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Vooraf
Voor u ligt de schoolgids van obs Dubbeldam voor het schooljaar 2021 - 2022 . Deze gids is bedoeld
om belangstellende ouders een beeld te geven van alles wat obs Dubbeldam te bieden heeft. U kunt
hierbij denken aan ons tweetalige onderwijs en onze leerlingenzorg. In deze gids geven we u
informatie over onze manier van werken en omgaan met kinderen. Verder proberen we antwoord te
geven op veelvoorkomende vragen over de school.
Bij de totstandkoming van deze schoolgids hebben we gebruikgemaakt van de informatie die het
team, de ouders uit de medezeggenschapsraad en de ouderraad ons hebben gegeven.
Om de gids prettig leesbaar te houden hebben we deze in een wat meer informele vorm opgesteld. U
vindt daarom in deze gids geen opsomming van feiten, maar een aantal hoofdstukken waarin we
informatie hebben samengebracht en toegelicht.
We vinden het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van onze school. We proberen
in deze schoolgids onze informatie daarom zo helder en compleet mogelijk weer te geven. Echter,
persoonlijk contact blijft het belangrijkst. U bent dan ook altijd van harte welkom bij de directie of
een leerkracht om ons te voorzien van feedback en om uw vragen te stellen. Dit kan ook via ons
e-mailadres: info.dubbeldam@opod.nl

Het team van obs Dubbeldam
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1 Openbaar primair onderwijs in Dordrecht
Openbare basisschool Dubbeldam is een van de dertien openbare scholen, behorend tot de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD). De stichting heeft naast twaalf openbare
basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs. Al deze scholen vallen onder hetzelfde
bestuur.
De visie van OPOD vertaalt zich , kort samengevat, in de volgende 3 woorden:
Waarde(n)vol, Betrokken en Verbindend.
Het begrip openbare school heeft twee speciale betekenissen:
●
●

Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke, maatschappelijke of etnische
achtergrond.
De school respecteert ieders kleur, levensbeschouwing en levenswijze.

De dertien basisscholen vormen samen een samenwerkingsverband primair onderwijs. Passend
Onderwijs Dordrecht staat borg dat ook kinderen van vier tot twaalf jaar met leerproblemen de juiste
plek vinden in de openbare school. De meeste (leer)problemen worden in de basisschool zelf
opgelost. Soms wordt hierbij hulp vanuit het speciale basisonderwijs of van een gespecialiseerde
externe deskundige ingeschakeld.
Als u meer wilt lezen over de Stichting OPOD en haar 13 scholen, raadpleeg dan de website:
www.opod.nl
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2 Onze gebouwen
Obs Dubbeldam, onderdeel van Kindercampus Dubbeldam, is gehuisvest aan de Eikenlaan 25.Op
nummer 25a vindt u naast de basisschool ook peuterspeelzaal De Kladderkatjes en SDK kinderopvang
met BSO en kinderopvang. Op Dubbelsteynlaan-West 54 vindt u onze dependance waar de groepen
6 zijn gehuisvest.
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3 Ons team
Op het ogenblik werken er 39 mensen op obs Dubbeldam. Sommige teamleden hebben zich
gespecialiseerd in het werken met jongere kinderen, anderen met oudere kinderen. Op obs
Dubbeldam zitten ongeveer 430 kinderen verdeeld over 16 groepen.
Naast de groepsleerkrachten werken er op obs Dubbeldam ook mensen met een specifieke taak of
functie:
● Intern begeleiders: deze leerkrachten coördineren de zorg voor leerlingen die extra aandacht
nodig hebben.
● Vakleerkrachten: voor gymnastiek, muziek en Engels zijn er vier vakleerkrachten.
● Conciërge / Administratie de directie wordt bijgestaan door twee vrijwillige conciërges en
één administratieve kracht.
● Onderwijsassistenten: de leerkrachten worden door vier onderwijsassistenten bijgestaan.
● Bouwcoördinatoren: er zijn drie teamleden belast met de coördinatie van de groepen.
● Directeur: de directeur van obs Dubbeldam geeft leiding aan de gehele organisatie.

4 Expliciete directe instructie
Hoe zorgen we voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle
leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht.
Op obs Dubbeldam werken we met het expliciet directe instructiemodel. Uitgangspunt hierbij is dat
je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste
doelgericht kunt onderwijzen.

Eindeloos toetsen.. of goed lesgeven?
Op obs Dubbeldam zien wij toetsgegevens niet als een vaststaand feit waar we geen invloed op
hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. We kijken wat beter kan: het
handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met verschillen?
Toetsgegevens, daar kun je van leren en daardoor kun je het onderwijs verbeteren. De leerprestaties
verbeter je niet door eindeloos te toetsen, maar door goed les te geven.

Hoe zien wij een les volgens Expliciete Directe Instructie
Een EDI-les is op obs Dubbeldam als volgt opgebouwd:
● Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door het voor te lezen en/of op het bord
te noteren.
● Activeren van voorkennis. De leerlingen doen een activiteit of krijgen een opdracht die aansluit bij
de te geven les, waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
● Onderwijzen van het concept.
● Onderwijzen van de vaardigheid.
● Belang van de les.
● Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen
controleert de leerkracht steeds of de leerlingen het correct doen en begrijpen.
● Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het
lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen (80% van de leerlingen kan zelfstandig
aan het werk).
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● Zelfstandige verwerking.
● Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet
voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Technieken bij Expliciete Directe Instructie
In een EDI-les zet de leerkracht op obs Dubbeldam de volgende technieken in:
● Controleren van begrip: de leerkracht monitort telkens of alle leerlingen begrijpen wat is uitgelegd.
Niet na de les of tijdens de toets, maar tijdens de les.
● Uitleggen: lesgeven door te vertellen.
● Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.
● Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een
expert de opdracht aanpakt. Dit heet ‘modellen’.
Lesdoel
Waarom is het gebruik van lesdoelen belangrijk?
● Een lesdoel maakt een les doelgericht in plaats van activiteitengericht.
● Een lesdoel zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen om succesvol mee te doen.
● Een lesdoel maakt het mogelijk om te controleren of alle leerlingen bereikt hebben wat je hen
wilde leren.
● Een lesdoel geeft leerlingen duidelijkheid.
● Goed geformuleerde lesdoelen brengen leerlingen naar een haalbaar hoger niveau, omdat deze
doelen zich bevinden in de zone van naaste ontwikkeling.
Het lesdoel is je kompas bij het voorbereiden van je les. Kijk naar het lesdoel volgens vaste stappen:
● Zorg dat de les één concreet, controleerbaar lesdoel heeft.
● Bepaal welk concept en welke vaardigheid je wilt aanleren, en in welke context.
● Ontwerp een effectieve, passende instructie.
● Stem goed af met de zelfstandige verwerking.

Geen lagere doelen voor risicoleerlingen
Bij sommige kinderen heeft het beheersen van het lesdoel wat meer tijd nodig. Ze krijgen daarom
verlengde instructie. Maar... deze leerlingen gaan niet langzamer door de leerstof. Ze krijgen ook geen
eigen leerlijn met lagere doelen. De beste vorm van preventie is kwalitatief goede instructie die
leerlingen in staat stelt de basisdoelen te behalen.

Activeren van voorkennis
We activeren voorkennis. Hierdoor komt duurzaam opgeslagen kennis vanuit het
langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. Als leerkracht maak je het verband duidelijk met
de nieuwe leerstof. Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan reeds
aanwezige kennis.
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Instructie: de vorm
We geven instructie op verschillende manieren: uitleggen, voordoen of hardop denken. Deze drie
vormen komen uitgebreid aan bod. De vorm die je kiest, hangt af van het doel en de inhoud van de
les. Hardop denken is een krachtige vorm, want het laat denkprocessen zien die vaak verborgen
blijven in het hoofd van de leerkracht. De leerkracht:
● Houdt het hardop denken kort, anders haken leerlingen af.
● Let op dat hij/zij niet teveel denkstappen tegelijk hanteert.
● Laat de kinderen geen vragen beantwoorden die hij/zij zichzelf stelt.
● Ga niet per ongeluk over op uitleggen.
● Spreek in de ik-vorm, want dan is het voor de leerlingen makkelijker om de denkstappen exact over
te nemen.

Instructie: de inhoud
Instructie is het hart van effectief onderwijs. Op obs Dubbeldam wordt een goede instructie volgens
het EDI-model uitgewerkt.

Begeleide inoefening
Tijdens een EDI-les verschuift de
verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de
leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we doen het
samen, jij doet het zelf’. De fase van begeleide
inoefening is de brug tussen de instructie en de
zelfstandige verwerking. Om optimaal te leren, is
deze fase onmisbaar. Je kunt onduidelijkheden ophelderen en misvattingen voorkomen. Op obs
Dubbeldam dragen we de verantwoordelijkheid over in drie delen:
● Doe elke stap voor en laat de leerlingen deze herhalen.
● Doe één stap voor en laat de leerlingen de volgende stap zelf uitvoeren.
● Geef een voorbeeldopdracht en laat de leerlingen alle stappen zelf uitvoeren, maar controleer na
elke stap de wisbordjes.

Lesafsluiting
In een EDI-les is de lesafsluiting vóór de zelfstandige verwerking. De leerkracht zet de leerlingen pas
zelfstandig aan het werk als hij/zij zeker weet dat de kinderen het lesdoel beheersen. Zo voorkom je
dat ze het verkeerd inslijpen, en zorg je ervoor dat het inoefenen effectiever is. Op obs Dubbeldam
laten we de kinderen pas zelfstandig verwerken als ten minste 80% het lesdoel heeft gehaald.

Zelfstandige verwerking
Een EDI-les is zo ingericht dat alle leerlingen aan het einde zelfstandig de lesstof kunnen inoefenen.
Bij het zelfstandig oefenen moeten ze vooral ‘kilometers maken’, zodat de leerstof naar het
langetermijngeheugen verplaatst.
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5 een schooldag op obs Dubbeldam
Groep 1 en 2
Na aanmelding komt uw kind bij ons op onze lijst te staan. De kinderen worden zo evenwichtig
mogelijk verdeeld over de groepen. Dit houdt in dat we rekening houden met aantallen leerlingen per
groep, jongens-/ meisjes verdeling, zorgbehoefte, en verdeling in leeftijd. Het spreekt vanzelf dat een
ideale verdeling vrijwel niet mogelijk is.
De toekomstige leerkracht van uw kind neemt ruim voor de vierde verjaardag telefonisch contact met
u op. Samen spreken we af wanneer uw kind in de groep komt wennen.
De ouders zijn niet aanwezig tijdens het wennen. Gedurende het jaar ontvangen we in elke groep een
behoorlijk aantal nieuwe kleuters. Omwille van de rust hebben we deze beslissing genomen.
Het is aan te raden de eerste keren vroeg aanwezig te zijn, zodat het kind in alle rust kan kennismaken
met de leerkracht. Bovendien komen de meeste kinderen hierna een voor een de groep in en komt
uw kind dus niet direct binnen in een volle klas.

Op obs Dubbeldam zitten de leerlingen van groep 1 en 2 samen in één groep. De kinderen leren zo
van elkaar en met elkaar. De niveauverschillen werken hierdoor in het voordeel van de leerlingen.
Gedurende het schooljaar komen er steeds nieuwe vierjarigen bij in de groep.
Informatie van groot belang… Bijvoorbeeld de verjaardagen. Aan jarige leerlingen wordt extra
aandacht besteed. Zij mogen trakteren in de eigen groep, waarbij wij een gezonde traktatie op prijs
stellen. Ook mogen ze, als ze willen, ´de klassen rond´, met twee andere kinderen langs de
leerkrachten gaan om te trakteren. Dit alles geldt overigens vooral voor leerlingen die vijf jaar of
ouder worden. Kinderen die vier worden vieren de verjaardag vaak niet of nauwelijks, omdat zij
nieuw zijn in de groep en bovendien vaak ook al trakteren op de peuterspeelzaal. Is de leerkracht
jarig, dan wordt dat in de groep gevierd. Bij de verjaardagen zijn ouders niet aanwezig.
Naast de juf zitten! Eens in de zoveel tijd is het zover, uw kind is het ´hulpje´. Dit houdt in dat het
naast de juf mag zitten, voorop loopt in de rij, kleine taakjes krijgt, enzovoort. Natuurlijk houden we
keurig een lijst bij, om ervoor te zorgen dat alle kinderen even vaak aan de beurt komen.
Gymmen doen we in het speellokaal. Elke dag staat bewegen centraal. Dit is belangrijk voor de
ontwikkeling van uw kind.
Uw kind krijgt 1 keer in de week les van een vakleerkracht gymnastiek in het speellokaal, hierbij is
het dragen van gymschoenen verplicht.
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We werken steeds rond een centraal onderwerp, zoals de seizoenen, de feestdagen, maar ook het
ziekenhuis, de boerderij, de brandweer… Onze activiteiten zijn vaak om deze thema's heen gebouwd.
Een voorbeeld hiervan is het thema 'lente'. We zingen er liedjes over, lezen boeken en gedichtjes. In
de speelhoek maken we bijvoorbeeld een bloemenwinkel, waar de kinderen prijskaartjes maken,
afrekenen, klanten helpen, bonnetjes schrijven, enzovoort. We kleien jonge dieren, bouwen een
kinderboerderij van kleine blokjes met stallen waar we de dieren per soort sorteren. We maken
groeipuzzels over de ontwikkeling van rups tot vlinder…
Vaak is niet in één oogopslag zichtbaar wat de kinderen precies leren. Soms lijkt het alsof ze 'gewoon'
spelen. In werkelijkheid is de leerkracht altijd bezig om, samen met de kinderen, situaties te creëren
waardoor kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. We brengen hen op nieuwe ideeën of leggen
een probleem voor. Het initiatief ligt dus vaak bij het kind, maar de leerkracht weet wat het kind moet
kunnen om goed toegerust de stap naar groep 3 te maken. Alle activiteiten zijn zo gericht op een
specifiek gedeelte van de ontwikkeling: sociaal-emotioneel, op het gebied van taal of rekenen, de
zintuiglijke en de motorische ontwikkeling… Vaak heeft een activiteit betrekking op meerdere
gebieden. Bijvoorbeeld bij het maken van een kralenplank maakt het kind een voorbeeld na, waarbij
de motoriek een rol speelt bij het pakken en plaatsen van de kralen, maar dat is niet het enige. Er
moet kritisch gekeken worden naar het voorbeeld, de kleuren moeten benoemd worden, er wordt
geteld… Soms maak je de plank nog met een ander kind, en leer je nog samenwerken ook!

Zelfstandigheid
In groep 1 en 2 besteden we veel tijd aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kleuters. Kort
gezegd komt het erop neer dat we de kinderen alles wat ze zelf kunnen ook zelf laten doen. Soms is
dit (veel) meer dan op het eerste gezicht het geval lijkt. We hebben hierbij uw hulp hard nodig! Denkt
u daarom aan de volgende punten?
●

Zelf jassen aan- en uittrekken, aan- en uitkleden, schoenen aantrekken

●

Jas ophangen

●

Eet- en drink spullen opruimen

●

Tas opruimen

●

Zelfstandig naar de wc gaan

Als uw kind bij ons op school komt, verwachten wij dat uw kind zindelijk is.
In een kleutergroep zitten veel kinderen met één leerkracht. Als een kind verschoning nodig heeft,
dan gaat dit ten koste van de aandacht en de veiligheid van de rest van de groep. Het verschonen van
kinderen is tijdrovend en ondertussen is er geen leerkracht voor de andere kinderen.
De leerkracht heeft zeker begrip voor kinderen die af en toe een ongelukje hebben, een ongelukje
hoort bij deze leeftijd. Er is op school beperkt reservekleding aanwezig. Wanneer uw kind na een
ongelukje niet eenvoudig verschoond kan worden, kunt u gebeld worden om uw kind te komen
verschonen. De kinderen gaan zelf naar het toilet.
Voor meer informatie, zie ons protocol zindelijkheid.
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Op school leren de kinderen onder andere:
●

Materialen opruimen

●

Schoonmaken van kwasten, tafels, verfbord

●

Materialen (zoals blokken) sorteren

●

Zelf probleempjes oplossen

●

Hulp vragen aan een oudere kleuter

De kleuters ontvangen geen rapport. Wel bewaren we gemaakte werkstukken van uw kind op school,
die het in een plakboek mee naar huis krijgt aan het einde van de kleuterperiode.
Wij gebruiken luizencapes om hoofdluis te voorkomen. U kunt deze als u wilt tegen een kleine
vergoeding bij onze directeur aanschaffen. Luizenmoeders controleren na elke schoolvakantie de
hoofden van de kinderen op hoofdluis. Mocht er hoofdluis in de klas voorkomen, dan wordt u
geïnformeerd.
Medicijngebruik: leerkrachten mogen alleen medicijnen toedienen als hiervoor een verklaring
geneesmiddelen is ingevuld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld paracetamol. Ouders blijven
eindverantwoordelijk.
Kortom: in de kleutergroep wordt de basis gelegd!

Naar groep 3
De stap naar groep 3 blijft een heel bijzondere. Vanaf nu leren de kinderen minder spelenderwijs, en
worden zij zich bewuster van wát zij precies leren. Het leren lezen speelt dit jaar een grote rol, waarbij
het aanleren van lezen, taal en schrijven erg met elkaar samenhangt. Voor het taal-/ leesonderwijs
gebruiken wij de nieuwste methode “Veilig leren lezen”(Kim-versie), de schrijfmethode is hieraan
gekoppeld: “Pennenstreken”. Voor het rekenen maken we gebruik van de methode “Pluspunt 4”.

groep 4 t/m 8
In de groepen 4 t/m 8 streven we ernaar dat alle kinderen de basisstof beheersen en dat zij op een
voor hen passend niveau werken. In dat kader passen we differentiatie toe. Dat wil zeggen dat
kinderen die achter dreigen te raken, speciale hulp en/of aangepaste leerstof krijgen. Terwijl kinderen
die meer stof aankunnen ook extra/ aangepast werk krijgen. Om te kunnen differentiëren werken we
volgens het model van de expliciete directe instructie, waarbij eveneens de instructietafel wordt
ingezet.
Voor taal gebruiken wij de methode “Staal”.
Bij het leren lezen onderscheiden we:
●
●
●
●

Voorbereidend lezen, de kinderen ontdekken de betekenis van letter en naam.
Aanvankelijk lezen, in groep 3 het aanleren van letters en het verklanken van woorden.
Voortgezet technisch lezen, het foutloos lezen van een tekst binnen een gestelde tijd.
Hiervoor gebruiken we in groep 4 de methode “Estafette 3”.
Begrijpend en studerend lezen, het analyseren en samenvatten van teksten. Voor deze
laatstgenoemde vorm van lezen gebruiken wij de methode “Estafette 3”.
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Het bibliotheekboek wordt als middel voor boekpromotie frequent gebruikt. Ook het voorlezen van
de leerkracht en/of leerling vinden wij in dit kader zeer zinvol. De school beschikt over een
uitgebreide schoolbibliotheek.
Spreken en luisteren: het begrijpen van de taal, en deze kunnen gebruiken, speelt een centrale rol
binnen ons onderwijs.
Onze nieuwe taalmethode Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. Verrassende
thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven.
Voor het rekenen gebruiken wij in alle groepen de methode “Pluspunt 4”. De methode biedt
mogelijkheden voor zowel de wat zwakkere als de vlottere rekenaars.
De volgende vakken worden ook wel wereldoriënterende vakken genoemd:
●
●
●
●
●

Aardrijkskunde
Natuuronderwijs
Techniek
Geschiedenis
Verkeer

In groep 3 en 4 gebruiken we “De Zaken”. Een wereldoriëntatie
methode, die naast Veilig leren lezen, een doorlopende leerlijn vormt.
De methoden hebben dezelfde materialen, opbouw en structuur en didactiek.

In groep 5 starten de kinderen met losse methoden voor aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek. “Wereldzaken”, “Tijdzaken” en “Natuurzaken”.
Verder besteden wij veel aandacht aan spreekbeurten, boekbesprekingen en het
maken van werkstukken met o.a. behulp van de computer.

Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 1 staat de gymles op het rooster. De kinderen gymmen dan één à twee keer per week,
waarvan één keer onder leiding van onze vakleerkracht. Op de overige dagen wordt in de pauze
buiten gespeeld. Natuurlijk is hierbij altijd een leerkracht aanwezig.

Huiswerk
Het is belangrijk dat kinderen bij het verlaten van het basisonderwijs de vaardigheid en de discipline
hebben om goed met huiswerk om te gaan. Ouders spelen bij deze opbouw een grote rol door
bijvoorbeeld belangstelling te tonen en een rustig werkplekje te creëren. Daarnaast zal uw kind
wellicht uw hulp vragen bij het overhoren van studiestof voor toetsen of het uitwerken van een
presentatie of werkstuk. De groepen 4 tot en met 8 krijgen regelmatig huiswerk en leerwerk mee.
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Schooltijden
De school gaat voor de leerlingen van de onderbouw ( groep 1 t/m 4 ) open om 8.15 uur en om 13.00
uur. Voor 8.15 uur en 13.00 uur mogen de kinderen niet naar binnen omdat er dan geen toezicht is.
De lessen beginnen een kwartier later. In groep 1 t/m 3 kunt u uw kind tot in de klas brengen. De
groepen 4 t/m 8 gaan naar het schoolplein. Daar is vanaf 8.15 uur en vanaf 13.00 uur toezicht.
Als vanzelfsprekend zijn de leerkrachten voor en na schooltijd aanspreekbaar voor korte
mededelingen. U kunt ook een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek na schooltijd.
Schooltijden onderbouw:
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

08:30 – 12.00

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

13:15 – 15:15

13:15 – 15:15

13:15 – 15:15

13:15 – 15:15

Schooltijden bovenbouw:
Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08:30 – 11:45

08:30 – 11:45

08:30 – 12:00

08:30 – 11:45

08:30 – 11:45

13:15 – 15:30

13:15 – 15:30

13:15 – 15:30

13:15 – 15:30

Onderwijstijd groep 8
Wanneer groep 8 leerlingen de wettelijke onderwijstijd (gesteld voor 8 jaar) ruim hebben behaald, is het mogelijk dat de
schoolperiode aan het eind van groep 8, eerder wordt beëindigd.
In de jaarkalender van de school kunt u de laatste schooldag van groep 8 terugvinden.

6 Actief burgerschap en sociale integratie
Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht gaf het actief
burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Contacten en relaties met
instanties voor zorg voor andere mensen, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leef-en
werkomgeving zijn hiervan bepaalde onderdelen.
Op obs Dubbeldam respecteren we de kinderen als mens. We gaan ervan uit dat het kind in staat is
verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling. Elke leerling wordt bij zijn leren serieus
genomen.
Op obs Dubbeldam geven we op de volgende wijze invulling aan Burgerschapszin:
● De klassen- en leerlingenraad
●

Jaarlijkse deelname aan goede doelen

●

Lessen van Bureau Halt

●

Projecten waarbij de buurt en andere betrokkenen worden uitgenodigd

●

Samenwerkingsprojecten met zorginstellingen

●

Excursies naar Gemeentehuis, Tweede Kamer en Europees Parlement
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Planmatige invulling:
Kerndoel 36: De leerlingen kennen de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese Staatsinrichting
en de rol van de burger. Domein: democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke
besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden.
Waarden, normen en democratie: Om te kunnen deelnemen aan een groep of samenleving moet je
weten welke waarden en normen er gelden, en moet je daar ook je gedrag op afstemmen. Omdat
onze Nederlandse samenleving een democratische rechtsstaat is, moet je bovendien wat weten van
democratie.
Doel: Leerlingen weten wat democratie is. Ze zijn zich bewust van de rol die ze daar zelf in spelen en
de manier waarop ze er aan bijdragen.
Noodzaak van regels en
afspraken bij het
samenleven thuis, op straat
en op school.

Gezagsuitoefening en het
verschil met “de baas
spelen”.

verkiezingen taken en
werkwijze van het
gemeentebestuur
de politie: taken/ werkwijze

Het landsbestuur (regering,
parlement)

Gezamenlijk regels
vaststellen.

Noodzaak en werkwijze van
gemeentelijke diensten
(brandweer, reiniging,
groenvoorziening, etc.)

Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens.

Totstandkoming van een
wet

Het Koninkrijk der
Nederlanden en de
monarchie
Koningshuis
Werkwijze van justitie in
hoofdlijnen
Het Europees bestuur

Het schoolplan
Naast deze schoolgids, heeft obs Dubbeldam ook een schoolplan. U kunt het schoolplan opvragen bij
de directeur van onze school. Eens per vier jaar wordt dit schoolplan herzien en bijgewerkt,
afgestemd op de doelen vanuit het Strategisch Beleid van Stichting OPOD. Ons schoolplan bevat een
beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school
wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met
betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast staat er
beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter.
Het onderwijskundig beleid omvat de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en
van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in
een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid.
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
omvat in elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
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7 Obs Dubbeldam: ons Engels profiel
Wanneer u bij ons in een kleutergroep binnenloopt, is de kans aanwezig dat u terechtkomt in een
Engels liedje, spelletje of gesprek. In onze kleutergroepen krijgen de leerlingen elke dag les in het
Engels. De lessen worden gegeven door de eigen leerkracht en door onze vakleerkracht Engels.
Er wordt voorgelezen, spelletjes gespeeld, liedjes gezongen binnen de thema’s van de groepen. De
kinderen worden als het ware ondergedompeld in het Engels. Natuurlijk spreken zij zelf niet vanaf het
begin Engels, maar na verloop van tijd gaan de kinderen steeds meer proberen in het Engels te
antwoorden in plaats van in het Nederlands.

Waarom zo vroeg?
Het is gebleken dat kinderen in deze leeftijd zich geheel natuurlijk een andere taal eigen kunnen
maken. Ze nemen dan als vanzelf de woorden, de grammatica en de uitspraak over van talen die ze
om zich heen horen. Bovendien leren kinderen die al op jonge leeftijd de Engelse taal aangeboden
krijgen een goede uitspraak. Verder verloopt het taal leerproces bij jonge kinderen veel soepeler; ze
leren een nieuwe taal spelenderwijs.
U zult verbaasd staan van uw kind, wanneer het thuis in het Engels telt of de verschillende kleuren
opnoemt!

En na de kleutergroepen?
In de groepen 3 en 4, wordt het verworven Engels verder uitgebouwd. Hiervoor
wordt ongeveer 90 minuten per week ingeruimd. Eén keer per week verzorgt
een van onze vakleerkrachten Engels de Engelse lessen in de groepen. Dit is
bewust minder dan in de eerste jaren, omdat we de tijd hard nodig hebben om
het leesproces de tijd te geven die het verdient. We werken met de methodes
“Groove Me” en “Our World” .

Waarom is er gekozen voor Engels?
Voor kinderen die opgroeien in Nederland is Engels de internationale voertaal en de taal van de
toekomst. Een echt goede beheersing van het Engels is van steeds groter belang voor studie en
beroep. Maar ook in hun dagelijkse leefwereld krijgen jongere kinderen in toenemende mate met
Engels te maken (via computer, internet, televisie etc.). Ook het feit dat er een tweetalige
vervolgopleiding in Dordrecht aanwezig is, heeft meegespeeld in deze keuze.

Waarom een native speaker?
Natuurlijk hebben de leerkrachten van de school een cursus Engels gevolgd, maar we weten allemaal
dat accentloos spreken niet eenvoudig is. Omdat jongere kinderen de uitspraak gemakkelijk over
nemen, willen we hen een perfect voorbeeld geven. Daarom geven we de voorkeur aan leerkrachten
die Engels als moedertaal hebben.
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En verder?
De school maakt deel uit van het Anglia Netwerk. Dit is een
actieve en snelgroeiende non-profit groep van inmiddels ruim
230 scholen die in Nederland internationaal samenwerken om
het Engels te stimuleren, daarbij gesteund door het Europees
Platform advies en training.

8 Obs Dubbeldam: meer dan leren alleen
Als uw kind niet graag naar school gaat
Hoezeer wij ook ons best doen om het de kinderen naar de zin te maken op obs Dubbeldam, het
komt voor dat kinderen niet graag naar school gaan. Als dat het geval is met uw kind, willen we graag
met u praten om erachter te komen wat de reden daarvan is. We kijken dan of er op school
maatregelen kunnen worden getroffen ter verbetering. Graag naar school gaan is immers een
belangrijke basis om te leren.

Bijzondere dagen op obs Dubbeldam
Jaarlijks is er op obs Dubbeldam een aantal momenten dat de schooldag anders verloopt dan anders.
We organiseren dan activiteiten om de goede sfeer te bevorderen. We zetten ze voor u op een rijtje:

De sinterklaasviering:
Ieder jaar komt Sinterklaas bij ons op school. De wijze waarop de groepen dit feest vieren is
aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Het kerstdiner:
In de eerste week voorafgaand aan de kerstvakantie komen de leerlingen ’s avonds op school voor het
kerstdiner.

Het lenteontbijt:
Rond het begin van de lente houden we het lenteontbijt. Leerlingen en leerkrachten mogen die dag in
pyjama naar school komen, waar we met elkaar ontbijten.

De verjaardag van de leerkracht:
De leerkrachten vieren hun verjaardag met hun leerlingen. Wanneer en in welke groep dit gebeurt,
hoort u via uw kind.

Het schoolreisje en zomerfeest:
In het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Datum en
bestemming verschillen per jaar. Eenmaal in de twee jaar hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2
een zomerfeest. Het andere jaar gaan zij op schoolreis. Beide activiteiten vallen eveneens tegen het
eind van het schooljaar.
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Talendag:
Schoolbreed staat één keer in de twee jaar ons Engels onderwijs centraal op de Talendag.

Het schoolkamp:
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Aan het eind van groep 8 is er een
musical & afscheidsavond.

Sportevenementen:
Ieder jaar worden er in de gemeente Dordrecht diverse sportevenementen georganiseerd waar
scholen aan mee kunnen doen. Onze school neemt deel aan een aantal hiervan. Via de nieuwsflits
houden wij u op de hoogte van de wijze van opgeven, eventuele training, data en tijden.

Wetenschapsdag:
Tijdens de Mad Science wetenschapsdag staat aan de hand van een aantal thema’s, wetenschap en
techniek voor één dag in de hele school centraal. N.a.v. de wetenschapsdag zijn er zes á zeven
naschoolse techniek en wetenschapsdagen mogelijk.

Sportdag en triatlon:
In de maand mei hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 een sportdag en de leerlingen van de
groepen 7 en 8 een triatlon.

9 Obs Dubbeldam: onderwijs op maat
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle leerlingen verdienen aandacht en
zorg, zeker diegenen die moeite hebben met het leren of leerlingen die juist erg goed zijn.
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra aandacht en oefenstof. Wie goed kan leren,
krijgt naast de basisstof extra (uitdagende) opdrachten.

Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op obs Dubbeldam komen, krijgen ze de tijd en
ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen.* Na bestudering van het onderwijskundig rapport van
de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we,
indien nodig, gerichte hulp in.
*Zie ook hoofdstuk 15: Toelatingsbeleid OPOD

Hulp aan individuele leerlingen voor zowel het jonge als het oudere kind
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt.
Elk kind heeft immers zijn eigen capaciteiten. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen
omgaan met de verschillen in de groep. Alle leerkrachten worden voortdurend geschoold om dat zo
goed mogelijk te kunnen doen.
De intern begeleiders helpen de leerkrachten bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig
hebben. Zij coördineren en structureren de extra hulp die nodig is. Hun taken en werkzaamheden
houden het volgende in:
1. Zij nemen aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde
problematiek geven;
2. Zij adviseren leerkrachten over extra hulpmateriaal;
3. Zij stellen samen met de groepsleerkracht een plan op dat met de ouders besproken en
daarna ondertekend wordt;
4. Zij hebben contact met de leerkrachten van de speciale school voor basisonderwijs en
scholen voor speciaal onderwijs om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind.
schoolgids Kindercampus Dubbeldam 2021 - 2022
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We houden u op de hoogte van de hulp die we geven, want wellicht kunt u thuis ook helpen.
Als u over (de verrichtingen van) uw kind wilt praten, doet u dat in eerste instantie met de
groepsleerkracht. Hij of zij maakt het kind de hele dag mee en heeft dan ook een goede kijk op de
ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u, via de leerkracht, een afspraak maken met
een van de intern begeleiders.
Soms is een onderzoek door bijvoorbeeld een orthopedagoog noodzakelijk om meer inzicht te krijgen
op de dieperliggende oorzaken.

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam (ook wel het O.T. - team genoemd) begeleidt en geeft advies aan ouders,
leerkrachten en leerlingen indien de hulpvraag verder gaat dan alleen het leren. Om dat zo goed
mogelijk te doen zitten in dat O.T. - team een schoolarts, een orthopedagoog en een
schoolmaatschappelijk werker. Namens de school neemt de intern begeleider aan die bijeenkomsten
deel. Het ondersteuningsteam vergadert zes keer per schooljaar.

Leerlingen met een arrangement
Onze basisschool staat in principe ook open voor kinderen met een arrangement (voorheen ‘rugzak’).
Wel houden we bij de beslissing over toelating* rekening met de vraag of we de nodige
deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. Ook de
mogelijkheden van het kind en de taakbelasting van de leerkracht worden besproken.
Als we besluiten tot toelating wordt er gehandeld op basis van een plan van aanpak dat samen met
deskundigen uit het speciaal onderwijs en de ouders is samengesteld. Van periode tot periode
evalueren en bespreken we de voortgangsprocedure.
*Zie ook hoofdstuk 15: Toelatingsbeleid OPOD

Begeleiding meerbegaafde leerlingen
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren krijgen speciale aandacht op
obs Dubbeldam. Binnen de methodes is voor deze leerlingen extra
oefenstof opgenomen. Bovendien gebruiken we voor hen speciale
leerstof en materialen waaraan ze zelfstandig mogen werken. Ook hier
kan differentiatie een rol spelen. In uitzonderlijke gevallen kan iemand versneld doorstromen, zie ons
protocol verlengen of versnellen.

Een jaar overdoen en aangepaste programma’s
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we
dan in overleg met de ouders het besluit om een leerling een jaar te laten overdoen. Dit gebeurt
vooral als een kind op alle punten - ook lichamelijk en emotioneel - achterblijft bij de meeste
klasgenootjes met het vermoeden dat er sprake is van een tijdelijke vertraging in de ontwikkeling.
Soms komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast
programma gaat werken. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool,
maar we stellen het programma zo op dat het aansluit bij een geschikte vorm van vervolgonderwijs.
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Verwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs
Zoals we al eerder schreven wordt soms de hulp van de orthopedagoog ingeroepen. Deze neemt zo
nodig bij een aangemelde leerling een uitgebreid onderzoek af. Naar aanleiding van dit onderzoek
krijgen de school en de ouders een advies.
In een enkel geval adviseren we de ouders hun kind aan te melden voor plaatsing bij een speciale
school voor basisonderwijs; het komt voor dat een kind daar beter op zijn plaats is. Altijd worden
oplossingen gezocht die voor het kind het best lijken en dat gebeurt in nauw overleg met de ouders.
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Obs Dubbeldam: onderwijs extra

Op verschillende manieren werkt obs Dubbeldam aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met
goede methoden, scholing van het personeel, het consequent volgen van de resultaten van elke
leerling (het leerlingvolgsysteem), en het verder ontwikkelen van het onderwijs. Over elk van die
manieren geven we hieronder meer uitleg.

Moderne methoden
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het uitkiezen van een nieuwe
methode staat centraal of hij past binnen ons onderwijs. Binnen de groepen wordt er op 3 niveaus les
gegeven. De gemiddelde groep waarvoor het werken volgens de methode voldoet. Echter, er zijn ook
kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen.
Dat zijn de kinderen die werk aankunnen wat extra moeilijk is. Daarnaast zijn er kinderen die de
lesstof heel moeilijk vinden en meer extra oefenstof en meer tijd nodig hebben. We letten er bij de
aanschaf van methoden dan ook goed op of er voor deze 3 groepen voldoende leerstof in de
methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de referentieniveaus die de overheid ons
stelt.

Kwaliteitsverbetering door scholing personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen
vertrouwt u uw kind toe. Zij moeten ervoor zorgen dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt
worden. De leerkrachten van obs Dubbeldam besteden daarom veel tijd aan samenwerking en
overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en het onderwijs verandert mee. Nieuwe ontwikkelingen
volgen we dan ook op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar een of twee studiedagen en volgen onze
leerkrachten nascholingscursussen.

Het leerlingvolgsysteem
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken
met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun
ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat laat zien hoeveel een kind in een
bepaalde periode heeft geleerd en levert daarmee waardevolle aanvullende informatie op over elke
leerling afzonderlijk.
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De toetsen die we gebruiken worden afgenomen bij een grote groep leerlingen, verspreid over het
hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met die van
leeftijdgenoten in ons land. De resultaten van de toetsen worden op het rapport vermeld.
Het leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk vast te stellen welke leerlingen extra hulp nodig hebben.
Geldt dit voor uw kind, dan wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Ontwikkeling van onderwijs
De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. Onvoldoende
toetsresultaten zijn niet altijd aan de leerlingen te wijten: uit toetsresultaten kan ook blijken dat
bepaalde delen van het onderwijsprogramma niet goed uit de verf zijn gekomen. Als dat het geval is,
zal het programma veranderd en verbeterd worden.
Hieronder ziet u een overzicht van de in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 & 2020 - 2021 bereikte
resultaten, gemeten in de groepen 3 t/m 8. Landelijk gezien behaalt gemiddeld 20% een I-score, 20%
een II-score,20% een III-score, 20% een IV-score en 20% een V-score
jaar

Niveau

Spelling

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Rekenen

2020-2021

I

33%

30%

28%

28%

II

25%

20%

25%

24%

III

19%

21%

17%

20%

IV

14%

15%

20%

16%

V

9%

14%

10%

12%

jaar

Niveau

Spelling

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Rekenen

2019-2020

I

33%

30%

23%

24%

II

20%

24%

26%

20%

III

24%

18%

21%

21%

IV

11%

11%

16%

19%

V

12%

17%

14%

16%

jaar

Niveau

Spelling

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Rekenen

2018-2019

I

33%

29%

28%

28%

II

25%

20%

25%

25%

III

19%

21%

18%

20%

IV

14%

15%

19%

16%

V

9%

15%

10%

11%
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Obs Dubbeldam en het voortgezet onderwijs

Na zo'n acht jaar bij ons op school is het dan zover: uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Hier
gaat een heel proces aan vooraf, zowel in de school en in de klas, als bij u thuis. Ook dan is het kiezen
voor een school die goed past bij uw kind van het grootste belang. Onze taak hierbij is het geven van
een gedegen schooladvies. Dit houdt in dat het advies gegeven wordt door een werkgroep ( de
adviescommissie) bestaande uit de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern
begeleider en de directeur.

Al in groep 7 worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de te volgen procedure, mede door
middel van een speciale informatieavond aan het eind van groep 7. De werkgroep ´ adviescommissie”
geeft vervolgens een voorlopige 'kijkrichting' aan. Dit betekent dat u weet in welke richting van
voortgezet onderwijs u zich met uw kind kunt gaan oriënteren.
Groep 8 start met een informatieavond waarin u alles verteld wordt over de stand van zaken in het
voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen zijn er algemene open dagen die u met uw kind kunt
bezoeken en is er in januari de mogelijkheid voor de kinderen om op vrijdagmiddag mee te doen met
Expeditie VO. De kinderen bezoeken een aantal vrijdagmiddagen een VO school naar keuze, waar ze
kunnen proeven aan het voortgezet onderwijs.
De werkgroep komt bij elkaar om samen het schooladvies te bepalen. Dan vinden,
nog vóór de Eindtoets PO, de adviesgesprekken plaats. Dit omdat wij de Eindtoets
PO als controlemiddel gebruiken; de score moet het advies in grote lijn bevestigen.
Op deze wijze willen we de eindtoets niet belangrijker, maar ook niet onbelangrijker
maken dan deze is.
Waarom nemen wij dan toch de Eindtoets PO af? Om te beginnen is het bij
aanmelding verplicht een eindtoets af te nemen. Verder maakt de toets deel uit van
het leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito, waar wij vanaf groep 3 mee werken.
De toets is dus ook voor ons een goed evaluatiemiddel. We bekijken de uitkomsten
van de toets en vergelijken deze met ons beeld van het kind. Beide komen vaak overeen.
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Bovendien gebruiken we de toets als evaluatiemiddel op kind-, klassen-, en schoolniveau. We kijken
hoe we als school scoren per onderdeel, vergeleken met het gemiddelde van de andere deelnemende
scholen. Vooral bij een lagere score onderzoeken we op welke punten we ons onderwijs kunnen
verbeteren.
Natuurlijk is het voor ons belangrijk onze kinderen te volgen nadat ze onze school verlaten hebben.
Daarom krijgen we van alle scholen voor voortgezet onderwijs de eerste twee leerjaren de
rapportage van de oud-leerling. We kunnen vaststellen dat ruim 95% van onze leerlingen op de juiste
plaats zit. In de tabel ziet u de meest recente verwijzingspercentages.
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Obs Dubbeldam: voor kinderen en hun ouders

Een goede relatie tussen school en thuis is heel belangrijk. Een geregeld contact met de ouders is dan
ook een van de zaken waar we op obs Dubbeldam speciaal op letten. We informeren u niet alleen
over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van
onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een
goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Nieuwsflits
Belangrijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en activiteiten vindt u zoals gezegd in de Nieuwsflits, die
ongeveer zes keer per jaar verschijnt. De nieuwsflits staat ook op de schoolapp.

Inloop
In groep 1 t/m 2 kunnen ouders hun kind tussen 8.15 en 8.30 uur tot in de klas brengen. Ouders
kunnen in dit kwartier de klas inlopen voor het doen van een korte mededeling. Dit moment is in
verband met privacy niet geschikt voor het bespreken van leerprestaties en/of problemen.

Informatieavond
Hoe gaat dat nu eigenlijk in groep 5, topografie? Wat doen de kleutergroepen nu eigenlijk aan Engels?
Hoe worden de vorderingen van mijn kind in de gaten gehouden? Tijdens de informatieavond, aan
het begin van elk schooljaar, willen wij antwoord geven op al deze vragen. De leerkracht(en) van de
groep waarin uw kind zit vertelt u niet alleen alles over de organisatorische kant van ons onderwijs,
maar wil u graag wegwijs maken in alles wat het nieuwe schooljaar voor uw kind in petto heeft.
Gedurende de acht jaar bij ons op school verandert er veel. Een kleutergroep is totaal anders
georganiseerd dan een groep 3. In groep 5 wordt gestart met de zaakvakken: aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs. In groep 8 komt de doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs
er aan. In alle groepen zijn er onderwerpen die uw aandacht verdienen. Bovendien kunt u een blik
werpen in de leermethoden die we gebruiken. Uw aanwezigheid wordt hierbij erg gewaardeerd.
Natuurlijk is het praktisch om algemene informatie in één keer te kunnen geven, maar we vinden het
ook prettig om aan het begin van het nieuwe schooljaar met alle ouders kennis te maken.
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Oudergesprekken en rapporten
Drie keer per jaar is er bij ons op school kijkavond. De kinderen laten tijdens dit half uur, hun ouders
en andere geïnteresseerden in de klas hun gemaakte werk zien.
Twee keer per jaar zijn er de tien-minuten-gesprekken. Tijdens het gesprek bespreken we de
ontwikkeling van het kind, behaalde resultaten, of bijvoorbeeld het gedrag.
Het eerste rapport ontvangt het kind als het minimaal een half jaar op school is. Een overzicht van de
gelegenheden waarbij dat gebeurt:
●

Oktober:
In de week voor de herfstvakantie worden de ouders van de groepen 1 t/m 7
uitgenodigd voor een eerste gesprek over hun kind. Dit gesprek heeft een verplicht
karakter.

●

November:
Voor groep 8 is het eerste gesprek met de ouders half november. De ouders worden
dan geïnformeerd over de totstandkoming van het advies voor het voorgezet onderwijs
en het verloop van de aanmeldingsprocedure.

●

December:
De leerlingen van groep 8 krijgen hun eerste rapport.

●

Februari:
De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 krijgen hun eerste rapport. Naar aanleiding van
dit rapport hebben de ouders en leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 een tweede
gesprek. Dit gesprek vindt plaats op verzoek van ouders en/of leerkracht.

●

Februari/maart:
De tweede gespreksavond met ouders van kinderen uit groep 8 vindt deze maand
plaats. Dit vanwege de verwijzing/inschrijving voortgezet onderwijs; hiervoor worden
zowel de ouders als de leerling uitgenodigd.

●

Maart:
In de week na de voorjaarsvakantie worden de ouders van de groepen 1 t/m 7
uitgenodigd voor een tweede gesprek over hun kind. Dit gesprek heeft een verplicht
karakter.

●

Juni:
In de maand juni is er een gesprek met ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 7. Dit
gesprek vindt plaats op verzoek van de leerkracht of de ouders. Voor de ouders van
groep 7 heeft dit gesprek een verplicht karakter m.b.t. de kijkrichting naar het
voortgezet onderwijs.

●

Juni/Juli:
In de één na laatste schoolweek krijgen de kinderen 3 t/m 7 hun tweede rapport.
Groep 8 krijgt op de afscheidsavond het tweede rapport en een getuigschrift.
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Jaarkalender
U ontvangt elk nieuw schooljaar onze jaarkalender via onze
schoolapp, met hierin alle data die voor u van belang (kunnen) zijn,
zoals sportdagen, vakanties, toernooien, enzovoort. De jaarkalender
is tevens op onze site terug te vinden.

Afspraken
Het personeel van de school is graag bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw
kind. Als u behoefte heeft aan zo’n gesprek kunt u altijd een afspraak maken.

Gesprek met directie
De directie heeft geen officieel spreekuur, maar als u een gesprek wil, kan dat. Het is prettig als u
hiervoor eerst een afspraak maakt.

De medezeggenschapsraad van obs Dubbeldam
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van
zowel ouders als leerkrachten. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig
opvoedingsklimaat; voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk.
De school heeft, zoals de wet voorschrijft, een medezeggenschapsraad (MR) die het overleg tussen
beide groepen regelt.
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit tien leden. Vijf daarvan worden gekozen uit en
door de ouders, vijf leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De taken en
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.
Elke school heeft zo’n medezeggenschapsraad. In Dordrecht zijn die raden verenigd in een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daar bespreekt men onderwerpen die voor alle
medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn.
Zowel de MR als de GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken,
adviezen te geven, en al dan niet in te stemmen met voorstellen van het bestuur. Het spreekt vanzelf
dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd.

De ouderraad van obs Dubbeldam
Naast een medezeggenschapsraad heeft obs Dubbeldam ook een ouderraad.
De ouderraad stelt zich ten doel om, naast hand- en spandiensten, mee te denken bij het organiseren
van nevenactiviteiten en feesten. Dit komt vooral tot uiting bij de organisatie van de jaarlijkse feesten,
zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis en het lenteontbijt. Bovendien beheert de OR de sportkleding.
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Luizenmoeders, verkeersouders, knutselopa's… Ouders zijn onmisbaar als het gaat om hun bijdrage
aan het organiseren van feesten, het begeleiden van excursies, de aankleding van de school, maar
ook bij diverse activiteiten ín de klas. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, en iedereen de kans te
geven zich op te geven, hebben wij op de schoolapp een formulier hulpouders. Op dit formulier vindt
u de activiteiten waarvoor we uw hulp zo hard nodig hebben. We vragen u aan het begin van het
schooljaar op dit formulier aan te geven wanneer en waarvoor we u zouden kunnen inschakelen.
Natuurlijk zijn er ook tijdens het schooljaar weleens momenten waarop we om uw hulp vragen: de
leerkracht stuurt dan via de schoolapp de hulpvraag.
Overigens staan deze ondersteunende werkzaamheden altijd onder de verantwoordelijkheid van de
leerkracht. Dit geldt ook voor de begeleiding van een groepje kinderen bij een excursie of schoolreis.

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt (op vrijwillige basis) een bijdrage gevraagd om
activiteiten te kunnen uitvoeren waarvoor de school geen of onvoldoende
subsidie van het rijk ontvangt. De MR heeft instemmingsrecht bij de
vaststelling of wijziging van de hoogte van de bijdrage. Deze vrijwillige
bijdrage wordt per schooljaar vastgesteld, waarbij u mag uitgaan van een
bedrag van ongeveer € 27,50. Over de besteding ervan legt de ouderraad
jaarlijks verantwoording af aan de ouders.

De ouderbijdrage besteden wij aan:
●
●
●
●
●

organisatie Sinterklaasfeest
organisatie Kerstfeest
organisatie Paasfeest
afschrijving en aanschaf van sportkleding
buskosten t.b.v. excursies naar bijv. de Kinderboerderij, Kunstmin en het Bezoekerscentrum
Merwelanden

Naast de ouderbijdrage wordt er elk jaar ook geld voor de schoolreis geïnd. Dit bedrag is net als de
bijdrage voor het schoolkamp in groep 8, een vrijwillige ouderbijdrage.
De kosten voor de schoolreis betalen de ouders apart. Dit geldt ook voor het schoolkamp van groep 8.

Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
In kindcentrum Dubbeldam is er zowel BSO als dagopvang. De oudste kinderen spelen bij de boomhut
van SDK Toermalijn, die speciaal is ontwikkeld voor de oudste basisschoolkinderen. De kinderen
worden door de pedagogische medewerkers gehaald en gebracht. Op de locatie Eikenlaan worden de
jongste kinderen opgevangen. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 18.00 uur.
Contact: 078- 6216010 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de locatiemanager bereiken op tel.
Nr. 078 – 621 91 50.
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Peuterspeelzaal De Kladderkatjes
Peuterspeelzaal de Kladderkatjes is bij ons in het gebouw te vinden. Vanzelfsprekend onderhouden
wij een goed contact, om de overgang voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We
bezoeken elkaar bijvoorbeeld in de groep om elkaars werkwijze te bekijken en de kleuterleerkrachten
krijgen informatie over de nieuwe kleuters. We bespreken praktische zaken en informeren elkaar
over de dagelijkse gang van zaken. Tot slot plannen we gezamenlijke activiteiten.

Overblijven
Kinderen van wie de ouders tussen de middag niet thuis zijn, kunnen uiteraard overblijven. Wij doen
dat in de klaslokalen. Daar kunnen kinderen onder professionele begeleiding en toezicht hun
middagpauze doorbrengen. Informatie over het overblijven en inschrijven vindt u op onze schoolapp.
De kosten voor overblijven bedragen € 3,50 per keer. De betaling wordt geregeld via een
strippenkaart. De strippenkaarten á € 35,- en € 70,- zijn bij de overblijfcoördinatoren verkrijgbaar. De
kaarten blijven op school en worden aan uw kind meegegeven als deze vol zijn, zodat u weet dat er
een nieuwe kaart moet worden aangeschaft. De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op school
zit. Als uw kind van school afgaat, kunt u het geld van de overgebleven strippen terugvragen. Wilt u
het geld voor een strippenkaart meegeven in een envelop waarop voor – en achternaam van uw kind
zijn vermeld en de groep. U mag natuurlijk ook dagelijks tussen 11.15 uur en 13.30 uur het geld
tijdens de overblijf bij ons afgeven of u kunt het geld overmaken.

Verlof leerling
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis
mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Hieronder treft u de
richtlijnen die we op obs Dubbeldam hanteren bij het aanvragen van verlof.
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts.
Zo’n bezoek hoeft u slechts mee te delen aan betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke
afspraken zo veel mogelijk na schooltijd te maken.
Indien de afspraak toch onder schooltijd valt en u komt uw kind niet zelf ophalen, dan moet u dit
vooraf melden. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke
Dit verlof meldt u via de schoolapp. U dient dit altijd in te vullen, zodat we de afwezigheid van uw
kind kunnen verantwoorden aan de onderwijsinspectie of leerplichtwet ambtenaar. Voor bedoeld
verlof krijgt u altijd toestemming, met een maximum van tien dagen per schooljaar.
Verlof voor vakantie
Hiervoor kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor
moet minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof via de schoolapp ingediend worden
bij de schooldirectie. De directie is op dit punt gebonden aan bepaalde afspraken met de
leerplichtwet ambtenaar van de gemeente. Een beslissing op uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk
kenbaar gemaakt.
Indien u bezwaar heeft tegen het besluit van de directie dan wel de leerplichtwet ambtenaar kunt u
binnen dertig dagen na de uitslag in beroep gaan bij de Raad van State. De eerste twee weken na de
zomervakantie is het wettelijk onmogelijk verlof te verlenen.
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de dienst gezondheid en jeugd en leerplicht. In
deze folder kunt u alles eens rustig nalezen.

13 Obs Dubbeldam: een veilige school
Een veilige school is…
een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig
schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.
Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining
van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag.
In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun
houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat.

Het veiligheidshandboek
Obs Dubbeldam is één van de dertien scholen van Stichting OPOD. Stichting OPOD heeft een
veiligheidshandboek ontwikkeld gericht op het beleid van zowel sociale als fysieke veiligheid voor
kinderen en medewerkers. In het veiligheidshandboek zijn de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Het
handboek bevat tevens alle daarbij behorende protocollen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Algemeen
School, veiligheid en handhaving
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
School en medische zaken
School en privacy
School en veilige leerplaats
School en veilige verkeersomgeving
School en veiligheidsplan
School en EHBO
Arbobeleid

Een zestal zaken uitgelicht

AVG wet
Op 25 mei 2018 is de handhaving op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking gesteld. Deze wet stelt nadere eisen aan het omgaan met persoonsgegevens. Ook Stichting
OPOD heeft hier mee te maken. Daarvoor is het Informatiebeveiligings- en privacybeleid (versie 2.0)
ontwikkeld. U kunt dit beleidsdocument terugvinden op de website van Stichting OPOD
www.opod.nl, rechts onderaan onder het kopje ‘informatie’.

Monitoring sociale veiligheid
Obs Dubbeldam voert eens per twee jaar een leerling- ouder en personeelstevredenheidsonderzoek.
Dit geeft inzage in de ervaren sociale veiligheid in en rondom de school van zowel leerlingen, ouders
als medewerkers. Daarnaast meten wij schooljaar 2020 - 2021, de sociale veiligheid met het
meetinstrument ZIEN!
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ZIEN!
Zien! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en
Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de
ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied.
De kwaliteitsdimensies of graadmeters
Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te
profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn twee kwaliteitsdimensies die
op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en groepsniveau. Ze hebben een waardevolle
signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren.
Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager welbevinden,
dan maakt Zien! gebruik van doorvragen. Zo helpen we de leerkracht om zicht te krijgen op mogelijke
oorzaken van deze lagere score.
Door het gedrag van een kind te begrijpen, kun je komen tot adequate ondersteuning.
De vaardigheidsdimensies of sociale vaardigheden
De volgende vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele
ontwikkeltaken te volbrengen:
●
●
●
●
●

Sociaal initiatief
Sociale flexibiliteit
Sociale autonomie
Impulsbeheersing
Inlevingsvermogen

De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere
betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van
een kind of groep. Dit stelt leerkrachten beter in staat om leerlingen adequaat te kunnen
ondersteunen.
Een belangrijk kenmerk van de vijf vaardigheidscategorieën is dat het hier gaat om direct te
beïnvloeden leerlingkenmerken. De categorieën zijn onder te verdelen in ruimtenemende
vaardigheden en ruimtegevende vaardigheden. Een leerling moet in sociale situaties zowel ruimte in
kunnen nemen voor zichzelf (Sociaal initiatief en Sociale autonomie) als ruimte geven aan de ander
(Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen).

Films en educatieve televisieprogramma’s
Wat betreft het kijken naar films is er op school beleid afgesproken. Films worden in de klas
hoofdzakelijk bekeken als ondersteuning van het onderwijs. Daarnaast worden films soms bekeken
ter ontspanning na een bijzondere periode. Bij het vertonen van (video) films wordt de
leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond
worden! Enige uitzondering op deze regel zijn films als “Oorlogswinter,” omdat deze een educatieve
functie kunnen hebben. De scholen zien het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te
maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen. (Leerkrachten bekijken online video
en / of geluidsmateriaal eerst zelf, voordat ze het de kinderen aanbieden).
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Mobiele telefoons
We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons voor- en onder- en na
schooltijd door kinderen. Deze zijn gedurende de schooldag uitgeschakeld en mogen niet gebruikt
worden. De school is elke dag telefonisch bereikbaar. Als kinderen toch onder schooltijd hun telefoon
gebruiken, neemt de leerkracht de telefoon gedurende de dag in bewaring. We bespreken met de
leerling na schooltijd de afspraak en de reden waarom we niet willen dat er tijdens schooltijd gebeld
wordt. Ook laten we de ouders weten dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Social Media
Tegenwoordig maken veel kinderen gebruik van een mobiele telefoon. Het gebruik hiervan, is onder
schooltijd niet toegestaan. Kinderen gebruiken mobiele telefoons naast bellen, veelal voor Whatsapp,
Facebook, Instagram en andere vormen van Social Media. Het maken van 'selfies' en filmpjes is een
ware hype op het moment.
Wij besteden in ons onderwijsaanbod regelmatig aandacht aan het gebruik, de gevaren en risico's. Als
school hebben wij helaas beperkt invloed op het gebruik van Social Media door uw kind(eren).
Teksten, foto's en video's verspreiden zich met veel gemak en razendsnel. Het is eveneens een
nieuwe en eenvoudige manier om frustraties te uiten. Een onschuldig ruzietje wat tijdens ontmoeting
buiten schooltijden om ontstaat, kan worden “uitgevochten” via Whatsapp. Met een goede
samenwerking tussen school en ouders kunnen we de mediaopvoeding versterken. Wij willen u
adviseren om thuis voldoende aandacht te besteden aan het verstandig gebruik maken van Social
Media. Kijkt u vooral, zo nu en dan met uw kind(eren) mee!

14 Rechten, plichten en de klachtenregeling
In de Wet primair onderwijs staan alle rechten en plichten van de ouder(s), verzorger(s), de
leerlingen, medewerkers en het bevoegd gezag. De klachtenregeling staat uitgebreid beschreven in
artikel 14. Hieronder staat beschreven hoe Stichting OPOD, obs Dubbeldam, invulling hebben
gegeven aan de klachtenregeling.
Wanneer er onverhoopt een probleem ontstaat, geldt voor onze school de volgende officiële
klachtenregeling:
Bij een (dreigende) conflictsituatie dient u allereerst naar de leerkracht te stappen. Komt u er samen
niet uit, wendt u zich dan tot de directeur, of tot de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Wordt
een vraag onvoldoende beantwoord of een conflict onvoldoende opgelost, kunt u in het
uiterste geval in contact treden met een van de twee contactpersonen voor het openbaar
basisonderwijs.
Samenvatting klachtenregeling voor het openbaar primair onderwijs in Dordrecht:
Voor alle openbare scholen voor primair onderwijs in Dordrecht geldt dezelfde officiële
klachtenregeling. Hieronder vermelden we de hoofdzaken uit die regeling. De volledige tekst ligt ter
inzage op school.
1. Elke ouder, leerling, leerkracht, directeur of andere medewerker, ook vrijwilligers, kortom
ieder die bij de school is betrokken, kan een officiële klacht indienen over een andere bij de
school betrokken persoon, als hij of zij daar behoefte aan heeft. Wanneer er bezwaren zijn
tegen het gedrag van een dergelijk persoon is het wenselijk dat die bezwaren in eerste
instantie rechtstreeks met de betrokkene, of met de directeur van de school worden
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

besproken. Levert zo’n gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kan altijd nog de weg van
een officiële klacht worden bewandeld.
De klacht kan worden gemeld bij een van de twee contactpersonen die het bevoegd gezag
heeft aangesteld. Hun namen, functies en telefoonnummers staan vermeld aan het eind van
deze tekst. De contactpersoon zal in de meeste gevallen de klager verwijzen naar de
vertrouwenspersoon, een onafhankelijke deskundige, die eveneens door het bevoegd gezag
is aangesteld. Ook naam, functie en telefoonnummer van de vertrouwenspersoon zijn
hieronder vermeld.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis, waarover wordt geklaagd, aanleiding geeft
tot het officieel indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie (zie
hierna). Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
Het bevoegd gezag van de scholen is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke
afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
In andere gevallen verwijst het bevoegd gezag naar de landelijke klachtencommissie.
Bij de klachtencommissie en bij het bevoegd gezag moet de klacht schriftelijk worden
ingediend.
Op een door de klachtencommissie te organiseren hoorzitting kunnen klager en
aangeklaagde hun zienswijze kenbaar maken.
Het bevoegd gezag deelt na behandeling van de klacht door het bevoegd gezag zelf of door
de klachtencommissie de klager mee, of de klacht gegrond wordt geacht en zo ja, wat men er
aan gaat doen.

Contactpersoon:
hans.zondag@opod.nl
tel. 06 – 51453562
OPOD heeft twee interne contactpersonen aangesteld om u nadere informatie te geven over de
klachtenprocedure. Tevens kunt u met hen in gesprek gaan voor advies of indien gewenst
bemiddeling om een formele klachtenprocedure voor te zijn. Het betreft dhr. Hans Zondag (directeur
obs Dubbeldam) en mevrouw Henriëtte van Dommelen (leerkracht De Keerkring), bereikbaar via
henriette.vandommelen@opod.nl en 0786170123.
Voor nadere informatie over de klachtenregeling en de klachtenprocedure kunt u contact opnemen
met:
Stichting OPOD
De bestuurssecretaris
Achterom 87
3311 KB Dordrecht
Telefoon: 078 - 632 16 16
of
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 185
3440 AD Woerden
tel: 0348 – 405245
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15

Toelatingsbeleid OPOD

Bij OPOD, Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht, zijn alle kinderen welkom. Op de scholen worden
diverse waarden, culturen, achtergronden en geloven met elkaar verbonden. Wij maken kinderen
bewust van normen en waarden, diversiteit, anders denken en tolerantie. We leren ze om elkaar te
respecteren en te steunen en om elkaar vrijheid te geven.

Toelatingsbeleid en (wettelijke) rechten en plichten
Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of zij deze ondersteuning voor
het kind kunnen bieden. Een OPOD-school kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan
voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de school of de groep te vol is. Aan
het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de MR, bepaald. Sommige scholen hebben
een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd.
De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is
een kind welkom op een andere openbare school.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt
ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor
te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.
De directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school bepalen voor én gedurende elk
schooljaar:
1. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte;
2. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte.
De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Afwijkingen worden
met de MR besproken, daar is ook een akkoord op nodig.

Passend onderwijs
Scholen zijn per 1 augustus 2014 verplicht om Passend Onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften1 zijn binnen Stichting OPOD welkom. Voorwaarde
daarbij is dat de plaatsende school voldoende mogelijkheden heeft (nu en in de toekomst) om aan
deze onderwijsbehoefte te voldoen en dat de plaatsing niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van
het onderwijs aan de andere leerlingen. Hierbij valt te denken aan het waarborgen van de veiligheid
en rust voor de andere leerlingen en aan een evenredige verdeling van de tijd en aandacht van de
leerkracht. Voor elke leerling die aangemeld wordt en waarvan sprake is van een specifieke
onderwijsbehoefte wordt een individueel besluit genomen door de directeur en de intern begeleider.
1

Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan worden de stappen gevolgd zoals vermeld in de
ondersteuningscyclus van Stichting OPOD.

Criteria die mee kunnen spelen bij het besluit van plaatsing zijn:
• Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (indien aanwezig) of het beeld van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
• De aard en omvang van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.
• Het karakter van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden.
• Het aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dat al in de groep aanwezig is.
• De mate van ondersteuning en de aard van ondersteuning die de school kan bieden.
• De mate van de ondersteuning die externe specialisten kunnen bieden binnen de school.

1

Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan worden de stappen gevolgd zoals vermeld in de
ondersteuningscyclus van Stichting OPOD.
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• De instemming van de ouders met het beleid van de school.
Het proces van de besluitvorming, de overwegingen en de gemaakte afspraken worden schriftelijk
vastgelegd.

16

Vrijstelling van onderwijs en verzuim

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien
verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen
aan bepaalde onderwijsactiviteiten met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere
eindtoetsen. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag
vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke
onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is
verleend.
1.

Verzuimbeleid
Wanneer melden wij?
Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende soorten verzuim te melden:
1. Als uw kind meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke
keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moeten wij opnieuw een verzuimmelding opvoeren.
2. Langdurig relatief verzuim (LRV): uw kind is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
3. Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op
vakantie gegaan.
Wij zijn niet wettelijk verplicht om de volgende verzuimsoort te melden:
1. Overig verzuim: uw kind verzuimt minder dan de wettelijke termijn (16 uur in 4 weken), maar
slaat wel lesuren of dagdelen over.

Ziekteverzuim en schorsing
Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim melden wij
niet, tenzij wij vermoeden dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar stelt
dan een onderzoek in.

Bijzondere situaties
●
●
●

Als uw kind verzuimt omdat hij wacht op passend onderwijs, wij melden dit als ongeoorloofd
verzuim. Is hij ziekgemeld, dan is dat geoorloofd verzuim.
Een kind dat in Nederland woont en in het buitenland naar school gaat, moet bij de
gemeente een vrijstelling aanvragen.
Een kind dat in het buitenland woont en in Nederland naar school gaat, valt niet onder de
Nederlandse leerplichtwet.
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●

Leer- en kwalificatieplichtige asielzoekers die ongeoorloofd verzuimen, moet wij wel melden.

17 Aanbod levensbeschouwelijk of
godsdienstig vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en
op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als
openbare school neutraal. Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u levensbeschouwelijk of
godsdienstig vormingsonderwijs voor uw kind aanvragen.

Inspirerende en verrijkende lessen
Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Hierdoor groeit de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind in onze complexe samenleving.
De vormingsdocenten zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen gevarieerde
lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen
kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u en de school geen kosten verbonden aan deze
vormingslessen.

18

Tot slot

Wie een school voor zijn kind gaat kiezen zal naast het lezen van de gids onze school obs Dubbeldam
ook willen bezoeken. U bent altijd van harte welkom om eens te komen kijken op onze school. Het is
wel prettig als u vooraf een afspraak maakt.
Heeft u na het lezen van deze beknopte schoolgids versie vragen, opmerkingen of ideeën, dan horen
wij het graag van u.
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