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Welkomstwoord 

 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is 
er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Gedurende die jaren vertrouwt u uw 
kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen 
verschillen steeds meer: in werkwijzen, sfeer, resultaten en in kwaliteit. Dat maakt het 
kiezen er niet eenvoudiger op. Met deze schoolgids willen we nieuwe ouders alvast 
vertrouwd maken met onze school. Al lezende zult u zicht krijgen op het karakter van de 
school, de sfeer, het onderwijs en de regels die wij hanteren. U kunt dan zelf beslissen of de 
Mgr. Zwijsenschool de school is voor uw kind. Natuurlijk ben u van harte welkom om een 
kijkje op onze school te nemen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. 

 

De overheid heeft vastgesteld wat er in de schoolgids hoort te staan. Daarom leest u in onze 
schoolgids iets over: 

het doel en de uitgangspunten van onze school 
de werkwijze in de klassen en de schoolorganisatie 
de verdeling van de leerkrachten over de groepen 
datgene wat de kinderen leren op school 
de zorg voor individuele leerlingen 
de rapportage aan de ouders 
de resultaten van de school 
 

We hopen dat we u met deze gids een goed en reëel beeld van onze school geven en we zijn 
benieuwd naar uw reacties. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids vragen of suggesties hebben, wilt u deze dan 
mailen naar kbsmgrzwijsenschool@aves.nl?  

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle geledingen, 

 

Team Mgr. Zwijsenschool. 
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Hoofdstuk 1: De school 
 

 

Onze basisschool is een school voor katholiek onderwijs en is vernoemd naar Johannes 
Zwijsen, een Rooms-Katholieke geestelijke die werd geboren in Kerkdriel op 28 augustus 
1794. In 1817 werd hij tot priester gewijd en achtereenvolgens was hij kapelaan in Schijndel 
(1818) en pastoor te Best (1828) en Tilburg (1832). In Tilburg stichtte hij de congregaties 
Zusters van liefde en Fraters van Tilburg, die zich bezighielden met onderwijs en 
liefdadigheid. Deze zusters zijn in 1922 een schooltje begonnen bij het klooster in Kampen, 
behorende bij de Buitenkerk: de R.K. Meisjesschool. Dit is nu de Mgr. Zwijsenschool. We 
werken met kinderen vanuit een christelijk perspectief op de mens en op de wereld. Hierin 
spelen bijbehorende normen en waarden een grote rol.  

 

 

Ons gebouw staat aan de Oudestraat 244 en is een monumentaal pand dat de laatste jaren 
van binnen en buiten is opgeknapt. Fris en klaar voor het onderwijs van de toekomst! Ons 
gebouw dateert uit 1921 en is daarmee één van de oudste schoolgebouwen in de gemeente.  
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Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat. 
 

Missie en visie 

De basisschool is een stukje van je leven. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe, aan de zorg 
van de school. De Mgr. Zwijsenschool wil daarom samen met u, als pedagogische partner, 
uw kind verder laten ontwikkelen. Dit doen we door met enthousiasme les te geven. We 
willen de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen om hen te laten groeien. 

“Leren binnen een veilig klimaat biedt kansen voor iedereen.” 

Buiten het verzorgen van goed onderwijs, willen we dat kinderen zich als een persoon gaan 
ontwikkelen waar het gaat om hun identiteit en creativiteit. Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen: 

• betrokken zijn bij hun eigen leerproces; 

• zelfstandigheid ontwikkelen; 

• voor zichzelf kunnen opkomen en vertrouwen hebben; 

• zich veilig voelen; 

• trots kunnen zijn op zichzelf; 

• respect tonen voor de ander; 

• vaardigheden ontwikkelen voor de toekomst; 

• leren samen te werken, nieuwsgierig en enthousiast te zijn. 
  

Ouders zijn naast kinderen belangrijk voor de school. Zij nemen een grote rol in binnen de 
ontwikkeling van de kinderen. We verwachten dat we een nauwe samenwerking kunnen 
opbouwen met ouders met wederzijds respect en vertrouwen. 

  

Onze kernwaarden 

Enthousiasme 

Wij stralen uit, dat het plezierig leren en werken is op onze school. We begroeten kinderen, 
vieren gezamenlijk onze successen en hebben belangstelling voor elkaar. 

Nieuwsgierig 

Wij motiveren kinderen door ze te prikkelen, we maken ze nieuwsgierig door onze 
leeromgeving aantrekkelijk te maken. We willen weten wat er leeft in de groep en bij 
individuele kinderen. Als team zijn we ook nieuwsgierig: we leren van en met elkaar.  

Samen 

Samen maken we de school! Leerkrachten en ouders hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het kind. We zijn pedagogische partners. We leren van en met 
elkaar en vieren samen onze mooie momenten. Wij zijn trots op elkaar! Samen de dag 
beginnen is belangrijk; iedereen wordt gezien. Coöperatieve werkvormen gebruiken we voor 
het samen leren. 
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Pedagogische visie 

Onze school wil graag een prettig klimaat creëren voor kinderen en volwassenen. Er is altijd 
ruimte voor een gesprek met ouders/verzorgers en de kinderen. Er kan een grapje gemaakt 
worden, maar er moet ook gewerkt worden. Een prettige en eerlijke omgang met elkaar 
verhoogt het werkplezier en de prestaties. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij het 
oplossen van ruzies, zodat er steeds ‘twee winnaars’ uit de strijd komen. Daarnaast wordt er 
duidelijk aangegeven wanneer grenzen zijn bereikt en waarom. 

 

Levensbeschouwelijke visie 

De Mgr. Zwijsenschool is een basisschool met gevoel voor verschillen. Iedereen komt de 
school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar 
mogelijkheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de 
school een gevoel is van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg voor elkaar. Door als team 
een goed pedagogisch klimaat te creëren is een optimale persoonlijkheidsvorming mogelijk. 
Ook besteden wij bewust aandacht aan waarden en normen, vanuit een christelijke 
levensovertuiging: 

• We respecteren elkaar 

• We helpen elkaar 

• We hebben eerbied voor al wat leeft en groeit 

In elke groep wordt de dag geopend met een moment van zingeving. De methode Trefwoord 
helpt ons, om inhoud te geven aan onze levensovertuiging. In onze levensbeschouwelijke 
lessen werken de kinderen met Bijbelverhalen, gebeden en vertellingen. Belangrijke 
levensmomenten vragen erom, om gevierd te worden. In onze catechese gaat het om de 
wisselwerking tussen bezinning, vieren en het geloof in de praktijk brengen. Vanuit 
gezamenlijke vieringen kijken wij om ons heen waar iedereen mee bezig is. Kinderen leren 
dat geloven een weg van vallen en opstaan is. We gaan hierbij uit van ervaringen en 
ontdekkingen van de kinderen. Leren, kijken, luisteren, rekening houden met elkaar en met 
elkaar samenwerken vinden wij erg belangrijk. Daarnaast helpen we kinderen om voor 
zichzelf op te komen en willen we dat kinderen kritische keuzes durven te maken. Er is een 
goede samenwerking met de O.L.V. Parochie. Gezinsvieringen en de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie gebeuren in goed overleg met ouders/verzorgers, pastores en 
leerkrachten. Deze voorbereiding vindt echter niet plaats op school.  

 

Maatschappelijke visie 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze straks als zelfstandige, evenwichtige mensen de 
maatschappij vormgeven. Wij hopen ‘bouwers’ te maken van de kinderen. We streven als 
team een positieve benadering van de kinderen na. We zijn veel met hen in gesprek en laten 
merken dat we het gezellig vinden dat ze naar onze school komen. Het stimuleren van 
positieve eigenschappen en prestaties loopt als een rode draad door ons onderwijs. Niet 
alleen voorzeggen, maar ook voordoen en voorleven spelen een belangrijke rol. We houden 
hier rekening mee in de keuzes van onze leermiddelen en methoden. We proberen op deze 
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manier een bijdrage te leveren aan de vorming van zelfstandige, creatieve mensen met 
zelfvertrouwen, die zelf op zoek kunnen gaan naar informatie.  

 

De Mgr. Zwijsenschool heeft een cultuurbeleid. Tevens is er een cultuurcoördinator 
aangesteld. Cultuuronderwijs zorgt voor een rijke leeromgeving, waarin de kinderen worden 
uitgedaagd en gestimuleerd. Daarom neemt iedere klas elk jaar deel aan een aantal 
activiteiten op cultureel gebied, zoals excursies, workshops, tentoonstellingen en 
voorstellingen bezoeken.  
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Hoofdstuk 3: Organisatie van de school 
 

Groeperingsvorm 

Onze school heeft acht groepen. De kinderen worden op leeftijd in een basisgroep geplaatst, 
behalve de kinderen in de groepen 1 en 2. Deze twee groepen zitten bij elkaar. Dit schooljaar 
wordt er gestart met twee groepen 1-2. 

 
Organisatie van extra zorg 

De intern begeleider (ib’er) is medeverantwoordelijk voor het zorgbeleid en de begeleiding 
c.q. coaching van leerkrachten. Zij zorgt ervoor dat leerkrachten groeien in het begeleiden 
van kinderen met extra onderwijsbehoeften. 
 

Het onderwijs 

De periode tussen het vierde en twaalfde jaar is een bijzonder ingrijpend deel van het leven. 
De ontwikkeling die het kind doormaakt is niet alleen verstandelijk en lichamelijk, maar ook 
creatief en sociaal-emotioneel. De school probeert hier een goed evenwicht in te vinden, 
zodat ieder kind zijn talenten kan ontplooien. 
 

Wettelijk gezien zijn kinderen verplicht 7520 lesuren te krijgen in hun basisschool jaren. De 
school mag zelf bepalen hoe ze dit verdelen door de jaren heen, met een minimum van     
940 uur per schooljaar. 

 

Nieuwe kinderen 

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen 
hebben nu zorgplicht. Dat betekent dat het schoolbestuur ervoor moet zorgen dat iedere 
leerling het onderwijs krijgt dat past bij wat de leerling nodig heeft. 

Voor de inschrijving van uw kind op onze school heeft dit gevolgen. Wij moeten, voordat uw 
kind wordt ingeschreven, bekijken of we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die hij/zij 
nodig heeft. 

Hiervoor hebben we informatie nodig van u als ouders. Daarnaast vragen we uw 
toestemming om informatie op te vragen bij andere instanties. U heeft een wettelijke 
informatieplicht om volledig en juiste informatie te verschaffen.  

Als u hieraan voldoet heeft de school een wettelijke trajectplicht. Dit betekent dat de school 
ervoor moet zorgen dat voor uw kind een passende school wordt gevonden. In de meeste 
gevallen zal dat de school van aanmelding zijn. Als dat niet zo is, wordt samen met u 
uitgezocht welke school wel de goede begeleiding kan bieden. 

Volgens de wet heeft de school na de aanmelding 6 weken de tijd om te kijken of de 
aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of wij de juiste begeleiding kunnen 
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bieden. Indien nodig kan de periode van 6 weken, op basis van goede argumenten, worden 
verlengd naar 10 weken. 

Ongeveer één maand voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door de toekomstige leerkracht 
benaderd. Zij maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek maken u en uw 
kind kennis met de leerkracht. Ook wordt er een afspraak gemaakt wanneer uw kind mag 
komen kennismaken op school.  

De kinderen die in oktober, november en december jarig zijn, de zgn. herfstkinderen, 
stromen in principe in het volgende schooljaar door naar groep 2. Deze kinderen worden 
extra geobserveerd om de doorstroming goed te onderbouwen. De kinderen die na 1 januari 
starten zitten in het daarop volgende schooljaar wederom in groep 1. Uitzonderingen zijn 
altijd mogelijk. 

Wanneer uw kind in een later leerjaar instroomt hanteren we het aannamebeleid wat door 
de school is opgesteld. Het beleid van de school is gebaseerd op het toelatingsbeleid van 
Stichting Aves: www.aves.nl 

 

Leeractiviteiten in groep 1 en 2 

Het onderwijs aan jonge kinderen is vooral een ontwikkelingsproces. Een kleuter treedt de 
basisschool binnen in groep 1 en ontwikkelt zich doorgaans tot een schoolkind als het de 
leeftijd van rond de zes jaar heeft bereikt. De kleuterfase heeft een eigen dynamiek, groeien 
en ontwikkelen doen kinderen van binnen naar buiten. Jonge kinderen zijn onderzoekend en 
nieuwsgierig, fantasievol, leerbaar, hebben een hang naar routines en gewoontes en 
behoefte aan handelen en bewegen. De ontwikkeling die het kind doormaakt is enorm. De 
leerkracht stimuleert dit ontwikkelingsproces. Vanuit de gedachte van de zone van naaste 
ontwikkeling, leren in interactie, wordt actief gezocht binnen de spelactiviteiten wanneer 
het tijd is voor de volgende stap. We laten kinderen ontdekken en ervaren, door activiteiten 
aan te bieden die uitdagend en betekenisvol zijn. De leerkracht biedt doelen aan en creëert 
een leeromgeving die de ontwikkeling bevordert. Bovenal streeft de leerkracht een goede 
relatie na met het kind.  

Kinderen ontmoeten elkaar in spel en activiteiten. De leerkracht biedt aan waar het kind op 
dat moment behoefte aan heeft en noteert dit. Zo wordt de ontwikkeling van ieder kind 
bijgehouden. Voor elk kind is er een aanbod op ieder niveau. Het kan dus zo zijn dat een kind 
op taal een ander niveau krijgt aangeboden als op het gebied van spel of rekenen. 

 

ICT 

ICT is op de Mgr. Zwijsenschool een middel, geen doel. De computer/tablet kan helpen eigen 
leerdoelen op eigen wijze, niveau en tempo te halen. De juiste software kan bijdrage aan het 
leerproces voor zowel het kind als de leerkracht (of de instructie goed is overgekomen). Het 
helpt om op gevarieerde manier lesstof te automatiseren, bijvoorbeeld voor het leren van 
tafels, woordjes, topografie, spelling of het onder de knie krijgen van bepaalde 
rekenvaardigheden. Het levert tijdwinst op als de leerkracht niet hoeft na te kijken en snel in 
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beeld krijgt wat goed gaat en waar aandacht voor moet zijn. Leerkrachten sturen niet op 
spreadsheets, maar kijken naar wat er gebeurt in de klas. 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de computer: om informatie op te 
zoeken en teksten, beelden en presentaties te maken. Ze leren onderzoeken hoe 
betrouwbaar informatie van het internet is en hoe ze die informatie het beste kunnen 
verzamelen en duiden. Omdat kinderen dagelijks in aanraking komen met apparaten die 
geprogrammeerd zijn, leren we de kinderen hier iets over. Verder is het van belang dat 
kinderen inzien wat de risico’s zijn van sociale netwerken en online marketing.  

 

 

 

Aves 

Onze school maakt deel uit van Aves. Aves is Latijn voor de klasse der 
vogels; een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Net als vogels 
willen wij grote hoogten bereiken en, na voor onze kinderen te hebben gezorgd, ze met 
vertrouwen in hun kunnen loslaten.   

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de 
kernen van de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hierdoor kunnen ouders en 
kinderen dicht bij huis kiezen voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing.  

De kernwaarden van Aves zijn: Verbinden, Vertrouwen, Lef, Passie en Groei. Deze waarden 
zijn richtinggevend voor de inrichting van onze organisatie en haar scholen. www.aves.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aves.nl/
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Hoofdstuk 4: Zorg voor kinderen 
 

Passend Onderwijs 

Passend onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle 
kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend 
Onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs 
krijgen dat bij hen past. 

Hoe we aan onze schoolkinderen, die dat nodig hebben, extra hulp en aandacht geven, leest 
u onder het kopje: speciale zorg voor kinderen. 

Met alle basisscholen in de polder, Kampen en Vollenhove (en op Urk) werken we samen 
met de scholen voor speciaal onderwijs (gedrag) en speciaal basisonderwijs (leren), binnen 
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over 
Passend Onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het 
samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl. 

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen 
we, binnen het samenwerkingsverband, een beroep doen op het expertisecentrum 
Noordoostpolder. Vanuit het experticecentrum werken orthopedagogen en andere 
specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, moeilijk leren, lichamelijke en 
geestelijke beperkingen, gedrag. Zij komen op school om de leerkracht te ondersteunen 
zodat er voldaan kan worden aan specifieke onderwijsbehoeften. Hiermee verkrijgt de 
school extra expertise waardoor de taak nog beter kan worden uitgevoerd. Wanneer we 
specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat altijd in overleg met u als 
ouders. 

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan 
een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan ook de 
mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool. Het kan ook zijn dat een 
leerling intensieve ondersteuning nodig heeft die alleen op het speciaal (basis) onderwijs 
geboden kan worden. Met instemming van u als ouders, melden we de leerling dan aan bij 
de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie beslist 
vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basisonderwijs). 

Als een kind naar een speciale (basis) school gaat, wordt regelmatig bekeken of de 
intensieve ondersteuning van de speciale (basis) school nog nodig is voor de leerling. Als de 
leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de 
leerling terug naar de basisschool. Dit gebeurt, als vanzelfsprekend, altijd in goed overleg 
met de ouders en alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn/haar 
plek zal zijn op de basisschool. 

Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis) onderwijs en over de 
Toewijzingscommissie vindt u eveneens op: www.passendonderwijsnu.nl  

 

 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
http://www.passendonderwijsnu.nl/
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Volgen van de ontwikkeling van het kind 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor dat het kind recht heeft op een 
ononderbroken ontwikkeling en dat de basisschool doorlopen moet kunnen worden binnen 
acht jaar (WPO art. 8 lid 7 sub b) 

In de Wet op het Basisonderwijs van 1985 staat beschreven dat het basisonderwijs zorg 
moet dragen voor ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen die voor 
januari gestart zijn op school, zouden in beginsel aan het einde van het schooljaar door 
moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. 

Met de formulering ‘in beginsel’ bedoelen wij dat de doorstroming altijd vanuit de 
ontwikkeling van de leerling wordt bekeken. 

De overgang van een groep naar de volgende groep is niet alleen een kwestie van 
schoolvorderingen, maar ook van rijpheid, interesse en instelling. In een aantal gevallen is 
het raadzaam om kinderen te laten doubleren of een verlengde leertijd aan te bieden over 
twee groepen. Dat betekent ook dat niet alle kinderen aan het eind van hun schoolloopbaan 
evenveel stof hebben verwerkt. We streven echter wel naar een ononderbroken 
ontwikkeling voor alle kinderen. Kinderen die instromen in groep 1 en geboren zijn in de 
maanden oktober-november-december stromen na de zomervakantie door naar groep 2. 
We letten hierbij op de totale ontwikkeling. Bij kinderen die we langer kleuteronderwijs 
(verlengde leertijd) willen laten volgen, zullen we ook beargumenteren waarom we hiervoor 
kiezen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie. In het belang van het kind zullen we ons 
uiterste best doen om op één lijn te komen met de ouders. 

Wij vinden dat in ons onderwijs het kind centraal moet staan en niet de methode. Ieder kind 
is uniek en wij willen daar ook naar handelen. In de praktijk betekent dit, dat we op de    
Mgr. Zwijsenschool kinderen niet alleen als groep benaderen, maar op de eerste plaats als 
volwaardig persoon met eigen aanleg en mogelijkheden.  

Voor alle groepen is er een standaard ontwikkeld, die garant staat voor signalering van leer- 
en gedragsproblemen. De groepsleerkracht signaleert op 3 manieren: 

• Observatie: Dit gebeurt iedere dag tijdens werk- en speelsituaties, maar er zijn ook 
gerichte observaties. 

• Beoordeling gemaakt werk: Dagelijks wordt schriftelijk werk door de 
groepsleerkracht ingezien en beoordeeld. 

• Toetsen: Voor toetsing van leerresultaten en ontwikkeling wordt gebruik gemaakt 
van methode-gebonden toetsen en methode-overstijgende toetsen (Cito). Cito 
toetsen zijn er om de prestaties van de kinderen te meten aan het landelijk 
gemiddelde. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons onderwijs op peil blijft. Cito toetsen 
zijn er dus voor ons, om ons onderwijs te evalueren. Natuurlijk houden wij hiermee 
ook de prestaties van uw kind in de gaten en kunnen we tijdig ingrijpen als er 
afwijkingen zijn in de leerlijnen. Het onderwijsaanbod wordt na de toetsing op maat 
gemaakt, voor kinderen die iets moeilijk vinden of te makkelijk. 

Op school volgen we de kinderen op de volgende onderdelen met het Cito 
leerlingvolgsysteem: 
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• Lezen: technisch lezen voor de groepen 3 t/m 8 
              begrijpend lezen voor de groepen 4 en 5             

• Spelling voor de groepen 3 t/m 8 

• Rekenen/wiskunde voor de groepen 3 t/m 8 

 

De ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 1 en 2 wordt bijgehouden in Onderbouwd. 
Daarnaast wordt het leesprotocol bij leerlingen uit groep 2 afgenomen. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door middel van een observatielijst 
Kanvas, deze is gekoppeld aan de Kanjertraining. De toetsresultaten worden in het team 
besproken op leerling-, groeps- en schoolniveau, zodat er goed in beeld is wat ons te doen 
staat. Van alle toetsen wordt een analyse gemaakt zodat hiaten duidelijk in beeld zijn. Hierna 
komen er naast reguliere doelen van elk vak, ook remediëringsdoelen, welke weggezet 
worden in de planning. De methodelessen worden daarna uitgebreid met aanbod op maat 
voor de leerlingen die dat nodig hebben. Na elke les worden doelen geëvalueerd en kan wat 
er beheerst wordt, worden afgevinkt. Hiermee stemmen we tot in detail af op de 
onderwijsbehoefte van elk kind. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten hierin. 

 

Ondersteuningsprofiel 

We kennen 5 zorgniveaus: niveau 0, niveau 1a en 1b, niveau 2a en 2b. Een uitwerking van 
deze niveaus vindt u in het op school aanwezige ondersteuningsdocument. Een praktische 
uitwerking hiervan is in deze gids weergegeven in de volgende stappen: 

Niveau 0: De leerling heeft voldoende aan het reguliere groepsaanbod. Bij 
ondersteuningsniveau 0 gaat het om een sterk basisaanbod voor de hele groep. We hebben 
het over het realiseren van adaptief onderwijs: het onderwijs dat uitgaat van verschillen 
tussen kinderen en daar de praktijk van alledag op aanpast. Ondersteuningsniveau 0 richt 
zich op alle kinderen, gekoppeld aan groepsplannen: het betreft het aanbod aan de grote 
groep. Het basisaanbod aan de grote groep is geen statisch gegeven. Integendeel, ook bij het 
lesgeven aan de grote groep speelt de leerkracht in op verschillen tussen kinderen. 

Niveau 1a: De leerling heeft ondersteuning nodig binnen een subgroep binnen het 
groepsplan. We hebben het bij niveau 1a over de leerlingen voor wie dezelfde (leer)doelen 
gelden als voor de grote groep (in sommige gevallen gaat het om leerlingen voor wie de 
minimum(leer)doelen gelden) en om leerlingen die met extra ondersteuning in staat zijn het 
groepsprogramma te volgen. Aan de hand van het groepsoverzicht waarin de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt de leerkracht hoe hij/zij op een 
haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn/haar groep. Vervolgens stelt hij/zij voor de 
komende periode een groepsplan op. 

De extra onderwijsbehoeften en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen wordt, wordt 
in het groepsplan in de risicogroep beschreven. 

De extra ondersteuning binnen de subgroep kenmerkt zich door: verlengde instructie na de 
groepsinstructie, extra tijd voor begeleid inoefenen, herhaalde instructie op een andere dag 
wanneer blijkt dat de oefenstof onvoldoende begrepen is. 
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Ook wordt soms voor deze leerlingen een individueel handelingsplan geschreven dat wordt 
besproken en geëvalueerd met ouders of verzorgers. Een individueel handelingsplan is een 
plan van aanpak toegespitst op de leer- en/of gedragsproblemen die een kind heeft. 

Tijdens de evaluatie wordt gekeken of de gestelde doelen zijn bereikt. Dan wordt de keuze 
gemaakt of het kind verder kan met het programma van de groep of dat er extra 
ondersteuning d.m.v. een volgend handelingsplan plaats moet vinden. Een kopie van het 
ondertekende handelingsplan gaat, indien ouders dat wensen, mee naar huis voor eventuele 
derden (therapeut, huiswerkbegeleiding). 

Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk individuele handelingsplannen. Wanneer het de 
leerkracht onvoldoende lukt om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling, 
kan de IB-er de leerkracht hierbij ondersteunen. 

Niveau 1b: De leerling heeft weinig instructie en verwerkingsstof nodig om de groepsdoelen 
te bereiken. We hebben het hier dus over de leerlingen die minder instructie, 
verwerkingstijd en verwerkingsstof nodig hebben om de leerdoelen te bereiken. En 
leerlingen die een aangepast aanbod nodig hebben om gemotiveerd te blijven en een goede 
werkhouding te kunnen ontwikkelen. Aan de hand van het groepsoverzicht waarin de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt de leerkracht welke kinderen in 
aanmerking komen voor een aanbod op ondersteuningsniveau 1b. Het aanbod op niveau 1b 
kenmerkt zich door: een kortere instructie (dan de instructie op ondersteuningsniveau 0), 
minder oefenstof, het toepassen van de principes van compacten en verrijken (zie ook 
hoofdstuk 4, leerstofaanbod meerpresterende kinderen). 

Niveau 2a: De leerling met een ontwikkelingsperspectief (OPP). We hebben het hier over de 
leerlingen die ook met intensieve ondersteuning de minimumdoelen niet kunnen halen. 
Voor wie het nodig is de einddoelen van de basisschool los te laten en toe te gaan werken 
naar andere doelen, passend bij de mogelijkheden van de leerling. De beslissing om voor een 
leerling een ontwikkelingsperspectief te gaan opstellen is een ingrijpende stap, waaraan veel 
is voorafgegaan. Dit traject wordt zorgvuldig gevolgd door de leerkracht met o.a. de intern 
begeleider en de ouders. Ook hiervoor moeten ouders schriftelijk toestemming geven. 

Niveau 2b: De leerling die aangewezen is op versnellen. Dit zijn de kinderen die ondanks een 
aanbod op niveau 1b onvoldoende gedijen, voor wie versnellen (wat betreft leerstof en/of 
wat betreft het versneld doorgaan naar een hogere groep) de beste manier lijkt om aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen. Wanneer blijkt dat een leerling 
ruim verder is in zijn/haar ontwikkeling, wordt m.b.v. een versnellingswenselijkheidlijst 
besproken of het kind in aanmerking komt voor versneld doorstromen. De beslissing om 
voor een leerling te laten versnellen is een ingrijpende stap, waaraan veel is voorafgegaan. 
We kijken naar de totale ontwikkeling. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de ouders. 

Communicatie met ouders 

Wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft, bespreken we dit altijd met u als ouders. We 
vinden het belangrijk te horen hoe het thuis gaat met uw kind en wat uw opvatting is over 
de beste aanpak. Hoe de zorg binnen de school eruit gaat zien, beslist de school. Wanneer 
het nodig is dat uw kind langere tijd speciale aandacht krijgt, onderhouden we daarover 
regelmatig contact met u. Daarbij zullen we u altijd vragen om met een handtekening aan te 
geven dat u op de hoogte bent van de speciale zorg die uw kind krijgt. We doen dit om 
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mogelijke misverstanden op een later tijdstip te voorkomen. We volgen hiermee het beleid 
van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waar onze school deel van uitmaakt. 

Intern begeleider 

Alle scholen van Aves kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van een intern 
begeleider. Een ib’er is de zorgspecialist van de school. De ib’er weet de weg in de 
zorgsystemen van zowel de school zelf als in die van externe zorginstellingen. Om deze 
functie goed uit te kunnen voeren zijn er afspraken gemaakt. Er is een takenlijst vastgesteld 
en aan de hand daarvan is een competentieprofiel opgesteld.  

Op onze school is dat Cindy van Raalten. Zij coacht de leerkracht in het begeleiden en houdt 
zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Zij neemt indien nodig deel aan 
oudergesprekken. 

 

 

 

Basisondersteuning op iedere school  

Iedere school binnen AVES heeft een onderwijsaanbod 

- voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie, 
- voor (hoog)begaafde leerlingen, 
- voor leerlingen met leerproblemen (denk hierbij bv. aan dyslexie en ernstige 

rekenproblemen), 
- voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. 

Ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van 

- spraak-taalproblematiek, 
- slechthorendheid, 
- slechtziendheid, 
- lichamelijk-motorische beperkingen. 

zijn op de basisscholen welkom. 

Expertise Centrum  

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen 

we een beroep doen op het expertisecentrum. Dit gebeurt altijd in overleg met en na 
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toestemming van de ouders. Het expertisecentrum heeft als doel scholen te ondersteunen 
bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. Vanuit het 
expertisecentrum werken de volgende specialisten: orthopedagoog, gedragsspecialist, 
specialist dyslexie, specialist hoogbegaafdheid, ambulant begeleider tweede taalverwerving, 
beeldcoach, specialist kindermotoriek en logopedist. Ook is er expertise van SEIN; het 
expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. 

Werkend vanuit hun eigen organisatie en nauw samenwerkend met het expertisecentrum is 
eveneens voor alle scholen expertise van de Twijn beschikbaar. Aan iedere school is een 
vaste orthopedagoog verbonden. Voor onze school is dat Dionne Visscher, 
gedragswetenschapper bij de IJsselgroep. Zij kan een kind observeren of diepgaander 
onderzoek naar het probleemgebied doen. 

Toelatingscommissie  

Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal 
(basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de 
leerling dan aan bij de adviescommissie Bovenschools Onderwijs Loket (BOL). De 
adviescommissie BOL is een onafhankelijke commissie die beslist over aanvragen voor 
plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Als een kind naar een 
speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve ondersteuning van de 
speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer voldoende heeft aan 
de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. 
Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat 
de leerling tot en met groep 8 op zijn/haar plek zal zijn op de basisschool. Meer informatie 
over de scholen voor speciaal(basis)onderwijs vindt u op de website: www.swvkampen.nl 

Bij alle beslissingen rond plaatsing en terugplaatsing zijn de onderwijsbehoeften van de 
leerling leidend. Steeds wordt de keus gemaakt die past bij wat er nodig is voor de leerling. 

Zorgadviesteam 

De ib’er van de school en de contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
vormen samen het zorgadviesteam van de school. In het zorgadviesteam worden leerlingen 
besproken over wie zorgen zijn over de ontwikkeling en bij wie er mogelijk sprake is van 
problematiek die (ook) samenhangt met de thuissituatie. Wanneer er ondersteuning nodig is 
voor de thuissituatie, zorgt de contactpersoon van het CJG voor een snelle toeleiding naar 
hulp. Ouders geven vooraf toestemming voor de bespreking van hun kind in het 
zorgadviesteam en vaak worden ze bij de bespreking uitgenodigd. 

 

Leerstofaanbod meerpresterend/ meerbegaafd kinderen en plusklas 

We gebruiken een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van 
hoogbegaafde leerlingen. 
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Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een kind begaafd is wordt zijn/haar leerstof 
hierop aangepast. Het kind krijgt verrijkings- en verdiepingsstof voor rekenen, taal en lezen. 
Dit wordt op een gestructureerde wijze aangeboden. De leerkracht stelt een leerlijn op die 
met de leerling wordt vastgelegd en besproken. De leerkracht plant de instructietijd voor 
verrijkingsopdrachten zo efficiënt mogelijk in. Dit gebeurt in overleg met de betreffende 
leerlingen. Zo is het duidelijk voor leerlingen wanneer zij instructie en feedback krijgen op de 
opdrachten. De verrijkings-/verdiepingsstof heeft een verplichtend karakter. Het maakt 
onderdeel uit van het reguliere lesprogramma. Voor rekenen en/of taal mogen ze de 
basisstof ‘compacten’. Dit betekent dat er versneld door de basisstof wordt gegaan. Naast 
deze basisstof krijgt het ‘plustaken’, waarin het kind wordt uitgedaagd. In principe gaat het 
kind niet vooruit lopen, maar gaat het zich verdiepen in de leerstof. Soms heeft een kind 
zoveel voorsprong dat gekozen wordt voor versnellen. In de nieuwe rekenmethode zit veel 
verrijkingsstof voor de kinderen die wat meer aankunnen. Hiernaast maakt de leerling, 
samen met de leerkracht, soms de keuze om te kiezen voor een vreemde taal, sterrenkunde, 
enz. 

Qui Volant verrijkingsgroepen 

Soms leren kinderen heel gemakkelijk. Zelfs zo dat ze meer- of 
hoogbegaafd zijn. Ook deze kinderen hebben zorg nodig. 

Op stichtingsniveau bestaan plusklassen voor groep 6/7 en voor 
groep 8.  

In deze plusklassen ontmoeten de hoogbegaafde leerlingen elkaar één ochtend in de week 
en werken aan zeer uitdagende opdrachten. Er bestaat een uitgebreide toelatingsprocedure 
die doorlopen moet worden als leerkracht en ouders een meerwaarde in de plusklas zien 
voor de ontwikkeling van het kind. 

De 8+ groep is een samenwerking tussen het voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder en 
Stichting Aves. 

 

Onderwijskundig rapport 

Voor iedere leerling die tussentijds verhuist, maar ook bij de aanvraag voor een verwijzing 
naar het speciaal basis onderwijs, wordt een Onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport 
bevat alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem, gegevens uit de schooladministratie, de 
beschrijving van leer- en werkhouding, sociaal gedrag, schoolloopbaan, bijzondere aanpak, 
e.d. 

 

Rapportage 

Alle scholen binnen AVES werken volgens de principes van handelings- en opbrengstgericht 
werken. Dit houdt in dat een positief schoolklimaat en een goede kwaliteit van onderwijs de 
basis vormen. 

• We denken, praten en werken in mogelijkheden en oplossingen voor alle kinderen, 
ook voor kinderen met extra onderwijsbehoeften; 
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• De leerkracht is de spil: hij/zij richt het onderwijs planmatig in, passend bij de 
onderwijsbehoeften van de kinderen uit de groep; 

• We betrekken ouders als partner en ervaringsdeskundige; 

• We werken doelgericht: steeds is het doel ieder kind naar beste kunnen te laten 
presteren. 

 

Als Mgr. Zwijsenschool werken we handelings- en opbrengstgericht en maken hierbij gebruik 
van het IGDI model. De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe 
Instructie. Het IGDI-model is gebaseerd op twee principes: 

• De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg; 

• De leerlingen leren door oefening en herhaling. 

We bieden eventuele extra hulp zo veel mogelijk binnen de klas. 

De afnamemomenten van toetsen, gesprekken enz. zijn vastgelegd in de zogenaamde 
‘toetskalender’. 

 

Afdeling Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  

Ouders kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen en voor advies over het opvoeden en 
opgroeien van hun kind. 
Het CJG heeft informatie en geeft advies over kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Bij het 
spreekuur van het CJG praat je met iemand die deskundig is op het gebied van opvoeding. 

Jeugdgezondheidszorg, voorheen een onderdeel van Icare, valt eveneens onder CJG 
Kampen. 

Lees meer op www.cjgkampen.nl 

 

GGD 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg 
stelt zich ten doel het opsporen, bestrijden en voorkomen van factoren die een gezonde 
groei en ontwikkeling van de jeugd kunnen verstoren.  

De GGD onderzoekt alle leerlingen van groep 2 en 7. Dit is een Preventief Gezondheids- 
Onderzoek (PGO). Al deze leerlingen ontvangen een uitnodiging. De onderzoeken worden 
verricht door de jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding toe is wordt extra onderzoek 
door de jeugdarts verricht. Tijdens deze onderzoeken worden geen prikken gegeven! 

U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de GGD bij vragen over de ontwikkeling van uw 
kind. 

GGD IJsselland: afdeling Jeugdgezondheidszorg 

088 – 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur) 

E-mailadres: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl   

http://www.cjgkampen.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
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Veiligheid (sociaal) 

Vanaf 2018 gelden er strengere Europese privacyregels. Hierdoor heeft de school de plicht 
om jaarlijks duidelijke en specifieke toestemming te vragen met betrekking tot het plaatsen 
van foto’s van leerlingen. We hebben ook een reglement opgesteld over internet en sociale 
media. Deze documenten kunt u vinden op onze website. 

Veiligheid (psychisch) 

Jaarlijks vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een enquête in van 
Mijnonderzoekcentrum. De uitkomsten hiervan zullen we in de nieuwsbrief bekend maken.  

Jaarlijks start de school met extra aandacht voor het sociaal emotionele aspect. 

 

Protocol ‘Meldcode Kindermishandeling’ 

Met ingang van 2012 is de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van 
kracht. Professionals zijn daarmee verplicht om bij signalen die wijzen op huiselijk geweld / 
kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen van de meldcode. Hieronder een 

beknopte beschrijving van de meldcode en de manier waarop wij hier op school invulling aan 
geven. 

De meldcode bevat een stappenplan met de volgende onderdelen: 

1. In kaart brengen van signalen 

Als de leerkracht signalen opvangt die mogelijk kunnen wijzen op kindermishandeling, wordt 
van de school verwacht deze signalen in kaart te brengen en vast te leggen. Leerkracht en 
ib’er trekken hierbij gezamenlijk op. 

2. Collegiale consultatie: bespreek de signalen met een deskundige collega.  

We bespreken de signalen – anoniem – met de jeugdverpleegkundige van het CJG die aan 
onze school verbonden is en bespreken eveneens de vervolgstappen. 

3.  Gesprek met betrokkene(n) en gesprek met het kind 

In een gesprek met de ouders worden de signalen die aanleiding geven tot zorg besproken. 
Doel van het gesprek: zorgen delen en informatie verzamelen. Bij stap 2 wordt afgesproken 
wie bij het gesprek met de ouders aanwezig zijn.  

4. Wegen van geweld en/of kindermishandeling 

Op basis van de signalen en de informatie uit het gesprek wordt een afweging gemaakt in 
hoeverre de veiligheid van het kind in het geding is.  

Leerkracht en ib’er trekken hierin samen op. De jeugdverpleegkundige wordt – zo nodig 
anoniem – bij de afweging betrokken. 

5. Beslissen met Veilig Thuis 

Is melden noodzakelijk of is hulp inzetten/organiseren ook mogelijk? 
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Hoofdstuk 5: Ouders/verzorgers 
 

MR: Medezeggenschapsraad 

De MR wil al het mogelijke doen om de kwaliteit van het onderwijs op school te verbeteren. 
Dit gebeurt op onze school in een prettige samenwerking met de directeur. De MR 
controleert, beslist mee en adviseert. Dit is via de Wet op de Medezeggenschap geregeld. Bij 
veel beleidszaken op onze school is de instemming van de MR vereist. Daarnaast kan de MR 
ook zelf het initiatief nemen om veranderingen of verbeteringen voor te stellen. Voor de MR 
is een goed contact met ouders onmisbaar. Dit contact hebben ze nodig om ideeën, 
opmerkingen of kritische geluiden te horen. Dit kan door MR leden persoonlijk aan te 
spreken of te mailen: mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl   

 

GMR: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Aves heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Deze GMR bestaat uit 
vier ouders en vier leerkrachten en wordt professioneel ondersteund. De GMR heeft als 
doel: “Het op een positief kritische manier beoordelen van het beleid en waar nodig geacht 
het adviseren van het College van Bestuur betreffende het te volgen beleid”.  

 

AC: Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert samen met de leerkrachten en helpt bij ‘leuke’ 
activiteiten ter bevordering van de sfeer op school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, 
carnaval, Palmpasen, sponsorloop, vossenjacht, avondvierdaagse en de eindmusical. De AC 
vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,- om deze activiteiten te bekostigen.  

De AC vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene 
jaarvergadering, waar ook nieuwe ouderleden worden gekozen en benoemd. 

Bankrekeningnummer: NL 41 INGB 0003654242 t.n.v. AC Mgr. Zwijsenschool 

 

SAC: Schooladviescommissie 

De SAC geeft de directeur van de school gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige 
aangelegenheden van de school. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.  

 

Klachtenprocedure 

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
overleg de leerkracht wordt opgelost. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u 
contact opnemen met de directeur. In overleg met betrokkenen zal dan gezocht worden 
naar een oplossing. 

mailto:mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl
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Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan 
verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan 
uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun 
standpunten/uitgangspunten toe te lichten. 

Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie 
contact op met de overblijfcommissie. 

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze 
worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of 
indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen 
op de klachtenregeling. 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de 
toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor 
Cindy van Raalten aangesteld. 

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, 
leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar 
een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze 
vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een 
klachtencommissie of bij het bevoegd gezag. 

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een 
onafhankelijke wijze uit. 

De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op de 
website van stichting Aves (www.aves.nl). De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld 
door Manon Negerman van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (0527-630 300). Zijn er 
klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan 
dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 

Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590. 
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Hoofdstuk 6: De ontwikkeling van het onderwijs in de 
school 
 

Kwaliteitszorg 

Middels kwaliteitsbeleid proberen we de kwaliteit van de school te waarborgen. Dit doen we 
door middel van ouderenquêtes, kwaliteitsscan, leerling enquêtes, veiligheidsenquêtes, een 
beleidscyclus en ons ARBO beleid.  

 

Beleidsontwikkeling 

• De bijeenkomsten voor ib’ers worden bijgewoond.   

• Directie, coördinatoren en team nemen deel aan studiedagen (school, IJsselgroep, 
netwerk) en conferenties. 

• De bijeenkomsten voor directeuren worden bijgewoond. 

• Het jaarplan wordt uitgevoerd. 

  

Evaluatie beleidsuitvoering 2019 - 2020 

Teamkracht: Versterken van ons professioneel handelen en samenwerken. 

Deze teamscholing is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Deze scholing zullen 
we in oktober 2020 op gaan starten 

We geven aan hoe onze hernieuwde missie en visie zichtbaar is in ons gedrag. 

Afgelopen schooljaar is er gesproken over de visie en de missie van de school. Dit zal jaarlijks 
een terugkerend punt op de teamvergaderingen zijn. 

We versterken de doorgaande lijn in opbrengstgericht werken. 

Er is een start gemaakt met het beter in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Verder zijn de opbrengsten bespreekbaar gemaakt in het team. Komende jaren zal 
dit een terugkerend punt op de teamvergaderingen zijn.  

We gaan onze interne communicatie anders inrichten, waardoor meer tijd en ruimte 
ontstaat voor ontwikkeling, collegiale consultatie en intervisie. Daarnaast gaan we 
professioneler met ouders communiceren middels de app ‘Parro’. 

De Parro app is geïntroduceerd bij ouders. Bijna 100% van de ouders maken gebruik van 
deze app. Omdat de app meer mogelijkheden biedt, zal de school het komende schooljaar 
de app breder gaan gebruiken. De app wordt ook intern gebruikt. 

 Leraren leren van en met elkaar. 

Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten gebruik gemaakt van intervisie. Dit werd door 
velen als zinvol ervaren. Komend schooljaar zal het nogmaals gebruikt gaan worden.  
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Elk jaar voeren we onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingenenquête uit. 
Dit schooljaar volgt  ook nog een ouderenquête. 

De leerling enquête is door Aves verplaatst naar het najaar. Het is nog niet zeker wanneer de 
ouderenquête afgenomen gaat worden. 

  

 

 

 

 

Beleidsuitvoering 2020 – 2021 

Komend schooljaar staan de volgende punten in het jaarplan: 

• Teamkracht: Versterken van ons professioneel handelen en samenwerken. 

• Versterken van de doorgaande lijnen in opbrengst gericht werken. 

• Visie en missie aanscherpen. 

• Uitvoeren van klassenbezoeken door directeur en ib’er om het onderwijs te 
verbeteren. 

• Ontwerpen van nieuwe rapporten voor de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
  

Hoofdstuk 7: De resultaten van het onderwijs 

 

Eindtoets 

Wanneer uw kind in groep 8 zit doet hij/zij mee aan de verplichte Centrale Eindtoets. Onze 
school kiest voor de CITO-eindtoets. De score van deze Eindtoets wordt niet meegenomen in 
het schooladvies. Het schooladvies is leidend bij plaatsing van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Het voortgezet onderwijs laat leerlingen op basis van 
dit schooladvies toe tot één van hun schooltypen.  

Als uw kind de eindtoets beter maakt dan de school, gezien het schooladvies, verwachtte, zal 
de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze 
heroverweging en zal dit in overleg doen met ouders/verzorgers. De heroverweging kan 
leiden tot een wijziging in het schooladvies. 

Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de 
school het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen 
invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs. 

 

Voortgezet onderwijs 

Vanuit het voortgezet onderwijs worden er in november voorlichtingsavonden 
georganiseerd om een beeld te krijgen van de school. Hier worden ouders en leerlingen van 
groep 8 voor uitgenodigd. In januari hierop volgen de open avonden. Voor 1 april maken 
ouders samen met hun kind een schoolkeuze en vullen een aanmeldformulier in. Tegen het 
einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een uitnodiging voor een kennismaking met 
hun nieuwe groep in het voortgezet onderwijs. 

 

Cijfers over schoolverlaters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolverlaters 2016 2017 2018 2019 2020 

Citoscores gr 8 540 538,9 541,6 539,1 geen 

Praktijkonderwijs     1  

VMBO BBL      

VMBO  KBL 19% 22,2% 43,75% 29,16% 2 

VMBO TL 29% 22,2% 18,75% 20,83% 7 

HAVO 23% 33,3% 31,25% 25% 4 

VWO 29% 22,2% 6,25% 25% 4 
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Cijfers over specifieke leerlingen 

Aantal zittenblijvers: 

2018-2019 1 

2019-2020 1 

 

Aantal leerlingen die een groep overgeslagen hebben: 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

 

Aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs: 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

 

Inspectie 

De basisschoolperiode is een heel belangrijke en bepalende periode in het leven van een 
kind. Omdat we met elkaar vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, heeft 
de overheid de taak de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te stimuleren. De 
Inspectie van het Onderwijs kijkt jaarlijks naar elke school. Op basis van deze jaarlijkse 
prestatieanalyse en eventueel verder onderzoek bepalen we of er nader toezicht nodig is en 
hoe dit er vervolgens uit zal zien.  

• In het vierjaarlijks onderzoek bij scholen staan de volgende vragen centraal. 

• Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering 
van de onderwijskwaliteit? 

• Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van de 
school? 

• Is het financieel beheer deugdelijk? 

Op 30 september 2013 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Tijdens het 
onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld met 
een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht 
(WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende 
kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van 
leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten 
van het programmatisch handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet 
aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De kwaliteit is op alle 
onderdelen in orde! 

Op 5 november 2019  bezocht de onderwijsinspectie onze school weer. Er werd gekeken 
naar de volgende twee onderwerpen: De essentiële aspecten die maken dat kinderen leren 
én hoe de school ervoor zorgt dat alle kinderen optimale onderwijskansen krijgen. 

info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl 
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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