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VOORWOORD

Beste lezers,
Voor u ligt de 23e schoolgids van de Mattanjaschool op de Hoge Enk. Wij willen u middels deze gids
informeren over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Wij hopen dat u op deze manier
een goed beeld krijgt van het onderwijs dat hier dagelijks wordt gegeven.
De Mattanjaschool wordt door de overheid een ‘bijzondere school’ genoemd. Alhoewel ruim 71%
van de scholen in Nederland aan deze beschrijving voldoen zijn wij daarbinnen toch weer bijzonder,
omdat God en Zijn Woord voor ons de basis is van al ons doen en laten. We geloven dat het houden
van Zijn geboden heilzaam is voor lichaam en ziel. Bij God is barmhartigheid voor kinderen,
leerkrachten en ouders die met hun zonden en tekortkomingen tot Zijn Zoon Jezus Christus
vluchten. Dan wil Hij alles geven (Mattanja = ‘Gave van de Heere’).
Onderwijs zou je kunnen definiëren als ‘iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen’.
Dat is precies wat we samen met de ouders willen doen. In een rustige en gezellige sfeer willen we
goed onderwijs geven aan alle kinderen van ouders die Gods Woord en de ‘Drie Formulieren van
Enigheid’ respecteren als grondslag van de school.
We sluiten dit voorwoord af met een citaat uit Psalm 78: “Wij zullen het niet verbergen voor hun
kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn
sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. (…) En dat zij hun hoop op God zouden stellen,
en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren;”
Met vriendelijke groet, mede namens bestuur en personeel,
Dhr. L. van der Zwan
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2.1

De Mattanjaschool

De schoolvereniging:

2.1.1 Ontstaan en voedingsgebied
De Mattanjaschool gaat uit van de ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke
Scholen te Doornspijk’, opgericht vanuit de Nederlandse Hervormde Gemeente te Doornspijk op 8
november 1897.
Sinds 6 augustus 1906 wordt onderwijs verstrekt aan de leerlingen, die de Hervormde school
bezochten. Vanaf 1973 gebeurt dat op twee locaties:
a. Ds. Baxschool te Doornspijk met als voedingsgebied Doornspijk en omgeving; in de richting
van Elburg tot en met de Haerderweg (beide zijden) en de even huisnummers aan de
Zuiderzeestraatweg West vanaf de Haerderweg richting Elburg.
b. De Mattanjaschool te Hoge Enk met als voedingsgebied de Hoge Enk en omgeving; in de
richting van Doornspijk het gebied tot de Haerderweg en tot en met de oneven huisnummers
aan de Zuiderzeestraatweg West tussen de Haerderweg en Elburg.
2.1.2 Grondslag
De Vereniging erkent de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. Daarbij onderschrijft de
Vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid (Dordtse Leerregels,
Nederlandse Geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus), zoals deze zijn vastgesteld door de
Synode te Dordrecht in 1618 - 1619. In artikel 2 van de statuten vindt u een uitgebreide omschrijving
van de grondslag.
2.1.3 Lidmaatschap schoolvereniging
De leden van de Vereniging zijn alle mannelijke personen, belijdende lidmaten van de Hervormde
Gemeente te Doornspijk binnen de PKN / Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk, die zich
hiervoor schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Tot het
lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten die personen, die
 schriftelijk instemming betuigen met de in artikel 2 omschreven grondslag;
 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 bereid zijn tot de betaling van contributie, waarvan het bedrag bij het huishoudelijk reglement
wordt vastgesteld.
Wie lid wil worden van de Vereniging, kan terecht bij de secretaris of bij de directie van de school. U
ontvangt dan de volledige statuten en tevens een formulier waarmee u zich schriftelijk kunt
aanmelden als lid van de Schoolvereniging. Door uw lidmaatschap laat u zien dat u
verantwoordelijkheid neemt voor christelijk onderwijs. Leden van de schoolvereniging kunnen
kandidaat gesteld worden voor verkiezing tot lid van het schoolbestuur.
2.1.4 Aanmelding
Aanmelding van nieuwe leerlingen vindt bij voorkeur plaats op de jaarlijkse inschrijfavond in
januari/februari. Deze aanmeldingsavond wordt bekend gemaakt op onze website, in huis aan
huisbladen en via een kanselafkondiging in de plaatselijke kerken. Ouders met de nieuwe leerlingen
worden uitgenodigd om samen kennis te maken met onze school en enkele leerkrachten. Hierbij
krijgt u alle informatie, die nodig is om de aanmelding definitief te maken, mee naar huis.
Bij verhuizing of andere tussentijdse verschuivingen is rechtstreekse aanmelding bij de directeur ook
mogelijk. Vooraf kunt u vrijblijvend inlichtingen in winnen. Voor nieuwe ouders plannen we graag
een gesprek met de directeur. Ook een kennismakingsbezoek door uw kind behoort altijd tot de
mogelijkheden.
Nieuwe kleuters krijgen voordat ze echt naar school mogen altijd een uitnodiging om een dagdeel
kennis te maken met de school, de kinderen en de juf.
Ouders van kinderen die in oktober, november of december 4 jaar worden krijgen vooraf een extra
contactmoment over hoe de kleuterperiode van deze leerlingen eruit kan gaan zien.
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Vanwege organisatorische en praktische redenen kiezen wij ervoor dat wanneer er al sprake is
van een combinatiegroep bij de kleuters, we kinderen van instroomgroep 1 alleen de morgens naar
school laten komen (uitgezonderd de kinderen die in okt/nov/dec jarig zijn).
De plaatsing van een vierjarige gaat als volgt:
• Wordt de leerling in augustus, september, oktober of november vier jaar, dan kan hij/zij
instromen zodra hij/zij vier jaar is. Deze leerlingen mogen hele dagen naar school.
• Wordt de leerling na november 4 jaar, dan wordt uw kind de eerste schooldag van de volgende
maand geplaatst in de instroomgroep. Dus kinderen die in december jarig zijn worden
geplaatst op de eerste schooldag in januari enz..
 December -> plaatsing op de eerste schooldag in januari en mag hele dagen naar school.
 Januari -> plaatsing op de eerste schooldag in februari en mag elke morgen naar school.
 Februari -> plaatsing op de eerste schooldag in maart en mag elke morgen naar school.
 Maart -> plaatsing op de eerste schooldag in april en mag elke morgen naar school.
 April -> plaatsing op de eerste schooldag in mei en mag elke morgen naar school.
 Mei -> plaatsing op de eerste schooldag in juni en mag elke morgen naar school.
• Wordt het kind in de maanden juni of juli vier jaar, dan wordt hij/zij in het nieuwe schooljaar in
groep 1 geplaatst.
Volgens de wet heeft ieder kind recht op onderwijs als hij de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Wij
willen de kinderen dit wettelijk recht niet onthouden, maar adviseren de ouders van kinderen die in
juni en juli vier jaar worden niet van dit recht gebruik te maken maar te wachten tot na de
zomervakantie. Leerlingen die in juni of juli naar school zouden komen, komen in grote groepen
waarbij de opvang van uw kind minder optimaal is dan bij het eerste schoolbezoek na de
zomervakantie. Ook kunnen de andere kinderen in die groep zodoende toch de gewenste aandacht
krijgen die nodig is voor de overgang naar de volgende groep. Kinderen die de voorschoolse opvang
al bezoeken mogen als ze in juni of juli jarig zijn vanaf die tijd gratis op de voorschoolse opvang
blijven.
2.1.5 Toelating
Voor de toelating van nieuwe leerlingen wordt aan de ouders gevraagd een door het bestuur
opgestelde verklaring te ondertekenen. Voor de inhoud van de verklaring verwijzen wij naar de
bijlage achter in deze brochure.
2.1.6 Beleid m.b.t. schorsing en verwijdering van leerlingen
Ongewenst gedrag proberen we zo snel mogelijk bij te sturen. Als zich toch ernstige problemen
voordoen met een leerling, die op grond van de wet zouden kunnen leiden tot schorsing en
verwijdering van school, wordt daarbij een vaststaande procedure gevolgd: "Stappenplan bij
verwijdering van leerlingen van de school". Deze regeling is samengesteld door de VGS (Vereniging
voor Gereformeerd Schoolonderwijs: dit is een organisatie waar het schoolbestuur bij aangesloten
is) en opvraagbaar bij de directie.
Gedacht kan worden aan een zodanig wangedrag van de leerling, dat daardoor de rust en/of
veiligheid op de school ernstig verstoord wordt of systematisch overtreden door de leerling en/of
diens ouders van in de school geldende en aan de ouders en de leerlingen kenbaar gemaakte
gedragsregels.
Een ernstig incident kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang voor (de rest van) maximaal
één dag. Ouders worden onmiddellijk van het incident en de time-out op de hoogte gebracht, tenzij
er redelijke gronden zijn die zich hiertegen verzetten. De time-out maatregel kan alleen worden
toegepast na goedkeuring van de directeur. Hij is verantwoordelijk voor melding aan het bevoegd
gezag.
De leerling kan maximaal één week worden geschorst. Als de leerling langer dan twee dagen naar
huis wordt gestuurd, wordt de leerplichtambtenaar daarvan altijd door de directeur op de hoogte
gebracht.
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2.1.7

Klachtenprocedure

2.1.7.1 Algemeen
Ook al gaan we ervan uit dat iedereen zich inspant om op een goede manier met elkaar om te gaan,
toch kan het gebeuren dat er klachten ontstaan. We vinden het belangrijk hier op een correcte manier
mee om te gaan.
De Bijbel geeft ons hiervoor in Mattheüs 18 en Galaten 6 een aantal duidelijke richtlijnen.
Een kernpunt daarin is dat elke klacht eerst met de betrokkene (bijvoorbeeld een leerkracht of
bestuur) besproken wordt.
Als dit de klacht niet naar wens heeft opgelost kan gebruikt gemaakt worden van de
klachtenprocedure. Deze ligt op school ter inzage. Hierin worden de mogelijkheden beschreven die
er zijn voor personeelsleden en ouders van leerlingen om te komen tot het zo mogelijk oplossen van
een klacht over het (onjuist) handelen van bevoegd gezag, personeelsleden en/of leerlingen. Twee
belangrijke regelingen maken daarvan deel uit, namelijk:
 De Klachtenregeling van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te
Doornspijk, waarin de procedures beschreven worden, zoals die binnen onze scholen kunnen
worden doorlopen voorafgaande of zonder indiening van een officiële klacht bij de
klachtencommissie.
 Het Reglement van de klachtencommissie. Dit vermeldt de procedures, die moeten/kunnen worden
doorlopen bij het indienen van een officiële klacht bij de door de VGS ingestelde
klachtencommissie.

2.1.7.2 Het indienen van een klacht
Als een rechtstreeks gesprek met de aangeklaagde niet tot overeenstemming leidt, kan men de
klacht voorleggen aan de directie, het bevoegd gezag of de vertrouwenspersoon.
Klachten op onderwijskundig terrein worden allereerst voorgelegd aan de directie en klachten op
bestuurlijk terrein bij de contactpersoon namens het bevoegd gezag. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de (externe) vertrouwenspersoon. In eerste instantie
zal er altijd gestreefd worden naar een oplossing van de klacht door middel van bemiddeling of
wegnemen van de klacht op zich.
Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan wordt, als de klager dit wenst, de klacht doorgestuurd naar de
klachtencommissie. Dit laatste kan alleen via de vertrouwenspersoon, de directie of het bevoegd
gezag. Het doorzenden van de klacht geschiedt binnen uiterlijk twee weken na het indienen van de
klacht of het blijk geven van de wens om de klacht door te zenden.
Gegevens van instanties en/of personen inzake de klachtenregeling zijn achter in de schoolgids
vermeld.

2.1.7.3 Klachtentermijn
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele uitzondering na) uiterlijk binnen een
termijn van drie maanden, na de gedragingen en/of beslissingen of het niet nemen van een
beslissing, ingediend te worden. Enkele klachten kunnen ook na de termijn van drie maanden
ingediend worden.

2.1.7.4 Klachtenafhandeling
Bij de behandeling van de klacht kan de klager zich op eigen kosten laten bijstaan door een
raadsman. De klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, personeelsleden en leerlingen te
horen. De opgeroepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te geven.
De klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag
heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst van het schriftelijk oordeel de klager, de
aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen of zij
het oordeel over de gegrondheid van de klacht delen en welke maatregelen zij, indien nodig, zullen
nemen.

2.1.7.5 Strafbaar feit

Bij vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit, volgens het Wetboek van Strafrecht, zal de klacht
in alle gevallen worden doorgezonden aan de klachtencommissie.
Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegd gezag, op grond van
een schriftelijk oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de
10
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vertrouwensinspecteur, de plicht aangifte daarvan te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan de
onderwijsinspecteur wordt gemeld dat aangifte gedaan is.

2.1.7.6 Vertrouwenspersoon
Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken, kunt u zich onder andere tot
de vertrouwenspersoon wenden. Zijn naam en adres vindt u achter in onze schoolgids.
U kunt uw klacht met hem bespreken, waarbij gekeken wordt of hij de klacht probeert op te lossen
of de klacht doorstuurt naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie
tussen u en de school en/of tussen u en de klachtencommissie.

2.1.7.7 Contactpersoon
Daarnaast is een contactpersoon aangesteld, waaraan vragen gesteld kunnen worden over de
klachtenprocedure. De contactpersoon zal u in alle gevallen doorverwijzen, meestal naar de
vertrouwenspersoon, de directie of het bevoegd gezag.

2.1.7.8 Klachtencommissie
Wanneer bemiddeling niet leidt tot het oplossen van een klacht zal de klacht worden doorgezonden
naar de klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door
de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Deze landelijke
klachtencommissie werkt met verschillende regionale kamers. Onze school valt onder de kamer die
in de regio Zwolle functioneert.

2.2

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

2.2.1 Doelstellingen
In onze school werken wij aan een goed onderwijskundig en opvoedkundig klimaat, waarin kinderen
en personeelsleden zich wel kunnen bevinden. Elk kind wordt gezien als een uniek schepsel. Dit
heeft consequenties voor het onderwijs aan de kinderen.
Daarom zijn adaptief onderwijs, waarbinnen het Zwolse Model gehanteerd wordt, differentiatie en
zorgverbreding belangrijke aandachtspunten binnen onze school. In het ondersteuningsprofiel is
aangegeven binnen welke criteria ook leerlingen met een stoornis of handicap onderwijs bij ons
kunnen volgen.
De vakinhoudelijke en onderwijskundige doelen worden vermeld in ons schoolwerkplan. Een
belangrijk onderdeel daarvan vormen de kerndoelen.
Leerkrachten staan dicht bij de kinderen, maar zijn duidelijk de meerderen. In de omgang dient de
liefde de basis te zijn, van waaruit wijs, rechtvaardig, mild en consequent gehandeld behoort te
worden.
Goed contact met en openheid naar de ouders toe vinden wij als bestuur en personeel belangrijk. In
die sfeer kunnen wij samen investeren in goed onderwijs aan uw kind(eren).
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2.2.2 Uitgangspunten
Richtsnoer voor onderwijzen en opvoeden is Gods onfeilbaar Woord. Dat Woord houdt eeuwig stand
en verkondigt de Weg, de Waarheid en het Leven. De eer van de Heere God en het heil van
kinderzielen vormen het uitgangspunt in onze school.
Hierbij maken wij uitsluitend gebruik van de Statenvertaling vanwege de zuivere vertaling uit de
grondtalen in het Nederlands. De psalmen worden aangeleerd in de berijming van 1773 en nietritmisch gezongen.
2.2.3 Visie op het kind
Ieder kind is uniek door God geschapen om tot Zijn eer te leven. Wij hebben in de zondeval in het
paradijs zelf gekozen om niet God, maar de duivel te gehoorzamen. Het Doopformulier zegt ons,
dat wij, met onze kinderen, in zonde ontvangen en geboren zijn. Daarom zijn wij kinderen des toorns,
zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden.
De Heere heeft echter, in Zijn onuitsprekelijke goedheid, niet met ons mensen afgerekend maar
heeft nog bemoeienis met de gevallen mens willen houden. Daarom heeft de Heere tot Abraham
gezegd: "En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u". (Genesis 17: 7)
De Heilige Doop is het teken en zegel van dit verbond. Door de doop leven de kinderen op het 'erf
van het verbond'. Dit betekent niet, dat zij door de doop zelf wederom geboren zijn, maar wel, dat
de Heere op een bijzondere wijze voor hen zorgt. Evenwel blijft de afwassing van de zonden door
Jezus Christus voor iedereen nodig. Dit wonder kan alleen God werken. De Heere Jezus roept ons
allen toe: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet; want dezulken is het Koninkrijk
Gods". (Lukas 18: 16)
Dit zullen wij heel duidelijk aan de kinderen doorgeven.
2.2.4 Visie op onderwijs
De opvoeding van het kind rust voornamelijk op de pijlers van gezin, kerk en school. Ieder neemt in
de opvoeding van het kind een eigen plaats in en bouwt op dezelfde grondslag:
a. Het gezin als eerste milieu, waarin het kind geborgenheid en veiligheid vindt.
b. De kerk in de ambtelijke zorg over het kind in prediking en catechisatie.
c. De school als werkgemeenschap in een bemiddelende rol tussen gezin, kerk en
maatschappij.
De school is volgens de afgelegde doopbelofte een verlengstuk van het gezin. Dit geeft aan, dat de
school de nodige geborgenheid en bescherming biedt als ook op verantwoorde wijze weerbaar
maakt tegen alles wat deze samenleving presenteert, zodat de kinderen worden toegerust tot het
zelfstandig functioneren vanuit de Bijbelse levensovertuiging.
Doelbewust brengt de school hiertoe kennis, vaardigheden, normen en waarden bij.
Daarbij dient het gehele onderwijs doortrokken te zijn in leer en leven volgens Gods Woord, zoals
verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid (onverkort). Met name is tijd gereserveerd voor
godsdienstige vorming wat bewust aan het begin van elke schooldag plaats vindt.
2.2.5 Visie op het gezag
Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Namens het bestuur is de directie gezag dragend
in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en de leerkracht de gezagsdrager in de groep. Het gezag is een
Goddelijke instelling, rechtstreeks voortvloeiend uit het vijfde gebod 'Eert uw vader en uw moeder
...' als ook uit Romeinen 13. Dit betekent volgens zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus: "Dat
ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en
mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen ook met hun zwakheid
en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren."
2.2.6 Wereldgelijkvormigheid
Ons christen-zijn wordt als het goed is zichtbaar, in onze handel en wandel, overeenkomstig Gods
Woord. De ouders dragen daarvoor als eersten de volle verantwoordelijkheid, zeker als zij hun
kinderen hebben laten dopen.
Wij zijn van mening dat er veel verkeerde invloeden via televisie, internet, video, dvd, computer,
radio, popmuziek, moderne lectuur, enz. op ons en de kinderen afkomen. In ons onderwijs willen we
deze verkeerde invloed graag op afstand houden. Daarom maken we geen gebruik van bijv.
schooltelevisie, gebruiken we gefilterd internet, en maken bij de aanschaf van nieuwe methoden en
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programma’s steeds de afweging hoe deze middelen bijdragen aan onze visie op identiteit en
onderwijs.
In schoolverband besteden wij aandacht aan lichamelijke oefening, niet om de sport (denk aan
topprestaties, sportverdwazing enzovoort), maar om de lichamelijke ontwikkeling van het kind te
bevorderen. Om die reden zullen wij niet meedoen aan buitenschoolse sportevenementen. De enige
uitzondering hierop is de door de Doornspijkse scholen georganiseerde sportdag, waarbij niet het
winnen, maar juist het sportieve spel gestimuleerd wordt.
2.2.7 Hoe geven wij gestalte aan onze identiteit
Wij hebben nagedacht over hoe wij onze identiteit gestalte geven in de dagelijkse onderwijspraktijk.
 De op school geldende (gedrags)regels zijn gebaseerd op het gebod: God liefhebben boven
alles en de naaste als jezelf.
 Bijbelse zaken als zonde en genade krijgen evenwichtig aandacht in de vertellingen. Evenals
de gewilligheid van de Heere om zondaren zalig te maken en de onwil en de onmacht van de
mens tot het doen van het goede.
 Het personeel vervult een voorbeeldfunctie en vertegenwoordigt Bijbelse waarden en normen
conform het karakter van onze school, waarmee de leerling zich kan identificeren.
 Iedere week houdt het team een weekopening en een weeksluiting. Hierbij wordt uit de Bijbel
gelezen en gebeden.
 Binnen de school wordt rekening gehouden met de verscheidenheid aan talenten. De
leerkrachten waarderen de gaven van het hart, het hoofd en de handen.
 De leerkrachten gaan op een positieve manier met de kinderen om en benaderen de kinderen
als unieke schepselen van God.
 Onze leerlingen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid in gedrag en taalgebruik, zowel
voor, tijdens als na schooltijd.
 Op school gebruiken wij een pestprotocol om het pesten tegen te gaan. We leren de kinderen
met elkaar om te gaan, zoals zij willen dat er met hen wordt omgegaan (Matth. 7:12).
 De gezagsrelatie tussen leerkracht en leerling is van belang. Kinderen behoren leerkrachten te
gehoorzamen.
 Op school is aandacht voor dankdag, biddag en christelijke feesten.
 Iedere schooltijd wordt begonnen met het
zingen van één of meer psalmen en
eventueel geestelijke liederen en gebed door
de leerkracht. Iedere schooltijd wordt
beëindigd met zingen en dankgebed door de
leerkracht.
 Minimaal drie keer per week krijgen de
kinderen een Bijbelvertelling te horen. Op de
andere dagen wordt een psalm of
catechismusvraag
aangeboden,
een
verwerking bij de Bijbelverhalen gemaakt of
een zendings- of kerkgeschiedenisverhaal
verteld.
 Voor het aanleren van Bijbelse feitenkennis
gebruiken we de methode ‘Leer het Woord’.
 De kinderen uit groep 8 krijgen een Bijbel in
de Statenvertaling mee bij het verlaten van de
school.
 In de bovenbouwgroepen wordt aandacht
besteed aan de kerkgeschiedenis en aan de
wereldgodsdiensten.
 Tijdens lessen begrijpend lezen wordt ook
regelmatig stil gestaan bij media-gebruik.
 Waar mogelijk wordt ook bij andere vakken
een lijn getrokken naar God als Schepper, Die
alles bestuurt, en tot Wie we in alle
omstandigheden om hulp mogen vragen.
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2.3
2.3.1

Algemeen
Geschiedenis van de school

In de administratie van het bestuur van de kleuterschool "De Klaproos" te Doornspijk wordt voor het
eerst op 10 juni 1961 officieel gesproken over de oprichting van een Christelijke kleuterschool op de
Hoge Enk.
In december 1969 wordt begonnen met de voorbereiding voor de werkelijke bouw van een
kleuterschool. Deze wordt uiteindelijk op 2 december 1970 officieel in gebruik genomen.
Op 4 juni 1971 komt een afvaardiging van het bestuur van de Hoge Enk met het bestuur van de
Hervormde scholen te Doornspijk overeen om een lagere school te gaan bouwen op de Hoge Enk.
Op 20 augustus 1973 is de bouw van de Mattanjaschool gereed en krijgen de Hoge Enker leerlingen
hier voor het eerst les; gestart wordt met klas 1 tot en met 3 (drie leerkrachten). De officiële opening
vindt plaats op 1 februari 1974.
Door leerlingengroei krijgt de school ruimtegebrek en wordt uitgeweken naar een zaaltje in ‘Ons
Huus’. Daarom wordt er in 1977 één lokaal bijgebouwd.
Als het overleg omtrent de integratie is afgerond, komen schoolbestuur, inspectie en het
gemeentebestuur overeen om "De Korenbloem" af te stoten en de Mattanjaschool uit te breiden.
De uitbreiding van de Mattanjaschool is in oktober 1983 gereed. Hiermee is de bouwkundige
integratie een feit en voldoet de school aan de nieuwe Wet op het Basisonderwijs van 1985. Op dit
moment werken er op de school vier leerkrachten.
In de beginjaren negentig is er enige terugloop in het leerlingenaantal en kampt de school met
problemen. Als gevolg daarvan vinden er diverse personeelswisselingen plaats.
Zo komt er een bijna geheel nieuw team dat uit vijf leerkrachten bestaat. Bovendien ondergaat de
school enige veranderingen: er worden extra nieuwe methoden en materialen/boeken aangeschaft;
het plein wordt door ouders heringericht en er wordt nieuw meubilair geplaatst.
Dan mag de school zich weer verheugen in een toenemend aantal leerlingen.
Daarom besloot het bestuur in 1998 om de Mattanjaschool verder uit te breiden met een lokaal en
een grotere personeelsruimte. Ook vond er intern een verbouwing plaats: van de
gemeenschapsruimte werd een lokaal gemaakt en er kwam een grotere berging.
In 2002 is de school opnieuw uitgebreid. Nu met een drietal lokalen, een invalidentoilet en de berging
voor leermiddelen is vergroot. Bovendien is de gemeenschapsruimte weer beschikbaar gekomen.
Zie voor de tekening 2.3.4.
In 2014 is de school gerenoveerd n.a.v. de zogenaamde 40-jarige cyclus. Eén lokaal is hierbij
heringedeeld in meerdere multifunctionele ruimtes. Verder zijn diverse ruimtes aangepast aan de
eisen van deze tijd.
2.3.2

Situering van de school
De Mattanjaschool is gelegen aan
de Oude Harderwijkerweg aan de
rand van een kleine dorpskern
(Hoge Enk) in de plaats Doornspijk,
die weer behoort tot de Gemeente
Elburg. De Hoge Enk ligt in een
agrarisch
gebied,
waar
hoofdzakelijk veeteelt voorkomt.
In de directe omgeving van de
school staan vrijstaande huizen en
aan de zuidzijde zijn weilanden. Het
voedingsgebied van de school
beperkt zich niet alleen tot de Hoge
Enk en Doornspijk, maar er komen
ook leerlingen uit het ‘t Harde en
Elburg.
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2.3.3

Schoolgrootte

01 – 10 – 1994
01 – 10 – 1995
01 – 10 – 1996
01 – 10 – 1997
01 – 10 – 1998
01 – 10 – 1999
01 – 10 – 2000
01 – 10 – 2001
01 – 10 – 2002
01 – 10 – 2003
01 – 10 – 2004
01 – 10 – 2005
01 – 10 – 2006

120 leerlingen
135 leerlingen
138 leerlingen
157 leerlingen
175 leerlingen
173 leerlingen
167 leerlingen
162 leerlingen
161 leerlingen
143 leerlingen
144 leerlingen
133 leerlingen
127 leerlingen

01 – 10 – 2007
01 – 10 – 2008
01 – 10 – 2009
01 – 10 – 2010
01 – 10 – 2011
01 – 10 – 2012
01 – 10 – 2013
01 – 10 – 2014
01 – 10 – 2015
01 – 10 – 2016
01 – 10 – 2017
01 – 10 – 2018
01 – 10 – 2019
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131 leerlingen
139 leerlingen
129 leerlingen
127 leerlingen
134 leerlingen
118 leerlingen
128 leerlingen
129 leerlingen
139 leerlingen
138 leerlingen
143 leerlingen
139 leerlingen
136 leerlingen
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2.3.4

Plattegrond van het gebouw

In 2014 is de school gerenoveerd. Hieronder ziet u de plattegrond van de school.

1. lokaal groep 1
2. RT-ruimte 1
3. kantoor locatieleider
4. kopieerruimte
5. RT-ruimte 2
6. lokaal groep 8
7. lokaal groep 7
8. lokaal groep 3
9. lokaal groep 2
10. hal voor de onderbouw
11. magazijn onderbouw
12. toiletten onderbouw
13. toiletten onderbouw
14. entree onderbouw
15. directiekamer
16. personeelskamer
17. kelder / magazijn
18. podium: bibliotheek ZC-ruimte
19. gemeenschaps / computerruimte
20. toiletten jongens

21. personeelstoilet
22. toiletten meisjes
23. invalidentoilet
24. magazijn
25. speellokaal / Voorschoolse Opvang
26. RT-ruimte 3 / Kleuter- en niveaubibliotheek
27. berging schoonmaakmaterialen
28. berging speellokaal
29. lokaal groep 4 +
Handvaardigheidruimte
30. lokaal groep 5
31. lokaal groep 6
32. cv-ruimte
33. gas-en waterkraan
34. gangen bovenbouw
35. gang onderbouw
36. entree en garderobe
37. berging schoonmaakmiddelen
38. electriciteitsmeter
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2.3.5 Voorzieningen in het schoolgebouw
De school heeft de volgende ruimten:
 Acht groepslokalen,
 een personeelskamer
 twee directiekamers
 een speellokaal voor groep 1 en 2
 een gemeenschaps - / computerruimte
 drie magazijnen
 vier toiletgroepen
 een groepslokaal is voor de helft ingericht als ruimte voor
handvaardigheid
 een personeels- en een invalidentoilet
 een ruimte voor orthotheek,
documentatiecentrum, schoolbibliotheek, hulp aan leerlingen
 een reproruimte
 drie RT-ruimtes

2.4

De organisatie van de school

2.4.1 Groepsindeling
Met de middelen die we kunnen inzetten, zijn we tot de onderstaande indeling gekomen, waarbij
de groepen 3 t/m 7 één dag in de week in een combinatiegroep zullen zitten. Groep 1 / 2 krijgt
fulltime ondersteuning van onze onderwijsassistente, juf M. Groothuis.
Hieronder vindt u een overzicht hoe de formatie er volgend jaar uitziet.
Groep 1/2 :
Groep 3:

Juffrouw Beens met ondersteuning van juf Groothuis.
Juffrouw Van ’t Hof op maandag en dinsdag
Juffrouw Reezigt op donderdag en vrijdagmorgen
Groep 4:
Juffrouw Wittingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Groep 3 en 4: Juffrouw Reezigt op woensdag
Groep 5:
Juffrouw Kuijers (vanaf nov juf Stijf) op maandag tot en met donderdag.
Groep 6:
Meester Verhaar op maandag tot en met donderdag.
Groep 5 en 6a: Juffrouw Van Wijhe op vrijdag.
Groep 6b en 7: Juffrouw Kooij op vrijdag
Groep 7:
Meester Doornwaard op maandag tot en met woensdag.
Juf Kooij op donderdag.
Groep 8:
Juf Mulder op maandag en dinsdag.
Juf Klein op woensdag.
Juf Hooimeijer op donderdag en vrijdag.
2.4.2 Schoolorganisatie
Er wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten
bij elkaar in de groep, maar ontvangen niet allemaal dezelfde leerstof. (Zie voor argumentatie en
omschrijving ons school(werk)plan).
Als personeel hechten we erg aan structuur voor de leerlingen. Daarom hebben we veel routines
ingebouwd, zodat de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt.
2.4.3 Aantal leerkrachten
Het aantal leerkrachten, dat in een cursusjaar aan school verbonden is, wordt bepaald door het
aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.
De leerlingen worden geteld en per leerling wordt er een ‘gewicht’ vastgesteld bij de inschrijving van
het kind. Aan de hand van dit ‘gewicht’ en een door het Ministerie vastgestelde berekening wordt
een bepaald budget vastgesteld. (Lumpsum)
Naar aanleiding van bovenstaande is het van belang om kinderen tijdig aan te melden en dat ook
de vierjarige kleuters, zo mogelijk, voor 1 oktober de school komen bezoeken.
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2.4.4 Groepsgrootte en combinatiegroepen
Als school is het ons streven om de kinderen in een rustige vertrouwde omgeving les te geven.
Gezien ons huidige leerlingenaantal zijn wij genoodzaakt om toch combinatiegroepen te vormen.
Wij beseffen dat het voor sommige leerlingen nadelig kan lijken om in een combinatiegroep te zitten.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat combinatiegroepen niet minder effectief zijn voor de
leerresultaten van kinderen dan enkele groepen. Ook wordt het welbevinden van kinderen niet
negatief beïnvloed. Wel is het van belang dat leerkrachten beschikken over goede
instructievaardigheden en een effectief klassenmanagement kunnen voeren. Een leerkracht
probeert in een groep de aandacht zo evenredig mogelijk te verdelen. Leerlingen leren daarbij,
vooral in een combinatiegroep, om te gaan met het principe van uitgestelde aandacht. In een
combinatiegroep worden kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aangeleerd. Daarmee
maken wij al vroeg een begin door in de kleutergroepen te werken met het stoplichtmodel en het
planbord. Naast gecombineerde lessen zijn er ook groepsgebonden lessen waarin wij proberen
steeds tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, onder andere door het werken in
niveaugroepen.
Om zowel de leerlingen als de leerkrachten tegemoet te komen wordt, waar nodig en indien mogelijk,
gebruik gemaakt van groepsverkleining en/of ondersteuning. Zodat we ieder kind zoveel mogelijk op
zijn/haar niveau kunnen begeleiden.
De inzet is afhankelijk van de formatie, de groepsgrootte, het niveau van de groep, de samenstelling,
enz. Jaarlijks wordt er een afweging gemaakt hoe de verdeling en inzet van leerkrachten zo optimaal
mogelijk is. Het uiteindelijke resultaat wordt gemeten in het dagelijkse leerlingenwerk, toetsen en het
leerlingvolgsysteem.
2.4.5 Kwaliteitszorg
Om onze kwaliteit aan onderwijs in stand te houden en te verbeteren, volgen we de kwaliteit
voortdurend. We zoeken een balans tussen een transparant volgsysteem, met duidelijke meetbare
doelen en evaluaties en een (te) grote administratieve last. Want ons hart ligt niet in de plannen,
maar bij de kinderen. Met belangstelling volgen we de onderwijskundige ontwikkelingen op dit
gebied. In ons schoolplan hebben we de onderwijskundige, personele, communicatieve en financiële
beleidsvoornemens beschreven ten aanzien van de leerlingen en leerkrachten, die tegelijkertijd onze
kwaliteitsverbetering inhouden voor de lange termijn (vier jaar). Om de kwaliteit van onze gehele
schoolorganisatie voor de toekomst te borgen, zijn wij begonnen met de invoering van het
kwaliteitsinstrument WMK-PO. Dit is een programma voor scholen dat inzicht en resultaten
weergeeft voor wat betreft de kwaliteitszorg, schoolontwikkeling, leerlingenresultaten,
ouderbetrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. In de komende jaren hopen we
dit instrument breder in te zetten.
2.4.6 De doelen van het onderwijs
De doelen van ons onderwijs worden aangegeven in ons school(werk)plan:
 Algemene, overkoepelende doelen.
Eén van de belangrijkste daarvan is, dat wij zodanig onderwijs willen geven, dat een kind een
ononderbroken ontwikkelingsproces doormaakt en in principe in acht jaren de school kan
doorlopen. Daarbij gaat het zowel om het verwerven van kennis als het verwerven van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.
 De kerndoelen.
Deze worden ons door de overheid gegeven. Wij maken gebruik van de erkende herziene
uitgave kerndoelen, welke onder redactie van VGS, Driestar Educatief en RMU tot stand is
gekomen.
 De schooleigen doelen.
Die zijn opgenomen in ons schoolplan, waar de kerndoelen te beperkt zijn. Zij overstijgen de
kerndoelen en functioneerden reeds voor de komst van de kerndoelen.
Tijdens de lessen dienen de gestelde doelen verwezenlijkt te worden.
Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig
klimaat. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Onder een goed
pedagogisch klimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen ieder kind rust, veiligheid en structuur
wordt geboden, gezag wordt uitgeoefend en geaccepteerd, leerkrachten rekening houden met de
eigen aard van ieder kind en leerlingen elkaar respectvol behandelen.
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2.4.7 Sociale veiligheid
Wij streven ernaar om een sociaal veilige school te zijn. Om dit te bereiken geven wij in alle
groepen sociale vaardigheidslessen aan de hand van een methode en hebben wij een
pestprotocol ontwikkeld waarin wij hebben omschreven hoe wij agressie en geweld en (digitaal)
pesten willen voorkomen en welke stappen wij ondernemen als er onverhoopt toch sprake is van
enige vorm van pesten. Daarnaast zijn er gedragsregels voor in de groep (klassenregels) en
binnen school (schoolregels) opgesteld.
In alle groepen wordt ook aandacht besteed aan de seksuele opvoeding. De ouders worden op de
hoogte gebracht als een onderwerp in de groep wordt behandeld. Wij zijn namelijk van mening dat
ouders de eerste verantwoordelijke zijn in de seksuele opvoeding van hun kind(eren).
In ons Pedagogisch Leerlingvolgsysteem ‘Zien !’ volgen wij, aan de hand van vragenlijsten, het
sociaal welbevinden van de leerlingen en hun betrokkenheid. De leerlingen zelf vullen ook een
vragenlijst in zodat wij beter in kunnen spelen op de behoeften van een leerling en van de groep
als zodanig.
2.4.8 Fysieke veiligheid
De school is ook verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van leerlingen. Op school hebben wij
een goedgekeurd ontruimingsplan. Elk schooljaar wordt tenminste één keer een
ontruimingsoefening gehouden. Er vindt met het team een evaluatie plaats. Op school hebben wij
voldoende blusmiddelen tot onze beschikking. Zes teamleden zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener
(BHV) en ook hebben wij twee EHBO-ers. Zij volgen de verplichte nascholing. Daarnaast hebben
wij een preventiemedewerker en een vrijwilliger met een opleiding voor de controle van de
brandmeldinstallatie. In de klaslokalen hebben wij geen gevaarlijke stoffen liggen en in de overige
ruimten, zoals magazijnen en de keuken, hebben wij zichtbaar aangegeven welke gevaarlijke
stoffen er eventueel aanwezig zijn. Schoolbreed wordt ook gewerkt met een ongevallenregistratie.
Het registreren van incidenten geeft ons een beter inzicht in onze veiligheidssituatie. De
speeltoestellen op ons schoolplein worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waar nodig
wordt meteen actie genomen.
2.4.9 De resultaten van het onderwijs
De school streeft ernaar elk kind de nodige aandacht te geven. Meestal is de normale aandacht die
een kind in de groep krijgt, voldoende. Soms is echter speciale aandacht nodig. Het is de taak van
de met name de leerkracht uit te zoeken waaraan dit ligt en hoe het kind het beste geholpen kan
worden. Daarvoor krijgen wij ondersteuning van onze schoolbegeleidingsdienst ‘Driestar Educatief,
Hulpverlening’.
Op onze school worden de vorderingen van de kinderen systematisch getoetst en bijgehouden.
Naast de toetsen die per vakgebied per hoofdstuk of blok worden afgenomen, worden ook CITOtoetsen afgenomen. We kunnen de scores van de leerlingen pas goed interpreteren door de
resultaten van een leerling te vergelijken met die van een grote groep leerlingen. Daarom zijn zowel
de toetsen van het leerlingvolgsysteem als de CITO-eindtoets landelijk genormeerd. De leerlingen
worden bij de Cito-toetsen op basis van behaalde resultaten ingedeeld in vijf niveaugroepen: A, B,
C, D, E.
Bij niveau A scoort de leerling goed tot zeer goed;
Bij niveau B scoort de leerling ruim voldoende tot goed;
Bij niveau C scoort de leerling matig tot voldoende;
Bij niveau D scoort de leerling zwak tot matig;
Bij niveau E scoort de leerling zwak tot zeer zwak.
2.4.10 CITO-eindtoets
Elk jaar nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de CITO-eindtoets. De resultaten van deze toets
worden in een teamvergadering besproken en waar nodig vloeien er concrete acties uit voort. In het
vermelden van de resultaten van ons onderwijs zijn wij enigszins terughoudend. Nadrukkelijk wijzen
wij u erop dat de CITO-eindtoets een betrekkelijke waarde heeft. De afname is een
‘momentopname’.
Zaken
als
inzet,
motivatie,
leerhouding,
bevolkingsgroep
en
persoonlijkheidsaspecten van het kind blijven bij deze toets buiten beschouwing maar zijn voor een
juiste keuze van het vervolgonderwijs uitermate belangrijk om meegenomen te worden. Resultaten
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van de ene school kunnen ook niet zomaar met die van een andere school worden vergeleken.
Hieronder treft u de percentages aan van de Cito-eindtoets over meerdere jaren.

2.4.11 Uitstroom
De leerlingen van groep 8 stromen aan het einde van het cursusjaar door naar het voortgezet
onderwijs. Een deel daarvan stroomt door naar De Nuborgh in Elburg. Een ander deel van de
leerlingen bezoekt na onze school de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen.
Hieronder vindt u de verschillende schooltypen en de percentages leerlingen die hiernaar
doorstromen.
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2.5

De samenstelling van het personeel

2.5.1 Het managementteam
Het komende schooljaar wordt de nieuwe managementstructuur ingevoerd. Teamleiders vormen
samen met de directie het MT.
2.5.2 De directie (omschrijving wijzigt met ingang van nieuwe structuur)
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de twee scholen van de ‘Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Christelijke Scholen te Doornspijk’, namelijk de Ds. Baxschool te Doornspijk
en de Mattanjaschool op de Hoge Enk. Bij hem ligt dan ook de eindverantwoordelijkheid voor de
totale schoolorganisatie en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Zo is hij
eindverantwoordelijk voor het proces van onderwijskundige, organisatorische en financiële
beleidsvorming. Ook het personeelsbeleid ligt bij de directeur.
Hij draagt zorg voor een adequate interne en externe communicatie. Zo worden leerkrachten en
ouders tijdig geïnformeerd en vertegenwoordigt hij de scholen naar buiten. De directeur is lid van
het managementteam en heeft geen lesgevende taken.
2.5.3 Locatieleider (omschrijving wijzigt met ingang van nieuwe structuur)
De locatieleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders (voor algemene zaken; bij leerling
specifieke vragen is de leerkracht het eerste aanspreekpunt) en de collega’s, m.u.v taken die
onder directe verantwoordelijkheid van de directeur vallen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor
een aantal taken en is voor die taken altijd het eerste aanspreekpunt. Te denken valt onder andere
aan het uitgeven van nieuwsbrieven en de schoolgids. Hij is binnen de school belast met
organisatorische aspecten, welke het functioneren van de school aangaan en verbeteren. Tevens
draagt hij zorg voor de onderwijsinhoudelijke voortgang en het toezicht op de dagelijkse gang van
zaken binnen de school in samenwerking met de directeur.
De locatieleider is lid van het managementteam en heeft naast een ambulante taak andere
(lesgevende) taken.
2.5.4

De groepsleerkrachten
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De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht
geeft vorm en inhoud aan het onderwijsprogramma, houdt de vorderingen bij, rapporteert intern aan
de directeur en/of de zorgcoördinator en onderhoudt de contacten met de ouders. Wij streven ernaar
alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan minimaal vier keer thuis te bezoeken. De leerkracht is het
eerste aanspreekpunt voor ouders als het om de leerlingen gaat.
In meerdere groepen op onze school geven twee leerkrachten les. Onderling maken de leerkrachten
die in één groep lesgeven, goede afspraken. Er wordt verder iedere dag genoteerd welke lesstof is
behandeld. Zo zorgen wij voor een goede overdracht en proberen wij verschil in pedagogische
aanpak te minimaliseren. Het streven van het bevoegd gezag is om niet meer dan twee leerkrachten
per groep te laten werken.
Verder houden de leerkrachten bij toerbeurt pleinwacht voor het begin van de schooltijden en in de
ochtendpauze. Wanneer de leerlingen naar huis gaan besteden wij zorg aan de veiligheid door het
houden van straatwacht.
2.5.5 Scholing en begeleiding leerkrachten
Ieder jaar kan de school intekenen op het begeleidingsaanbod van de schoolbegeleidingsdienst om
het onderwijssysteem te verbeteren.
Ook kunnen bij diverse instanties cursussen gevolgd worden om de persoonlijke vaardigheden van
leerkrachten te verbeteren. Te denken valt aan het CPS, AVS en Driestar-Educatief.,
In totaliteit wordt dit alles jaarlijks vastgelegd in een begeleidingsplan. We vinden het belangrijk dat
het Zwols Model, goed blijft functioneren. Dit wil zeggen dat de leerlingen gedifferentieerd en
zelfstandig onderwijs ontvangen. Woorden als effectieve instructie, pedagogisch klimaat, activerend
lesgeven, zelfstandig werken en coöperatief leren spelen hier een rol. Ieder jaar willen we ons
daarom verdiepen in een ander aspect van het Zwols model, waarbij we steeds een element naar
voren laten komen, waar op dat moment het meest behoefte aan is. Zo borgen we dat er op onze
school echt gewerkt wordt volgens het Zwols model.
Verder volg(d)en diverse leerkrachten nascholing die specifiek gericht is op hun groep. Ook kunnen
leerkrachten gebruik maken van collegiale consultatie.
2.5.6 Intern Begeleider (IB-er)
De internbegeleider (ook wel zorgcoördinator genoemd) draagt de zorg en de verantwoordelijkheid
voor de totale zorgverbreding.
Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school en coördineert deze. Dit houdt in dat
zij groepsbesprekingen houdt met leerkrachten, zorggesprekken met ouders voert, contacten legt,
coördineert en onderhoudt met externe instanties als schoolarts, logopediste,
schoolmaatschappelijk werkster en schoolbegeleidingsdienst, toetsresultaten bekijkt en bespreekt,
leerlingbesprekingen voor een teamvergadering voorbereidt, het beheer heeft over het
leerlingdossier en de zorgkast, diepgaander onderzoek verricht bij zorgen/problemen, enzovoorts.
De IB-er kan taken delegeren naar de remedial teacher (RT-er).
2.5.7 De remedial teacher (RT-er)
De remedial teacher geeft hulp aan de door de leerkrachten en/of IB-er aangewezen leerlingen. Dit
kan individuele hulp zijn maar ook wel hulp aan een klein groepje leerlingen.
De RT-er overlegt met de betreffende leerkracht en/of met de IB-er. Daarna stelt de leerkracht een
handelingsplan op. Hierin staat beschreven aan welk probleem wordt gewerkt, hoe dit gebeurt, welke
materialen daarbij worden ingezet en voor hoe lang. Deze plannen worden tussentijds geëvalueerd.
Naast RT buiten de groep, wordt er door de leerkracht zelf ook RT in de groep gegeven. De RT-er
geeft met name RT aan leerlingen met een eigen programma, aan rugzakleerlingen en aan
leeszwakke leerlingen. Uiteindelijk blijft de leerkracht verantwoordelijk voor de geboden hulp aan
zijn/haar leerlingen.
2.5.8 Informatie- en communicatietechnoloog (I.C.T.-er)
De i.c.t.-er coördineert de zaken omtrent het computergebruik. Dit betreft zo mogelijk installatie,
onderhoud, programmatuur evenals hulp aan en contacten met de leerkrachten.
We investeren flink in het up to date houden van alle computers, zodat zelfs een grote
combinatiegroep met 35 leerlingen tegelijk in het computerlokaal aan het werk kan. Verder heeft
elke leerkracht een computer op het bureau zodat gegevens meteen verwerkt kunnen worden .

22

Schoolgids 2020 - 2021

Sinds 2014 kunnen we ook gebruik maken van een stabiel draadloos netwerk en zijn we overgestapt
naar de nieuwe veilige netwerkomgeving ‘DeKlas.nu3’. Komend schooljaar ontwikkelen we een
nieuwe ICT-visie, waarbij de server uit de school zal verdwijnen en er nagedacht wordt over
vervangen van methodes.
De computer gebruiken wij binnen onze school onderwijsondersteunend. Vanaf groep 3 zetten we
het programma Basisbits in om te werken aan computervaardigheden. Bovendien leren kinderen
om te gaan met verschillende mogelijkheden van de computer, zoals werkstukjes maken en het
gebruiken van Power Point voor het maken van een presentatie. Ook leren ze om te gaan met
gefilterd internet. Bij steeds meer vakken wordt gebruik gemaakt van extra computerprogramma’s
die het onderwijs ondersteunen. In de nieuwe lesmethoden worden computers en het digibord
steeds meer geïntegreerd. Vanaf groep 2 t/m 8 kan het digibord ingezet worden, zodat de
leerkrachten gebruik kunnen maken van de vele mogelijkheden, die zo’n bord ons biedt. Omdat ook
de andere groepen regelmatig gebruik willen maken van een digibord is er een verrijdbaar digibord
aangeschaft.
2.5.9 Secretaresse
De secretaresse verricht 1 1/2 dag administratieve werkzaamheden en ondersteunt de directie.
2.5.10 Onderwijsassistentes (OA-er)
Eén OA-er geeft twee morgens leiding aan de Voorschoolse Opvang.
Drie parttime OA-ers doet RT-werkzaamheden en ondersteuning werkdrukverlichting.
De andere OA-er werkt helemaal als ondersteuning in groep 1 / 2.
2.5.11 Interieurverzorgsters
Twee schoolschoonmaaksters zorgen dagelijks dat de school schoon en fris blijft.
2.5.12 Conciërge
Eén dagdeel in de week is er een conciërge op school die diverse werkzaamheden verricht.
3

3.1

DE ZORG VOOR KINDEREN

Passend onderwijs

3.1.1 Algemeen
Met ingang van 1 augustus 2014 heeft Passend onderwijs zijn intrede gedaan binnen de school.
Voor alle kinderen moet er goed onderwijs zijn, en zo nodig ook goede zorg. Onze school is
verbonden aan een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband Passend onderwijs met de
naam Berséba. Binnen dit verband wordt samengewerkt aan de ondersteuning van zorgleerlingen.
We zijn één van de 39 aangesloten scholen van de regio Noordoost.
3.1.2 Berséba
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de
ontwikkelbehoeften van kinderen. Om dit vorm te geven werkt de
school vanuit de uitgangspunten van HandelingsGericht Werken
(HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra
ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken
naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft.
Heel vaak kan begeleiding door de school zelf georganiseerd en gegeven worden. Soms kunnen we
als school niet voldoende begeleiding bieden. Om er dan toch voor te zorgen, dat een leerling of op
onze school of op een andere school de juiste begeleiding voor zijn ontwikkeling krijgt, is onze school
aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische basisscholen en speciale
scholen. Alle reformatorische scholen in Nederland zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Met
elkaar hebben die scholen de opdracht voor alle leerlingen een passende onderwijsplaats te vinden.
Het samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s. Onze school ligt in de regio Noordoost.
Vanaf het moment dat de school het nodig vindt om uw kind apart te bespreken, zult u als ouders bij
het verdere traject betrokken worden. Eén van de uitgangspunten van HGW is, dat we de begeleiding
vorm willen geven in nauwe samenwerking met de ouders.
Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van
de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern
begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern
begeleider.
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Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider van
school en de orthopedagoog en/of de schoolbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst. Als de
situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam
besproken worden. Soms is de situatie zo complex, dat in het ondersteuningsteam ook iemand van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (schoolmaatschappelijk werk) aanwezig zal zijn. In het
ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke begeleiding een leerling
nodig heeft en waar dit het beste plaats kan vinden.
Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter
is om naar een speciale school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een
toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de school bij het Loket van de regio
Noordoost. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling
geplaatst worden op het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.
Bij dit Loket kan de school ook een extra ondersteuningsbudget aanvragen. Dit betreft vooral leerlingen
die zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn. Het ondersteuningsteam
van de school besluit samen met de ouders om zo’n budget aan te vragen.
Bij het zorgloket van de regio Noordoost kan de school ook advies vragen, wanneer zij er zelf niet
uitkomt. Ook ouders kunnen bij het Loket advies vragen of informatie inwinnen.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats
is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw
kind te zoeken.
Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband
Berséba en de regio Noordoost.
Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school verplicht is
om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of ingeschreven
leerling. De school onderzoekt samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften een
leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. Als op grond van objectieve
argumenten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om samen met de
ouders een passende plaats op een andere school te zoeken.
Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften
van kinderen. De school heeft een schoolondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op
de website van de school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de
begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze
school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de
uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind
extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft,
maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en
andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
Het Loket van Berséba regio Noordoost
Het loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school kan advies
vragen in allerlei situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te maken hebben. Ouders
mogen ook zelf contact opnemen met het Loket, als zij advies of informatie willen.
School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een extra ondersteuningsarrangement
om kinderen met specifieke ondersteuningsvragen (bijv. rondom zeer moeilijk leren, een
lichamelijk handicap of langdurig ziekte, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de
basisschool extra begeleiding te geven.
Soms komt het ondersteuningsteam tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een
leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt de school samen
met de ouders bij het Loket van Berséba regio Noordoost een toelaatbaarheidsverklaring voor
zo’n school aan. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de
leerling aangemeld worden bij een speciale (basis)school.
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Ouderbetrokkenheid
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de
ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als
hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school,
maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de
ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk dit
soms kan zijn, maar in het belang uw kind is dit wel nodig.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn
plaats is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als
school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons
als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het Loket wenden. Graag wordt
de school hiervan door u op de hoogte gesteld.
Contactgegevens Loket Noordoost
De zorgmakelaar van het Loket in regio Noordoost is Gerriët van Dam. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 06-44152402 of per e-mail G.vanDam@berseba.nl
Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband
Berséba en de regio Noordoost https://www.berseba.nl/regios/noordoost/ .
Onderzoeken
Zoals al gezegd is, is het uitgangspunt bij passend onderwijs niet wat het kind heeft, maar wat het
kind nodig heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind heeft’ niet altijd noodzakelijk is
om tot een goed aanbod voor een leerling te komen.
Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt is
dat we hierin graag samen met de ouders optrekken. Het formuleren van een gezamenlijke
onderzoeksvraag is belangrijk om ook samen het gesprek over de leerling verder te voeren. We
hechten er waarde aan, dat in een verslag van een onderzoek niet wordt geconcludeerd welke
vorm van onderwijs de leerling nodig heeft, maar vooral welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat
is de kern van passend onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid met u bespreken,
wat de mogelijkheden voor ondersteuning bij ons op school zijn.
Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te nemen voor een
onderzoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben om dit wel te doen. We
stellen het op prijs dat u dit dan aan ons doorgeeft met de redenen waarom u deze stap neemt.
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove
kinderen en kinderen met taal-spraakproblemen op onze school een plaats te geven. Voor hen is
ook extra ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning valt echter niet onder de bevoegdheid
van het samenwerkingsverband. De intern begeleider weet op welke manier die extra
ondersteuning wèl beschikbaar kan komen.
3.1.3 Leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen)
Vanaf 1 augustus 2014 zijn de zogenaamde rugzakken afgeschaft, omdat dit systeem het labelen
van kinderen stimuleerde. Daarbij werd te veel uitgegaan van wat het kind allemaal niet kan. De
inzet van passend onderwijs is, dat wordt uitgegaan van wat een kind wel kan en wat er voor nodig
is om het onderwijs aan het kind vorm te geven. Wat kan het kind leren en welke ondersteuning is
daarbij nodig? Zo komt het accent te liggen op wat het kind wel kan en hoe het mee kan doen.
Er blijft wel geld beschikbaar om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning te geven. Er
wordt niet bezuinigd. Zowel de school zelf als het samenwerkingsverband ontvangt middelen van
het rijk. De scholen binnen samenwerkingsverband Berséba bepalen samen hoe het geld dat het
samenwerkingsverband ontvangt, onderling wordt verdeeld voor de extra ondersteuning die
kinderen nodig hebben in het regulier en speciaal (basis)onderwijs.
3.1.4 Blinde of slechtziende en dove of slechthorende kinderen
Het onderwijs voor blinde of slechtziende en dove of slechthorende kinderen valt niet onder passend
onderwijs. Op onze school is wel ervaring aanwezig voor leerlingen met een dergelijke beperking.
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Ook in de toekomst zal de school zich inspannen om deze kinderen een plaats te geven op de
basisschool of een speciale school binnen Berséba. Het geld voor de ondersteuning van deze
leerlingen komt dan bij de instellingen vandaan die deskundigheid hebben om zulke leerlingen te
begeleiden. Berséba maakt met deze instellingen afspraken.
3.1.5 Dyslexie
Dyslexie betekent dat iemand ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het
lezen en/of de spelling heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos
en vlot leren lezen en spellen. In het basisonderwijs moet een leerling aan de volgende voorwaarden
voldoen om voor een dyslexieverklaring in aanmerking te komen:
- Een leerling behaalt bij drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten van CITO een E-score bij lezen
en/of spelling.
- Al die tijd is er in de tussenliggende maanden drie keer in de week met een leerling geoefend
volgens een bepaalde methodiek.
Als aan deze twee eisen wordt voldaan, kan een dyslexieonderzoek worden gestart. Als een kind
dus niet aan deze eisen voldoet, zullen wij (zonder verklaring) dezelfde hulp geven als met
verklaring!
Het komt weleens voor dat in het voortgezet onderwijs dyslexie geconstateerd wordt bij een oudleerling van onze school, terwijl wij voor deze leerling geen dyslexieonderzoek hebben laten
uitvoeren.
Wij begrijpen dat dat bij ouders vraagtekens kan oproepen. Hoe zit het precies?
In klas 1 van het VO is er een screening volgens het landelijk dyslexieprotocol voortgezet onderwijs,
waaraan alle leerlingen moeten meedoen. Deze screening is gericht op de vakgebieden lezen en
spelling. Deze leerlingen worden een half jaar geholpen. Deze hulp richt zich op spelling of lezen, al
naar gelang de uitslag van de signaleringstest. Vervolgens krijgen ze wel of geen dyslexieverklaring.
Hoe komt het dat een oud-leerling van onze school in het voortgezet onderwijs soms wel een
dyslexieverklaring krijgt? Dit kan de volgende redenen hebben:
 De leerling heeft zijn “handicap” in het basisonderwijs kunnen compenseren. Dit kan
bijvoorbeeld door een hoge intelligentie of doordat hij/zij zichzelf bepaalde strategieën heeft
aangeleerd.
 De leerling loopt in het VO vast door de lange en moeilijke teksten of bij het leren van de diverse
talen: Engels, Duits en Frans.
 De leerling loopt vast door het abstracte niveau in het voortgezet onderwijs.
Wat kunt u met deze informatie?
Wanneer uw kind 3x achter elkaar een E-score heeft behaald voor lezen en/of spelling zal de school
zeker een dyslexieonderzoek uit laten voeren. Wij zijn echter gebonden aan het officiële
dyslexieprotocol voor basisscholen, dat gecertificeerd is. Daarvan mogen wij niet afwijken. Wij hopen
op uw begrip dat wij het onderzoek niet uit kunnen laten voeren als een leerling niet aan de eisen
voldoet. Mocht u toch besluiten dat een onderzoek gewenst is, dan kunt u zich richten tot één van
de particuliere onderzoeksbureaus.

3.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

3.2.1 Algemeen
Het is onze bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, die op onze school zitten, hun hele
basisschoolloopbaan kunnen blijven. Naar school gaan in je eigen buurt/dorp/omgeving en na
schooltijd spelen met andere kinderen, vinden wij belangrijk. Ons doel is om verwijzing naar het
speciaal onderwijs, over langere termijn, zo laag mogelijk te houden.
Van alle kinderen op school wordt een leerling-dossier aangelegd, waarin met name de kind
kenmerken (bijvoorbeeld; werkhouding, concentratie en omgang), hulpplannen, toetsgegevens en
gegevens van externe instanties (bijvoorbeeld van de vorige school, logopedist, schoolarts en
schoolbegeleidingsdienst) voorkomen. Deze gegevens zijn eventueel op school ter inzage voor de
ouders.
3.2.2 Het dagelijkse leerlingenwerk
Het dagelijkse leerlingenwerk betreft zowel mondelinge als schriftelijke verwerkingen, evenals de
plak-, knip-, teken- en andere werkjes. Het schriftelijke werk wordt in de regel nagekeken en becijferd
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door de leerkracht. Maar ook het andere leerlingenwerk kan beoordeeld worden. Sommige
methodes geven methodegebonden toetsen. De registratie van de beoordelingen vindt plaats in ons
leerlingvolgsysteem of in de groepsmap.
3.2.3 Leerling- en onderwijsvolgsysteem
Mede om problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren, heeft onze school een zogenaamd
leerlingvolgsysteem. De vorderingen van de individuele leerlingen worden over langere termijn
(groep 1 tot en met 8) via dit systeem bijgehouden. Het helpt de leerkrachten bij het voortdurend in
de gaten houden van de ontwikkeling, de leerprestaties en het gedrag van leerlingen. Al vanaf groep
1 hanteren wij het leerlingvolgsysteem omdat wij vroegtijdige signalering op een bepaald gebied erg
belangrijk vinden. Vervolgens kunnen wij doelgericht aan de slag gaan.
In groep 1 en 2 bestaat het leerlingvolgsysteem uit een toets voor taal en een toets voor rekenen
(‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen’). In groep 2 worden ook de citotoetsen kleur en lichaamsdelen en
beginnende geletterdheid afgenomen.
M.i.v. het nieuwe schooljaar maken gebruik van een nieuw observatieinstrument: Het pakket Leeren ontwikkelingslijnen jonge kind is speciaal bedoeld voor het plannen van het onderwijs en het
volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen in groep 1 en 2.
Het lijkt veel op het observatiesysteem KIJK!, wat we al gebruikten, maar omdat dit ook in hetzelfde
LVS Parnassys wordt bijgehouden, krijgen we een duidelijker ontwikkeling van groep 1 t/m 8. De
leerkrachten observeren de leerlingen in de basale ontwikkelingsbehoefte, speel- en werkgedrag,
spraak- en denkontwikkeling, wereldoriëntatie, symboolherkenning, motorische en zintuiglijke
ontwikkeling. Hierbij geeft de leerkracht aan welke vaardigheden een kind al eigen heeft gemaakt.
Vervolgens kan er een overzicht worden opgevraagd, waarbij wordt aangegeven of een leerling
boven, onder of op het gemiddelde zit wat bij deze leeftijd past.
Vanaf groep 3 worden verschillende toetsen afgenomen om de voortgang van de leerlingen vast te
stellen. Op dit moment gebruiken we de Cito-toetsen van begrijpend lezen, spelling, woordenschat,
studievaardigheden en rekenen en wiskunde. Daarnaast is er voor groep 6 tot en met 8 een toets
wereldoriëntatie. De leerkrachten van groep 7 en 8 nemen daarnaast een toets Engels bij hun
leerlingen af. Van al deze onderdelen worden groepsoverzichten en schooloverzichten gemaakt.
Ook is het mogelijk een individueel toetsoverzicht uit te draaien.
De toetsen van het LOVS zijn methode-onafhankelijk en worden landelijk gebruikt. De regels voor
afname, correctie en beoordeling zijn dan ook hetzelfde voor alle scholen. Zodoende krijgt men
objectieve informatie over het niveau van de leerling in relatie tot het landelijk gemiddelde. Bij het
inspectiebezoek van 2014 is de conclusie dat de schoolprestaties, de organisatie, de kwaliteitszorg
en ons zorgsysteem in grote lijnen voldoende zijn.
3.2.4 Pedagogisch Leerling Volgsysteem
Naast het LOVS gebruiken wij ook het Pedagogisch Leerlingvolgsysteem (PLVS) ‘Zien’. Dit PLVS
biedt ons, met behulp van de computer, een snel inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van
onze leerlingen, zowel op groeps-, als op individueel niveau. Via dit computerprogramma krijgen wij
concrete handelingssuggesties aangeboden. Daarnaast kunnen wij in ‘Zien’ informatie opzoeken
over sociaal-emotionele problematieken en ontwikkelingen. De leerlingen zelf vullen ook een
vragenlijst in via dit computerprogramma. Zo krijgen wij inzicht in o.a. het welbevinden van de
leerling. Daarnaast vult elke leerling één keer per jaar het sociogram is zodat de leerkracht inzicht
krijgt in de onderlinge relaties in de klas.
3.2.5

Rapport

Elk kind ontvangt vanaf groep 2 driemaal per jaar een rapport. In November en maart krijgt uw kind
het rapport mee naar huis, waarna u in de gelegenheid gesteld wordt om o.a. over deze resultaten
met de leerkracht te spreken. Voor de zomervakantie krijgt uw kind ook het rapport mee. Mochten
wij daarbij nog wat met u willen delen, dan nemen we zelf contact met u op. Natuurlijk mag u altijd
zelf het contact zoeken om iets belangrijks met de leerkrachten te delen.
Groep 1 (incl. de najaarskinderen*) krijgt twee rapporten: het voorjaars- en het zomerrapport. Nieuwe
kleuters krijgen nog niet direct een schriftelijk rapport, omdat we pas een rapport willen meegeven,
als we zeker weten, dat dit klopt met de ontwikkeling van het kind. Daarom krijgen ook groep 1instroom leerlingen nog geen rapport. Wel krijgen zij aan het eind van het schooljaar een kaart met
een verhaaltje.
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* kinderen die in september, oktober, november 4 jaar worden krijgen ook 2 rapporten omdat de mogelijkheid
er is dat zij door stromen naar groep 2.

3.2.6

Overgaan of zittenblijven

Sommige leerlingen hebben extra leertijd nodig omdat ze meer instructie, oefening en/of herhaling
nodig hebben of omdat ze een leerstoornis of gedragsprobleem hebben. Belangrijk is het werken
aan een goede basis in de eerste jaren van de basisschool. Zittenblijven mag als het functioneel
zittenblijven is. Hoe komt de beslissing tot overgaan of zittenblijven tot stand?
1. De feitelijke stand van zaken aangaande een leerling wordt weergegeven door de beoordeling
van het dagelijks werk in de groep en het LOVS.
2. Bepaald wordt hoe groot de vorderingen of de achterstanden zijn. Kan het kind daarmee naar
de volgende groep?
3. Tijdens de leerling-besprekingen en in de personeelsvergadering komen de argumenten vóór
en tégen overgaan aan de orde. Die betreffen niet alleen de onderwijskundige vorderingen,
maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en externe factoren; zoals
informatie van de ouders.
4. Soms gaat een kind met een bepaalde achterstand toch (eventueel voorwaardelijk) over. Dan
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop hulp geboden wordt.
5. Centraal in dit geheel staat steeds de vraag: "Wat is het beste voor de leerling”?
Wij proberen voor elk kind de juiste beslissing te nemen.
Aangaande overgaan of zittenblijven worden de ouders geregeld geïnformeerd over de stand van
zaken. Wij kennen de volgende momenten:
1. Met name bij het tweede rapport kunnen door de leerkracht vaak al duidelijke indicaties gegeven
worden wanneer een kind mogelijk blijft zitten.
2. In de tussenliggende maanden heeft de leerkracht contact met ouders over hoe de vorderingen
zijn.
3. De uiteindelijke beslissing tot overgaan of zitten blijven wordt genomen tijdens de
overgangsvergadering, ongeveer één maand voor het einde van het schooljaar.
Het is gewenst, dat ouders tijdig op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken. Zie de drie
genoemde momenten. Dat lukt soms niet, want het is mogelijk dat kinderen juist in de laatste
maanden van het schooljaar wat achterblijven. Ook kan het zijn, dat er gewacht moet worden op de
uitslag van nader onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst.
Ouders kunnen en mogen hun visie op hun kind ook aan de leerkracht geven maar de
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid aangaande overgaan of zittenblijven ligt, volgens
de Wet op het Primair onderwijs, bij de school en niet bij de ouders of de inspectie. Het besluit van
de school is bindend, maar we streven ernaar dat het door iedereen gedragen kan worden.
3.2.7 Overgang bij kleuters
De afweging of het verstandig is een kind wel of niet versneld door de kleuterperiode te laten gaan,
wordt wel overwogen gemaakt. Wij kijken daarbij met name naar de zogenoemde jonge kinderen
(bijvoorbeeld kinderen die in september jarig zijn) en najaarskinderen (kinderen die in oktober,
november en december jarig zijn). Wij maken gebruik van observaties, Cito-toetsen en dergelijke.
Ook volgen we de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen goed om een
juiste inschatting te kunnen geven van het onderwijs dat nodig is. Een eventuele doorstroming
naar een volgende groep of verlenging van de kleuterperiode wordt per leerling afgewogen en in
overleg met de ouders besproken.

3.3

Overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Al aan het begin van het schooljaar (tijdens de informatieavond) worden de ouders van de
toekomstige schoolverlaters geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de
aanmeldingsprocedure, open dagen etc. voor het voortgezet onderwijs. Een goed verloop van deze
belangrijke overstap is veel waard. Daarom wordt hier de procedure alvast kort uitgelegd:
3.3.1 Wens ouders
Op de tien-minutenavond bij het eerste rapport (november/ december) vraagt de leerkracht uw
aanmeldingswens.
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Als ouders weegt u daarvoor de capaciteiten en interesses van uw kind tegen elkaar af. Zo komt u
tot een voorlopig antwoord op de volgende vragen: Welk schoolniveau (lwoo, vmbo, mavo, havo,
vwo) en welke school. Ook kunt u informeren naar de mening van de leerkracht.
3.3.2 Informatie van scholen voor voortgezet onderwijs
Om te weten hoe een school voor voortgezet onderwijs principieel en onderwijskundig is, hebt u
informatie nodig. Die informatie wordt meestal in januari/februari door de basisscholen verstrekt. U
ontvangt voorlichtingsmateriaal met de data van de open avonden en dergelijke, waarop u zelf met
uw kind de scholen kunt bezoeken.
3.3.3 Contacten ouders en school
Naast de genoemde informatiestromen blijft er altijd de mogelijkheid tot het stellen van vragen of
tussentijdse gesprekken met de leerkracht.
3.3.4 Entree-toets
In groep 7 nemen we de Entree-toets van Cito af, zodat op tijd duidelijk wordt waar we de komende
tijd extra aandacht aan kunnen geven. Cito maakt hier ook een raport van: Het rapport Vooruitblik is
geen schooladvies. In het rapport Vooruitblik van de Entreetoets kan de leerkracht zien welk
brugklastype het best bij uw kind past op basis van de score op de Entreetoets groep 7. Het rapport
Vooruitblik is bedoeld voor de leerkracht. Het kan een hulpmiddel zijn bij het geven van een
schooladvies. Het advies van de leerkracht blijft het belangrijkst. De leerkracht kent de leerling
immers het best.
3.3.5 Overleg schoolkeuze
De leerkracht van groep 8 nodigt u als ouders uit om voor een gesprek naar school te komen. Hier
volgt een bespreking van de schoolkeuze door de ouders, het advies van de school. Het
schooladvies achten wij ‘zwaarder’ dan de toetsuitslag (momentopname), hoewel sommige
voortgezet onderwijsscholen toch duidelijk minimale scores eisen.
Met u, als ouders, willen wij, in het belang van uw kind, van gedachten wisselen. Fijn is het als wij
met elkaar op één lijn zitten of komen.
3.3.6 Schooladvies
Voordat de landelijke Cito-eindtoets is afgenomen, beziet de leerkracht van groep 8 welke opleiding
zij voor uw kind het meest geschikt acht. Dit gebeurt naar aanleiding van de schoolloopbaan
(bijvoorbeeld leerlingvolgsysteem) van uw kind tot en met groep 8. Met name wordt gelet op de
prestaties en persoonlijkheidsaspecten zoals: zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, werkhouding,
ijver, en dergelijke. Op grond daarvan formuleert zij een schooladvies.
3.3.7 De aanmelding
Bij welke school en voor welk niveau wordt uw kind aangemeld? Dat bepalen uiteindelijk de ouders.
Zij vullen de aanmeldingsformulieren in en geven deze door aan school. De school verzendt de
formulieren, samen met de schooladviezen en de tussentijdse cito-uitslagen.
3.3.8 Cito-eindtoets
De Cito-eindtoets die in april wordt afgenomen geeft in het algemeen
een vrij betrouwbare uitslag met betrekking tot de mogelijkheden
van de leerling aangaande informatieverwerking (waaronder begrijpend en
studerend lezen), taal, rekenen en wereldoriëntatie. De uitslag komt na ongeveer
een maand via de basisschool naar de ouders.
De minister heeft vastgelegd, dat een hogere score wel mag leiden tot een hoger
niveau onderwijs, maar een lagere score leidt niet tot een lager niveau.
Het is echter aan het voortgezet onderwijs om te bepalen of zij wel of niet afwijken van het advies
van school n.a.v. de cito-uitslag.
3.3.9 De toelating
De school waarvoor u uw kind heeft aangemeld, vergelijkt de schoolkeuze van de ouders met het
schooladvies en de toetsuitslag. Wanneer deze zaken overeenstemmen wordt uw kind doorgaans
toegelaten.
Bij een lager schooladvies en/of mindere toetsuitslagen neemt men contact op met onze school. Wij
bespreken dan met elkaar uw kind. Het is mogelijk, dat uw kind opgeroepen wordt voor een test.
Uiteindelijk beslist de school voor voortgezet onderwijs of uw kind wordt toegelaten.
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De berichtgeving daaromtrent vindt uiterlijk in de maand juni plaats. Alternatieven zijn dan nog de
plaatsing op een ander niveau of aanmelding bij een andere school.
Wij hopen dat één en ander in goede harmonie mag verlopen en dat uw kind op een school geplaatst
wordt, waar hij of zij het best op zijn of haar plaats is.
4

DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

4.1

De inhoud van ons onderwijs per vak(gebied)

4.1.1 Bijbelonderwijs
Bijbelonderwijs is op onze school het voornaamste vak dat de kinderen ontvangen. Tijdens de
Bijbellessen wordt uit Gods Woord verteld of wordt (met name in de hoogste groepen) regelmatig in
de Bijbel gelezen. Als christelijke school openen en sluiten wij iedere schooltijd met (psalm)gezang
en gebed. Op verschillende manieren wordt hieraan inhoud gegeven. Allereerst is het belangrijk dat
de kinderen in de loop van de jaren op school uit alle psalmen en uit de ‘enige gezangen’ achter de
psalmen één of meer verzen leren, ook in verband met de melodie. Daarvan hebben zij hun hele
leven profijt. Daarnaast leren de kinderen vanaf groep 5 uit de methode ‘Namen en Feiten’.
Op maandag wordt de geleerde psalm of catechismusvraag overhoord en aangeleerd. Op dinsdag,
woensdag en donderdag worden de geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Op vrijdag worden de
vertellingen verwerkt op het niveau van de groep. De groepen 7 en 8 hebben op vrijdagmorgen ook
kerk- en zendingsgeschiedenis.
4.1.2 Basisvaardigheden
Onder basisvaardigheden verstaan wij (technisch en begrijpend) lezen, schrijven, taal en rekenen.
 Het leesonderwijs begint in groep 3, hoewel er in groep 1 en 2 al met de voorbereiding van het
leesonderwijs wordt begonnen. In groep 3 wordt de methode “Lijn 3” gebruikt. Dit is een
taalmethode die kinderen al snel laat ervaren dat lezen leuk en handig is. Zo worden bewust
onderwerpen over natuur en omgeving in de methode opgepakt.
 In groep 4 t/m 8 werken we met de methode Taal actief. Deze methode is met het oog op
bepaalde contexten en plaatjes aangepast voor het christelijk onderwijs..
 Voor begrijpend lezen werken we met de methode News to learn!. De methode is bestemd voor
groep 5 – 8 van de basisschool. De methode biedt scholen wekelijks frisse en afwisselende
teksten, beeldmateriaal en geluidsfragmenten. Samenwerking met de Erdee Media Groep staat
garant voor actuele en inhoudelijke kwaliteit van het lesmateriaal. Door systematisch gebruik te
maken van beproefde leesstrategieën ontwikkelen kinderen zich tot adequate lezers. Echt uniek
is de integratie van mediaopvoeding. Na een periode actief bezig te zijn geweest met begrijpend
lezen, gaan de leerlingen aan het werk met mediawijsheid competenties. Aansprekende
mediaonderwerpen zetten de kinderen aan het denken over de impact van media, het eigen
mediagedrag en hoe verstandig om te gaan met media. News2Learn is meer dan een methode.
Zowel bij begrijpend lezen als bij mediaopvoeding kunnen ouders met de kinderen ‘meekijken’.
Zo zijn ze op de hoogte van waar de kinderen mee bezig zijn en is er gelegenheid om over
onderwerpen door te spreken. Bij de mediaonderwerpen wordt een speciale database met
achtergrond en adviezen ontwikkeld. Zo wordt lesgeven, samen opvoeden!
 Op verzoek zijn er nu ook al leeslessen voor groep 4 ontwikkeld. Hier maken we op school ook
gebruik van
 Het schrijfonderwijs begint ook in groep 3, al wordt in groep 2 voorbereidende schrijfoefeningen
gedaan. De leerkracht van groep 3 biedt de letters in dezelfde volgorde aan, zoals ze ook in de
taalmethode worden aangeleerd. In groep 4 en verder wordt het schrijfonderwijs voortgezet. Wij
gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode ‘Schrijffontein’. Het is belangrijk dat de leerlingen een
verzorgd handschrift hebben.
 Voor het rekenonderwijs gebruiken wij de methode ‘Wereld in Getallen’. Het is een realistische
rekenmethode. Dat houdt o.a. in dat leerlingen rekenproblemen die in het dagelijks leven
voorkomen, leren oplossen. De methode is met het oog op bepaalde contexten en plaatjes
aangepast voor het christelijk onderwijs.
4.1.3

Wereldoriënterende vakken
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Met wereldoriënterende vakken bedoelen wij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
verkeer. In groep 1 t/m 3 worden deze vakken niet afzonderlijk gegeven (met uitzondering van natuur
en verkeer in groep 3) maar geïntegreerd. Dat wil zeggen dat bij een bepaald project/thema
aardrijkskunde en natuur aan de orde komen terwijl bij een ander thema bijvoorbeeld aspecten uit
de geschiedenis en het verkeer aan de orde komen.
 Vanaf groep 3 gebruiken we voor verkeer de methode “Veilig door het verkeer” Het theoretische
verkeersexamen voor groep 7 wordt in de regel in april in school afgenomen. Het praktische
examen vindt in de regel in april/mei in Elburg plaats. Wanneer de leerlingen geslaagd zijn,
ontvangen zij een diploma.
 Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode “de Blauwe planeet”.
 Vanaf groep 5 gebruiken we voor geschiedenis de methode “Venster op Nederland”. Deze
methode is speciaal ontwikkeld voor het christelijk onderwijs. Zodat de kinderen de geschiedenis
leren zien in het perspectief, dat God regeert. Zijn Koninkrijk komt, door alle zorgen en moeiten
heen.
 In de groepen 3, 4 gebruiken we voor natuur nog de methode “Natuurlijk”.
 In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Wondering the World. Dit is een eigentijdse
christelijke natuur- en techniek methode. Op speelse wijze ontdekken kinderen de rijkdom van de
natuur en leren hoe natuurlijke principes de basis vormen voor techniek. Wat is het mooi om je
zo samen te verwonderen over de wijsheid van onze Schepper.
4.1.4 Expressieactiviteiten
Deze omvatten muziek, tekenen en handvaardigheid en worden vanaf
groep 1 aangeboden. Het vak handvaardigheid wordt in de bovenbouw
gesplitst in handwerken voor de meisjes en handvaardigheid voor de
jongens, waarbij er ieder jaar een periode van zes weken wordt
gewisseld tussen de jongens en de meisjes.
Voor het algemene muziekonderwijs gebruiken we de methode ‘Meer
met muziek’. Naast muziekleer en algemene liedjes worden ook
wekelijks geestelijke liederen aangeleerd.
4.1.5 Burgerschapskunde
In het kader van bevordering van de integratie van onze multiculturele samenleving, schenken wij
aandacht aan burgerschapskunde. Wanneer wij op onze school onze leerlingen proberen te vormen
tot burgerschap, doen wij dat vanuit de visie dat de overheid geroepen is de samenleving te regeren
overeenkomstig de normen die God in Zijn Woord heeft gegeven. De op Gods woord geënte vorming
tot christelijk burgerschap is de meest juiste voorbereiding om als burger op een betrokken en
samenbindende wijze in onze multiculturele Nederlandse samenleving te kunnen functioneren. In
het kader van deze vorming houden wij de leerlingen de uniciteit van het christelijk geloof voor.
Kennisname van andere godsdiensten is in het kader van de vorming van burgerschap niet alleen
van belang om het gedrag van onze medeburgers te kunnen begrijpen maar ook van belang om de
uniciteit van het christelijk geloof beter te kunnen vaststellen. Vanwege deze uniciteit van het
christendom is er bij de kennisoverdracht met betrekking tot geestelijke stromingen geen sprake van
neutraliteit. Wel wordt er gestreefd naar een objectieve weergave. De principiële afwijzing van de
ideeën van de verschillende stromingen, ontslaat ons niet om de aanhangers van deze denkbeelden,
met burgerlijk respect tegemoet te treden. De leerkrachten dienen in dit verband alert te zijn op
signalen die wijzen op discriminatie. In het kader van het hierboven geschetste onderwijs, richten wij
ons op de aspecten kennis, vaardigheden en houding. Deze komen geïntegreerd aan de orde in
verschillende leergebieden.
4.1.6 Bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding
Het doel van bewegingsonderwijs is om leerlingen te leren om zelfstandig en gezamenlijk een
bewegingsactiviteit op gang te brengen en te houden. Tijdens gymlessen wordt ook geleerd rekening
te houden met elkaar. Daarnaast is het van belang dat leerlingen plezier hebben in de lessen
bewegingsonderwijs. De lessen worden in groep 3 t/m 8 gegeven aan de hand van de methode
Bewegen samen regelen.
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In groep 1 en 2 wordt bewegingsonderwijs gegeven in het speellokaal van onze school. Spelen in
dit lokaal mag vanwege de vloer alleen met gymschoenen. Het is gewenst dat dit gymschoenen zijn
zonder veters.
In de groepen 3 tot en met 8 ontvangen de kinderen per week een blokuur (1.30 u) gymles omdat
er anders te veel tijd verloren gaat met reizen. De leerlingen krijgen les van hun eigen
groepsleerkracht met gymbevoegdheid of van juf Mulder. De leerlingen van deze groepen hebben
op vaste dagen, gymnastiek in sporthal MFC Aperloo in ’t Harde. Vervoer van groep 3 t/m 6
woensdagochtend vindt per bus plaats. Groep 7 en 8 gaan op maandagmorgen op de fiets naar
dezelfde zaal. De gymkleding moet meegegeven worden in een tas en iedere keer meegenomen
worden naar huis om gewassen te worden... Al jaren hebben de kinderen van onze school geen
schoolzwemmen meer. De reden is dat de Gemeente Elburg de kosten niet meer vergoedt.
4.1.7 Engels
Het vak Engels hebben wij als een schoolbreed hoofdvak ingevoerd. Dat betekent dat leerlingen in
groep 1 t/m 8 Engels krijgen. Op deze wijze bereiden wij onze leerlingen beter voor op het Voortgezet
Onderwijs (VO). Het is een gegeven dat het Engels laag scoort op de VO-scholen van onze
signatuur. Wij hopen door de invoering van de methode ‘My name is Tom’ en allerhande extra
oefenstof en Engelse lees- en prentenboeken, de resultaten (op de lange termijn) te verbeteren.
We proberen meer Engels te geven, zonder dat er op het rooster meer Engels komt te staan. Dit
willen we doen, door bijv. meer Engelse liedjes te zingen bij muziek. Of met gym de opdrachten in
het Engels te geven enz. Het doel is dat kinderen steeds meer ervaren, dat Engels er ‘gewoon’ bij
hoort.
In de onderbouw zal het accent vooral liggen op het beleven van de Engelse taal d.m.v. het doen
van activiteiten in het Engels (liedjes, kringgesprek, omgeving benoemen) en het oefenen met het
computerprogramma bij de methode. In de bovenbouw verschuift het accent meer naar het lesgeven
in de Engelse taal. Hiervoor oefenen wij met de leerlingen woordjes en grammatica en doen wij aan
luister- en spreekvaardigheid.
4.1.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden schoolbreed de lessen uit de leerlijnmappen SOVA
gebruikt. Aan de hand van deze methodelessen leren de leerlingen hoe wij met elkaar omgaan maar
ook hoe je omgaat met bijvoorbeeld je eigen emoties. Deze lessen zijn niet los te zien van onze
Bijbelse opdracht in het omgaan met jezelf en de ander.
We zijn op zoek naar een meer eigentijdse methode om dit belangrijke aspect van christelijk
onderwijs invulling te kunnen geven.
4.1.9 Seksuele opvoeding
De school vindt dat de seksuele voorlichting in de eerste plaats in de intimiteit van het gezin
thuishoort. Daarom vinden wij de seksuele opvoeding in eerste instantie een taak van de ouders.
Wel hebben wij als school behoefte aan het vastleggen van een moment of momenten waarop
leerkrachten aan leerlingen informatie geven, passend bij de leeftijd van het kind, over bepaalde
facetten aangaande de seksuele opvoeding. Daarom maken we gebruik van de lessen uit de
methode Wonderlijk gemaakt. Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit
een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8. Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi
geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen
rond dit onderwerp? Voordat de leerkracht een onderwerp in de klas gaat behandelen wordt u per
brief geïnformeerd zodat u thuis het te bespreken onderwerp alvast ter sprake kunt brengen. Bij
incidenten of als het te pas komt, gaan wij uiteraard direct op de zaken in.
4.1.10 Cultuureducatie
Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. We komen allemaal op de één
of andere wijze weleens in aanraking met onze cultuur (schilderijen, beelden, erfgoed, boeken,
tradities, historische gebouwen, etc.). Met onze leerlingen willen we cultuur op gezette tijden
bespreken en behandelen. Hierbij houden wij in de gaten of het onderwerp past bij onze identiteit.
In de gemeente Elburg is de cultureel-erfgoedleerlijn opgezet. Hierbij kunnen groepen tegen een
aantrekkelijk tarief gebruik maken van een lessenserie inclusief een museumbezoek.
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groep 1.
groep 2.
groep 3.
groep 4.
groep 5.
groep 6.
groep 7.
groep 8.

Brengt een bezoek aan de Molen de Tijd (project Molenmuis)
Brengt een bezoek aan de Vogeltuinen Eperweg.
Brengt een bezoek aan het Artillerie museum.
Voor het project Musa de museumman groep 4 van het museum Elburg komt een
vrijwilliger/ medewerker op school, voordat de groep het museum gaat bezoeken.
Brengt een bezoek aan Het Boerderijmuseum 'de Bovenstreek' in Oldebroek.
Voor een bezoek aan het Klooster in Elburg, is er in de klas een klein project 'Leef het
Kloosterleven' met een leskistje.
Het leven van de Botterman voert langs 3 Elburgse musea: Bottermuseum,
Smederijmuseum en Visafslag.
Brengt een bezoek aan de Sjoel in Elburg.

Daarnaast hebben we nog de keuze voor een workshop uit diverse disciplines. Komend cursusjaar
kiezen we ervoor om per groep een activiteit rondom het thema beeldend, uit te werken.
4.1.11 Activiteiten in onderbouw
In de onderbouw wordt het onderwijs vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, waaronder
zintuiglijke ontwikkeling, werken met ontwikkelingsmateriaal, taalactiviteiten, sociale ontwikkeling,
bewegingsactiviteiten en expressie activiteiten.
De dagactiviteiten zijn in grote lijnen als volgt: ontvangstgesprek, Bijbelverhaal, werkles, fruit eten,
bewegingsonderwijs, middagpauze, arbeid naar keuze en spelles (binnen- of buitenspel).
Het onderwijs heeft, zowel in groep 1 als in groep 2, een projectmatig karakter. We leren de kinderen
hun eigen werkjes en spelen in hoeken te plannen en maken daarbij gebruik van het planbord.
4.1.12 Vrijstellingen van onderwijs
Wanneer kinderen problemen hebben met de leerstof, kunnen ze een aangepast programma volgen.
Wanneer ouders principiële bezwaren hebben tegen deelname aan een bepaalde activiteit, kan een
verzoek tot vrijstelling ingediend worden bij de directeur.

4.2

Activiteiten met alle ouders en belangstellenden

4.2.1 Opening van het schooljaar
Op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar is er ‘s morgens les, maar ’s middags hebben de
leerlingen vrij. ’s Avonds willen wij samen met de kinderen, de ouders, het bestuur en eventuele
andere belangstellenden in de kerk, in een bijzondere dienst, aan de Heere een zegen vragen voor
het nieuwe schooljaar. Dit gebeurt samen met de Ds. Baxschool. Deze dienst wordt gehouden o.l.v.
de Hersteld Hervormde Kerk in Doornspijk. In deze dienst wordt rekening gehouden met de
aanwezigheid van de kinderen zodat zij het goed kunnen begrijpen. Alle leerlingen worden met hun
ouders verwacht.
Om de ouders en kinderen maximaal in de gelegenheid te stellen deze dienst bij te wonen, begint
deze dienst ‘s avonds om 19.00 uur.
Aan het eind van het cursusjaar wordt er op school zelf een jaarsluiting gehouden, waarbij we met
alle kinderen in één lokaal de Heere danken en voor Hem zingen.
4.2.2 Kerstfeest
Jaarlijks vieren we het kerstfeest op een avond met alle kinderen, ouders en eventuele
belangstellenden in het dorpshuis ‘Ons Huus’.
De voorbereiding vindt plaats in diverse lessen en eventueel kan er thuis ook wat geleerd moeten
worden.
De viering vindt meestal plaats op de donderdagavond in de laatste schoolweek van het
kalenderjaar. Daarom hebben de leerlingen 's middags vrij. Alle leerlingen krijgen aan het eind van
de avond een boek uitgereikt en een ‘gezond snoepzakje’.
Op vrijdagmorgen halen we de herinneringen op en zingen we in de klas nog een aantal
kerstliederen.
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4.3
4.3.1

Bijzonder activiteiten op en rond school.
Project

Een klein schakeltje uit het geheel van de leerstof krijgt tijdens een
projectweek bijzondere aandacht en wordt vaak op een meer
gevarieerde wijze dan gewoonlijk verwerkt.
Ook worden, indien mogelijk, excursies gemaakt en/of instanties
in de school uitgenodigd. Vaak wordt een actie aan het project
verbonden. Ter afsluiting van het project is er een open avond
waarop kinderen, ouders en belangstellenden de resultaten
kunnen bekijken en zo mogelijk het actiedoel kunnen steunen.
Een project wordt doorgaans eens per twee jaar gehouden.
4.3.2 Streetwise / Dode Hoek / Lichtcontrole
• Een keer in de 2 jaar krijgen alle groepen voorlichting van Streetwise. Met behulp van allerlei
materiaal leren de kinderen extra vaardigheden die ze kunnen gebruiken in het verkeer.
• Het andere jaar krijgt groep 7/8 voorlichting over de dode hoek bij vrachtwagens bussen enz.
• Ieder jaar houden we met behulp van enkele ouders een fiets (verlichtings) keuring. We vinden
het namelijk belangrijk dat onze kinderen ook als het donker is goed te zien zijn als ze naar
school komen.

4.3.3 Boomplantdag
Op een woensdag in maart wordt door de Gemeente Elburg een boomplantdag georganiseerd. Het
hangt ervan af, waar en hoe groot het plantobject is, of onze school wordt uitgenodigd om hieraan
deel te nemen.
De leerlingen gaan, indien nodig, op de fiets naar het plantobject. Vanwege de
weersomstandigheden wordt het vervoer eventueel per auto geregeld. Zo nodig wordt aan ouders
om hulp gevraagd.
4.3.4 Excursies/ buitenlessen
In het kader van alle onderwijsactiviteiten maar met name van geschiedenis,
aardrijkskunde, natuuronderwijs, sociale redzaamheid, bevordering van gezond
gedrag (waaronder verkeersonderwijs), tekenen en projecten worden af en toe
excursies georganiseerd of buitenlessen gegeven. Enkele zijn opgenomen in de
planning achter in deze brochure. Indien nodig berichten wij u als ouders over
deze en andere zaken. Voor het vervoer van de leerlingen wordt meestal een
beroep op ouders gedaan.
4.3.5 Landelijke schoonmaakactie
Op de derde vrijdagmiddag in maart, direct voorafgaand aan de landelijke
schoonmaakzaterdag, wordt door de Gemeente Elburg voor de scholen een
schoonmaakactie georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 doen hieraan mee.
De schoonmaak vindt plaats op de gehele Hoge Enk. De Gemeente stelt handschoenen en
vuilniszakken beschikbaar. Een wethouder en/of andere medewerkers van de Gemeente verlenen
hun medewerking. Eventueel wordt de hulp van ouders gevraagd.
Het afval wordt bij de school verzameld. Tot slot krijgen de leerlingen als dank voor de getoonde
ijver een consumptie én een presentje. .

34

Schoolgids 2020 - 2021

4.3.6 Adopteer een monument
Op 19 april 1945 werd Elburg bevrijd. Ter gedachtenis aan de bevrijding wordt in de week, waarin
19 april valt, in vier plaatsen in de Gemeente Elburg een herdenkingsplechtigheid gehouden.
Tijdens de (geschiedenis)lessen wordt omstreeks deze tijd ook aandacht besteed aan de oorlog en
bevrijding.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Mattanjaschool en de leerlingen van de groepen 7 van
de beide Doornspijker scholen nemen deel aan de plechtigheid bij het oorlogsmonument aan de
Oude Kerkweg en de groepen 8 van beide Doornspijker scholen bij het monument aan de
Drostenweg. Deze plechtigheden worden georganiseerd door de gemeente Elburg. Meestal is dit
op een middag van ongeveer 13.00 uur tot 13.45 uur. Naast het leggen van bloemen en het hijsen
van de vlag wordt ook het Wilhelmus gezongen.
Elk jaar is één van de drie scholen de ontvangende school. Die school ‘adopteert’ dan het monument
voor een jaar.
4.3.7 Stichting Voorkom
In groep 7 of 8 krijgen de kinderen voorlichting van de stichting Voorkom over roken, drugs en
alcohol. Indien mogelijke komt ook een ervaringsdeskundige mee om zijn verhaal te vertellen. We
hopen dat de kinderen hierdoor bewaard worden voor een verwoestende verslaving.
4.3.8 Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om groepsfoto’s en portretfoto’s te maken. Verder
worden er ook gezinsfoto’s gemaakt. (Het ene jaar alleen van de schoolgaande en het volgende jaar
indien gewenst ook met niet-schoolgaande kinderen).
4.3.9 Verjaardagen groepsleerkracht
Aan de verjaardag van de groepsleerkracht wordt in de klas aandacht besteed. Eén van de collega's
haalt van tevoren geld op bij de kinderen van de desbetreffende groep en er wordt een klassikaal
cadeau gekocht.
Natuurlijk wordt het desbetreffende lokaal versierd door leerlingen en leerkrachten.
De leerlingen ontvangen traktaties en doen verschillende spelletjes.
4.3.10 Koningsdag
De organisatie van Koningsdag is in handen van het Oranjecomité Doornspijk. Wel zorgen de
ouders van de scholen, net als voorgaande jaren, dat er een aantal versierde wagens worden
opgetuigd. Kinderen mogen ook met hun zelf versierde karren, fietsen enz. op Koningsdag naar de
aubade komen.
Naast het Wilhelmus worden enkele vaderlandse liederen gezongen. Het plaatselijke muziekkorps
‘Juliana’ verleent hieraan medewerking.
Na de aubade gaan de kinderen, onder begeleiding van de muziekvereniging, met alle versierde
wagens, karren en fietsen de traditionele rondgang door het dorp maken. Alle wagens stoppen
tenslotte weer bij het kerkplein, waar de Oranjevereniging met hulp van ouders alles in gereedheid
heeft gebracht voor een kleedjesmarkt met springkussens, enz. De opbrengst van de
kleedjesmarkt is voor de kinderen zelf. Koningsdag is voor ouders, leerkrachten en leerlingen op
vrijwillige basis.
4.3.11 Koningsspelen
De Koningsspelen worden jaarlijks gehouden op de vrijdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit
de Koning, Willem-Alexander (27 april). Deze dag zullen wij spelletjes en/of andere activiteiten
organiseren. Tijdens deze dag maken we indien mogelijk, ook gebruik van het Koningsontbijt.
4.3.12 Voorleeswedstrijd
Om een stimulans te geven aan ons leesonderwijs organiseren we jaarlijks een voorleeswedstrijd
in de school. In de klas vinden de voorrondes plaats. Tijdens de voorleesmiddag vormen de
bibliotheekmoeders en enkele leerkrachten de jury.
De winnaars krijgen een boek en een kadobon.
4.3.13 Sportdag
Ieder jaar is er omstreeks mei voor de drie basisscholen van Doornspijk een sportdag voor de
groepen 6 tot en met 8. Er worden een aantal wedstrijden in groepsverband gespeeld tussen de
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scholen onderling, zoals slagbal en grenswerpbal. Deze sportdag staat in het teken van sportief
bezig zijn met elkaar. Enkele ouders werken aan deze dag mee.
4.3.14 Spelletjesmiddag door groep 8.
Aan het einde van het schooljaar organiseren de leerlingen van groep 8, onder toezicht van de
leerkrachten, een spelletjesmiddag voor de groepen 1 tot en met 7.
Eerst mogen de groepen 1 t/m 4 een spelletjesronde maken, daarna zijn de groepen 5 t/m 7 aan de
beurt.
4.3.15 Afscheid groep 8
Op de laatste maandag/dinsdag/woensdag voor de zomervakantie neemt groep 8 afscheid van
school.
Op één van deze dagen gaan de leerlingen van groep 8 langs alle klassen om afscheid te nemen
van hun medeleerlingen. De gewoonte is dat ze alle leerlingen van de school trakteren op snoep.
Ook organiseert groep 8 een spelletjesmiddag voor de andere groepen van de school. Zie paragraaf
4.3.14
Verder gaan de leerlingen samen met de leerkracht van groep 8 midgetgolfen, bowlen of iets
dergelijks. Daarna gaan ze samen met de leerkracht uit eten. Tot slot is er om halfacht een
afscheidsbijeenkomst met de ouders, bestuursleden en eventuele grootouders. Enkele
programmaonderdelen zijn: Bijbelvertelling, zingen door de leerlingen, gedichten, een terugblik en
de uitreiking van boeken.

4.4

Schoolreis

4.4.1 Groep 1 t/m 4
Elk jaar wordt op een dag in mei of juni een schoolreis gehouden voor de groepen 1 tot en met 4.
De schoolreis omvat de uren die gelijk zijn aan een gewone schooldag. We gaan met ‘eigen’
vervoer naar een bestemming in de omgeving. Ouders helpen soms bij het vervoer en de
begeleiding.
4.4.2 Groep 5 t/m 8
De groepen 5 tot en met 8 hebben indien mogelijk op dezelfde dag als de onderbouw hun schoolreis.
Meestal worden er door de bovenbouw een tweetal bestemmingen bezocht. Wij leggen daar steeds
een educatief element in, vaak een stukje geschiedenis of een aardrijkskundig onderwerp wat zo
mogelijk van tevoren op school wordt voorbereid. Veel aandacht krijgt ook het sociale aspect.
De kinderen wordt van tevoren eraan herinnert, dat we verwachten dat ze zich in woord en daad
zullen gedragen als leerlingen van een christelijke school. Mooi hierbij is dat we hierover al
verschillende keren een positieve opmerking van een gids gekregen hebben. Bij de schoolreis voor
de bovenbouw gaan er ook bestuursleden mee om groepjes kinderen te begeleiden.
5

5.1

ALLE BETROKKENEN OP EEN RIJ

Ouders

5.1.1 Belang van de betrokkenheid van de ouders
Als school hechten wij enorme waarde aan de betrokkenheid en het meeleven van de ouders
betreffende hun kinderen en in het algemeen bij de school. Dat is in het belang van het hele
onderwijs en in het bijzonder voor uw kinderen. Hoe proberen wij u, als ouders, zo optimaal mogelijk
erbij te betrekken? In het kort beschrijven wij dat hieronder.
5.1.2 Algemene informatie aan de ouders
Regelmatig ontvangt u algemene informatie vanuit de school:
1. Een schoolgids met informatie over het schooljaar. Deze geeft aan waar de school voor staat.
Zowel principiële als praktische gegevens komen aan de orde. Informatie welke betrekking heeft
op beide scholen van ons bestuur, wordt op dezelfde wijze verwoord.
Gegevens voor de schoolgids kunnen worden aangeleverd door alle betrokkenen. De
locatieleider bundelt de informatie. Nieuwe onderwerpen kunnen eerst door het bevoegd gezag
besproken worden, alvorens de geledingen van het concept in kennis gesteld worden. Na
goedkeuring van het bestuur, en instemming van de GMR, wordt tot uitgave overgegaan. Dit
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

geschiedt per school onder verantwoordelijkheid van de directie. De schoolgids wordt ook op
de website van de school geplaatst. Ouders van toekomstige leerlingen ontvangen een papieren
versie bij inschrijving.
De Schoolkrant verschijnt éénmaal per jaar rond maart. Doorgaans leveren bestuur, directie,
leerkrachten hun bijdrage. De uitgave van de schoolkrant is bedoeld als contactblad van de
school voor de ouders en belangstellenden.
De nieuwsbrieven, die eens in de drie weken uitgegeven worden, voorzien alle ouders van
actuele informatie. Deze informatie kan komen uit de groep, de school in het algemeen, het
bestuur, de GMR of eventueel van een ouder. De locatieleider is eindredacteur van de
nieuwsbrieven.
Onze website: www.mattanja.nl geeft u o.a. actuele informatie van school en informatie vanuit
de groepen aan, alsook formulieren om te downloaden. De leerkrachten beheren de
groepspagina’s. De locatieleider zorgt voor het algemene gedeelte. De inloggegevens zijn:
gebruikersnaam: mattanjaschool, wachtwoord: kwaliteit.
Op een ouderavond, kunnen we evt. in samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld de
schoolbegeleidingsdienst, u extra informeren over thema’s die op dat moment belangrijk zijn.
Dit doen we doorgaans eens in de twee, drie jaar.
Eens in de vier/vijf jaar, al naar gelang de behoefte, wordt er een ouderenquête afgenomen.
Hierin staan vragen over onze identiteit, inhoud van ons onderwijs, sfeer, organisatie en
begeleiding van leerlingen.
Verder stellen we ook wederzijds initiatief tot gesprek over de ontwikkeling van de kinderen erg
op prijs (zie 5.1.4.)
Sinds juni 2020 werken we met de communicatie-app Parro van ons leerlingvolgsysteem
ParnasSys.

5.1.3 Privacyregeling leerlingenfoto’s
De school gaat ervan uit dat (tenzij ouders dit schriftelijk aangeven) er geen bezwaar is tegen het
plaatsen van foto’s van de leerlingen op de website van de school of foto’s te gebruiken voor in
bijvoorbeeld nieuwsbrieven, de schoolgids of de schoolkrant.
5.1.4 Contactmogelijkheden over de kinderen
Wij hechten groot belang aan goede communicatie met ouders. Ouders kennen hun kind namelijk
het best en kunnen hierdoor praktische informatie geven, wat ook voor het onderwijs belangrijk kan
zijn. Tegelijkertijd hebben leerkrachten voor hun beroep veel kennis en ervaring opgedaan over de
ontwikkeling van kinderen, waarvan ze indien gewenst graag wat met ouders willen delen. Onze
communicatielijn is dat ouders bij vragen omtrent hun kind eerst met de leerkracht van het
betreffende kind spreken. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar mondelinge overdracht. Komt de ouder
met de leerkracht er niet uit dan zal de zorgcoördinator, de directeur en/of de locatieleider bij het
gesprek aanwezig zijn. Bij dit gesprek zal ook de leerkracht aanwezig zijn.
Waar nodig wordt met de ouders ook telefonisch overleg gepleegd over de resultaten en/of het
gedrag van het kind. We stellen het ook op prijs wanneer u bij vragen of ... zelf contact opneemt met
de leerkracht. Na schooltijd is een leerkracht te bereiken via de schooltelefoon. Als het echt
noodzakelijk is (dringende gevallen), kunnen leerkrachten op schooldagen thuis worden gebeld,
maar dan niet tussen 17.00 uur en 19.30 uur en ook niet na 21.30 uur.
Tijdens het schooljaar zijn er over uw kind(eren) diverse momenten van overleg en/of contact. Wij
noemen de volgende:
1. Informatieavond voor de ouders;
2. Rapporten eind november, in maart/ april en juli;
3. Tien minuten gesprekken over het rapport eind november/ december en maart/ april;
4. Mogelijk ouderbezoek aan huis door de groepsleerkracht;
5. Kijkavond ter afsluiting van het project;
6. Advisering/aanmelding van leerlingen naar vervolgonderwijs.
7. Wanneer het kind de school verlaat, na groep 8 of tussentijds door verhuizing, verstrekt de
school een onderwijskundig rapport wat met name van belang is voor de ontvangende school.
Tevens is het mogelijk inzage te vragen in de dossiers betreffende de opgenomen algemene en/of
onderwijsgegevens aangaande uw kind(eren). Daarbij ontvangt u géén inzage in lijsten, waarop ook
informatie over andere leerlingen staat vermeld. Het spreekt vanzelf, dat tot inzage vooraf een
aanvraag moet worden ingediend bij de directie.
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5.1.5 Ouderactiviteiten
Van vele ouders ontvangen wij hulp als wij letten op
het verzorgen van de schoolbibliotheek, het leiden
van de Tussenschoolse Opvang, het plastificeren
van boeken, het vervoer van leerlingen tijdens
excursies, het meefietsen van en naar gym, het
uitvoeren van klusjes, het geven van handwerken en
niet
te
vergeten
de
hulp
tijdens
de
koningssspelendag en Koningsdag.
Zonder de hulp van zulke actieve ouders kan de
school eigenlijk niet goed draaien. Wij zijn de ouders
dan ook heel erg dankbaar voor hun bijdragen. Het
is onmogelijk alle helpers te noemen.
Ieder jaar wordt een vrijwilligersavond gehouden waarin we alle vrijwilligers in het zonnetje zetten
om hen te bedanken voor al hun werk.
5.1.6 Tussenschoolse Opvang
Sinds de wet op de Tussenschoolse Opvang in augustus 2006 van kracht is geworden, moeten
besturen en scholen kunnen verantwoorden hoe de Tussenschoolse Opvang is geregeld. Elk kind
kan, als daar goede redenen voor zijn, van de Tussenschoolse Opvang gebruik maken. De
Tussenschoolse Opvang wordt geleid worden door vrijwillige overblijfkrachten. Per overblijfgroep is
er minimaal één ouder gecertificeerd overblijfkracht. Voor een permanente aanmelding dient u een
aanmeldingsformulier in te vullen, deze is op school en op de website verkrijgbaar. Wilt u af en toe
gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang dan dient u dit minimaal een dag van tevoren
schriftelijk te melden bij de leerkracht van uw kind. Voor vragen kunt u terecht bij de coördinatrice.
Haar naam staat achter in de schoolgids vermeld.
5.1.7 Geldelijke bijdragen van ouders
 Er wordt een vrijwillige, geldelijke ouderbijdrage gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt
€ 20,- per kind en € 10,- voor ieder volgend kind uit hetzelfde gezin. Deze bijdrage zal jaarlijks
aan u worden gevraagd.
 Vervolgens kennen wij de bijdragen voor de schoolreizen. Deze bijdragen worden enige tijd voor
de geplande datum geïnd. De kosten voor de bovenbouw en onderbouw zijn heel verschillend.
Daarom zijn hiervoor gescheiden tarieven opgesteld.
Voor kinderen in groep 5 t/m 8 vragen wij: voor het eerste kind € 30,-, het tweede kind € 20,-,
het derde kind € 15,- en het vierde ook €15,-.
De bijdrage in de kosten voor de schoolreis van groep 1 tot en met 4 is als volgt: € 10,- voor het
eerste kind, € 9,- het tweede kind, € 8,- het derde en het vierde kind ook € 8,-.
 De school vraagt verder in bijzondere gevallen, op vrijwillige basis, geldelijke bijdragen van de
ouders. De belangrijkste te noemen redenen daartoe zijn: de kosten van een cadeau van
leerkrachten bij een verjaardag, ziekte of afscheid van een leerkracht of bij ziekte van kinderen.
Mocht het bovengenoemde problemen opleveren bij u, als ouders, dan vragen wij u om dit schriftelijk
te melden bij de directie van de school. Ontvangt de directie geen schriftelijke reactie, dan wordt
ervan uitgegaan, dat u instemt met de bijdrageregeling.
5.1.8 Sponsoring en/of reclames door ouders of derden
Wanneer ouders of derden de school willen steunen door giften in natura of op financieel gebied,
zijn deze welkom mits daaraan geen voorwaarden (bijvoorbeeld verplichtingen, reclames, enz.)
worden verbonden. Giften moeten ook passend zijn bij de onderwijskundige doelstellingen en het
beleid van de school.
We maken geen reclame voor één of andere vereniging, tenzij de doelstelling van een vereniging
echt een aanvulling is op de doelstellingen van onze christelijke/reformatorische school.
Dit betekent dat de meeste reclames en dergelijke verspreid moeten worden via de daarvoor
geëigende kanalen, maar niet door de kinderen.
De school geeft zodoende ook geen voorkeuren aan naar het bedrijfsleven. Een stuk zakelijke
neutraliteit is gewenst voor alle betrokkenen.
5.1.9 Aansprakelijkheid
Het bevoegd gezag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die buiten haar
verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Indien een leerling aan de
schooleigendommen schade toebrengt en/of aan eigendommen van andere leerlingen, dan wordt
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die schade vergoed door de ouders van die betrokken leerling. Wanneer uw kind op school tijdens,
vlak voor of na de lestijd lichamelijk letsel oploopt, door eigen schuld, een ongeluk, onverwacht
gedrag van medeleerlingen en dergelijke, zijn de kosten voor de ouders. De leerlingen blijven onder
de verantwoording van de ouders vallen.
Door het schoolbestuur is wel een WA-verzekering afgesloten als het gaat om schade waardoor de
school aansprakelijk is. De school kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade
die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk.

5.2

Schoolgebonden raden

5.2.1 GMR en MR
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die door het bestuur regelmatig
op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs aan de kinderen.
Deze raad kan adviezen aan het bestuur geven of heeft in een aantal zaken instemmingsrecht. De
MR heeft als intentie om op positieve wijze in het belang van de school medewerking te geven aan
het bevoegd gezag. De leden van de MR zijn vermeld achter in deze brochure. De wet op de MR is
in augustus 2006 veranderd. Vanaf die tijd is er naast de al bestaande MR een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) gekomen, bestaande uit alle MR-leden van de Mattanjaschool en
Ds. Baxschool.
5.2.2 Raad van Toezicht
In het kader van ‘Code Goed Bestuur’, dat voorgeschreven wordt vanuit de overheid, is er een
scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Zo is er een Raad van Toezicht ingesteld. Deze
Raad houdt toezicht of de school goed bestuurd wordt en of er een juiste verantwoording is naar
de verschillende geledingen binnen de schoolorganisatie. Dit toezicht betreft niet alleen het
financiële, maar ook andere aspecten die bij de school horen. Een aantal momenten in het jaar is
er overleg tussen het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit drie leden
van de Vereniging.

5.3

Externe contacten

5.3.1 Plaatselijke kerken
De Hervormde scholen zijn opgericht door de vereniging tot stichting en instandhouding van
Hervormde scholen in Doornspijk. De leden van de vereniging bestaan alleen uit mannelijke,
belijdende lidmaten van de Hervormde Gemeente te Doornspijk binnen de PKN / Hersteld
Hervormde Gemeente te Doornspijk.
De nauwste band wordt onderhouden met de Hersteld Hervormde Gemeente. De goede
verstandhouding blijkt onder andere uit het gegeven dat deze kerkelijke gemeente viermaal per jaar
voor de school collecteert. Ook is er één keer per jaar een overlegmoment met deze kerkenraad.
Onder verantwoordelijkheid van de HHK wordt het schooljaar begonnen met een openingsdienst
voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en belangstellenden. Op de bid- en dankdag wordt de eerste
dienst duidelijk op de kinderen afgestemd. De stof voor de prediking en de psalmen zijn reeds in de
groep voorbereid. Ook de Hervormde Gemeente te Doornspijk en de Christelijk Gereformeerde Kerk
te Doornspijk participeren hierin door middel van het in de eigen gemeente gebruik maken van de
preekschets die door één van deze drie plaatselijke predikanten is aangedragen.
5.3.2

Buitenschoolse opvang

In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat besturen verplicht zijn om
voor- en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde Buitenschoolse Opvang (BSO). De
overheid wil met deze opvang de arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog brengen. De visie op het
gezin, waarbij de moeder een centrale plaats inneemt in de zorg en opvoeding van de kinderen,
wordt hierdoor ondermijnd. Het bestuur heeft vooralsnog gekozen voor het makelaarsmodel. Dit
betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang. Het bestuur
heeft een convenant getekend met Korelon; het christelijke gastouderbureau. Het regelen van
gastgezinnen besteedt het bestuur aan hen uit. Een vaste opvangconsulent is aanspreekpunt, werft
gastouders en zoekt naar geschikt onderdak voor een kind. Deze organisatie verplicht zich om te
voldoen aan de wettelijke eisen. U kunt erop vertrouwen dat uw kind in goede handen opgevangen
wordt. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een positief advies gegeven omtrent
deze oplossing m.b.t. BSO.
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5.3.3 Schoolbegeleidingsdienst
In het bieden van leerlingenzorg ontvangen wij steun van Driestar-Educatief Hulpverlening te Gouda.
Het regiokantoor van deze dienst bevindt zich in Barneveld. Het adres van de dienst, de
schoolbegeleider en de psycholoog vindt u achter in deze schoolgids.
5.3.4 Begeleiding (startende) leerkrachten en Pabo-studenten en onderwijsassistenten
De Mattanjaschool is een stageschool van de PABO De Driestar te Gouda. Dit betekent dat ieder
jaar enkele studenten stagelopen. Vanzelfsprekend worden de studenten door ons begeleid en
houden wij supervisie op datgene wat er in de groep gebeurt. De leerkracht die de student begeleidt,
blijft te allen tijde de eindverantwoordelijkheid houden.
Regelmatig lopen er ook studenten van de opleiding voor onderwijsassistent. Voor deze stagiaires
hebben wij contacten met het Hoornbeeckcollege te Kampen.
5.3.5 Centrum voor Jeugd en Gezin Elburg
Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om alle vragen over
opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden.
De JGZ-verpleegkundige, de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werker zijn ook een
aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse
voorzieningen.
CJG Elburg
Lange Wijden 33a
0525-788101
8081 VS Elburg
info@cjgelburg.nl
Schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige
De schoolmaatschappelijk werkster adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en
sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het schoolmaatschappelijk werk
hulpverleningstrajecten uit aan ouders en kinderen. Deze trajecten kunnen zowel op school, thuis
als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar het SMW voor wordt ingeschakeld zijn sociale
vaardigheden, pesten, opvoedingsondersteuning en de gevolgen van echtscheiding voor kinderen.
Er is nauw contact tussen school, schoolmaatschappelijk werk en onze orthopedagoog van Driestar
Educatief.
Mirjam Boer is onze schoolmaatschappelijk werker en heeft meerdere keren per jaar overleg met de
IB’er. Tijdens dit overleg wordt de cognitieve-, sociaal-emtionele en lichamelijke ontwikkeling van
kinderen besproken. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Ouders hebben de
mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn.
Daarnaast is er een jeugdverpleegkundige voor onze school. Zij heeft een preventieve en
signalerende taak, denk hierbij aan de gezondheidsonderzoeken van de GGD. Daarnaast kan zij
lichte ondersteuning bieden, met name rondom zindelijkheid, overgewicht / voeding en opvoeding.
Mirjam Boer kan op verzoek van school en/of ouders in gesprek gaan met ouders en/of kind als er
vragen zijn over de sociale-emotionele ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan zelfbeeld, sociale
vaardigheden, maar ook als er vragen zijn vanuit de thuissituatie.
Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken
van de schoolmaatschappelijk werker.
Het schoolmaatschappelijk werk wil graag
laagdrempelig zijn. Daarom wordt gezocht naar
mogelijkheden om bij bestaande activiteiten aan te
sluiten, zoals bijv. 10-minutengespreksavonden,
zodat ouders heel gemakkelijk even kennis kunnen
maken, vragen kunnen stellen over hun werkwijze,
vragen kunnen stellen over de opvoeding, ideeën
kunnen aandragen, een afspraak maken enz.. Ze
vinden het fijn als u even binnenloopt.
Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies,
kortdurende hulp en verwijst naar meer
gespecialiseerde hulp waar nodig. De hulp en
ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk is gratis.
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5.3.6

De GGD Noord – en Oost-Gelderland op de basisschool algemeen

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over uw kind in on twikkeling. Lichamelijke
ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding,
eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen
naar andere vormen van ondersteuning of naar huisarts/specialist. Wat belangrijk is, dat de GGD
er is voor allerlei vragen rondom het opgroeien van uw kind. Bij calamiteiten op school kan de
jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.
Wat doet de jeugdgezondheid
- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle
basisscholen in Noord – en Oost-Gelderland
- Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor
een gezondheidsonderzoek
- Meten en wegen groep 6: De assistent jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6
tijidens de gymles
- Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les
over gezonde leefstijl
- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en BMR-prik. Meisjes van
12 jaar voor de HPV-vaccinatie
- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij
de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.
Extra onderzoek of gesprek
Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden. Dit kan als
ouders of leerkrachten vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van een kind.
Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door de jeugdarts, assistente, jeugdverpleegkundige of
logopedist(e), afhankelijk van het onderwerp. In overleg met u als ouder(s) en/of verzorger(s)
kan de arts van het consultatiebureau voor kleuters, de groepsleerkracht van de school, de
schooladviesdienst en de schoollogopedist(e) om een extra onderzoek en/of controle vragen. U
kunt daar uiteraard ook zelf om vragen. Het is belangrijk, dat u vroegtijdig met uw vragen of
moeilijkheden komt; dan kan er vaak makkelijker iets aan gedaan worden.
Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in
of neemt de vraag mee naar het CJG-team. De jeugdarts kan ook rechtstreeks verwijzen naar
tweedelijns hulpverleners.
Inloopspreekuren
U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak
maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!
T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur E: jgz@ggdnog.nl
Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost-Gelderland is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en
jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie.
5.3.7 Logopediste
De logopediste komt op verzoek van leerkrachten en ouders op school om leerlingen te screenen
waarvoor zij dit noodzakelijk achten. Dit gebeurt in goed overleg.
5.3.8 Speciaal basisonderwijs
Onze school zit in een samenwerkingsverband met de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle. Bij een
eventuele aanmelding van een leerling bij het speciaal basisonderwijs staat het de ouders vrij hun
kind aan te melden waar men zelf wenst.
5.3.9 Voortgezet onderwijs
De ouders van de leerlingen van onze school kiezen met name voor het voortgezet onderwijs in
Elburg (De Nuborgh) en Kampen (Pieter Zandt Scholengemeenschap). De aanmeldingsprocedure
staat beschreven in hoofdstuk 3.3
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5.3.10 Inspectie
Momenteel valt onze school onder de inspectie Zwolle. Achter in deze brochure vindt u de gegevens.
De taken van de Inspectie van Onderwijs omvatten:
1. het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften;
2. het bekend blijven met het onderwijs mede door schoolbezoek;
3. het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg;
4. het doen van voorstellen aan de minister indien zij dit nodig acht.
5.3.11 Gemeente
De Hoge Enk valt onder de Gemeente Elburg. Contacten met de gemeente betreffen vooral zaken
als Leer- en Onderwijsachterstanden (LEA), leerplicht, educatieve agenda, inzet en overleg voor wat
betreft Voor- en Vroegschoolse Educatie, het coördineren van besprekingen van
gemeenschappelijke belangen van scholen (klankbordgroep) en de staat en het onderhoud van de
gebouwen en terreinen.
5.3.12 Federatie regio IJsselland
Ons schoolbestuur participeert sinds februari 2001 in de Vereniging voor primair onderwijs op
gereformeerde grondslag in de regio IJsselland. In deze federatie wordt getracht om op een aantal
beleidsterreinen samenwerking tot stand te brengen. Op directieniveau wordt vijf keer per jaar
vergaderd over met name praktische zaken.
6

OVERIGE ALGEMENE PRAKTISCHE INFORMATIE

6.1
6.1.1

SCHOOL- EN VERLOFTIJDEN
Aantal uren onderwijs

De aantallen onderwijs uren worden bepaald volgens wettelijke regels. Een schooldag bedraagt
maximaal 5,5 klokuren.
De groepen 1 tot en met 4 maken wettelijk in totaal tenminste 3520 klokuren in school, inclusief de
morgenpauze.
De groepen 5 tot en met 8 ontvangen ieder per jaar tenminste 1000 klokuren les.
Als school plannen wij jaarlijks voor de onderbouw en bovenbouw meer uren les. Deze extra marge,
die ook door de inspectie gevraagd wordt, heeft ten doel om een groep of zelfs de hele school extra
vrij te kunnen geven (als dat noodzakelijk is) bij onverwachte gebeurtenissen. Mocht het aantal
wettelijke uren niet gehaald worden, dan dient op een andere dag extra les gegeven te worden.
Bij ziekte van leerkrachten worden invalleerkrachten gevraagd om ons in deze gevallen van dienst
te kunnen zijn. Is dit niet mogelijk, dan proberen wij intern een oplossing te zoeken. Hiervoor geldt
het protocol Eerste Hulp Bij Inval (E.H.B.I.). Bij hoge uitzondering geven wij een groep vrij.
6.1.2

Schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag gr. 5 t/m 8

08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.15 uur
08.45 – 12.00 uur
08.45 – 12.00 uur

13.00 – 15.15 uur
13.00 – 15.15 uur
13.00 – 15.15 uur
13.00 – 15.15 uur
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Vrijdag gr. 1 t/m 4

08.45 – 12.00 uur

Groep 1 t/m 8 houden iedere morgen van 10.15 - 10.30 uur pauze.
Tien minuten voor en na schooltijd is één van de leerkrachten op het plein.
In verband met toezicht en verantwoordelijkheden vanuit de school is het wenselijk dat de kinderen
niet eerder dan tien minuten voor schooltijd aanwezig zijn. Komen zij wel eerder dan tien minuten
op school dan is dat op eigen risico. Zeker bij regenachtig weer is het fijn, wanneer de kinderen niet
te vroeg op school zijn. Wanneer het regent mogen de leerlingen vanaf tien minuten voor schooltijd
naar binnen en in de eigen klas rustig wat voor zichzelf doen.
Na schooltijd is het de bedoeling dat de leerlingen zo gauw mogelijk het schoolplein verlaten. Tien
minuten na schooltijd is er nog hekwacht, daarna wordt ieder kind geacht het plein te (hebben)
verlaten.
6.1.3 Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig op de eerste dag van de maand na
de vijfde verjaardag. Als een kind op 10 maart 5 jaar wordt
dan is het leerplichtig op 1 april.
Is een hele schoolweek dan nog te vermoeiend dan kunnen
ouders de schoolleiding vragen of zij hun vijfjarige kind een
aantal uren thuis mogen houden. Dit kan hoogstens 10 uren
per week worden toegestaan.
Leerlingen die in augustus vier jaar worden, mogen hooguit
5 hele dagen of 10 halve dagen voor hun vierde levensjaar
naar school. Dit is met name belangrijk aan het begin van
een nieuw schooljaar.
6.1.4 Schoolverzuim
Het spreekt vanzelf dat in het belang van het onderwijs aan de leerlingen, zij wettelijk verplicht zijn
alle lessen te volgen. Zowel de ouders als de school dienen er alles aan te doen om schoolverzuim
tot een minimum te beperken. Onze school is wettelijk verplicht een verzuimregistratie bij te houden.
Tijdstip (periode), aard en reden van het verzuim worden hierbij geregistreerd.
Schoolverzuim behoort altijd telefonisch of schriftelijk te worden doorgegeven aan de betreffende
leerkracht of aan de locatieleider. Wanneer uw kind een dagdeel of meer zal verzuimen, willen we
dat u daarvoor een verzoek om vrijstelling inlevert bij de locatieleider. Dit geldt niet bij ziekte, dan is
een telefoontje voldoende. Wanneer u uw kind zonder aannemelijke reden thuishoudt, ook als uw
kind nog geen vijf jaar is, is de schoolleiding verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.
Het is gewenst -zo mogelijk- de afspraken met artsen, waaronder de tandarts, buiten de schooluren
te plannen. Bovendien kunnen we niet toestaan dat leerlingen ’s morgens uitslapen omdat ze de
vorige dag zonder bijzondere redenen laat naar bed zijn gegaan. Bij een bruiloft of een jubileum
worden de leerlingen de volgende dag in de kleine pauze verwacht.
Wij zijn verplicht om in de volgende gevallen een melding te doen bij de leerplichtambtenaar:
1. bij veelvuldig te laat komen;
2. bij veelvuldig ongeoorloofd afwezig zijn (signaalverzuim)
3. bij zorgwekkend ziekteverzuim
4. bij verlof zonder toestemming van de school
5. bij schorsing c.q. verwijdering van een leerling
6.1.5

Verlofregeling

Vakanties, vrije dagen en andere voor de school wetenswaardige data staan achter in deze brochure
vermeld. In principe hebben ouders zich daaraan te houden. Alleen in bijzondere gevallen kan
hiervan worden afgeweken.
De wet staat het geven van verlof toe:
1. bij ziekte;
2. om godsdienstplichten te vervullen;
3. bij andere gewichtige omstandigheden.
Het laatste punt levert nog weleens moeilijkheden op. Enkele richtlijnen zijn door de minister
gegeven. Gewichtige omstandigheden zijn onder andere:
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a.
b.
c.
d.

huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad;
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad;
e. andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling
aan de directeur.
Voor vakantie (vrije dagen) buiten de schoolvakanties om, wordt geen extra verlof gegeven. Ook
niet voor eerder vertrek of latere terugkomst van een vakantie. Onder vakantie wordt ook
midweekaanbiedingen van (groot)ouders, afwijkende vakantieroosters in het gezin of vanuit
financieel oogpunt eerder of later op vakantie gaan, verstaan. De leerplichtambtenaar schaart
dergelijke zaken onder de noemer luxeverzuim. Een uitzondering vormt de situatie waarin (één van
de) ouders wegens hun specifieke beroep niet binnen de vastgestelde schoolvakanties weg kunnen.
Het gaat dan alleen om hen die in de horecasector werken (bijv. campingbeheerders) of zij die
werkzaam zijn in de landbouw. In dit geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind
maximaal tien schooldagen vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet
dus de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen! Dit verzoek moet tenminste acht weken
voor vertrek worden ingediend en mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
vallen. Denkt u andere gewichtige omstandigheden te kunnen aanvoeren, dan dient u een aanvraag
in te dienen bij de directeur. Betreft het een periode langer dan tien dagen, dan moet tevens
toestemming worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar.
Voor buitengewoon verlof heeft het bureau Leerlingzaken Noord-Veluwe een formulier ontwikkeld
dat bij de schoolleiding verkrijgbaar is. Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of een
ziekenhuisbezoek, dienen ruim van tevoren te worden aangevraagd. De schriftelijke verlofaanvraag
moet bij de schoolleiding worden ingeleverd. Na goedkeuring krijgt u deze ondertekend terug. Alléén
wanneer het verlof een gedeelte van de ochtend of de middag betreft, kan het verzoek ook zónder
verlofformulier worden ingediend. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de
leerplichtambtenaar. Zij zal overgaan tot het geven van een waarschuwing of een boete (tenminste
€ 75,- per leerling).
Voor de goede orde wordt u meegedeeld dat de directeur strafbaar wordt gesteld, als hij
ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt aan de leerplichtambtenaar. Tenslotte is het altijd verstandig
uw kind nog niets te beloven voordat u zeker weet dat het gevraagde verlof inderdaad kan worden
gegeven.

6.2

Handig om te weten

6.2.1 Zending
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meebrengen. Het geld is voor de adoptie
van een tweetal kinderen die we via de stichting Woord en Daad geadopteerd hebben en verder
voor projecten van verschillende zendingsinstanties. De verantwoording van de gelden zullen
vermeld worden in de schoolkrant.
Ook kunt u postzegels voor de zending op school brengen. Wij zorgen er dan voor dat de zegels op
de juiste plaats komen!
Verder worden in november vaak kaarten verkocht voor de stichting Woord en Daad. We maken
jaarlijks een keus voor welk goed doel kinderen zich mogen inzetten om zoiets te kunnen betekenen
voor hun (verre) naaste.
6.2.2 Telefoon
Het telefoonnummer van onze school vindt u voor in deze schoolgids. Onder schooltijd is een
telefoontje meestal storend, daarom willen we u vriendelijk verzoeken om dit vóór of ná schooltijd te
doen.
Op maandagmorgen (van 8.20-8.35 uur) en op vrijdagmiddag (van 12.10-12.30 uur) wordt de
telefoon niet opgenomen, omdat op die tijdstippen het personeel de week respectievelijk opent en
sluit.
 De directeur (L. van der Zwan) is op maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdagmiddag,
donderdagmorgen en vrijdagmiddag aanwez\ig.
 Dhr. B. Doornwaard (locatieleider) is op donderdag ambulant.
 Dhr. A. Verhaar (ICT-er) is vrijdag ambulant voor ict-taken.
 Mevr. D. Sneller (secretaresse) is op maandag en vrijdagmorgen aanwezig.
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6.2.3 Schoolbibliotheek
In onze school hebben we een uitleenbibliotheek. Deze is iedere vrijdagmorgen geopend voor de
groepen 3 t/m 8. Een viertal moeders zorgen voor de inname en uitleen van deze boeken.
Het komende jaar kunnen de leerlingen tegen een vergoeding van € 3,- (voor aanschaf nieuwe en
herstel van oude boeken) elke week nieuwe boeken lenen. Van de kinderen wordt verwacht dat zij
de boeken netjes houden en in een stevige tas meenemen. Aan de ouders vragen wij daar ook op
te letten en in mee te werken.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen elke vrijdagmorgen een boekje meenemen/ruilen uit de
prentotheek. Een bijdrage is vrij; dus niet verplicht.
6.2.4 Namen in/op eigendommen (groep 1-8)
Wilt u kleding o.a.: gymkleding, jassen, gymschoenen, en tassen voorzien van naam? Jaarlijks blijft
er namelijk het één en ander op school achter. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden
voorwerpen voor in de school uitgestald, zodat u hiertussen kunt kijken. Wordt het niet opgehaald,
dan zoeken wij er aan het eind van het schooljaar een nuttige bestemming voor.
6.2.5 Eten en drinken in de morgenpauze
Iedere morgen mag uw kind iets meenemen om in de pauze op te eten en te drinken.
Fijn als het iets gezonds mag zijn! Daarom zien wij liever geen koeken, snoep of repen.
Meer fruit en groente eten draagt namelijk bij aan een gezonde ontwikkeling.
Voldoende drinken is ook heel belangrijk, maar in frisdrank zit vaak zoveel suiker, dat het
echt niet gezond meer is. Daarom stimuleren wij het drinken van water.
De leerlingen van groep 1 en 2 eten en drinken rond 10.30 uur. De groepen 3 tot en met
8 hebben pauze van 10.15 tot 10.30 uur.
6.2.6 Eten en drinken door overblijvers
Bovenstaande advies geldt zeker ook voor overblijvers. De gezondste keuze is een volkoren
boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken adviseren we water of halfvolle en
magere zuivelproducten. Vruchtensap kan ook, maar levert meer calorieën. Meer informatie over
een gezond lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/ik-ga-naar-school/wat-eet-je-op-school.aspx
6.2.7 Verjaardag en trakteren
Als uw kind jarig is, mag het de andere kinderen van de groep trakteren. Van de groepsleerkracht
ontvangt hij/zij een grote kaart. Iedere groepsleerkracht schrijft dan de naam op de grote kaart.
Indien het noodzakelijk is, dat u zelf de traktaties op school
brengt, wilt u dit dan doen om 10.05 uur (i.v.m. de pauze
om 10.15 uur)?
We zijn voor gezonde tussendoortjes, maar kunnen
begrijpen dat er bij een verjaardag een uitzondering wordt
gemaakt. Op www.gezondtrakteren.nl
staan allerlei
voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn.
Af en toe krijgt uw kind misschien van een leerling of zelfs
van de leerkracht, snoep, een ijsje of zoet drankje. Als we
het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten
van zo’n extraatje geen probleem.
6.2.8 Verjaardag (groot)ouders
Bij verjaardagen van vader, moeder, opa of oma mag in de
groepen 1 en 2 een kleurplaat gemaakt worden tijdens de
lesuren en in groep 3 buiten de lesuren om. U moet dan
wel van tevoren een briefje meegeven (graag aan het
begin van het cursusjaar) met daarop alle verjaardagen.
6.2.9 Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is in onze maatschappij gemeengoed
geworden. Veel leerlingen bezitten er al één. Het gebruik
van een mobiele telefoon is in school en voor, onder en na schooltijd op het schoolplein niet
toegestaan. De school is telefonisch goed bereikbaar en als het nodig is, kunnen de kinderen gebruik
maken van de schooltelefoon. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat uw kind zijn/haar mobiele
telefoon thuislaat. Als u een goede reden heeft om uw kind een mobieltje mee te geven, laat dit dan
weten aan de leerkracht. We verwachten wel dat uw kind de mobiele telefoon in school uit heeft
staan.
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6.2.10 Verkeerssituatie/ straatwacht
's Middags om 12.00 uur en 15.15 uur is er na schooltijd een leerkracht aan het hek om toe te zien
op de veiligheid van de kinderen. Voor de veiligheid van ouders en kinderen hebben we samen met
de verkeersouders de volgende afspraken gemaakt.
 Ouders, familie of oppas, die kinderen (met de fiets) komen halen, mogen op het pleintje voor
school wachten. Het is fijn dat zo de weg vrij blijft voor langskomend verkeer en overzichtelijk
voor kinderen die de weg op willen rijden.
 Willen de wachtende mensen erop toezien, dat er een pad naar de parkeerplaats openblijft?
 Op het schoolplein en wachtplein lopen fietsers naast hun fiets i.v.m. de veiligheid van de
voetgangers. Dus fietsers stappen pas op als ze op de rijweg komen.
 Op het voetpad voor school wordt niet gefietst.
 De parkeerplaats is bestemd voor auto’s. Dus hier geen rondjes fietsen.
 Bestuurders wordt gevraagd hun auto achteruit in te parkeren. Op deze manier hebben ze veel
beter zicht wanneer ze wegrijden en andere kinderen hun auto opzoeken.
 Op de rijbaan voor school, of in de bocht met de Goorweg is parkeren niet toegestaan.
Kinderen kunnen op het onverwachts de weg gaan oversteken. En andere kinderen hebben
geen goed zicht meer op de weg.
6.2.11 Op de fiets naar school
Een groot aantal kinderen komt met de fiets naar school. De fietsen dienen in de fietsenstalling te
worden gezet. Het blijkt dat na schooltijd soms fietsen in het fietsenhok achterblijven. De school stelt
zich niet aansprakelijk voor vermiste en beschadigde fietsen onder en na schooltijd.
Om beschadigingen te voorkomen hebben we de volgende afspraak gemaakt:
De kinderen van groep 1 en 2 mogen hun fiets in het gedeelte, het dichtst bij de weg stallen.
De andere kinderen beginnen in het vak ernaast, steeds naast de vorige fiets.
Alle kinderen zetten hun fiets, met het voorwiel tegen de achtermuur.
Kinderen die op vrijdagmiddag op de fiets naar gym gaan, mogen hun fiets netjes op het kleuterplein
stallen.
6.2.12 Spelen rondom school
We willen de ouders vriendelijk, doch ook dringend, verzoeken om de kinderen na schooltijd niet
meer op het plein te laten spelen (ook oudere broers en zussen). Dit in verband met vernielingen en
dergelijke. Bovendien is het schoolterrein buiten de schooltijden om een verboden terrein (wettelijk!).
6.2.13 Langdurig zieke leerlingen
Wat doen wij vanuit school, wanneer kinderen langdurig ziek zijn? De verantwoordelijkheid voor het
onderwijs aan een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school waar de leerling staat ingeschreven.
Voor leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn kan de school ondersteuning aanvragen bij
de schoolbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. Een
consulent helpt de school bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan voor de zieke
leerling. Zo blijft de leerling betrokken bij de school en het onderwijsproces. Een sociaal-emotioneel
isolement wordt zodoende zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs
aan zieke leerlingen kunt u informatie vragen aan de leerkracht. Ook kunt u informatie vinden op de
website van ZIEZON, www.ziezon.nl het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
6.2.14 Huiswerk
Ouders zou u willen toezien op het leren en eventueel maken van het huiswerk van uw kind(eren)?
Regelmatige belangstelling voor het schoolwerk zal duidelijk maken dat u belangrijk vindt wat ze
leren en wat hun vorderingen zijn. Reken maar dat een stuk positieve betrokkenheid stimulerend is
voor uw kind(eren). Laat uw kind iedere keer een stukje leren; drie keer tien minuten is beter dan
één keer een half uur.
Bovendien krijgen de leerlingen van groep 5 tot en met 7 een huiswerkkaart mee naar huis, waarop
het huiswerk staat vermeld en voor welke dag. Groep 8 krijgt een schoolagenda.
6.2.15 Psalm
Er is voor het gehele jaar een psalmrooster opgesteld, zodat u weet welke psalm aan de beurt is.
De kinderen van groep 1 en 2 leren per week een psalm/ geestelijk lied of een Bijbeltekst. Groep 3
tot en met 6 leert iedere week een psalm. De leerlingen van groep 7 en 8 leren belangrijke vragen
uit de Heidelbergse Catechismus; deze kunt u vinden achter in het psalmboek. We verwachten van
de ouders dat ze hun kind(eren) thuis helpen bij het leren van de psalm of erop toezien dat deze
geleerd wordt. Vooral in de onderbouwgroepen heeft het kind soms nog echt hulp nodig.
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6.2.16 Geboorte, ziekte en overlijden
Zowel van blijde als droeve gebeurtenissen in uw gezin of familie worden wij graag mondeling,
schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld. Dan kunnen wij van ons meeleven blijk geven.
6.2.17 Hoofdluis
Zo af en toe komt dit beestje weer eens tevoorschijn;
vooral na vakanties. Het is daarom aan te bevelen dat u
zo nu en dan het hoofdhaar van uw kind(eren)
inspecteert en indien nodig met een afdoend middel de
luis bestrijdt. Bij ontdekking graag een berichtje
(geheimhouding verzekerd) naar de school, zodat we de
leerlingen een briefje kunnen meegeven ter bestrijding
van verdere uitbreiding. Het is echt geen schande, als
het diertje bij u voorkomt, want zij bezoeken met name
de schoonste hoofden.
6.2.18 Beestenvlooien
Een enkele keer is dit beestje in de afgelopen jaren ook op school voorgekomen. Het is daarom aan
te bevelen om leerlingen niet met hun schoolkleren aan, met beesten (honden, geiten, enz.) in
aanraking te laten komen en/of regelmatig (!) uw huisdier te controleren op beestenvlooien.
6.2.19 Vakanties en vrije dagen
Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend cursusjaar zoals dat in team en GMR is
vastgesteld. Eventuele studiemomenten waarop kinderen vrij zijn, volgen nog.

6.2.20 Dataoverzicht:

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven.

Zie hiervoor biijlage 2
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6.3

NAMEN EN ADRESSEN

6.3.1 Bevoegd gezag
Voorzitter:
Dhr. H. Karsten
Secretaris:
Dhr. T. Van de Beek
Penningmeester:
Dhr. H.E.B. van Leeuwen
leden:
Dhr. H. Bultman
Dhr. G. Boeser
Dhr. K. Koers
6.3.2 Personeel
Algemeen directeur

Karsten@dsbaxmattanja.nl
vandeBeek@dsbaxmattanja.nl
vanLeeuwen@dsbaxmattanja.nl
Bultman@dsbaxmattanja.nl
Boeser@dsbaxmattanja.nl
koersk@dsbaxmattanja.nl

Locatieleider

Dhr. B. Doornwaard

Ma.mid, di.mor,
wo.mid,
do.mor, vr.mid directie@mattanja.nl
Do en vr
locatieleider@mattanja.nl

Secretaresse

Mw. D. Sneller

Ma en vr.mor

secretaresse@mattanja.nl

Zorgcoördinator

Mw. C. Klein

Di

zc@mattanja.nl

ICT-coördinator

Dhr. A. Verhaar

Vr

averhaar@mattanja.nl

Pestcoördinator

Dhr. A. Verhaar

Vr

averhaar@mattanja.nl

Onderwijsassistente

Mw. W. Altena

Ma

wvdbelt@mattanja.nl

Mw. M. Groothuis

Ma t/m vr

mgroothuis@mattanja.nl

Mw. M. Kunst

Ma en di

mkunst@mattanja.nl

Mw. A. Kampjes

Ma, di, wo,
vrmo

akampjes@mattanja.nl
jhoepel@mattanja.nl

Dhr. L. van der Zwan

Voorschoolse Opvang

Mw. J. Hoepel

Di en vr

Schoolschoonmaakster

Mw. H. Hoeve

Gr. 4, 5 en 6

Mw. H. Top

rest v/d school

1/2

Mw. C. Beens

ma - vr

cbeens@mattanja.nl

3

Mw. R. van ‘t Hof

Ma en di

rvthof@mattanja.nl

3

Mw. J. Reezigt

Do en vr

jreezigt@mattanja.nl

3/4

Mw. J. Reezigt

Wo

jreezigt@mattanja.nl

4

Mw. T. Wittingen

Ma, di, do, vr

twittingen@mattanja.nl

5

Mw. R. Kuijers
Mw. A. Stijf

Ma, di, wo, do
(vanaf nov.)

rkuijers@mattanja.nl
astijf@mattanja.nl

5 / 6a

Mw. G. van Wijhe

Vr

gvanwijhe@mattanja.nl

6

Dhr. A. Verhaar

Ma, di, wo, do

averhaar@mattanja.nl

Groep
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7

Dhr. B. Doornwaard

Ma, di wo

bdoornwaard@mattanja.nl

6/7

Mw. A. Kooij

Do

akooij@mattanja.nl

6b / 7

Mw. A. Kooij

Vr

akooij@mattanja.nl

8

Mw. F. Mulder

Ma, di

fmulder@mattanja.nl

8

Mw. C. Klein

Wo

zc@mattanja.nl

8

Mw. Hooimeijer

Do, vr.

ahooimeijer@mattanja.nl

6.3.3
MR
Oudergeleding:

gmr@mattanja.nl

Personeelsgeleding:
Adviserend lid:
6.3.4

Dhr. J. Fidder
Dhr. A.J. de Zwaan
averhaar@mattanja.nl
Dhr. A. Verhaar
rvanthof@mattanja.nl
Mw. R. van ‘t Hof
Dhr. H. Karsten (namens het bestuur)

Raad van Toezicht

Dhr. P. Okken
Dhr. J. Polinder
Dhr. H. van Wezep
6.3.5

Okken@dsbaxmattanja.nl
Polinder@dsbaxmattanja.nl
Wezep@dsbaxmattanja.nl

Externe contacten

Besturenorganisatie
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Onze school is lid bij de VGS. Deze vereniging, opgericht in 1921, zet zich al bijna een eeuw in
voor groei en bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De VGS behartigt onze belangen
bij het ministerie, de Tweede Kamer, de Inspectie van het Onderwijs en bij andere organisaties.
Daarnaast adviseert de VGS scholen bij financiën en personeelsvraagstukken en verzorgt ze hun
financiële-, personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een kleine 200 scholen en ruim
170 kerkenraden aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl. Postbus 5, 2980 AA
Ridderkerk, 0180-442675
Federatie
De school is bestuurlijk aangesloten bij de ‘Federatieve vereniging voor primair onderwijs in de
regio IJsselland’. Er is samenwerking tussen 8 schoolbesturen.
De federatie betreft 13 basisscholen. Het betreft:
Doornspijk:
Doornspijk:
Elspeet
Elspeet
Emmeloord:
Ermelo:

Mattanjaschool
Ds. Baxschool
Boaz-Jachinschool
Eben-Haëzerschool
Eben-Haëzerschool
Augustinusschool

Gortel:
Kampen:
Lelystad:
Nunspeet:
Nunspeet:
Teuge/Apeldoorn:

Het Mosterdzaadje
Groen van Prinstererschool
Timotheüsschool
Ds. C. De Ridderschool
Ds. A. Van Stuijvenbergschool
Eben-Haëzerschool

Gemeente
Gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg, 0525-688688
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Leerlingzaken
www.regionoordveluwe.nl
Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, 0341-474480
Leerplichtambtenaar: Mw. L. Fillet , 0341-474453
lfillet@regionoordveluwe.nl
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl of voor vragen 088-669 60 60
meldpunt vertrouwensinspecteur is 0900-111 31 11
Rijksinspectiekantoor Zwolle, Postbus 10048, 8000 GA Zwolle, 038-469540
De GGD Noord Oost Gelderland
Centraal Postadres: Postbus 3, 7200 AA Zutphen
Bezoekadres: Rijksstraatweg 65 7231 AC Warnsveld
locatie Harderwijk, Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk.
Tel: 088-44 33 000 www.ggdnog.nl e-mail: ggd@ggdnog.nl
Personen:
Logopediste: Mw. A. Smit a.smit@ggdnog.nl
Jeugdarts: Mw. L. Visser
Jeugdverpleegkundige: Mw. R. van der Graft, r.graftvander@ggdnog.nl
Jeugdartsassistente: Mw. E. Lijkendijk
Schoolmaatschappelijk werkster: Mw. M. Boer, m.boer@mdveluwe.nl, 06-52328624
Korelon (Christelijke Gastouderopvang)
Contactpersoon: mw. H. Schot
Regioconsulente: mw. L. Van Bochhove, 055-5338705 / 06-12902220, Lievershil 42, 3332 RJ
Zwijndrecht. Algemeen Telnr. 078-6124165 e-mail: info@korelon.nl, Website: www.korelon.nl
Klachtencommissie, vertrouwenspersoon en contactpersoon
De VGS (waar onze school bij aangesloten is) heeft een landelijke klachtencommissie ingesteld
namelijk: Klachtencommissie reformatorisch onderwijs,
P.a. VGS: Postbus 5, 2980 AA Ridderkerk, Telnr.0180-442675
o Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. M. Muis,
o Contactpersoon (voorzitter van het schoolbestuur)
Dhr. H. Karsten
Driestar Hogeschool
Driestar-Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
Postbus 368, 2800 AJ Gouda
Telnr: 0182-540333 Fax: 0182-538449
info@driestar-educatief.nl
Regiokantoor:
Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld
0182-540333
Schoolbegeleider: mevr. J. Hoogendoorn
0182-760502
j.hoogendoorn@driestar-educatief.nl
Orthopedagoog: dhr. A. de Vries
0182-760421
a.w.devries@driestar-educatief.nl
Contacten met scholen voor het speciaal basisonderwijs
o Eliëzerschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle, 038-422 60 78
o Obadjaschool, Willem Barentszstraat 72, 8023 WS Zwolle, 038-454 06 42
o Dr. A. Verschoorschool, Groenelaantje 40, 8072 DD Nunspeet, 0341-25 30 52
o Enkschool, Jan Buschstraat 6, 8022 DZ Zwolle, 038-455 44 00
o Bartimeüs , Postbus 1003, 3700 BA Zeist, 030-6982211
o SBO De Arend, Albert Neuhuyslaan 53, 8072 HJ Nunspeet, 0341-252570
o Onderwijscentrum de Twijn, Dienst Ambulante begeleiding, Postbus 30190, 8003 CD
Zwolle, 038-4535506
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Landelijk Samenwerkingsverband Berséba
Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba, regio Noord-Oost
Regiomanager Berséba: Dhr L. van Leeuwen, p.a. Sonatestraat 2, 7323 KP Apeldoorn.
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7

Ter afsluiting

We hopen dat deze schoolgids voor u een handig instrument zal zijn om onze schoolorganisatie
goed te kunnen begrijpen.
Samen met het bestuur, de ouders en ons team mogen we in afhankelijkheid van God ons
inspannen om onze kinderen goed kwalitatief en christelijk onderwijs te geven.
Veel vorderingen worden nauwkeurig bijgehouden, zodat we waar nodig op tijd kunnen bijsturen.
Tegelijkertijd zien we ook uit naar de vrucht op het onderwijs uit Gods Woord. Dit is niet te vangen
in een toets. Toch hopen we dat het gemerkt mag worden, dat er op de Mattanjaschool meer
geleerd wordt dan rekenen, taal en zaakvakken. Het is onze wens, dat het totale onderwijs bij ons
op school mag bijdragen aan de eer van God.
Bidt u met ons mee?

Leer mij naar Uw wil te

hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
BIJLAGEN

8.1 Bijlage
De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke scholen te Doornspijk
VERKLARING
De twee Hervormde Basisscholen, de Ds. Baxschool te Doornspijk en de Mattanjaschool op de Hoge Enk, worden
bestuurd door “De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke scholen te Doornspijk”.
De ouders/verzorgers van de aan te melden leerling(en) wordt gevraagd om van onderstaande punten kennis te nemen
en de verklaring te ondertekenen. Toelating kan alleen plaatsvinden, wanneer ouders/verzorgers deze verklaring
ondertekenen.
1) “De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke scholen te Doornspijk” erkent de Heilige Schrift als
het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de
Nederlandse taal op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het
besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd
negentien, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft “De Vereniging” geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van
Enigheid, zoals deze zijn vastgelegd door voornoemde Synode. Daartoe maken wij uitsluitend gebruik van de
Statenvertaling als zijnde de meest zuivere en getrouwe Bijbeloverzetting in de Nederlandse taal. De psalmen
worden aangeleerd en niet-ritmisch gezongen in de berijming van 1773.
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2) Teneinde de grondslag en het daaruit voortvloeiende onderwijs in de toekomst zuiver te houden, behoudt het bestuur
zich, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake, het recht voor om kinderen van ouders/verzorgers die
handelen in strijd met de door hen ondertekende verklaring, te verwijderen.
3) Het gehele onderwijs op onze scholen dient overeen te komen met het bovengenoemde. Het onderwijs omvat, naast
de wettelijk voorgeschreven vakken, in elk geval Godsdienstonderwijs.
4) Elke toelating wordt geacht te geschieden onder voorwaarde dat de ouders/verzorgers en leerling(en) zich
onderwerpen aan de bepalingen in de schoolgids en de regels van de school.
_________________________________________________________
Ondergetekende, vader, moeder, of verzorger van:
Naam leerling:

______________________________________________

Postcode:

______________________________________________

Adres:

______________________________________________

Woonplaats:

______________________________________________

verklaren hierbij van de bovenstaande uitgangspunten kennis te hebben genomen en deze volledig te
onderschrijven/respecteren*.
_________________________

_____________________________

_________________________

_____________________________

(handtekening vader/verzorger)

(handtekening

moeder/verzorgster)

_________________________

_____________________________
(datum)

(woonplaats)

(datum)

(woonplaats)

(*) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Met onderschrijven van de uitgangspunten wordt bedoeld dat men verklaart daar volledig achter te staan; met
respecteren wordt bedoeld dat men het niet (volledig) met deze uitgangspunten eens is, maar dat men zich wel bereid
verklaart zich volledig te onderwerpen aan de naar het oordeel van schoolbestuur en schoolleiding voortvloeiende
principiële verplichtingen inzake school en onderwijs voor zijn/haar kinderen, zoals deze onder meer in de schoolgids zijn
neergelegd; onderschrijven gaat derhalve verder dan respecteren.

8.2 Data D.V. 2020-2021
maandag 31 augustus 2020
maandag 31 augustus 2020
dinsdag 8 september 2020
vrijdag 11 september 2020
donderdag 17 september 2020
zaterdag 19 september 2020
dinsdag 22 september 2020
donderdag 24 september 2020
dinsdag 6 oktober 2020
zaterdag 5 oktober 2020
dinsdag 6 oktober 2020
7 t/m 11 oktober 2020
19 t/m 23 oktober 2020
dinsdag 27 oktober 2020
donderdag 29 oktober 2020
vrijdag 6 november 2020
woensdag 11 november 2020

Eerste schooldag. Leerlingen 's middags vrij.
19.00 uur: Openingsdienst Schooljaar
Informatieavond voor ouders
Eerste keer uitleen bibliotheek
8.45 uur Evaluatiebijeenkomst Tussenschoolse opvang
Landelijke schoonmaakdag
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
GMR vergadering 19.30 uur Baxschool
Dag van de leraar
Fotograaf Koch komt foto's maken
Week van de pauzehap (gr. 5 t/m 8) Gaat niet door.
Herfstvakantie
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Schoolontbijt groep 1 t/m 8
Vrij i.v.m. kerkdienst dankdag voor gewas en arbeid
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vrijdag 20 november 2020
dinsdag 24 november 2020
dinsdag 24 november 2020
donderdag 26 november 2020
maandag 30 november 2020
dinsdag 8 december 2020
donderdag 10 december 2020
donderdag 17 december 2020
donderdag 17 december 2020
vrijdag 18 december 2020
dinsdag 12 januari 2021
dinsdag 19 januari 2021
dinsdag 26 januari 2021
donderdag 28 januari 2021

Uitreiking eerste rapport
wielerdag groep 3-5
Tien minuten gesprekken met de ouders
wielerdag groep 6-8
Tien minuten gesprekken met de ouders
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
leerlingen 's middags vrij i.v.m. Kerstfeest 's avonds.
Kerstfeest gr. 1 - gr. 8 (19.00 uur in "Ons Huus")
Vanaf 11.00 uur Kerstvakantie tot en met 1 januari
GMR vergadering 19.30 uur Baxschool
Aanmeldingsavond nieuwe kleuters/leerlingen
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Alle leerlingen vrij (voorbereidingsdag personeel).
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Voorjaarsvakantie
Vrij i.v.m. kerkdienst biddag voor gewas en arbeid
GMR vergadering 19.30 uur Baxschool
Ik eet beter (gr. 5/m8)
Uitreiking tweede rapport
Landelijke schoonmaakdag
Pannenkoekendag
Tien minuten gesprekken met de ouders
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Tien minuten gesprekken met de ouders
Theoretisch verkeersexamen (gr. 7)
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Paasmaandag
Secretaressedag
Koningsspelendag
Adopteer een monument
Wielerdag groep 3-5
Praktisch verkeersexamen (gr. 7 )
Cito-Eindtoets (gr. 8)
wielerdag groep 6-8
Koningsdag
Meivakantie
GMR vergadering 19.30 uur Baxschool
Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Sportdag gr 6, 7 en 8 (datum nog niet bekend)
Schoolreis groep 1 tot en met 8
wielerdag groep 3-5
wielerdag groep 6-8
Vrijwilligersavond
Alternatief sportdag (datum nog niet bekend)
Laatste keer boekenuitleen (volg. week 5 juli alleen inleveren

dinsdag 16 februari 2021
donderdag 18 februari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
woensdag 10 maart 2021
dinsdag 16 maart 2021
vrijdag 19 maart 2021
vrijdag 19 maart 2021
zaterdag 20 maart 2021
dinsdag 23 maart 2021
dinsdag 23 maart 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 29 maart 2021
maandag 29 maart 2021
2 en 5 april 2021
vrijdag 16 april 2021
vrijdag 23 april 2021
dinsdag 20 april 2021
20 of 21 april 2021
20 t/m 22 april 2021
donderdag 22 april 2021
dinsdag 27 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
dinsdag 11 mei 2021
13 en 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
dinsdag 25 mei 2021
donderdag 27 mei 2021
dinsdag
maandag 7 juni 2021
dinsdag 22 juni 2021
donderdag 24 juni 2021
donderdag 24 juni 2021
vrijdag 25 juni 2021
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dinsdag 29 juni 2021
dinsdag 6 juli 2021
woensdag 7 juli 2021
donderdag 8 juli 2021
maandag 12 juli 2021
dinsdag 13 juli 2021
dinsdag 13 juli 2021
donderdag 15 juli 2021
vrijdag 16 juli 2021
19 juli - 27 augustus 2021

GMR vergadering
Schoonmaakmiddag
Schoonmaakmorgen
Schoonmaakmorgen/middag/avond
Spelletjes groep 1 t/m 7 door groep 8
Afscheidsavond groep 8
Wielerdag groep 3-5
Wielerdag groep 6-8
Uitreiking van het overgangsrapport; leerlingen 11.00 uur vrij
Zomervakantie
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