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1. De schoolgids 
Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in 
zijn/haar leven. U wilt dan ook met zorg een passende school kiezen 
voor uw kind en stelt daar hoge eisen aan. 
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. 
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/schoolcommissie 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 Groene Vallei kunt u steeds lezen in de nieuwsbrief, die we volgens rooster (zie 
kalender op de site) aan de ouders mailen en op de website plaatsen. 
 
1.1 Onze kernwaarden 
Basisschool Groene Vallei is een katholieke basisschool. De identiteit van onze school krijgt vorm in de manier van 
omgaan met de kinderen en in de normen en waarden die wij de kinderen als voorbeeld geven en die we 
overdragen. Ons algemeen doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke 
identiteit van de kinderen. Wij bieden onderwijs aan vanuit een katholieke levensovertuiging en laten daarbij de 
kinderen kennismaken met andere wereldgodsdiensten. Tevens oefenen wij in het samen nadenken en spreken 
over levensvragen. Er is ruim aandacht voor de katholieke tradities, voor de achtergrond van belangrijke 
katholieke feesten en gebruiken, maar vooral voor de waarden die in de katholieke traditie centraal staan. We 
scheppen op school een klimaat waarin leerlingen, van welke herkomst ook, welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. Wij 
hebben respect voor het unieke van elk mens.  
 
1.2 Onze visie 
De opdracht die wij onszelf geven:  
Op onze school werken we vanuit de overtuiging dat traditie en vernieuwing samengaan waardoor we blijvend in 
ontwikkeling zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig en 
gewaardeerd voelen. We leren onze kinderen belangrijke vaardigheden aan, waarmee ze zich zelfstandig en 
succesvol kunnen ontwikkelen in onze snel veranderende maatschappij.  
We bieden kwalitatief goed onderwijs met als doelstelling dat de onderwijsresultaten op orde zijn. 
Vanuit de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey werken wij aan balans tussen hoofd -
hart-handen en “zijn”. Het programma “The Leader in Me” is hiervoor het uitgangspunt met aandacht voor de 
persoonlijke en de sociaal emotionele ontwikkeling;  
 
Heeft u vragen n.a.v. het lezen van de schoolgids, neem dan gerust contact met ons op.  
We nodigen u dan graag uit voor een kennismakingsgesprek zodat we onze school aan u kunnen presenteren.  
U bent van harte welkom! 
 
De website van de school: 
www.groenevallei-skovv.nl 

Facebookpagina van de school: 
https://www.facebook.com/bsGroeneVallei 

 
Namens het team van de Groene Vallei, 
Monique Franken (directeur) 
0318-636984 
directie.gv@skovv.nl 

http://www.groenevallei-skovv.nl/
https://www.facebook.com/bsGroeneVallei
mailto:directie.gv@skovv.nl
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2. De Groene Vallei  
 
2.1 De school 
 
De Groene Vallei is een basisschool, gestart op 1 augustus 2016. 
De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk Veldhuizen. De leerlingpopulatie van de Groene Vallei 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 Groene Vallei schommelt rond de 115 leerlingen. De kinderen zitten verspreid over 6 
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. 
Hier vindt u ook de voor de school karakteristieke dierentuin met moestuinbakken die gebruikt worden voor de 
lessen Wereldoriëntatie. Aan de achterzijde van de school is een sloot te vinden. 
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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2.2 De samenstelling van het team en de groepsverdeling 
 
Op de Groene Vallei heerst een veilige, vriendschappelijke sfeer binnen het team. We werken met ons team in 
een professionele leergemeenschap. Dat doen we door te werken 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. De directeur vraagt hierbij 
ondersteuning van het managementteam van de school.  
Om collega’s en ouders te inspireren werken we met een Lighthouseteam.  
In het Lighthouseteam werken leerkrachten vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten als ‘experts’.  
 
Op de Groene Vallei werken we met combinatiegroepen en een enkele groep 8.   
We starten met een groep 1/2 en een groep 3 (deze groep wordt later in het schooljaar een groep 2/3).  
Vanuit de 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 kleutergroep ongeveer 25 leerlingen. Het is mogelijk dat de groep 2 
leerlingen uit groep 1/2, gedurende het schooljaar doorschuiven naar de groep 2/3.  
Ouders worden hierover altijd geïnformeerd. 
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. 
Op onze school zijn werkzaam:  
De directeur, locatieleider, intern begeleider, congierge, administratief medewerker en fulltime en parttime 
werkende groepsleerkrachten. Verder zijn er vrijwilligers, studenten en ouders die hand- en spandiensten 
verrichten. 
 
 

 

2.3 De eerste kennismaking 
 
Wellicht bent u gestart met het bekijken van onze website of Facebookpagina. 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 gesprek en laten we u graag de school zien. Zo krijgt u een beeld hoe de school eruitzi et 
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 directie een aanmeldingsformulier krijgen, waarbij allerlei gegevens over uw kind en gezinssituatie 
gevraagd worden. 
Het ingevulde formulier kunt u op school inleveren. 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 
 

Vóórdat uw kind 4 jaar wordt, mag uw kind 3 dagdelen op school meedraaien om alvast te wennen. De overgang van 

bijvoorbeeld peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zal dan wat makkelijker verlopen. Ook is het voor uw kind belangrijk 

om daarmee eerste spanningen weg te kunnen nemen voordat ze werkelijk de hele week naar school gaan. De 

schoolomgeving laten we op die manier langzaamaan vertrouwd worden voor uw kind. De planning van de wendagen 

is afhankelijk van onze mogelijkheden en uw wensen. De leerkracht neemt contact op om een afspraak te maken. 

 
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 tweemaal mogen komen 

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf
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kennismaken in de kleutergroep. In het nieuwe schooljaar kunnen deze kleuters dan rustiger vertrouwd raken 
met hun klasgenootjes. 
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. Indien u hier meer informatie over wilt hebben, kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school. 
 
 
2.4 Zij-instroom 
 
Aannamebeleid voor kinderen anders dan vierjarige. Ook hier geldt de zorgplicht van Passend onderwijs.  
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf 
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 Groene 
Vallei opgestuurd. Daarnaast vindt altijd een gesprek met de directeur 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 verzorgen, 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. 
 
Veranderen van school is niet gemakkelijk. Wij zijn ons dat bewust en besteden daar veel zorg en aandacht aan. Als 

een ouder heeft besloten om van school te veranderen (door verhuizing of andere reden), dan gaan wij altijd eerst 

met de ouders in gesprek. Dit gesprek is een oriënterend gesprek voor zowel de ouders als de school. Als er geen 

sprake is van extra ondersteuning, geldt onze reguliere procedure. We nemen ook altijd contact op met de school van 

herkomst. Op basis van de informatie die we van de ouders en de voorgaande school krijgen, nemen we uiteindelijk 

een schoolbesluit, waarbij ook met teamleden gesproken is. Op basis van deze gegevens nemen we een zorgvuldig 

gemaakt besluit waarin we overgaan tot plaatsing of niet. Als uw kind bij ons op school is gekomen, dan zullen we er 

alles aan doen om hem/haar zich snel thuis te laten voelen. Net als bij de kleuters behoort het meedraaien in de 

nieuwe groep tot onze mogelijkheden om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.   

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stroomschema-Zorg-op-school1.pdf
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3. De uitgangspunten van de school 
 
3.1 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 veil ig 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.  

 
De Groene Vallei  is een school die kinderen een prettige en 
veilige leeromgeving biedt. Dit merk je als je het gebouw binnen 
komt. Wij werken aan rust, regelmaat en structuur. Dit doen wij 
door duidelijke afspraken en aandacht voor omgangsvormen. Dit 
is voor ons de meest belangrijke basis om tot prestaties te kunnen 
komen! Ook voor personeel en ouders heerst er een prettige 
sfeer.  
 
Dit willen wij uiteraard in samenspraak met alle betrokkenen in 
en om de school realiseren. 
Wij werken hieraan een innovatietraject. Onze schoolkwaliteiten 
en kennis zullen we uitbreiden met invloeden vanuit 
leiderschapsvaardigheden (Stephen Covey (Leader in me)).  
Op deze manier leiden we kinderen op tot ambitieuze burgers 
met “21-eeuwse vaardigheden”  

 
Het mag uit voorafgaande informatie duidelijk zijn dat de Groene 
Vallei grote waarde hecht aan het goed volgen van elk kind; niet 
alleen op cognitief gebied, ook op sociaal-emotioneel gebied.  
 
Op onze school vinden we onze visie op de brede ontwikkeling grotendeels terug in de uitgangspunten van Covey. 
We hebben naast de cognitieve ontwikkeling het hele kind in beeld. De creatieve, sociaal -emotionele, zintuiglijke 
en motorische ontwikkeling hebben een plek in onze onderwijsactiviteiten. Aandacht voor hoofd, hart en handen 
is terug te zien in ons onderwijsaanbod gericht op muziek, beweging, creativiteit en cultuur.  
In de school en de klassen ziet u tekeningen en teksten van de 7 gewoonten van effectief leiderschap hangen. We 
starten ieder schooljaar met het aanbieden van 1 gewoonte per week, deze gewoonte stellen we centraal in de 
school en in de groepen. In de loop van het schooljaar zullen de gewoonten centraal blijven staan in all e lessen en 
begeleiding van de kinderen. 
Het doel is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken 
en leren leidinggeven aan zichzelf. Op deze manier leren we kinderen hoe je de invloed op je leven kunt vergroten 
daardoor ontstaat een cultuur waarin kinderen, ouders en leerkrachten dezelfde taal spreken. Kinderen kunnen 
zelfstandig conflicten oplossen en worden daartoe aangemoedigd door volwassenen. Dan bereiden we kinderen 
voor op de maatschappij waarbij altijd tegenstrijdige belangen een rol spelen in groepen, bij communicatie in 
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diverse situaties. Kinderen leren luisteren, kunnen voor zichzelf opkomen, zien beperkingen van eigen 
opvattingen in en dragen argumenten aan. Als kinderen daarnaast situaties kunnen analyseren en verschillende 
oplossingen kunnen bedenken voor problemen, spreken we van burgerschapsvorming. 
 
 
 3.2 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. Doo r 
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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4. De organisatie van het onderwijs 
 
 
4.1 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 dergelijk 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 gecompact met verbreding (dit betekent dat de lesstof 
minder herhalingstof heeft, waardoor ruimte ontstaat voor een breder aanbod in de lesstof). Door middel van 
een groepsplan en incidenteel een individueel behandelingsplan 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 s chool 
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 groepsplannen voor de vakken (aanvankelijk) rekenen, (aanvankelijk) technisch 
lezen, begrijpend lezen en spelling. Deze groepsplannen worden gemaakt door de groepsleerkracht en 
geëvalueerd met de intern begeleider.  
Hierbij passen wij de cyclus van HGW (handelingsgericht werken) toe: waarnemen, begrijpen, plannen en 
realiseren.  
 
In het kader van handelingsgericht en opbrengstgericht werken, werken wij met het EDI-model. EDI staat voor: 
Expliciete Directe Instructie, een methodiek waarmee op veel basisscholen gewerkt wordt. De kern van het EDI -
model is dat de leerkracht de leerlingen actief betrekt bij hun leerproces en het behalen van de lesdoelen. 
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. 
 
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 schoolondersteuningsprofiel (SOP) en in het schoolplan kunt u hier meer over lezen.  
 
 
 
 
4.2 De activiteiten voor de kinderen 
 
Alle vak-/vormingsgebieden, zoals vermeld in de "kerndoelen voor het basisonderwijs", worden op onze school 
geboden. 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 
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gebruik van de schooltelevisie, experimenteermogelijkheden, passende opdrachten op het creatieve vlak, muziek- 
en 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 Met sprongen vooruit 
Wereld in Getallen  

Taal/ Spelling Veilig leren lezen (KIM versie) 
Taal actief  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Technisch lezen Estafette 

Schrijven Pennenstreken  
Engels Hello World 

Wereldoriëntatie Wijzer (proefversie 2018) 
Muziek Muziek in de klas (MIK) 

Sociaal /emotionele ontwikkeling The leader in me 
Studievaardigheden Blits 

Verkeer Wijzer door de tijd 

Cathechese / levensbeschouwing Trefwoord  
 

In de kleutergroepen staat de betrokkenheid van de kinderen centraal. Het is duidelijk dat kinderen heel veel 
leren wanneer ze betrokken zijn bij de dingen die ze doen. Dit betekent dat we werken met thema’s die 
aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. De thema’s worden vervolgens uitgewerkt en hoeken worden 
door de leerkrachten vormgegeven. Het aanbod van de (keuze)opdrachten sluit hierbij aan. Er wordt goed 
gekeken naar de behoeften van de kinderen, waarbij we ervan uitgaan dat er tijdens spel minstens evenveel 
wordt geleerd als bij de aangeboden opdrachten.  
 
In groep 3 t/m 8 kunnen instructies aan de gehele groep gelijktijdig gegeven worden, maar eveneens aan kleine 
groepen. Tijdens de verwerking heeft de leerkracht aandacht voor het individuele kind en wordt eventueel 
verlengde instructie gegeven. Het geheel blijft voor de leerkracht op deze manier overzichtelijk en er blijft zo nog 
tijd en ruimte over voor observatie en extra begeleiding van leerlingen die dit nodig hebben.   
Bij het geven van onderwijs gaan we uit van de basisstof. Dat is de stof die elk kind dient te beheersen. Als de 
leerkracht merkt dat de kinderen tussentijds moeite hebben met deze basisstof, dan zal hij extra maatregelen 
nemen, bijvoorbeeld in de vorm van verlengde instructie. Soms is deze extra hulp kortdurend, soms wordt er een 
handelingsplan voor een langere periode geschreven en uitgevoerd. Andere kinderen kunnen juist dieper op de 
zaken. Zij krijgen dan extra stof, de zogenaamde ‘verrijkingsstof’. Deze wordt vaak zelfstandig verwerkt.  
 
4.3.1 Zelfstandig werken 
 
Zelfstandig werken neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Zelfstandig werken brengt met zich mee 
dat leerlingen ongestoord, zonder anderen te storen, alleen, met z’n tweeën of in een groepje aan het werk 
kunnen zijn. Elke leerling krijgt de tijd zijn/haar dag/weektaak onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. 
Onze doelstellingen voor het toepassen van het zelfstandig werken zijn van pedagogische aard: het is belangrijk 
dat kinderen steeds meer zelfstandige taken leren uit te voeren en leren problemen samen op  te lossen, alsmede 
van onderwijskundige aard: de leerkracht krijgt de tijd en gelegenheid leerlingen te observeren en individuele 
aandacht/instructie te geven.  
Specifieke doelstellingen voor het zelfstandig werken: 
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    -Kinderen leren zichzelf te ontwikkelen, een eigen planning te 
ontwikkelen en activiteiten te kiezen. 
- Kinderen leren om te gaan met een grotere vrijheid en 
zelfstandigheid. 
- Kinderen leren verantwoordelijkheid te krijgen, niet alleen voor 
zichzelf en voor hun werk, maar ook voor anderen. 
- Kinderen moeten leren de tijd zo goed mogelijk te besteden en 
rustig en geconcentreerd bezig te zijn.  
- Kinderen leren elkaar hulp te bieden en om hulp te vragen. 
- Kinderen leren omgaan met een stukje ‘tijd’. 
- Kinderen leren zelf oplossingen te zoeken. 
 

 
4.3.2 Digitale software 
 
Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen.  
De groepsleerkracht geeft instructie met behulp van het digibord. 
De kinderen komen vanaf de onderbouw in contact met de computer. Dankzij onze ons netwerk kunnen de 
kinderen gemakkelijk gebruik maken van het internet. Vanaf groep 1 wordt de computer structureel in het 
onderwijs ingezet. Groep 3 werkt met een leesmethode-ondersteunend programma. In de volgende groepen 
leren de kinderen steeds zelfstandiger omgaan met de computer. Daarbij maken ze gebruik van zowel educatieve 
als zakelijke programma’s. In de bovenbouw maken de kinderen werkstukken met de computer. We werken met 
‘deklas.nu’. Dit internetsysteem is gericht op de basisschool.  
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.deklas.nu. 
We werken met digiborden waarbij we de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van internet, digitale 
lesmethodes, enz. Tevens kan het bord ingezet worden voor Schooltelevisie en het geven van presentaties en 
spreekbeurten. 
 
4.3.3 Samenwerking met Spelenderwijs 
 
In het schooljaar 2018-2019 start een samenwerking met de peuterspeelzaal en de BSO van Spelenderwijs .  
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.   
 
4.4 De speciale voorzieningen in het schoolgebouw. 
 
Naast het kleuterlokaal, hebben de kleuters ook de beschikking over een speellokaal, waarin spel- en gymlessen 
uitgevoerd worden. 
Er zijn acht klaslokalen bestemd voor het geven van onderwijs in de groepen 1 t/m 8. In iedere groep zijn 
computers aanwezig. Daarnaast heeft iedere groepsleerkracht een computer om o.a. het digitale bord te kunnen 
bedienen. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal de Peppel. 
We beschikken over een mooi en ruim gesorteerde bibliotheek, die  met behulp van ouders en een 
onderwijsassistente wordt gerund. 
 
We beschikken verder over een goed opgezette en ruim gesorteerde orthotheek. Dit is een soort 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. 
Verder is er een grote gemeenschapsruimte met podium, waar gezamenlijke activiteiten voor de hele school 
plaatsvinden, waar groepjes kinderen kunnen werken en waar ouderavonden, vergaderingen en 
studiebijeenkomsten worden gehouden. 

http://www.deklas.nu/
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4.5 Besteding onderwijstijd en maatregelen ter voorkoming van lesuitval. 

De groepen 1 t/m 8 maken allemaal dezelfde onderwijsuren. Hieronder kunt u lezen hoe de onderwijstijden en 
lestijden voor de verschillende groepen eruitzien.  
 

 Voor de groepen 1 tot en met 8: Lestijden: 
maandag                           5,25uur 8.30-14.15 uur 

dinsdag 5,25 uur 8.30-14.15 uur 

woensdag 3,25 uur 8.30-12.15 uur 
donderdag 5,25 uur 8.30-14.15 uur 

vrijdag  5,25 uur 8.30-14.15 uur 
   
We werken met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen brood en drinken meenemen naar school voor 
de lunch om 12.00 uur. Tien minuten voor schooltijd is er vrije inloop,  tien minuten voor de officiële schooltijd 
gaat er een eerste schoolbel. Deze bel betekent dat de leerlingen die nog buiten zijn op dat moment  naar binnen 
gaan, de jas ophangen en in het lokaal plaatsnemen. 
Tot 8.30 uur hebben de kinderen de tijd om hun plaats te vinden en afscheid te nemen van de ouder/verzorger. 
Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen.  
 
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.   
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4.6 Onze onderwijseindresultaten 
 
Gemiddelde scores van de centrale eindtoets (CITO) van de Groene Vallei 

Centrale eindtoets totaal Groene Vallei Landelijk gemiddelde 

2017 536,7 535,1 

2018 531,1 534,9 
2019 525,7 536,1 

 
In tegenstelling tot 2017 scoren we in 2018 onder het landelijk gemiddelde.  

 
 
 5. Ondersteunen van onze leerlingen 
 
5.1 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 toetsweken (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. 
 
Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs heeft voortdurend onze aandacht.  
“Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?”  is de vraag die we ons voortdurend stellen.  
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Wij willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen (wat hebben leerlingen nodig om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen). In de school- en klassenorganisatie stemmen we daar voortdurend en op een 
cyclische wijze op af. 
De ontwikkeling en de vorderingen van de kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 houden wij bij met een 

leerlingvolgsysteem. Wij volgen niet alleen de vorderingen op leergebied, maar juist ook het sociaal-emotionele 

omdat wij dat als school een belangrijke basis vinden. Wij werken met een duidelijke doorgaande lijn, waardoor 

jaargroepen goed op elkaar aansluiten.  

 
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 het vorige 
groepsplan worden hierin meegenomen. Voor de tussen- en eindevaluatie van het groepsplan wordt de 
ontwikkeling volgens de leerlijnen van ParnasSys geëvalueerd om tot een passend onderwijsaanbod te komen.  
 
Bij kleuters suggereren toetsresultaten vaak een exactheid die er niet is. Want de ontwikkeling van jonge 
kinderen verloopt nog grillig en onvoorspelbaar. Om de ontwikkeling van een kleuter in kaart te brengen, 
observeren wij dagelijks.  
 
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 begeleiders of de groepsleerkracht. 
Dit beleid ligt voor u ter inzage op school. 
Op de Groene Vallei 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 doublure:  
 

 De leerling is in leerlingbespreking besproken. 

 Er is sprake van een aantoonbare achterstand op de ontwikkelingslijnen 

 Uit waarnemingen (zoals: observaties/ kind-, oudergesprekken/ ZIEN!) blijkt dat een leerling sociaal 

emotioneel gezien niet toe is aan de volgende groep. 

 
In de toetsperioden januari en mei/juni worden bij alle kinderen, vanaf groep 3, methode onafhankelijke toetsen 
afgenomen. Nadat de toetsgegevens 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.  
 
De toetsscores worden door de groepsleerkracht in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys geregistreerd.  

In het team worden deze schoolopbrengsten geanalyseerd om vervolgens een plan van aanpak op te kunnen 

stellen. 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 gevraagd om extra ondersteuning te kunnen bieden (een 
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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, bijv. 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.  
 
5.2 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. Welke informatie kunt u nog geven die van belang is hierbij? 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. 
Behalve dit oudercontact is er drie keer per jaar een ouderavond (tweemaal facultatief), waar de ontwikkeling van 
uw kind wordt besproken. Als deze tijd te kort blijkt te zijn, kan er een nieuwe afspraak met u gemaakt worden.  
 
Het ondersteuningsteam van de school heeft consultatiemomenten met het Ce ntrum 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, dan wordt de casus anoniem besproken. 
 
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).  
 
5.3 Onze school en passend onderwijs 
 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – 
meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de groepsleerkracht uiteraard eerst in overleg met ouders, of 
andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, 
zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
5.4 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 same n 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. 
 
5.5 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 
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kind meerbegaafd 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 www.swvrijnengeldersevallei.nl 
 

 
 
5.6 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.  
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. 
 
5.7 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.  
 
 
 
 
 

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/


Schoolgids GV 2019-2020  17-27 
   

 

 
 
5.8 Schoolondersteuningsprofiel 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 
Schoolondersteuningsprofiel (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?  
 
 
5.9 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. 
 
5.10 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 da t 
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 
 
 
5.11 Informatie en contactgegevens online. 
 
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. 
Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de 
Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer). 
 
5.12 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 

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
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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-en-directies/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 be lang 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 onde rwijs vindt u in deze schoolgids. 
 
5.13 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. 
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.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-directies/voorbereiding/uitzonderingen/
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6.   De ontwikkeling van het onderwijs in onze school  

 

6.1 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 
 
6.2 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 meerjarenscholingsplan 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 p laats, 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. 
 
In het kader van de persoonlijk ontwikkeling van de medewerkers SKOVV sluit het innovatietraject aan bij eigen 
ontwikkeldoelen (Leader in me) en de doelen van de school. Elke medewerker beschrijft de doelen die hij/zij 
nastreeft in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling, wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, 
begeleiding ed. 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. 
 
7.  De ouders 

 

7.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders. 

Het meedenken over alle ondersteunende activiteiten wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Immers, zonder uw 

concrete hulp zou een aantal activiteiten niet door kunnen gaan en juist deze geven het onderwijs en de school 

iets extra's. Door verschillende bijeenkomsten voor ouders te organiseren en op andere manieren informatie te 

verstrekken, willen wij u op de hoogte blijven houden. 
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Als team dragen we er zorg voor om u goed te informeren door middel van: 

 

 Voortgangsgesprekken/win-win gesprekken met en over de ontwikkeling van uw kind (2x per jaar)  

 Het uitreiken van 2 rapporten per schooljaar 

 De nieuwsbrief, zodat u goed op de hoogte blijft van alles wat zich in en om de school afspeelt  

 Het schoolplan waarin u de specifieke uitwerking van onze onderwijsvisie kunt lezen. Vraagt u de directie er 

eens naar indien u daar belangstelling voor heeft. 

 Onze website waar informatie op staat (www.groenevallei-skovv.nl) 

 Meehelpen en assisteren bij vele activiteiten  

 

Behalve deze geplande (gespreks)momenten en schriftelijke informatie, willen wij graag ‘laagdrempelig’ zijn. Als u 

ergens mee zit, of u heeft een vraag, dan verwachten wij dat u ons dat vertelt, zodat we er iets mee kunnen doen.  

 

7.2 De informatie over de school. 
 
Naast de persoonlijke contacten over uw kind, kennen wij op onze 
school ook nog andere informatiebijeenkomsten en of 
informatiemiddelen: 
 
Informatieavond:  
Deze vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Hierbij vertellen de 
kinderen aan hun ouders en andere belangstellenden over het reilen en 
zeilen in de groep.  
 
Thema-avond: 
Deze worden door ons georganiseerd om u te informeren over 
mogelijke vernieuwingsaspecten binnen onze school. Ook kan het zijn 
dat we thema-avonden organiseren als we een bepaald onderwerp 
onder uw aandacht willen brengen. Soms worden deze avonden 
gepresenteerd door iemand van buiten de school. Ook u kunt als ouder 
onderwerpen aangeven, waarover u graag meer informatie via de 
school zou willen ontvangen. U kunt dit melden bij een van de 
teamleden of bij iemand van de ouderraad. 
 
Onze nieuwsbrief: 
Ongeveer 4 wekelijks, data terug te vinden in de schoolkalender, krijgt u de nieuwsbrief digitaal toegestuurd. 
Hierin staat de meest recente informatie over het reilen en zeilen van onze school en de data waarop bepaalde 
studiedagen of bijeenkomsten plaatsvinden.  
 
7.3 De inspraak van u als ouder 
 
Iedere ouder kan gekozen worden tot lid van de ouderraad (OR) of van de medezeggenschapsraad (MR).  
Op onze school is ook een schoolcommissie actief. Dit is een commissie waarin alle MR-leden zitting hebben (dus 
zowel het ouderdeel, als het personeelsdeel). Naast deze MR-leden hebben de directeur en een 
vertegenwoordiger van de ouderraad zitting in deze commissie.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groenevallei-skovv.nl/
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7.4 Wat doen al die organen nu in school 
 
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. 
 

Ouderbijdrage 
De ouderraad houdt zich in samenwerking met het team 

bezig met het organiseren van specifieke activiteiten. 

Activiteiten die niet mogelijk zouden zijn zonder assistentie 

van ouders en een vrijwillige financiële ouderbijdrage. Om 

de kosten van de activiteiten op school te financieren, zoals 

bijvoorbeeld een sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, 

schoolfeest wordt door de ouderraad een vrijwillige 

ouderbijdrage gevraagd.  We hopen dat alle ouders deze 

bijdrage overmaken, want de activiteiten worden immers 

voor alle kinderen georganiseerd en zonder deze vrijwillige 

bijdrage kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden. De 

ouderbijdrage is vrijwillig. Als een ouder er voor kiest om de 

ouderbijdrage niet of voor een deel te betalen, kan de 

school besluiten om een leerling niet te laten deelnemen 

aan de activiteiten waarvoor niet is betaald.  

Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, 
bestaat een regeling om in termijnen te betalen. 
De ouderbijdrage is € 25,00 per kind. Voor kinderen die na 
1 januari 2018 op school komen is het bedrag naar rato.  
De bijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de 

ouderraad. De begroting van de OR wordt elk jaar ter 

instemming aan de MR aangeboden.  

 
Naast de vrijwillige bijdrage vragen wij ook nog een bijdrage voor het kamp van de leerlingen uit groep 8.  

De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar samen met de begroting voor het komende schooljaar vastgesteld. 
Vervolgens worden beide ter instemming aangeboden aan de medezeggenschapsraad.  
 
Bereikbaarheid:  
or.gv@skovv.nl 
 
  

mailto:or.gv@skovv.nl
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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 gekozen ouders en teamleden. In principe nemen zij zitting voor drie jaar.  
U kunt de MR vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. 
mr.gv@skovv.nl  
 
7.5 Voor- & naschoolse opvang. 
 
Ons bestuur, de SKOVV, heeft om dit te regelen, overleg gevoerd met diverse instanties voor kinderopvang. In het 
geval van Ede is ons bestuur een samenwerking aangegaan met Spelenderwijs.  
Ouders van Edese SKOVV-scholen (waaronder dus ook de Groene Vallei) kunnen voor de voor-/naschoolse 
opvang dus terecht bij Spelenderwijs. Ouders kunnen een voorkeur voor een bepaalde vestiging uitspreken, maar 
er is geen 100% garantie dat het betreffende kind ook daar terecht komt. Is die vestiging namelijk vol, dan wordt  
het kind geplaatst op een andere vestiging. In dat geval kunnen er vervoerskosten bijkomen. 
Ouders die een kind geplaatst willen hebben op een van de vestigingen van Spelenderwijs kunnen op school een 
informatiefolder ophalen.  
 
U bent als ouder niet verplicht om met Spelenderwijs in zee te gaan. Als u voor uw kind een andere instantie wilt, 
dan bent u daarin volledig vrij.  
 
 
 
 
7.6 Klachtenregeling SKOVV-samenvatting 
SKOVV heeft een eigen klachtenregeling (www.skovv.nl). Voor het geval die niet tot afdoende oplossing van een 
klacht leidt, is SKOVV aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.  
 
Behandeling van klachten 
Klachten die niet op schoolniveau afgehandeld zijn, worden als het mogelijk is, in eerste instantie afgehandeld 
door het bestuur. Uitvoering namens het bestuur gebeurt door de algemeen directeur/bestuurder van SKOVV. 
Wanneer de klacht niet door het bestuur zelf afgehandeld kan worden, verwijst zij  de klager naar de 
klachtencommissie. 
 
Klachten oplossen op school, eerst goed overleg 
Waar gaan ouders of leerlingen naar toe als ze een probleem hebben met de school? Natuurlijk naar de 
leerkracht, de directeur of uiteindelijk het schoolbestuur. In die volgorde. Ze zijn het ergens niet mee eens en 
komen daarover praten. 
De meeste problemen kunnen betrokkenen in goed overleg oplossen. Lukt dat niet, dan kan bijvoorbeeld de 
interne begeleider, bouwcoördinator, directie of eventueel het bestuur een zaak bespreken en helpen oplossen. 
 
In de ideale situatie vormt de school een team van leerkrachten en leidinggevenden dat samen met de ouders en 
leerlingen een oplossing probeert te vinden. Mocht er toch nog onvrede blijven bestaan, dan kan een 
onafhankelijke derde een serieuze bemiddelingspoging wagen. Tenslotte kan een ouder of leerling zich wenden 
tot de klachtencommissie. Deze oplossing komt echter pas in beeld als ouder of leerling nergens anders meer 
terecht kan of als er ernstige redenen zijn om direct een onafhankelijke instantie in te schakelen. 
 
  

mailto:mr.gv@skovv.nl
http://www.skovv.nl/
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Samen overleggen 
Onvrede signaleren, luisteren, praten, zoeken naar de juiste mensen om gezamenlijk het probleem aan te pakken. 
Uiteindelijk bespaart dat een hoop negatieve emoties, tijd en werk. Bovendien valt e r van elk probleem veel te 
leren. Conflicten komen soms regelrecht bij de klachtencommissies terecht. Doordat ouders met hun problemen 
direct doorlopen naar dit 'loket'. En dat is, volgens de commissie, niet de bedoeling, want een probleem hoeft 
vaak niet te escaleren tot een klacht. 
Ook wanneer de klacht bij de klachtencommissie is neergelegd, heeft het nog steeds de voorkeur dat partijen er 
gezamenlijk uitkomen. Vaak zal het bestuur het initiatief hiertoe nemen. Het is nooit te laat om te praten.  
 
Vertrouwenspersonen 
Als een probleem zich niet een, twee, drie laat oplossen, kunnen beide partijen erbij gebaat zijn een derde in te 
schakelen. Bijvoorbeeld een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft voor deze taak twee 
personen beschikbaar. Via bemiddeling van een vertrouwenspersoon kan een probleem vaak opgelost worden.  
 
Daarnaast heeft elke school ook een school-contactpersoon. Bij hem/haar kunnen ouders en leerlingen in eerste 
instantie terecht. De contactpersonen zijn voor deze taak geschoold. Zij kunnen de klager verwijzen naar 
bijvoorbeeld de directeur, het bestuur of een externe vertrouwenspersoon. 
 
Seksuele intimidatie is een andere zaak 
Door zorgvuldige communicatie met onder andere ouders en leerlingen kunnen problemen op school vroegtijdig 
worden opgelost. Uitzondering op deze aanpak zijn omstandigheden waarin sprake is van een beschuldiging van 
een zedendelict. Door de aard van de aantijging kan in de meeste gevallen 'een gesprek' niet tot een oplossing 
leiden. 
 
Verbeteren 
Een conflict betekent dat er iets mis is. Voor een school is het van belang te weten wat er niet goed zit. Als beide 
partijen vervolgens zoeken naar helderheid, verklaringen en begrip, kan dat veel voordeel opleveren. Hoe 
tegenstrijdig het ook klinkt: de klachtenregeling is er uiteindelijk om klachten te voorkomen. Door namelijk lering 
te trekken uit eerdere fouten en vooral de wijze waarop deze zijn ontstaan.  
 
Klachtencommissie 
Hier kunnen ouders of verzorgers van leerlingen, maar ook personeel of zelfs bestuur (iedereen die daadwerkelijk 
bij de school betrokken is) een klacht indienen. Evenals de klager is de aangeklaagde iemand die deel moet 
uitmaken van de schoolgemeenschap. 
De klacht moet betrekking hebben op gedragingen of beslissingen van het personeel van de school of het 
bevoegd gezag, dan wel het nalaten van een gedraging of het niet nemen van een beslissing. 
De commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag. 
 
Geschillencommissie medezeggenschap 
Deze commissie behandelt op verzoek van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag 
of beiden, geschillen die zijn ontstaan tussen (G)MR en bevoegd gezag. 
De commissie doet een bemiddelingsvoorstel of een bindende uitspraak. 
 
Bezwarencommissie 
Deze commissie behandelt bezwaren van werknemers tegen een door het bevoegd gezag vastgestelde 
functiewaardering. De commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag.  
 
Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep behandelt en beslist op beroepschriften ingediend door onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel. De gevallen, waarin een beroepschrift kan worden ingediend worden 
opgesomd in de wet en de cao. Art. 60 lid 3 WPO bepaalt dat het bevoegd gezag zich onderwerpt aan de 
uitspraak van de Commissie. 
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De Commissie behandelt zaken betreffende: een disciplinaire maatregel, schorsing, het direct of indirect 
onthouden van promotie, het verminderen van de omvang van de betrekking, ontslag anders dan op eigen 
verzoek, de beslissing van het bevoegd gezag ten aanzien van een personeelslid op basis waarvan op termijn 
vermindering van de betrekkingsomvang kan plaatsvinden, de beëindiging van een verlengd tijdelijk 
dienstverband, de aanwijzing als personeelslid boven de reguliere formatie voortvloeiend uit een algemeen 
verbindend voorschrift welke aanwijzing op termijn kan leiden tot ontslag, vermindering van de 
betrekkingsomvang of beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband, de aanwijzing van een andere school 
of andere scholen waaraan een personeelslid werkzaamheden zal verrichte n. 
 
Arbodienst 
SKOVV neemt voor haar organisatie en werknemers Arbodiensten af bij Human ConneXion. Klachten over deze 
organisatie kunnen betrekking hebben op keuringen en spreekuren, maar ook op andere adviezen, over 
telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid, communicatie enzovoort. 
De werknemer en werkgever kunnen een deskundigenoordeel (second opinion) vragen indien zij het niet eens 
zijn met het advies over arbeids-(on)geschiktheid of de uitslag van een aanstellingsonderzoek.  
 
Waar kunt u terecht? 
De klachtenregeling SKOVV is te vinden op de SKOVV website: www.skovv.nl. 
 

 In het kader van de klachtenregeling heeft elke SKOVV-school minstens één school-contactpersoon 

aangesteld. De gegevens hiervan zijn in de schoolgids te vinden. 

 Het bestuur van SKOVV is bereikbaar via het stafbureau: Groenendaal 7, 6715 BA Ede, tel. 0318-640405. 

 De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) heeft een contract met Hulpverlening Gelderland 

Midden voor een externe vertrouwenspersoon met name t.b.v. klachten in het kader van (seksuele) 

intimidatie: -Michèle Haagmans en Marijke v.d. Brink. Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland-Midden en te 

bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.  

 Daarnaast is een externe vertrouwenspersoon benoemd voor overige klachten: 

Dhr. René van den Bosch, http://www.vandenboschmediation.nl  tel.: 038 – 4607067, email: 

rene@vandenboschmediation.nl 

De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop 
vormen klachten over seksuele intimidatie of geweld. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs 
bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van 
seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld en grove pesterijen.  
 
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op: 
tel. 0900-1113111 (lokaal tarief). 
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken 
naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.  
 
SKOVV en alle scholen zijn, conform de klachtenregeling, aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder 
Onderwijs: 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag http://www.gcbo.nl Tel: (070) 386 16 97, e-mail: info@gcbo.nl  

Arbodienst: 
Perspectief Postbus 371 3840 AJ Harderwijk  
 
  

http://www.skovv.nl/
http://www.vandenboschmediation.nl/
mailto:rene@vandenboschmediation.nl
http://www.gcbo.nl/
mailto:info@gcbo.nl
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8.   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 
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl  staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. 
Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de 
Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).  
 
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. 
 
Cultura 
Deze instantie verleent hulp bij tal van voorstellingen, 
projecten of tentoonstellingen. Aan het begin van het 
schooljaar tekenen wij in op een zeer divers aanbod en we 
proberen voor elke groep een zo attractief mogelijk 
programma samen te stellen. We gaan jaarlijks met de 
kinderen van groep 3 op bezoek bij de bibliotheek om te 
horen en te merken hoe het lenen in een bibliotheek in z'n 
werk gaat. Kinderen worden door ons gestimuleerd lid te 
worden van de bibliotheek. Iedereen kan een gratis 
abonnement krijgen. 
Wij maken gebruik van MIK; de leerlijn muziek voor groep 
3-8 in het primair onderwijs.  
MIK is een traject van 4 jaar waarbij de lessen zo zijn 
vormgegeven dat de MIK docent en groepsleerkracht 
maximaal bij elkaar betrokken zijn bij de muzieklessen. De 
leerling krijgt hierdoor een inhoudelijk goede muziekles en 
de groepsleerkracht krijgt de Handvatten om zelfstandig na 
4 jaar op een leuke, laagdrempelige manier de muziekles in 
zijn of haar lesprogramma te verweven.  
 
Milieu-Educatief Centrum (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. Indien dit van toepassing is in de groep van uw kind krijgt u hierover nader bericht. 
 
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. Indien dit van toepassing is in de groep van uw 
kind krijgt u hierover nader bericht.  
 
 
 
 

http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/
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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. 
 
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 oud ers 
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 ou ders 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 (voorheen bureau Jeugdzorg) 
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.  
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Praktijk Dekker en Dooyenweerd  
Ericalaan 6a 
Telefoon: 0318-438819 
6711 MZ Ede 
info@dekkerdooyeweerd.nl 
 
Buitenschoolse opvang. 

Spelenderwijsdres: Raadhuisstraat 117 (hoek Arnhemseweg), 6711 DS Ede, 0318-641616 

Zie voor verdere informatie hoofdstuk 7 “De ouders”, onderdeel: voor- & naschoolse opvang 
 
Zie voor meer namen, adressen en contactgegevens ook de sociale kaart van de school (deze vindt u op de 
website).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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! 

 
 

mailto:info@dekkerdooyeweerd.nl

