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De schoolgids
Door deze gids te lezen krijgt u een goede indruk van onze school.
We zijn trots op de manier waarop wij de kinderen gedurende acht
schooljaren begeleiden. Onze visie, schoolcultuur, opbrengsten qua
cognitieve ontwikkeling én brede ontwikkeling willen we graag met u
delen.

Onze kernwaarden
Kernwaarden zijn ons ethisch kompas, het geeft aan wat onze school ten
diepste nastreeft. Het geeft het beeld van onze identiteit.
Onze kernwaarden zijn: speel en ontdek/ verwonder/ verbind/ leer en
creëer/ talent en groei/ leiderschapsvaardigheden/ambitie/ ontmoet en
plezier.

Onze visie
•
•
•
•
•
•

We willen ieder kind optimaal van goed onderwijs laten profiteren.
We gaan uit van de mogelijkheid van het kind, bieden het een kans en hebben respect voor de
verschillen.
We werken en ontwikkelen samen, ook door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
We nemen, geven en delen verantwoordelijkheden zodat we kunnen groeien en ons veilig voelen.
Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en deskundig.
We ontwikkelen de zelfstandigheid van kinderen met als doel sociaal competent te zijn.

Hier zijn wij trots op:
Onze visie op
leiderschap en
talentontwikkeling

Het bieden van een
prettige leeromgeving
waarin kinderen zich
competent voelen

Onze goede en open
contacten tussen ouders
en school

Onze ambitieuze plannen
met haalbare streefdoelen

Onze manier van het
volgen van de sociaal
emotionele
vorderingen

De duidelijke
doorgaande leerlijn in de
school

Onze zelfstandig-werkafspraken

De inzet van Chromebooks
en de digitale software
van methodes voor taal/
spelling en rekenen

Onze visie op de brede
ontwikkeling

Ons ervaren team dat op
een professionele manier
openstaat voor
vernieuwingen

Ons programma voor
sociaal emotionele
vorming ‘De Vreedzame
school’.

Ons groene,
voedseleducatie
schoolplein in de Food
Valley Ede

Sherborne in de school
S:\Website\praktische
informatie\Sherborne.
pdf
We leiden kinderen in
de groepen 7 en 8 op
tot mediatoren

Dat we een gezonde
school zijn op het gebied
van sociale veiligheid/
welbevinden en voeding
Dat we Scrum inzetten
om doelen te bereiken.

De inbreng van de
leerlingen in de leerling
raad

Onze uitgebreide
bibliotheek, die door
ouders gerund wordt.

Dat we kinderen in de
onderbouw via
sensomotoriek en
ontdekkend leren, laten
groeien in hun
ontwikkeling

We leren kinderen
effectief leiderschap te
nemen over hun
ontwikkeling, middels de 7
gewoonten van Covey.
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De schoolgids is geschreven voor de ouders, die al één of meerdere kinderen op onze school hebben
ingeschreven en voor ouders die belangstelling hebben voor onze school.
Ieder jaar wordt deze opnieuw bijgesteld en door de medezeggenschapsraad vastgesteld.
De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de school. Indien gewenst kunt u op school een geprinte
versie krijgen.
Omwille van de leesbaarheid van de schoolgids houden we de informatie beperkt. Mocht u behoefte hebben aan
meer informatie, dan ligt voor iedereen op school het schoolplan ter inzage. Daarin staan allerlei zaken
uitgebreider vermeld.
Actuele informatie van de Franciscusschool kunt u steeds lezen in op onze website.
De website van de school:
www.franciscusschool-skovv.nl
Facebook van de school:
https://www.facebook.com/Franciscusschool-Ede
Twitter: @FranciscusEde
Instagram: @Franciscus_school_ede
Heeft u vragen n.a.v. het lezen van de schoolgids, neem dan gerust contact met ons op.
We nodigen nieuwe ouders dan uit voor een kennismakingsgesprek en we willen graag onze school aan u
presenteren.
Ouders van leerlingen die al bij ons naar school gaan, kunnen de vragen direct aan de leerkracht of de directie
stellen.
U bent van harte welkom!

Namens het team van de Franciscusschool,
Monique Franken (directeur)
0318-646661
directie.fr@skovv.nl
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1 De Franciscusschool
1.1 De school
Onze school is gehuisvest in een scholencomplex.
In dit scholencomplex bevinden zich tevens een
openbare school, een protestants/christelijke
school, een BSO, een peuterspeelzaal en een
sporthal.
De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de
wijk Maandereng. De verhouding tussen koop- en
huurwoning is aardig in evenwicht. De leerling
populatie van de Franciscusschool is een goede
afspiegeling van bewoners van de wijk. De
geloofsovertuiging van de kinderen is niet per
definitie katholiek, soms is er sprake van “geen
godsdienst” of een andere godsdienst.

Het leerlingenaantal van de Franciscusschool groeit de laatste jaren tegen de prognoses in, bij de start van het
schooljaar 2020-2021 hebben we ruim 200 leerlingen en starten we met 9 groepen.
Ons streven is dat er in iedere groep niet meer dan twee groepsleerkrachten (op vaste dagen) voor de groep
staan.
In geval van ziekte is het soms onvermijdelijk, dat er meer mensen in een groep lesgeven.
Wij begeleiden studenten van diverse opleidingen. Zij kunnen in verschillende groepen aanwezig zijn in verband
met een stageperiode.

Rondom de school ligt een speelplaats met een aantal
speeltoestellen en de voor de school karakteristieke
speelboot. Op het schoolplein staan moestuinbakken en
fruitbomen, die gebruikt worden voor wereldoriëntatie
lessen. We vinden het belangrijk dat de kinderen in een
groene omgeving spelen en zetten daarom alle
mogelijkheden in om te komen tot aanplanten van nog
meer groen en meer speelmogelijkheden op het
schoolplein. Het is de moeite waard om een kijkje te
nemen op ons bijzondere speelplein. Het plein is vrij
toegankelijk en geschikt voor jong en oud.
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1.2 Team
Op de Franciscusschool heerst een veilige, vriendschappelijke sfeer binnen het team.
We werken met ons team in een professionele leergemeenschap. Dat doen we door te werken in twee
scrumteams, met in ieder team een door het team gekozen scrummaster.
In de scrumteams werken we aan de doelen die opgesteld zijn in ons schooljaarplan. In dit schooljaarplan is onze
visie vertaald naar de onderwijspraktijk van alledag conform het schoolplan. De doelen uit het schooljaarplan zijn
concreet gemaakt en geprioriteerd op een backloglijst. Middels “sprints” van vier weken werken we cyclisch en
doelgericht. De directeur van de school is product-owner van de beide scrum-teams. De product-owner monitort,
faciliteert, stimuleert en stuurt waar nodig bij.
De directeur vraagt hierbij ondersteuning van de stuurgroep van de school. In de stuurgroep zitten de ib-er,
leerkrachten en de ICT-er.
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2. De uitgangspunten van de school
2.1 Onze uitgangspunten.
Onderwijs op onze school gaat uit van de samenhang tussen
leven, leren, spelen en werken.
Onze school streeft ernaar kinderen zoveel mogelijk een
ononderbroken ontwikkelingslijn te bieden. Wij zien het als
een pedagogische opdracht van de basisschool om voor alle
kinderen een zo optimaal mogelijke situatie te creëren. Hierin
moeten ze zich veilig en geborgen voelen om zich zo op hun
eigen wijze en in hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen. Dit
al naar gelang de eigen, individuele mogelijkheden en
capaciteiten, met waardering en respect voor elkaar.
Wij accepteren en respecteren, dat kinderen van elkaar
verschillen.
Wij werken in ons onderwijs niet alleen maar
opbrengstgericht, maar ook procesgericht.
De kerndoelen voor het basisonderwijs vormen onze
richtlijnen voor hetgeen wij met de kinderen aan het einde
van de basisschool beogen te bereiken.
Ons doel is een school te zijn, die adaptief onderwijs biedt. Dat
wil zeggen: onderwijs op maat.
Wij, team van de Franciscusschool, vinden het belangrijk dat
kinderen plezier maken en leren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelfstandig te worden
kritisch te denken
op een creatieve manier problemen op te lossen
beslissingen te nemen en keuzes te maken
eigen verantwoordelijkheid te dragen
zich bewust te worden van hun eigen mogelijkheden, kwaliteiten en beperkingen en deze te
gebruiken in hun dagelijkse realiteit
met elkaar samen te werken, te spelen, te leren en te leven
respect voor zichzelf en de ander te hebben
op een respectvolle wijze met elkaar te communiceren
zich aan afspraken te houden, daarbij rekening te houden met waarden en normen
interesse te tonen in hun omgeving
weerbaar te zijn
open te staan voor anderen en zich kunnen verplaatsen in anderen

Dit willen wij uiteraard in samenspraak met alle betrokkenen in en om de school realiseren.
Wij werken hieraan volgens het programma voor de sociale emotionele ontwikkeling ‘De Vreedzame school’ en
Sherborne (een bewegingsmethodiek). We leiden de kinderen op tot ambitieuze burgers met “21 -eeuwse
vaardigheden”, hiervoor laten we ons beïnvloeden door de inzichten over leiderschapsvaardigheden van Stephen
Covey (Leader in me) en Scrum.
Op onze website vindt u meer informatie over deze specifieke onderdelen.
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Het mag uit voorafgaande informatie duidelijk zijn dat de Franciscusschool grote waarde hecht aan het goed
volgen van elk kind; niet alleen op cognitief gebied, ook op sociaal-emotioneel gebied.
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2.2 De sfeer op onze school.
Wij zijn een school met een katholieke identiteit en
hebben doordoor een visie op levensbeschouwelijke
vorming. Vanuit deze holistische waarden staan wij
ervoor, dat ieder mens ertoe doet en dat je jezelf mag
zijn, ook als je anders bent dan anderen.
Juist in een tijd waarin sterk de nadruk ligt op
opbrengsten, proberen we veel aandacht te hebben voor
het welbevinden van onze kinderen. Dat is immers de
voorwaarde om goed te presteren. Vanuit onze aandacht
voor de katholieke identiteit werken we aan dat
welbevinden, zodat kinderen en medewerkers zich
gehoord, gezien en gewaardeerd voelen en daardoor hun
talenten kunnen ontwikkelen.

De katholieke identiteit van de school laat zich o.a. zien in het feit dat iedere groep wekelijks aandacht besteedt
aan verhalen en fragmenten uit de bijbel, die weer aanleiding zijn tot interpretatie naar het hedendaags leven van
de kinderen. De kinderen leren hierbij nadenken over hun eigen leven en het leven van anderen en de
samenwerking hiertussen.
Het respectvol met elkaar omgaan, wetende dat alle mensen van elkaar verschillen, vinden we van groot belang
en tijdens alle vak-/vormingsgebieden en spelmomenten wordt hier in de praktijk aandacht aan besteed.
Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Want de zorg voor het kind komt het best tot zijn recht
als alle betrokkenen nauw samenwerken. Dit betekent dat wij met u van gedachten wisselen en samen bekijken
hoe we het beste kunnen zorgdragen voor het welzijn van uw kind. We doen dit omdat we vinden dat ouders,
verzorgers veel informatie toevoegen aan hetgeen de groepsleerkracht in een klassensituatie waarneemt. Door
met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we zo compleet mogelijk naar een kind kijken en daar adequaat op
inspelen.
Verder zult u in de school veel ouders aantreffen, die ons helpen bij het uitvoeren van diverse activiteiten. Zonder
de hulp van ouders zou het onderwijsprogramma er op onze school beslist anders uitzien.
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3. Het team en de organisatie van het onderwijs
3.1 De organisatie van de school.
In ons schoolplan hebben we omschreven hoe we de
schoolomgeving veilig, uitdagend en ontwikkelingsgericht
maken. We weten dat kinderen zich in een dergelijke omgeving
het best kunnen ontwikkelen. Uitgaan van verschillen bij
kinderen impliceert gedifferentieerd kunnen werken en heeft
daarom direct consequenties voor het handelen van de
groepsleerkrachten. Uitgaan van verschillen betekent ook dat de
kinderen de basisstof van de methoden (doelen) aangeboden
krijgen, daarnaast kan verrijking (verdieping) of herhaling van de basisstof geboden worden. Dit gebeurt
remediërend, verrijkend of compact met verbreding (dit betekent dat de lesstof minder herhaling stof heeft,
waardoor ruimte ontstaat voor een breder aanbod in de lesstof). Door middel van een kwaliteitskaart brengen we
deze ondersteuning in kaart. De ondersteuning wordt in principe binnen de groep aangeboden.
Deze (basis)ondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die we op school
planmatig inzetten voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8.
De basisondersteuning start op het moment dat een kind is aangemeld op school.
De structuur van de ondersteuning is gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden van een
handelingsgerichte begeleiding (d.m.v. afstemming tussen de groepsleerkracht en de leerling).
We werken in alle groepen met een kwaliteitskaart voor de vakken (aanvankelijk) rekenen, (aanvankelijk)
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Deze kwaliteitskaarten worden gemaakt door de groepsleerkracht
en geëvalueerd met de intern begeleider.
In het kader van de kwaliteitskaarten passen wij daarbij de cyclus van HGW toe: waarnemen, begrijpen, plannen
en realiseren.
Wij geven les volgens het directe instructiemodel. Het directe instructiemodel is een instructiemodel dat uitgaat
van de verschillende leervermogens van kinderen zoals omschreven in het groepsplan. Kinderen verschillen van
elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de
slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig en krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Er zit veel
structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid
inoefenen, controle, verwerking en afronding. De groep is verdeeld in verschillende niveaugroepen.

3.2 De samenstelling van het team en de groepsverdeling.
Op de Franciscusschool werken we met enkele groepen en
combinatiegroepen.
Vanuit onze visie, het jonge kind dat ontdekkend leert, hebben we
gekozen voor de geleidelijke overstap naar het leren vanuit
methodes voor de groep 3 leerling.
Bij aanvang van het schooljaar zitten in de kleutergroepen
ongeveer twintig leerlingen.

De groepsgrootte voor de groepen 3 t/m 8 varieert van 20 tot 30 leerlingen. Ons streven is de groepen zo klein
mogelijk te houden.
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Op onze school zijn werkzaam:
De directeur, intern begeleider, administratief medewerker en fulltime en parttime werkende
groepsleerkrachten, onderwijsassistentes en een conciërge.
Verder zijn er vrijwilligers, studenten en ouders die hand- en spandiensten verrichten.

3.3 De activiteiten voor de kinderen.
Alle vak-/vormingsgebieden, zoals vermeld in de "kerndoelen voor het basisonderwijs", worden op onze school
aangeboden. We hebben nauwkeurig geïnventariseerd of we de beoogde kerndoelen bereiken en op grond van
deze analyse hebben we een meerjarenplanning opgesteld om dit alles verder te optimaliseren en de nieuwste
onderwijsinzichten hierin te integreren.
We willen ons onderwijs conform onze onderwijsvisie in een context plaatsen, waarbij de kinderen de onderlinge
verbanden zien. Dat betekent dat wij het zoveel mogelijk als totaliteit aanbieden, waarbij we gebruik maken van
theorie en praktijk. Concreet betekent dit het werken met werkvormen met daarbij passende excursies, het
gebruik van digitale middelen, experimenteermogelijkheden, passende opdrachten op het creatieve vlak, muzieken dramaopdrachten.
Voor meer uitgebreide informatie per vak-/vormingsgebied nodigen wij u uit om het schoolplan te lezen.
Hieronder kunt u lezen welke methode we gebruiken per vak- en vormingsgebied.
Rekenen
Taal/ Spelling

Begrijpend lezen
Technisch lezen
Voortgezet technisch lezen
Schrijven
Engels
Wereldoriëntatie

Muziek
Godsdienst onderwijs
Sociaal /emotionele ontwikkeling
Studievaardigheden

Onderbouwd
Wereld in Getallen (digitale software groep 4 t/m8)
Onderbouwd
Veilig leren lezen (KIM versie)
Taal actief (digitale software groep 4 t/m8)
Leeslink
Estafette
Karakter
Handschrift
Take it easy
Meander (aardrijkskunde)
Naut (natuur en techniek)
Brandaan (geschiedenis)
123 zing
Trefwoord
De Vreedzame school
De 7 gewoonten
Blits
3.3.1 Digitale software
We werken vanaf groep 4 met een Chromebook en de digitale
software van de reken-, taal- en spellingmethode.
De Chromebook dient als interactieve vervanging voor de huidige
werkboeken en schriften en sluit aan op de lesmethode
Hoe werkt het:
De groepsleerkracht geeft instructie met behulp van het digibord.
De verwerking doet de leerling via de Chromebook en niet meer in
een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of de opgave goed is
gedaan. Is het fout, dan kan de leerling de opdracht meteen
verbeteren. De groepsleerkracht kan tijdens en na de les via de
computer bekijken hoe de opdrachten zijn gemaakt door de
leerlingen.
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Onze ervaring met de digitale software is dat de groepsleerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de
stof en het nakijken. Hierdoor kan de groepsleerkracht zich nog beter richten op de onderwijsinhoud en
verbetering van het rendement. Er is meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en
daardoor meer op maat te begeleiden en les te geven. We verwachten dat dit een hogere kwaliteit van de les zal
opleveren. Een ander voordeel van het werken met de digitale software is dat we de laatste versies van de
methodes kunnen inzetten, zonder daarvoor veel te moeten investeren.

3.3.2 Samenwerking met peuterspeelzalen Spelenderwijs en kinderdagverblijf Jottum!
Met de peuterspeelzalen van Spelenderwijs en Jottum! hebben we een intensieve samenwerking opgebouwd. De
kinderen komen vanaf drie jaar regelmatig een dagdeel in de kleutergroep meewerken en meespelen. Door
samen te werken bundelen we onze visie en kennis over de ontwikkeling van het jonge kind. Hiermee willen we
bereiken dat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en op die manier kennis op doen van de wereld om
zich heen. Door spel en samenwerken bieden we aandacht aan alle belangrijke ontwikkelingsgebieden voor
kinderen, zoals motoriek, ruimtelijke ontwikkeling en taal. We bieden alle kinderen Sherborne en drama lessen
aan. Ook werken de peuters en kleuters tijdens werklessen en in de hoeken samen.

12GU Franciscusschool schoolgids 2020-2021

12-31

3.3.3 Leerlingenraad
Kinderen uit de verschillende midden- en bovenbouwgroepen houden regelmatig een vergadering
(leerlingenraad) samen met Monique (directeur). Tijdens de leerlingenraad brengen de kinderen per groep een
agendapunt in en ook vanuit het team kan een agendapunt ingebracht worden. Tijdens de vergadering gelden
dezelfde afspraken als in een vergadering met volwassenen. We maken van de vergaderingen ook notulen. Deze
worden door de deelnemers aan de vergadering in alle groepen besproken en aan de kleuters en groep 3
voorgelezen. De agendapunten van de kinderen worden in het teamoverleg teruggekoppeld en daar besluiten we
of voorstellen ingewilligd kunnen worden.
In het schooljaar 2019/2020 is de leerlingenraad gaan scrummen. Meer informatie over Scrum vindt u op de
website.

3.4 De speciale voorzieningen in het schoolgebouw.
Er zijn vier kleuterlokalen. De kleuters hebben ook de
beschikking over een speellokaal, waarin spel- en
gymlessen uitgevoerd worden.
Er zijn 9 klaslokalen bestemd voor het geven van
onderwijs in de groepen 1 t/m 8.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal behorend
bij de drie scholen die deel uitmaken van ons
scholencomplex.
We beschikken over een mooi en ruim gesorteerde
bibliotheek, die met behulp van ouders wordt gerund.

We beschikken verder over een goed opgezette en ruim gesorteerde Orthotheek. Dit is de bibliotheek voor de
groepsleerkrachten, waar allerlei materialen te vinden zijn die groepsleerkrachten nodig kunnen hebben om
onderwijs op maat aan de kinderen te kunnen bieden. Deze Orthotheek wordt beheerd door de intern begeleider
van de school.

Direct bij binnenkomst via de hoofdingang treft u ons
leerplein, hier werken de kinderen zelfstandig, in
groepjes en hier vinden gesprekken plaats tussen
leerlingen (ook mediatie gesprekken).
Het leerplein zetten we ook in als gemeenschapsruimte,
waar gezamenlijke activiteiten voor de hele school
plaatsvinden, zoals vieringen, ouderavonden,
vergaderingen en studiebijeenkomsten.
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3.5 Besteding onderwijstijd en maatregelen ter voorkoming van lesuitval.

Hieronder kunt u lezen hoe de onderwijstijden voor de verschillende groepen eruitzien.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Aantal uur per dag voor
de groepen 1 t/m 8:
5,5
5,5
3,75
5,5
5,5

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval.
Indien de groepsleerkracht afwezig is door ziekte of verlof, zullen we voor een goede oplossing voor de groep
zorgen. We zijn aangesloten bij IPPON personeelsdiensten. IPPON verzorgt invalkrachten voor scholen, besturen
en overkoepelende onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, als deze vervanging nodig hebben.

3.6 Onze onderwijs eindresultaten.
Gemiddelde scores van de centrale eindtoets (CITO) van de Franciscusschool

2019/2020
2018/2019 (route 8 toets)
2017-2018
2016/2017
2015/2016

Franciscusschool
Geen resultaten *
209,4
531,9
535,8
532,7

Landelijk gemiddelde
Geen resultaten*
203,1
534,9
535,4
534,8

*Inspectiebesluit: i.v.m. schoolsluiting van alle basisscholen is geen centrale eindtoets afgenomen.

Uitstroom 2019-2020
VWO
Havo/ VWO
Havo
Mavo/Havo
Mavo
VMBO KL/BL
Praktijkonderwijs
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28%
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4. Ondersteunen van onze leerlingen
4.1 De eerste kennismaking.
Wellicht bent u gestart met het bekijken van onze website, Facebookpagina, Instagram of volgt u ons op Twitter.
Op de website vindt u ook deze schoolgids. Indien deze informatie uw interesse heeft en u meer van de school
wilt weten, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en laten we u graag de school
zien. Zo krijgt u een beeld hoe de school eruitziet als de kinderen aan het werk zijn.
Mocht onze visie en onze werkwijze u aanspreken dan kunt u overgaan tot inschrijving van uw kind. Hiervoor kunt
u bij de administratie een digitaal inschrijfformulier aanvragen.
Als uw kind geplaatst kan worden, krijgt u een schriftelijke bevestiging van de definitieve inschrijving. Indien u uw
kind aanmeldt voor onze school hebben wij zorgplicht. Via de link over zorgplicht kunt u nalezen wat zorgplicht is
en op welke wijze wij daar mee omgaan. We houden ons aan de wettelijke voorschriften van Passend onderwijs.
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf
Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt uw kind van ons een uitnodiging voor de
eerste "meedraaiochtend". Uw kind mag in totaal maximaal vijf dagdelen komen kijken en meedraaien in de
kleutergroep (deze momenten spreekt u af met de groepsleerkracht van uw kind). De kinderen beginnen dus met
wennen vόόr hun vierde verjaardag.
Tijdens de laatste weken van het schooljaar zijn de kleuters en de groepsleerkracht druk bezig om het schooljaar
af te sluiten. De samenstelling van een kleutergroep is voor de zomervakantie ook anders dan na de vakantie. De
oudste kleuters gaan naar groep 3. In deze periode kan de groepsleerkracht niet optimaal een jonge, nieuwe
kleuter begeleiden. We hebben daarom dan ook afgesproken dat de kinderen die in de laatste 4 weken voor de
zomervakantie (of in de zomervakantie) vier jaar worden, voor de zomervakantie eenmaal mogen komen
kennismaken in de kleutergroep. In het nieuwe schooljaar kunnen deze kleuters dan rustiger vertrouwd raken
met hun klasgenootjes en de leerkracht.
Kinderen, die in het begin van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, beginnen ook met wennen in dat nieuwe
schooljaar.
Wij hanteren op school een aannamebeleid. Daarin staat precies aangegeven welke stappen wij achtereenvolgens
nemen voordat een kind toegelaten wordt tot onze school. Dit om de groepen zo evenwichtig mogelijk te
houden, in het belang van uw en andermans kind.

4.2 Zij-instroom
Voor kinderen die van een andere basisschool komen is een onderwijskundig rapport en een bewijs van
uitschrijving verplicht. Dat wordt op uw verzoek (aan de basisschool die uw kind thans bezoekt) naar de
Franciscusschool opgestuurd. Daarnaast vindt altijd een gesprek met de directeur of Ib-er van de huidige school
plaats. Op basis van de inhoud van dit gesprek én het onderwijskundig
rapport bepalen wij of uw kind definitief tot de school kan worden
toegelaten. Uw kind kan worden geweigerd in het geval de school
aantoonbaar niet bij machte is die adequate hulp te verlenen, die uw
kind op basis van gedrag dan wel leerproblemen nodig heeft
(onderwijsbehoeften van uw kind).
Ook kan het zijn, dat de groep waarin uw kind zou worden geplaatst
het maximale aantal leerlingen heeft bereikt, dan wel zoveel kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften kent, dat plaatsing van nóg een
kind in deze groep niet raadzaam is. In dat geval zal de school voor uw
kind een passend onderwijsaanbod regelen, dat op een andere school
aan uw kind zal worden gegeven. Zijn er geen belemmeringen, dan
kunnen we overgaan tot de definitieve inschrijving van uw kind.
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf
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4.3 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school.
Op onze school willen wij ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden, echter het onderwijsleerproces verloopt niet
voor ieder kind hetzelfde. Wij vinden het daarom heel belangrijk om zo vroeg mogelijk juist af te stemmen op de
onderwijsbehoefte van uw kind. Hoe brengen we dit in praktijk?
In eerste instantie door het observeren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarnaast kijkt elke groepsleerkracht
naar de resultaten van uw kind, nadat het de gekregen opdracht heeft verwerkt.
Behalve dit alles, hanteren we op onze school nog specifieke toets weken (tweemaal per jaar), waarbij we in
iedere groep bekijken of uw kind de minimumdoelen, die het tot op dat moment behaald moet hebben, ook
inderdaad bereikt heeft.
Dit bekijken we aan de hand van objectief waarneembare criteria en methode-onafhankelijke toetsen van Cito
LOVS (leerling onderwijs volgsysteem) t.a.v. de vak-/vormingsgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen,
studievaardigheden, spelling, rekenen, taal. Voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het
leerlingvolgsysteem “Zien”, dat deel uitmaakt van ons leerling-administratiesysteem ParnasSys.

De specifieke ondersteuning voor kleuters bestaat uit:
Bij de intake en nadat de kleuter twee maanden de school heeft bezocht, vult de groepsleerkracht samen met de
ouder(s)/verzorger(s) een vragenlijst in. De bedoeling is om zo met elkaar in gesprek te gaan over hoe het
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ontwikkelingsverloop tot nu toe heeft plaatsgevonden en hoe de thuis- en schoolsituatie van het kind eruitziet. Op
die manier kunnen we het beste aansluiten bij het kind.
Op grond van gegevens uit gesprekken met ouders, observatiegegevens worden groepsplannen in ParnasSys
gemaakt. De kinderen worden geclusterd in drie groepen, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstelling,
specifieke onderwijsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren. De evaluatiegegevens van de vorige
kwaliteitskaart worden hierin meegenomen. Voor de tussen- en eindevaluatie van de kwaliteitskaart wordt de
ontwikkeling volgens de resultaten van toetsen geëvalueerd om tot een passend onderwijsaanbod te komen.
Om de ontwikkeling van een kleuter in kaart te brengen, observeren wij dagelijks. Hiervoor gebruiken wij de
methode Onderbouwd en volgen we het kind dagelijks in zijn ontwikkeling. De observaties leggen we online vast.
Hiermee genereren we automatisch groepsoverzichten, handelingsplannen en rapportages. Ook voor leerlingen
die uitvallen of opvallen. Daarnaast maakt het systeem de onderwijsbehoeften van de kinderen zichtbaar.

Kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben op het gebied van
taalontwikkeling en/of sociaal emotionele
ontwikkeling kunnen Sherborne
begeleiding krijgen.
Sherborne is een methode waarbij
beweging wordt gebruikt om de
zelfstandigheid van kinderen te
stimuleren.
Door middel van spelenderwijs contact
maken met andere kinderen en de
begeleider, komen kinderen vanuit een
ontspannen houding tot communiceren.

Bij twijfel of een kind naar groep 3 kan, verrichten we een uitgebreid onderzoek, waarbij heel uitvoerig op allerlei
aspecten gekeken wordt of het onderwijskundig verantwoord is om het kind door te laten gaan. Dit onderzoek
wordt afgenomen door de intern begeleider of de groepsleerkracht. Dit beleid ligt voor u ter inzage op school.
Op de Franciscusschool worden alle kleuters die tussen 1 september en 1 januari zes jaar worden, besproken met
de intern begeleider. We nemen de beslissing voor verlenging van groep 2 of doorgaan naar groep 3 op grond van
de observaties van de leerkracht. Tevens vullen we het protocol leesproblemen en dyslexie in. Bij twijfel
raadplegen we een externe deskundige. Uiteraard bespreken we onze bevindingen met de ouders van het kind
(zie verder het Beleid Overgang).

Voor leerlingen in groep 1 en 2 gelden de volgende criteria voor kleuterverlenging:
•
•
•

De leerling is in leerlingbespreking besproken.
Er is sprake van een aantoonbare achterstand op de ontwikkelingslijnen van Onderbouwd.
Uit waarnemingen (zoals: observaties/ kind-, oudergesprekken/ ZIEN!) blijkt dat een leerling sociaal
emotioneel gezien niet toe is aan de volgende groep.

In de toets perioden januari en mei/juni worden bij alle kinderen, vanaf groep 3, methode onafhankelijke toetsen
afgenomen. Nadat de toets gegevens aangeleverd zijn bij de intern begeleider, wordt in overleg met de
groepsleerkracht bekeken welke kinderen geclusterd worden in de verschillende niveaugroepen, voor het
opstellen van het groepsplan. Indien uw kind extra hulp nodig heeft, bent u uiteraard hiervan op de hoogte.
12GU Franciscusschool schoolgids 2020-2021

17-31

De toets scores worden door de groepsleerkracht
in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys
geregistreerd.
In het team worden deze schoolopbrengsten
geanalyseerd. Om echt optimaal een analyse
te kunnen maken en een plan van aanpak op
te stellen, willen we de leerling zelf bij zijn of
haar leerproces betrekken. Dit doen we door
middel van kind gesprekken.
We gaan met álle kinderen vanaf groep 3
individueel in gesprek, om erachter te komen
of zij zelf ook doelen hebben waar zij aan
willen werken, wat voor hen belangrijk is en
wat ze nodig hebben. Door deze kindgesprekken worden kinderen mede-eigenaar
van hun leerproces. De intern begeleider
volgt de individuele en groepsontwikkeling en
bespreekt dit met de groepsleerkracht tijdens
de groepsbespreking. Afhankelijk van de
bevindingen wordt een plan van aanpak opgesteld.
Incidenteel worden voor kinderen, voor wie de basisondersteuning onvoldoende biedt om aan de
onderwijsbehoeften te voldoen, financiële middelen aangevraagd om extra ondersteuning te kunnen bieden (een
arrangement). Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. Voor deze
leerlingen wordt ook een groeidocument geschreven. Het groeidocument is een hulpmiddel om te komen tot de
juiste onderwijsondersteuning voor een leerling. Het bestaat uit vier delen:
▪ Gegevens van de leerling;
▪ Informatie over de leerling; op school en in de thuissituatie;
▪ De ondersteuningsbehoefte van de leerling;
▪ Het OPP.
Iedere groepsleerkracht heeft gesprekken met de intern begeleider om de kinderen uit zijn/haar groep door te
spreken en eventuele opvallendheden te melden. Indien nodig wordt hierop actie ondernomen. Het kan zijn dat
dit intern goed op te lossen is, maar het kan ook zijn dat we externe hulp inroepen, bijvoorbeeld het
Samenwerkingsverband. Uiteraard bent u als ouder hiervan op de hoogte. Voordat de intern begeleider contact
opneemt met een externe instantie, moet de ouder hiervoor eerst schriftelijk toestemming hebben gegeven.

4.4 De speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften.
Zodra een kind opvallende signalen vertoont, zal de groepsleerkracht met u in gesprek gaan om samen naar de
aandachtspunten te kijken. Samen bekijken de groepsleerkracht en de interne begeleider welke weg het beste
bewandeld kan worden om het welzijn van uw kind te bevorderen. We gaan
ervan uit dit altijd in goed en nauw overleg met u als ouder/verzorger te
kunnen doen.
Het ondersteuningsteam van de school heeft consultatiemomenten met het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar worden kinderen besproken, die
extra ondersteuning nodig hebben. Indien u geen toestemming geeft voor
deze besprekingen met het CJG, wordt de casus anoniem besproken.
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De extra begeleiding van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kan heel divers zijn. Kinderen leren in de
basisschool meer dan alleen maar lezen en rekenen. Er wordt ook aandacht besteed aan algemene vorming en
aan de ontwikkeling van het kind zelf. Daarbij wordt meer en meer rekening gehouden met de persoonlijke
ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan veelal de lesstof op zijn of haar eigen manier en in eigen tempo volgen
(adaptief).
Er zijn drie niveaus van onderwijsondersteuning:
Niveau 1: basisondersteuning
Niveau 2: extra ondersteuning (onderwijsarrangement op de reguliere basisschool)
Niveau 3: extra ondersteuning (onderwijsarrangement in het speciaal (basis)onderwijs)
In ons school ondersteuningsprofiel (SOP) en in het schoolplan kunt u hier meer over lezen.

4.5 Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair
onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de
gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op
passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de
regio succesvol kan zijn op een school.

4.6 Passend onderwijs: hoe en wat.
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een
kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een
kind meer begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking
of gedragsproblemen.
Vaak kan de groepsleerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die
onderwijsondersteuning coördineert op onze school.
Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt
in ons samenwerkingsverband.
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis)
onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens
met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.
Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan
wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de
geschillenregeling.
Het SWV Rijn & Gelderse Vallei begeleidt drie niveaus van ondersteuning.
Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in
onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband.
Dat is te downloaden via https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/ondersteuningsplan
4.7 Ondersteuningsteam op school.
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de intern begeleider, groepsleerkrachten van de te
bespreken kinderen (zo nodig) aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de
Steunpunt Consulent. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat.
Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
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Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het
zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van
een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

4.8 Visie op passend onderwijs.
De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei is: “Wat heeft dit kind nu nodig om tot
leren te komen en zich goed te ontwikkelen”? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen.
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de
schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis
voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen groepsleerkracht
en op de eigen school.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht
mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met
ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in
verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

4.9 School-ondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid.
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden
heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in School ondersteuningsprofiel (SOP).
Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien op school of bekijken op onze website.
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar
wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders
onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de groepsleerkracht: hoe kan hij/zij passend
onderwijs vormgeven?

4.10 Ouders (en groepsleerkrachten) denken mee.
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het
Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op
www.swvrijnengeldersevallei.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

4.11 Wetgeving en zorgplicht.
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht
gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat
wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken
regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen
ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet:
www.passendonderwijs.nl
4.12 Informatie en contactgegevens online.
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.
Hier vindt u o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de
Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws.
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4.13 De overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies. Onderzoek laat zien dat het
schooladvies een betere voorspeller is van een passende onderwijspositie in het voortgezet onderwijs dan alleen
de score op de centrale eindtoets.
Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren en geeft de VO-school een breed
beeld van de leerling. Volgens de nieuwe regelgeving is het schooladvies dan ook leidend bij de toelating tot het
voortgezet onderwijs. De vo-school mag een leerling, na overleg met de leerling en de ouders, hoger plaatsen dan
het advies van de basisschool aangeeft. Plaatsing in een lager schooltype is alleen mogelijk op verzoek van de
ouders/de leerling, in overleg met de vo-school.
De centrale eindtoets, waarvan de resultaten later dan het schooladvies bekend worden, levert aanvullende
informatie op. De toets is een ‘second opinion’, een onafhankelijk tweede gegeven. Dat geldt voor alle leerlingen,
dus ook voor leerlingen voor wie een tweede gegeven voorheen niet verplicht was: leerlingen met een advies
voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (al dan niet met
leerwegondersteuning, LWOO). De VO-school kan ook te maken hebben met leerlingen zonder onafhankelijk
tweede gegeven. Sommige leerlingen zijn namelijk niet verplicht om de eindtoets te maken. Zij krijgen alleen een
schooladvies. Meer info: https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-endirecties/voorbereiding/uitzonderingen/

Indien een leerling op de eindtoets
hoger scoort dan verwacht, dan moet
de basisschool het schooladvies
heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies naar boven toe
bijstellen. Het nieuwe advies geldt dan als leidend voor de toelating.
Natuurlijk zullen wij u helpen door informatie te geven over de nieuwe
school/scholen en wij vertellen u ook precies wat de te volgen werkwijze
is. Wij menen echter dat het van groot belang is dat u ook zelf kennis
maakt met de nieuwe school.
Er vinden regelmatig contacten plaats tussen de verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs en onze basisschool.
De resultaten van de centrale eindtoets en de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs vindt u in deze schoolgids.
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4.14 Activiteiten tijdens of na schooltijd.
In het schoolgebouw vinden de meeste activiteiten plaats.
Gedurende de lestijden organiseren we ook buiten de school educatieve activiteiten, die een aanvulling zijn op
het lesprogramma.
Diverse onderwerpen, die in de lessen aan bod komen, kunnen nog meer bij de kinderen gaan leven, als ze in het
kader daarvan een excursie maken.
Naast het samen leren en onderzoeken vinden wij het belangrijk dat de kinderen in teamverband kunnen sporten.
Voorop staat de aandacht voor sportiviteit ten opzichte van de tegenstander en het respect voor elkaar binnen
het team.
Deze sporttoernooien vallen buiten de schooltijden en deelname hieraan vindt plaats op basis van selectie voor
een team.
Over het algemeen genomen doen we mee aan het handbal- en voetbaltoernooi voor groep 7 en 8.
De jaarlijkse sportdag voor groep 6 t/m 8 wordt op gemeentelijk niveau door Sportservice Ede vormgegeven in de
"sportolympiade". Deelname aan de junior Sportolympiade voor groep 4/5 is afhankelijk van loting.
Voor de groepen 3 t/m 8 verzorgt het sportservice Ede samen met de drie scholen in de Maandereng een eigen
sport- & speldag.
Aan het eind van het jaar staat voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje gepland. Groep 8 gaat in deze periode
op kamp. Groep 1/2 gaan meerdere malen per jaar op pad, omdat zij tijdens het schoolreisje niet met een bus op
reis gaan, waardoor er qua kosten meer mogelijkheden zijn voor uitjes.
In de laatste week verzorgt groep 8 een musical, waarmee de basisschoolperiode wordt afgesloten.
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5. De ontwikkeling van het onderwijs in onze school
5.1 Het schoolplan.
Om verantwoord onderwijs te kunnen geven hebben alle scholen een plan, waarin uitgebreid beschreven staat
hoe de school werkt, wat de uitgangspunten en doelstellingen zijn en wat het beleid is voor de komende jaren.
Daarnaast speelt de organisatie een grote rol. Waar vinden de activiteiten plaats en hoe wordt het georganiseerd.
Het schoolplan beantwoordt al deze vragen. Op school ligt een exemplaar ter inzage.
Regelmatig voeren wij vernieuwingen door en stellen dit bij in het schoolplan.
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van wat er in een schoolplan staat:
- doelstellingen/uitgangspunten
- methodes/organisatievormen
- scholingsplan
- activiteitenplan
- meerjarenplan
- bijlagen: beleid van school

5.2 Scholingsplan.
Om zicht te houden op de nieuwe onderwijsvisies is regelmatige nascholing nodig.
Op onze school wordt ieder jaar een scholingsplan gemaakt. Hierin staat beschreven welke teamleden welke
nascholingscursussen gaan volgen en waarom. In het meer jaren scholingsplan staan doelstellingen beschreven
op langere termijn.
Er kunnen individuele bij- en/of nascholingen gevolgd worden, er kan echter ook teamgerichte na-/bijscholing
plaatsvinden. Bij deze laatste mogelijkheid vindt er (meestal op school zelf) nascholing plaats, die bedoeld is voor
het hele team en gericht is op een vernieuwingsactiviteit door de hele school heen.
Het kan ook voorkomen dat we in het kader van teamnascholing een bezoek brengen aan een andere school,
instelling of locatie.
We geloven in de kwaliteit van de leerkracht en willen het eigenaarschap van het onderwijs volledig toekennen
aan de leerkracht. Doordat leerkrachten en schoolleiding intensief samenwerken zal het onderwijs op school
optimaliseren. Middels deze aanpak kunnen we de ambities van de school realiseren, het werkplezier in het team
stimuleren en de onderwijskwaliteit blijven perfectioneren.
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6 De ouders
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders.
In het belang van uw kind willen wij zo optimaal mogelijk met
u samenwerken en u betrekken bij alles wat met school en
onderwijs te maken heeft. Het is daarom ook van groot belang
dat u onze visie onderschrijft en het beleid en onze regels
accepteert.
Met deze schoolgids willen wij u informeren over de manier
waarop wij u betrekken bij de activiteiten in onze school. De
verantwoordelijkheid m.b.t. onderwijskundige zaken blijft een
aangelegenheid van het team.
Het meedenken over alle ondersteunende activiteiten wordt
gewaardeerd en gestimuleerd. Immers, zonder u
concrete hulp zou een aantal activiteiten niet door kunnen
gaan en juist deze geven het onderwijs en de school iets
extra's.

6.2 De informatie over de school.
Naast de persoonlijke contacten over uw kind, waarover u op de vorige bladzijden al heeft kunnen lezen, kennen
wij op onze school ook nog andere informatiebijeenkomsten en of informatiemiddelen.

6.3 Wat doen al die organen nu in school.
De ouderraad
Iedere ouder kan gekozen worden tot lid van de ouderraad (OR)
De taken van de OR op een rij:
* de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten die op school plaatsvinden
* de MR op verzoek of uit eigen initiatief van advies dienen over allerlei zaken die betrekking hebben op de
gang van zaken op onze school
* nauw overleg plegen met het team in zake onderwerpen die bij ouders leven
* team assisteren bij de organisatie en uitvoering van diverse evenementen en activiteiten
* door middel van te organiseren acties de financiering van niet door de overheid bekostigde leermiddelen
zoveel mogelijk te stimuleren
De OR is voor het team van groot belang en houdt zich vooral praktisch bezig.
Ze bestaat uit een aantal personen, die allemaal worden gekozen door ouders. Zij vergaderen ongeveer één keer
per zes weken. Daarbij is ook een vertegenwoordiging van het team aanwezig en/of de directeur.

Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt georganiseerd door de ouderraad. Deze vindt één keer per jaar plaats. U wordt dan op
de hoogte gebracht van alle financiële zaken zoals de begroting en ouderbijdrage.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die we gebruiken om allerlei extra activiteiten, waarvoor anders geen
geld is, te kunnen realiseren.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar in de jaarvergadering van de ouderraad, samen met de begroting
voor het komende schooljaar, vastgesteld. Vervolgens worden beide ter instemming aangeboden aan de
medezeggenschapsraad.
Bereikbaarheid:
or.fr@skovv.nl
De OR is ook via de voorzitter bereikbaar en post mag in de OR-brievenbus, bij de hoofdingang van de school.
Penningmeester.fr@skovv.nl
Voor informatie over de ouderbijdrage.
De medezeggenschapsraad (MR)
Iedere ouder kan gekozen worden tot lid van de medezeggenschapsraad (MR).
De MR is een orgaan dat zich vooral bezighoudt met beleidsmatige zaken van de school. Daarbij kunt u denken
aan alles om de school goed te laten functioneren. Er komen onderwerpen aan de orde als bijv. arbobeleid,
groepsindelingen, personele zaken.
De MR heeft over een aantal zaken adviesrecht, d.w.z. dat zij haar mening geeft over een onderwerp, een
instemmingsrecht waarbij zij over een onderwerp meebeslist. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een
reglement.
In de MR zitten drie gekozen ouders en drie teamleden. In principe nemen zij zitting voor drie jaar.
U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven.
mr.fr@skovv.nl

6.5 Het overblijven op de Franciscusschool.
Er is op school de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven.
De kinderen gaan om 12.00 uur uit hun groep naar de TSO-ouders om te gaan eten.
Na het eten gaan ze spelen en bij goed weer naar buiten. We proberen de kinderen tussen de middag zoveel
mogelijk de gelegenheid te geven zich uit te leven en samen met de overblijfouders gezellig bezig te zijn.
De kinderen nemen hun eigen lunch mee.

6.6 Gezonde school
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.
Inmiddels hebben we de herregistratie van het vignet gezonde school
m.b.t. de sociale veiligheid en welbevinden behaald.
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot
gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen
op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen,
fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.
Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale
en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te
leren en halen vaak betere cijfers op school.
Het vignet voeding hebben we in het schooljaar 2018-2019 behaald
i.v.m. de invoering van ons voedingsbeleid. Het voedingsbeleid kunt u
vinden op onze website bij de praktische informatie.
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6.7 Zwerfboekenstation
De Franciscusschool is een zwerfboekenstation!
Alle zwerfboeken staan in de prachtige boeken boom. Boeken in de kast mogen
zomaar gratis meegenomen worden. De enige spelregel is, dat je het boek
nadat je het hebt gelezen weer op zwerven stuurt. Je mag het boek terug in de
kast zetten maar ook ergens anders neer leggen. Het leukst is het om een plek
te kiezen waar veel kinderen komen!
Heb je zelf een boek thuis, dat je niet meer leest, dan mag je er een sticker op
doen en in de boeken boom zetten.

6.8 Klachtenregeling SKOVV-samenvatting
Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de
communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische procedures,
voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen.
SKOVV heeft een eigen klachtenregeling. Voor het geval die niet tot afdoende oplossing van een klacht leidt, is
SKOVV aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
De volledige klachtenregeling is te vinden op https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling/

6.9 Voor- & naschoolse opvang.
Ons bestuur, de SKOVV, heeft om dit te regelen, overleg gevoerd met diverse instanties voor kinderopvang.
BSO Ziezo gevestigd in onze school, tel. 06-39399513
Vlakbij onze school zit kinderdagverblijf Jottum! Jottum kan ook de BSO verzorgen.
0318-590259 www.jottumkinderdagverblijf.nl
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7 Contacten met externen
Er zijn verschillende instanties met wie wij contacten onderhouden in
het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Sommige van deze
instanties zijn nauw bij het onderwijs betrokken. Hieronder staan een
aantal van deze instanties vermeld:
Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei (zie ook 4.3).
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend
onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Er vinden in de basisschoolperiode een aantal onderzoeken plaats door de schoolarts of zijn assistente. De
uitslagen van deze onderzoeken worden met u als ouder en de betreffende groepsleerkrachten besproken.
Het Groene Wiel
Alles wat te maken heeft met het milieu en de opvoeding hoort bij het Groene Wiel. Wij lenen van hen leskisten
rondom een thema waarin lessuggesties en verwerkingsbladen zitten. Ook materialen om in de klas te bekijken
en excursies krijgen we via hen aangeboden.
Pedagogische academie voor basisonderwijs (PABO's)
Vanuit deze opleiding krijgen wij regelmatig studenten die een korte of langere periode stagelopen in een
bepaalde groep.
ROC A 12
Vanuit deze opleiding krijgen wij regelmatig studenten die een korte of langere periode stagelopen in een
bepaalde groep. Zij volgen een opleiding tot onderwijsassistent.
Arbo
De arbeidsomstandigheden voor het basisonderwijs zijn de laatste jaren flink onder de loep genomen. Hieronder
valt bijv. de controlerend arts; ook andere Arbo-aspecten zoals hygiëne op school, inrichting van de school,
welzijn van alle betrokkenen en ziekteverzuim valt onder de Arbo.
Voortgezet Onderwijs
Met hen onderhouden wij een goed contact voor het plaatsen van onze leerlingen in het VO en wij krijgen
regelmatig hun vorderingen te zien. In groep 8 worden de informatieavonden van de VO-scholen onder de
aandacht gebracht.
Managementteam (MT)
Dit is een overlegorgaan waarin alle directies van de basisscholen, die onder de SKOVV vallen, zitting hebben. Het
MT stelt plannen op die voor alle scholen gelden en geeft op tal van gebieden informatie aan de directies.
Pro Persona Jeugd
Pro Persona Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar die specialistische geestelijke gezondheidszorg in
Gelderland (Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel) nodig hebben én voor hun ouders.
De Medewerker
De Medewerker ondersteunt organisaties in de gemeente Ede die met vrijwilligers werken.
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Lindenhout
Soms komt het voor dat kinderen van onze school ambulante begeleiding vanuit Lindenhout hebben. We
proberen samen te werken aan het welzijn van het betreffend kind te werken. Dit kan echter alleen als de ouders
ook toestemming hiervoor geven.
Karakter
Kinderen bij wie het vermoeden is dat zij een ontwikkelingsstoornis hebben, worden door het zorgplatform WSNS
en/of huisarts doorverwezen naar deze instantie. School onderhoudt contacten met Karakter als de ouders daar
toestemming voor hebben gegeven.
RIO-Zorg
RIO-Zorg onderzoekt en behandelt kinderen bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst,
trauma, dwang, tics en somberheid. Rio-zorg werkt handelingsgericht: het kind én de ouders begeleiden we in het
omgaan met de problemen die ze dagelijks thuis, op school en op straat tegenkomen. Ze stimuleren een goede
samenwerking met de school van het kind
Fysiotherapie
Het komt voor dat kinderen van onze school door een fysiotherapeut begeleid worden. Ook daarbij proberen we
als school goed op de hoogte te zijn en nauw samen te werken, zodat de benodigde ondersteuning zo optimaal
mogelijk kan zijn voor het betreffende kind.
Jeugdbescherming Gelderland
Het komt voor dat ouders soms met alledaagse opvoedingsmoeilijkheden te kampen hebben en hier graag
ondersteuning of advies voor willen hebben. We adviseren weleens dit bureau. Het consulteren van dit bureau is
gratis en ze geven praktische adviezen aan ouders.
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
Viermaal per jaar heeft het ondersteuningsteam van de school overleg met
een medewerker van het CJG (schoolmaatschappelijk werk). De behoefte
aan ondersteuning voor uw kind of het gezin worden besproken, nadat u
toestemming heeft gegeven. Indien u geen toestemming geeft kan de
school de casus anoniem bespreken om zodoende toch de hulpvraag van
de school te delen met het CJG.
Praktijk Dekker en Dooyenweerd Ericalaan 6a
Telefoon: 0318-438819
6711 MZ Ede
info@dekkerdooyeweerd.nl

Jeugdgezondheidszorg
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de
doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met
uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U
krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u
vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
Of bel op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556500.
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8 Praktische informatie
Fietsen
Fietsen op het plein mag niet.
Kom je op de fiets, zorg dan dat je afstapt vóór de speelplaats.
Fotograferen in de school
Tijdens verjaardagen en andere feestelijke activiteiten in de school worden door ouders soms foto’s gemaakt. Op
deze foto’s staan hun eigen kinderen maar ook andere kinderen. Omdat niet alle ouders toestemming hebben
gegeven om foto’s op social media te plaatsen, willen we u vragen deze foto’s slechts voor eigen album te
gebruiken en niet op uw eigen facebook o.i.d. te plaatsen.

Mobiele telefoon
Kinderen mogen een mobiele telefoon mee naar school nemen, maar deze moet buiten het hek van de school
uitgezet worden. In school moeten de telefoontjes ingeleverd worden bij de leerkracht en gaan ze in het kluisje in
de klas. Hiermee voorkomen we vervelende situaties van rinkelende telefoons of kinderen die elkaar ongewenst
fotograferen of filmen op school. Deze afspraak geldt ook voor I-pads o.i.d. die van huis worden meegenomen.

Niveau lezen
Iedere dinsdagochtend wordt er (onder begeleiding van ouders) in kleine groepjes gelezen van 8.35 uur tot 9.05
uur. U kunt zich, indien u zin heeft om als leesouder mee te doen, opgeven bij de klassenleerkracht. Uw hulp is
altijd erg welkom!
Ook hebben we tutorlezen: hierbij begeleidt een leerling van groep 8 een leerling van groep 4. Later in het jaar
komt groep 7 daar ook bij. Zij gaan dan kinderen uit groep 3 begeleiden.

Veilig schoolklimaat
Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden
om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen.
We proberen machtsmisbruik te voorkomen door in de groepen en in de school aandacht te besteden aan hoe je
met elkaar omgaat.
Dit doen wij door te werken met het programma voor sociaal emotionele ontwikkeling “de Vreedzame school”.
Leerlingen in groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediators. Via een mediator kunnen andere kinderen samen
conflicten oplossen.
Met elkaar hebben wij omgangsregels (groene regels) opgesteld, deze zijn positief opgesteld, ze gaan uit van het
gedrag dat wel willen zien in de school.
We hebben op school beleid rondom pesten (protocoltegen pesten) en hangen er “pest”-brievenbussen in de
school. Kinderen kunnen met een briefje pestgedrag melden bij onze contactpersoon. Zij gaat vertrouwelijk met
deze informatie om en zal onderzoeken wat nodig is in de gemelde situatie. We leren kinderen dat pestgedrag
melden GEEN klikken is.
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Ziekte en verzuim
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen bent u verplicht dit op school te melden. Het liefst 's morgens
vóór half negen. Dat kan telefonisch: 0318-646661.
Mocht de ziekte langer duren dan een paar dagen, dan is het verstandig om met de leerkracht te overleggen of er
mogelijk wat huiswerk gedaan kan worden.
Als uw kind om een andere reden dan ziekte niet op school komt, spreken we van verzuim. Dit verzuim moet
altijd vooraf bij de directeur aangevraagd worden. Het wordt verleend als het gaat om trouwerijen,
begrafenissen, jubilea en dergelijke van naaste familieleden.
Het is aan de directeur om u die toestemming te verlenen. Gaat het om een langere periode, dan legt de
directeur uw verzoek voor aan de leerplicht van de gemeente Ede.
Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Ede.
Voor kinderen van vier jaar kan volstaan worden met een mededeling van verzuim, deze kinderen zijn nog niet
leerplichtig.

Zindelijkheid
Een ongelukje kan de iedereen overkomen en we doen daar dus ook niet moeilijk over. Sterker nog: de school
beschikt over reservekleding, die we in dat geval uw kind kunnen aantrekken. Wanneer er echter sprake is van
een structureel probleem, liggen de zaken anders. U kunt begrijpen, dat je van de leerkracht niet verlangen kunt,
dat hij/zij de groep steeds opnieuw weer in de steek laat om een kind te verschonen. De veiligheid van de
kinderen is dan in het geding.
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de leerkracht van de
groep kunt u proberen een oplossing te vinden. Dit kan zijn:
U haalt uw kind van school op in het geval het in de broek heeft geplast of gepoept om het te verschonen (dit
mag u ook op school doen).
U laat uw kind een deel van de dag naar school komen om zo de kans op ongelukjes te verkleinen.

Gym
Kinderen uit groep 1/2 gymmen in de speelzaal en spelen als het droog is buiten. Om te gymmen dragen de
kinderen een T-shirt en een gymbroek of een turnpakje. Daarbij dragen de kinderen gymschoenen, deze zijn
verplicht i.v.m. de veiligheid. Voor de jongste kleuters is het handig als de gymschoenen klittenband hebben.
Schrijft u de naam van uw kind in de kleding en op de gymschoenen a.u.b.
De kinderen uit de groepen 3t/m 8 gymmen in de gymzaal die zich in ons gebouw bevindt. Groep 3 zal ook nog
regelmatig gaan buiten spelen. Om te gymmen dragen de kinderen een T-shirt en een gymbroek of een turnpakje.
Daarbij dragen de kinderen gymschoenen, deze zijn verplicht i.v.m. de veiligheid. Gymkleren blijven niet op school
maar moeten op de juiste dagen meegenomen worden.
Het gymrooster vindt u hier https://www.franciscusschool-skovv.nl/ouders/schooltijden/
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Om de sfeer in de alledaagse onderwijspraktijk te proeven, nodigen wij u van harte uit
om een kijkje te komen nemen.
U kunt dan een afspraak maken met de directeur, Monique Franken.
U bent van harte welkom!

directie.fr@skovv.nl
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