bewust
worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde
activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt,
die je voldoening geven en die maken dat de tijd vliegt, want hoe
mooi is dat als een leerling dat zegt.”
School Miste-Corle gaat zich in de komende jaren inzetten op het ontdekken van talenten van de
kinderen.

ELK KIND HEEFT EIGEN TALENTEN

Elk kind heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en benut te worden. Deze
talenten geven het kind eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt voor
leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze gezien
worden, kunnen ze echt benut worden.
14.3 KERNCONCEPTEN EN DE 21STE EEUW
VAARDIGHEDEN
Na 5 jaar werken met de kernconcepten hebben
we de basis van deze manier van werken in de
vingers. Volgend schooljaar gaan we dit
verdiepen en borgen in het curriculum van onze
school. Verder gaan we beginnen met het
consequent integreren van 21 -eeuwse
vaardigheden binnen de kernconcepten. Dit
doen we samen met de scholen Obs Kotten en
Obs Woold.
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