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1.

Inleiding

In deze schoolgids vertellen wij wie we zijn, wat de doelstellingen en uitgangspunten van de school
zijn en welke kwaliteit wij leveren.
Daarnaast vindt u de benodigde informatie over schooltijden, praktische zaken, methoden, afspraken
en adressen. De schoolgids is te downloaden via de website van de school.
Wij zijn een school die volop in beweging is, waar een enthousiast team werkt met veel aandacht
voor de ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden.
We vinden het belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen het aanleren van basisvaardigheden,
creatieve ontplooiing en sociale vorming. Verder heeft onze school een aantal mooie tradities die we
samen met ouders enthousiast in stand houden (o.a. Kardinaal Alfrink Theater en Songfestival).
Onze schoolgids wordt ieder jaar geschreven door de directie en vastgesteld door de
medezeggenschapsraad. De gids wordt per email verstrekt aan huidige ouders en uitgereikt aan
nieuwe ouders en andere belangstellenden. Nieuwe ouders nodigen we van harte uit voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school, zodat u de plezierige sfeer kunt
proeven en wij u kunnen vertellen hoe we ons onderwijs vormgeven.
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag.
Namens het team wens ik u en uw kind(eren) een leerzame en plezierige tijd bij ons op school toe!

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kardinaal Alfrinkschool.

Agnes Scheffers, directeur

(Voor de leesbaarheid schrijven we hij, hem en zijn. We bedoelen hiermee ook zij en haar)

5
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

2. Onze school
Toen de school in 1973 werd opgericht, is de naam Kardinaal Alfrinkschool gekozen. Kardinaal Alfrink
was in die tijd een vooruitstrevende persoonlijkheid. Hij stond voor beweging en ontwikkeling binnen
het vertrouwde katholieke kader. Die visie wordt door de school nagestreefd, want onderwijs is altijd
in beweging en vraagt telkens om een verfrissende blik op onderwijskundige onderwerpen. Wij zijn
een Daltonschool waarin de 5 kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken,
reflectie en effectiviteit zichtbaar zijn.

Onze adres- en contactgegevens:
Kardinaal Alfrinkschool
Tarthorst 292
6708 JH Wageningen
0317-414749
directie.ka@skovv.nl
www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl

2.1

Het bestuur

Onze school valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV).
Het bestuur is gevestigd in Ede. De adres- en contactgegevens zijn:
SKOVV 1
Groenendaal 7
6715 BA Ede
0318 - 64 04 05
stafbureau@skovv.nl
www.skovv.nl

1

In bijlage 1 achterin deze schoolgids kunt u meer lezen over onze stichting.
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3. Waar staat de Kardinaal Alfrinkschool voor?
3.1

Onze katholieke identiteit

Wij werken vanuit een katholieke levenshouding. Er wordt aandacht besteed aan de Christelijke
feesten door het jaar heen. We scheppen op school een klimaat waarin leerlingen, van welke herkomst
ook, zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Wij hebben respect voor het unieke van elk mens. Wij
geven zaken als solidariteit en respect een voorname plaats in ons onderwijs.

3.2

Wie zijn wij ?

Wij zijn een school die zich blijvend ontwikkelt, waarbij sfeer, samenwerking met kinderen en met
ouders, eigenheid en zelfredzaamheid en een optimale cognitieve ontwikkeling van de kinderen onze
doelen zijn. Wij bieden de kinderen en de teamleden maximale kansen tot zelfontplooiing.
De school telt momenteel 195 leerlingen op één lokatie. Er zijn 7 groepen, waarvan groep 1-2 een
gecombineerde groep is.
Naast de ruime aandacht die we hebben voor de vakken rekenen, lezen, en taal werken we met IPC.
Aan de hand van verschillende thema’s worden de wereld oriënterende en creatieve vakken
geïntegreerd aangeboden. Daarnaast maken wij gebruik van een cultuuraanbod van de gemeente
Wageningen. De sociale emotionele ontwikkeling heeft ruime aandacht en staat aan de basis van ons
onderwijs. We bewaken op school de brede ontwikkeling van kinderen en de balans tussen
inspanning en ontspanning.

Onze missie
“Daltononderwijs; leren, leven en werken, zelfstandig en samen”.
Om deze missie vorm te geven werken we vanuit de vijf Dalton kernwaarden:
1. verantwoordelijkheid
2. samenwerking
3. effectiviteit
4. zelfstandigheid
5. reflectie
Daarnaast hebben we vijf eigen kernwaarden van waaruit we werken:
1.
2.
3.
4.
5.

passie
aandacht
vertrouwen
ontwikkeling
doelgericht
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Onze visie
Vanuit de vijf Dalton kernwaarden is onze visie geformuleerd:
De Kardinaal Alfrinkschool geeft inhoud aan ‘een brede vorming’ waarbij cognitieve- en creatieve
groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Leerlingen worden uitgedaagd krachtige
mensen te worden en het beste in zichzelf te ontwikkelen.

Dalton op de Kardinaal Alfrinkschool
De manier waarop het Daltononderwijs gestalte krijgt binnen een school, is niet voorgeschreven.
Elke Daltonschool ontwikkelt de werkwijze die het beste bij haar past, binnen een kader dat wordt
voorgeschreven door de Nederlandse Daltonvereniging en dat regelmatig wordt getoetst.
De visitatiecommissie van de Daltonvereniging heeft in november 2019 onze school bezocht en wij
zijn zeer verheugd dat wij voor de komende vijf jaar weer Dalton-gecertificeerd zijn.

3.3.1 De vijf Dalton kernwaarden op de KA

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Op onze school bevorderen we het zelf-verantwoordelijk leren en werken van onze kinderen. Naast
dat vrijheid te maken heeft met verantwoordelijkheid krijgen en nemen zijn er wel grenzen aan
verbonden.We spreken daarom van vrijheid in gebondenheid.
Persoonlijke keuzes en beslissingen van het kind zijn belangrijk. Vrijheid wordt gezien als de eerste
voorwaarde voor de innerlijke ontplooiing van het kind. Deze vrijheid moet dus aanwezig zijn om de
andere beginselen (zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie) te kunnen laten
functioneren.
Ons doel is het kind te leren vrij te zijn in:
 de keuze van volgorde waarin het kind zijn opdrachten wil afwerken door te werken met een
taakbrief of met een taakbord: Tijdens taaktijd in groep 1-2 leren de kinderen plannen en
keuzes maken m.b.v het taakbord.
In groep 3 is er een duidelijk gestructureerd programma voor het aanvankelijk lezen, rekenen
en schrijven. Deze belangrijke leerprocessen vragen veel begeleiding van de
groepsleerkracht. Na de inoefeningsfase maken de kinderen een keuze op het taakbord voor
een vervolgopdracht. Dit kunnen ook andere activiteiten zijn dan het verwerken van de
aangeboden instructieles. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde de activiteiten worden
uitgevoerd.
Vanaf groep 4 is er een taakbrief op papier en worden naast de verwerkingslessen keuzes
aangeboden die in volgorde bepaald kunnen worden door de kinderen.
 het raadplegen van hulpbronnen;
 de samenwerking met andere leerlingen;
 de besteding en de verdeling van zijn tijd, waardoor het mogelijk is langer en intensiever met
bepaalde onderwerpen bezig te zijn.
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De beperking van de vrijheid ligt enerzijds in de opgedragen taak, en anderzijds in het dragen van
verantwoordelijkheid die het kind in zijn vrijheid krijgt toebedeeld. Het is begrijpelijk dat verschil
bestaat in het dragen van verantwoordelijkheid c.q. vrijheid tussen een kind van vier jaar en een kind
van twaalf jaar. We hebben met elkaar op onze school een doorgaande lijn beschreven In hoe verre
deze vrijheid in de schoolsituatie kan en mag gaan. Dit is een ervaringsproces waarbij gestreefd
wordt de vrijheid, zoals hierboven omschreven, aan het eind van groep 8 optimaal te laten zijn.

Zelfstandigheid
De leerlingen plannen op een taakbrief hun eigen werk en verkrijgen hierdoor overzicht in de
leeractiviteiten. Tevens leren de leerlingen zelfstandig beslissingen te nemen die voor hen effectief
en verantwoord zijn.
De zelfstandigheid van leerlingen zien we terug in de wijze waarop ze taakgericht werken, maar ook
in de werkplekken waar ze alleen of in kleine groepjes aan de slag kunnen. Ze krijgen klassikale uitleg,
maar gaan ook zelf aan het werk. Want je leert door een goede instructie, maar ook door het zelf te
doen en zelf te experimenteren. Zo worden leerlingen gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken en
hun eigen voortgang inzichtelijk te maken. De leerkracht begeleidt hen hierbij. We werken met (in
groep 1-2 en bij de start van groep 3) een dagtaak en vanaf groep 4 met een taakbrief voor een
week. De taak moet ruimte geven om naast passende instructie zelfontdekkend en dus actief bezig te
zijn.
Middels zelfstandig werken willen wij:
 de kinderen leren omgaan met planning en overzicht van de activiteiten
 het taakgericht en geconcentreerd bezig zijn van kinderen stimuleren
 bewerkstelligen dat de leerkracht tijd krijgt om extra aandacht te besteden en instructie
te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben, of om hen te observeren
 mogelijkheden krijgen het onderwijs aan te passen aan de verschillen tussen kinderen
 in de klas een werkstructuur bevorderen waarin de kinderen zelfstandig aan het werk
zijn om zelf of met anderen problemen op te lossen, waardoor de taal- en
denkontwikkeling gestimuleerd wordt en een bijdrage wordt geleverd aan de sociale
vorming
 beter kunnen inspelen op de verschillen in werktempo tussen kinderen door middel van
basis- en vervolgopdrachten.
In de groepen 1 t/m 8 is een uitgebreid aanbod voor zelfstandig werken aanwezig. Dit materiaal
wordt voor een deel ingezet in de taak als herhaling, verdieping of verbreding, en als keuzewerk op
de taakbrief. De kinderen hebben een keuze om zelf een werkplek te zoeken in groep 4 t/m 8 wordt
gebruik gemaakt van een gang/zaal bord zodat er door de kinderen zelf gezien wordt of het vrij is of
niet.
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Samenwerken
Samenwerken vinden we een essentiële vaardigheid om in de huidige maatschappij goed te kunnen
functioneren. Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van ons lesprogramma. Dit
vindt plaats in de eigen groep, maar ook daarbuiten. Door samenwerken leren kinderen om te gaan
met elkaar in verschillende situaties en te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het
beoordelen van hun inbreng en die van de andere kinderen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en
leren omgaan met verschillen; niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect hebben
voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan. De kinderen zijn mede-verantwoordelijk
voor hun eigen leerproces en kunnen een bijdrage leveren aan het leren van de ander.
We hebben op onze school een doorgaande lijn beschreven met zogenaamde coöperatieve
werkvormen die de kinderen helpen het samenwerken eigen te maken en op een samenwerkende
manier te leren.
In alle groepen hangt een maatjesbord waarop de tweetallen 1x per week wisselen zodat kinderen
met verschillende klasgenoten leren samenwerken.
De kinderen hebben ook een keuze in het wel of niet beschikbaar zijn voor anderen. Het kleine tafel
blokje wordt vanaf groep 3 ingezet.
De kinderen herkennen deze vanuit groep 1-2, waar een grote variant gebruikt wordt door de
leerkracht om aan te geven of zij beschikbaar is voor de kinderen. (bijvoorbeeld wanneer zij
instructie geeft aan een klein groepje binnen de klas)

Groen: je mag me iets vragen
Rood: Je mag me niet storen
Vraagteken: Ik heb een vraag, kun je me helpen?

Effectiviteit
10
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Een optimale ontwikkeling van kinderen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat
het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van de
kinderen. Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en
middelen. Het werken met o.a. het instructiemodel EDI (Effectieve Directe Instructie), schoolbrede
afspraken over voorspelbaar leerkrachtgedrag, klassenmanagement dat voor alle groepen gelijk ligt,
regelmatige overleggen binnen een kleine bouw (1-2; 3-4; 5-6 en 7-8) het samen voorbereiden en
uitvoeren van thema’s binnen IPC, gezamenlijk voorbereiden van lessen, kindplannen en taakbrieven
maakt het voor de leerkrachten én de kinderen mogelijk om functioneel en doelmatig te werken.

Reflectie
Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is bij ons op school belangrijk. Het vindt
plaats op verschillende niveaus: school-, leerkracht- en kindniveau.
Op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs plaats.
Elke leerkracht die werkt op een Daltonschool reflecteert op zijn onderwijspraktijk en professioneel
handelen.
Kinderen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten.
De inschattingen en de beoordeling achteraf worden besproken en met elkaar vergeleken. In zulke
gesprekken wordt er bijvoorbeeld aandacht geschonken aan een kind dat steeds de rekenopgaven in
de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. En vooral bespreken we
waarom dat zo is. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze
gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken
opgebouwd.
In elke groep is er een plek waar het zogenaamde: “ik ben trots” bord hangt, de kinderen leren kijken
naar hun eigen werk en leren onder woorden brengen waar ze trots op zijn, waarom ze er trots op
zijn, op welke wijze het ontstaan is maar ook: wat kan er een volgende keer anders. Kan ik het
verbeteren en wat heb ik geleerd van de manier van tot stand komen.

3.3

Dalton in groep 1-2

In de groepen 1 en 2 houden we bij alle activiteiten zoveel mogelijk rekening met het kennen en
kunnen van ieder kind. De kinderen zijn bij binnenkomst op school niet allemaal even ver in hun
ontwikkeling. We bieden materialen en opdrachten aan die aansluiten bij de ontwikkeling van het
kind. Het spelmateriaal is zeer veelzijdig en daagt een kind voortdurend uit anders bezig te zijn.
Of het nu verven, knippen, vouwen, bouwen of puzzelen is, al spelend in verschillende ‘hoeken’ doet
een kind een schat aan kennis, handigheid en ervaring op.
Uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs in de groepen 1 en 2 is de onderstaande visie:
Vanuit de Daltonprincipes willen we kinderen spelend laten leren. Dit doen we in een veilige en
uitdagende leeromgeving, waarbij we respect hebben voor elkaar en ieders eigenheid.
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Vanuit deze visie richten we het hele onderwijs in en maken we gebruik van onderstaande middelen:
 het leerlingvolgsysteem ‘Onderbouwd’
 de seizoenen en jaarfeesten
 actuele gebeurtenissen
 projecten van bijv. het Schoolbiologisch Centrum Het Groene Wiel
 project van het Kunstmenu van de gemeente.
Alle daltonkernwaarden liggen hier ten grondslag, regelmatig hebben we hier gesprekken over: wat
vinden wij belangrijk op onze school: het Daltononderwijs. Met foto’s en voorbeelden wordt hier de
grondslag gelegd. En worden de kinderen bewust van het “dalton zijn”. De kinderen leren
samenwerken,(al dan niet met zelfgekozen vriendjes en vriendinnetjes) verantwoordelijk te zijn voor
elkaar hun taak, en de klas en vaardigheden die hen helpen de zelfstandigheid te bevorderen.
UItegstelde aandacht helpt hen zelf oplossingen te bedenken, wanneer de leerkracht even niet
beschikbaar is vanwege een instructiemoment aan andere kinderen.
Vrijheid, Zelfstandigheid en Samenwerken
Deze Daltonprincipes zijn verweven in ons hele onderwijs en vinden ook hun vorm in een aantal
bijzondere activiteiten bij ons op school.
 Op onze school hebben we een kinderraad met kinderen vanuit groep 2 t/m 8
 Kinderen uit groep 7 en 8 helpen bij activiteiten in andere groepen;
 Kinderen uit groep 7 en 8 helpen mee met het organiseren van schoolactiviteiten, zoals
bijvoorbeeld een crea middag, spelletjes middag of feest
 Groep 8 werkt individueel, in twee- of drietallen aan een presentatie buiten de school;
 het Kardinaal Alfrinktheater(KAT) waar kinderen van groep 5 t/m 8 aan kunnen
deelnemen;
 vieringen van groepen
 het Songfestival voor groep 1 t/m 8.

3.4

Onze kwaliteit en beleidsvoornemens

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs, vanuit onze gezamenlijk ontwikkelde en gedragen
visie, heeft voortdurend onze aandacht. “Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?” is
de vraag die we ons voortdurend stellen. Wij willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de
kinderen (wat hebben kinderen nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen?). In de schoolen 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 de
sociale en emotionele ontwikkeling omdat wij dit als school een belangrijke basis vinden. Wij werken
met een duidelijk doorgaande lijn, waardoor het onderwijs in de jaargroepen goed op elkaar aansluit.
Het goed op elkaar aan laten sluiten van afspraken en regels, draagt bij aan de belangrijke rust en
structuur die kinderen nodig hebben.
Dit schooljaar richten we ons op het steviger neerzetten van ons Daltonconcept en vervolgen we het
werken met IPC (International Primary Curriculum). IPC is een curriculum waarbij leren centraal staat
en de wereldoriënterende vakgebieden in verbinding worden aangeboden.
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We werken daarnaast aan o.a. een betere afstemming van ons onderwijs op de behoeften van de
kinderen door te werken met EDI, Expliciete Directe Instructie: hiermee werken we doelgericht,
wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot en het zelfverantwoordelijk leren bij de kinderen
gestimuleerd. Daarnaast besteden we aandacht aan een helder klassenmanagement ter
ondersteuning van het pedagogisch en didactisch leer- en leefklimaat in de groepen.
Tevens werkt het team een aantal onderwijskundige zaken verder uit die staan beschreven in ons
jaarplan.
Ambities 2020-2021 vanuit ons jaarplan en vanuit het Koersplan SKOVV
 Verdiepend werken met de nieuwe rekenmethode (ook groep 8 gaat hier nu mee werken),
schrijven van rekenbeleidsplan;
 Verdere ontwikkeling van Dalton in de Dalton opleiding, waar alle leerkrachten gaan
afstuderen;
 Stimuleren brede ontwikkeling d.mv. implementeren IPC en culturele vorming;
 Ontwikkeling digitaal rapport.
Nevendoelen:
 Doorgaande lijn borgen begrijpend lezen;
 Doorgaande lijn borgen van de leerlijn Engels in de groepen 5 – 8;
 Aanscherpen Handelingsgericht werken (HGW) en Ontwikkelingsgericht werken (OGW);
 Professionaliseren collegiale consultatie: bevorderen pro-activiteit van leerkrachten;
 Implementeren van het sociaal veiligheidsbeleid;
 Opstarten van onderwijs gerelateerde werkgroepen: (technisch) lezen; rekenen;
hoogbegaafdheid; catechese
3.5.3 Professionalisering 2020-2021




3.5

Teamstudiemiddagen: Dalton, IPC, digitaal rapport;
individuele scholing/training teamleden (o.a. vanuit het samenwerkingsverband);
coaching individuele teamleden in het kader deskundigheidsbevordering door intern
begeleider, bouwcoördinator of SKOVV coach.

Vakken en Methoden

Groep 1/2
Vakgebied

Inhoud

Methode

Thematisch aanbod

Taal, lezen, rekenen,
fijne motoriek,
wereldoriëntatie,
muziek, sociaalemotionele
ontwikkeling en
creatieve
ontwikkeling.

Onderbouwd
EYPC (IPC voor kleuters)
Kunstmenu Wageningen
Projecten Milieu educatiecentrum
Groene Wiel

Motoriek

Fijne motoriek, grove
motoriek

Schrijfmotorische oefeningen gebaseerd
op de methode Pennenstreken
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Bewegingsonderwijs in het speellokaal/
gymzaal
Groep 2 met vakdocent gym 1x per
week
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Thematisch bezig zijn
met gevoelens ,
normen en waarden
van jezelf en in de
omgang met anderen

Bino en zijn sociale talenten
Prima!

Groep 3 t/m 8
Vakgebied

Inhoud

Methode

Taal

Taal

Taal Actief

Spelling

Taal Actief-spelling

Lezen

Veilig Leren Lezen,
Estafette

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Schrijven

Pennenstreken (groep 3-6)
Schrijven in de basisschool (groep 7-8)

Engels

Stepping up

Rekenen

Rekenen

De Wereld in getallen

Muzische en creatieve
vorming

Muziek

Eigenwijs digitaal
CMK

Handvaardigheid,
Tekenen en Drama

Uit de kunst
Kunstmenu Wageningen

Aardrijkskunde

IPC, Bosatlas (Topografie)

Geschiedenis

IPC

Verkeersonderwijs 5
t/m 8

Stap vooruit, Op voeten en fietsen,
Jeugdverkeerskrant

Natuuronderwijs

Projecten van het ‘Groene Wiel’; Nieuws
uit de Natuur; IPC

Bewegingsonderwijs

Spel en toestellen

Lessen van de vakdocent

Sociaal emotionele
ontwikkeling

Thematisch bezig zijn
met gevoelens ,
normen en waarden
van jezelf en in de
omgang met anderen

PRIMA!

Catechese

Katholieke tradities,
achtergrond
verschillende geloven,

Hemel en Aarde

Wereldoriënterende
vorming

14
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

waarden en normen,
sociale vaardigheden.

3.6.1 Gymlessen
De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de zaal in sporthal de Tarthorst. Gymkleding en gymschoenen
zonder zwarte zolen, waarmee niet buiten gelopen mag worden, zijn verplicht.
De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht vanuit Sportservice Wageningen.
De groepen hebben twee keer per week een gymles van drie kwartier.
Het gymrooster wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en in de jaarkalender vermeld.

3.6

Schoolbibliotheek

Elke donderdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 een boek uitzoeken om thuis te (laten)
lezen. Het boek zit in een tas die zij krijgen van school met de naam van het kind erop. Als het boek
weer mee teruggenomen wordt, kan de tas aan de daarvoor bestemde haak in of bij de groep
gehangen worden. Wilt u deze tassen alleen voor de boeken gebruiken?
De school beschikt over moderne jeugd en informatie boeken, elk jaar worden nieuwe boeken
aangeschaft in overleg met de kinderraad. De boeken staan in de bibliotheek en het
documentatiecentrum en worden alleen in school gebruikt door de kinderen voor het vrij lezen of
het maken van werkstukken.

3.7

Chromebooks

Elke groep heeft de beschikking over Chromebooks.
De kinderen werken hierop voor extra oefening van de leerstof, of het maken van werkstukken.

3.8

Internet, social media en e-mail

Op school maken de leerlingen veelvuldig gebruik van internet. Wij hebben geen filter op het
netwerk. De ervaring leert dat geen enkel filter alle ongewenste pagina’s tegen kan houden.
Wij vinden het van groter belang om de kinderen te leren hoe je om moet gaan met het internet en
wat je wel en niet moet doen als je gaat surfen. Het gebruik van social media is op school alleen
onder begeleiding van de leerkracht en bij speciale opdrachten toegestaan. We werken preventief
wat betreft voorlichting over het gebruik van internet en social media. Binnen SKOVV is een
gedragscode social media vastgesteld, welke op de website is te vinden.
Indien er gemeld wordt dat er ‘digitaal gepest’ wordt na schooltijd, ondanks de voorlichting , dan is
dat voor ons aanleiding om een gesprek aan te gaan met de betrokken kinderen en ouders. Dit doen
we ook met de hele groep om de kinderen bewust te maken van hun gedrag en de mogelijke
gevolgen hiervan. We hopen hiermee herhaling te voorkomen. In het plan sociale veiligheid wordt
aandacht aan dit thema geschonken.

4
4.1

De kinderen
De aanname en instroom van nieuwe kinderen

Wilt u een oriënterend gesprek, de sfeer binnen de school proeven of een rondleiding door onze
school? Dat kan natuurlijk! Wij ontvangen graag ouders om hen rond te leiden en te vertellen over de
school. Wij doen dit zowel onder - als na schooltijd. We vinden het prettig als u daarvoor een afspraak
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maakt. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt informatie gegeven over de uitgangspunten en de
visie van de Kardinaal Alfrinkschool, over de plaatsing en de manier waarop de ouders betrokken
worden bij de school. Kinderen kunnen het hele jaar door aangemeld worden. Besluit u tot
aanmelding van uw kind op onze school dan krijgt u een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u
thuis rustig invullen. Zodra dit formulier bij ons is ingeleverd en ingevoerd in de schooladministratie
krijgt u binnen 2 weken bericht dat uw kind is ingeschreven. Broertjes en zusjes van huidige
leerlingen van onze school kunnen, wanneer ze één jaar oud geworden zijn, ingeschreven worden
door de ouders. Uiteindelijk streven we naar gemiddeld 28 leerlingen per groep.

Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u, digitaal, een intake formulier wat
op alle Wageningse scholen gebruikt wordt. Aan de hand hiervan volgt ongeveer zes weken voordat
uw kind definitief instroomt een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht van uw kind.
In dit gesprek bespreken we met u de ontwikkeling van uw kind tot dat moment. Ook
zaken waar we als school rekening mee moeten houden komen aan bod.
4.1.1

Voor het eerst naar school

Uw kind mag natuurlijk voor zijn vierde verjaardag komen wennen. Bij ons op school is
dat vijf dagdelen, de afspraken hiervoor worden tijdens het intakegesprek met u gemaakt.

4.1.2
Komt uw kind van een andere school?
Veranderen van school is niet gemakkelijk. Wij 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 om te kijken of wij als school de ondersteuning kunnen
bieden die uw kind nodig heeft. We nemen ook altijd contact op met de school van herkomst en
vragen om een onderwijskundig rapport.
Indien we van de vorige school niet voldoende gegevens hebben, nemen we een aantal toetsen af
om te kijken of, en zo ja, welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft.
In overleg met ouders wordt een kind ook wel eens geobserveerd op de school waar het kind nog zit.
Dit gebeurt vooral als we onvoldoende gegevens hebben en willen weten of het kind binnen de
groep past waarin we uw kind willen plaatsen. Een mogelijkheid is ook dat we een kind een dag of
dagdeel mee laten draaien in de groep waarin uw kind eventueel geplaatst gaat worden.

4.2

Groepssamenstelling

We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen. Door de grote instroom van de
laatste jaren zijn er groepen die momenteel groter zijn.
Als uitgangspunt geldt dat kinderen in de groep zitten bij hun leeftijdsgenoten en dat we in de
jaargroep hulp bieden die het kind nodig heeft. Dit kan zijn in de vorm van verrijking (extra uitdaging)
of remediëring (extra hulp).
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4.2.1
Het volgen van de ontwikkeling
In de kleutergroepen wordt gewerkt met ‘Onderbouwd’, een leerlingvolgsysteem
waarmee we de ontwikkeling van uw kind volgen. Daarnaast werken we met het
protocol leesproblemen en dyslexie.
Vanaf groep 3 worden de ontwikkelings- en leerresultaten vastgelegd door gebruik te
maken van observaties, methode-gebonden toetsen, het gebruik van het protocol
leesproblemen en dyslexie en toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS). Deze toetsen worden
twee keer per jaar, in januari en juni, afgenomen. Het LOVS biedt de leerkrachten de mogelijkheid de
kinderen in hun cognitieve ontwikkeling te volgen. Deze Cito toetsen staan los van gebruikte methoden.
Bij deze toetsen is het niet alleen de bedoeling de leerontwikkeling van het kind te kunnen beoordelen,
maar ook om te kijken of er op groepsniveau voldoende vooruitgang geboekt wordt en of het onderwijs
op school voldoende is afgestemd op de kinderen.
Relevante gegevens betreffende de voortgang van de kinderen worden bewaard in het
leerlingdossier, dat een onderdeel is van ons administratiesysteem Parnassys. De kinderen maken
aan het eind van groep 8 de Centrale Eindtoets.
We zijn verplicht om aan het einde van de basisschool een onafhankelijk toets af te nemen. Op onze
school willen we de zorg voor onze leerlingen op een hoog peil handhaven en waar nodig verbeteren.
Dit wordt uitvoerig beschreven in ons ondersteuningsprofiel, dat u kunt vinden op onze website.
Wordt dat gedaan? Ondersteuning voor onze leerlingen vindt allereerst plaats bij het dagelijks
werken in de groep. Dat kan betekenen dat leerlingen verrijkend werk krijgen als ze de leerstof al
beheersen, of extra hulp van de leerkracht wanneer zij de leerstof nog moeilijk vinden. Wij
stimuleren kinderen op een positieve manier om tot goede prestaties te komen. De leerkrachten
zetten zich in voor een fijne sfeer in de groep en doen er alles aan om te zorgen voor een optimale
ontwikkeling van het kind, zowel cognitief als sociaal en emotioneel.
Ook om deze reden is het van belang de ontwikkeling van het kind nauwkeurig te volgen en zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling en vorderingen.

4.3

Het Emotioneel en Sociaal Volgsysteem

We volgen kinderen in hun emotionele en sociale ontwikkeling o.a. met behulp van het volgsysteem
ZIEN! Met ZIEN! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen worden, van
signalering tot handelen. Het is zowel preventief als curatief in te zetten. ZIEN! hanteert zeven
dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en Betrokkenheid, en vijf
vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de ontwikkelbehoeften van een kind op
sociaal-emotioneel gebied. De ZIEN!-leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van
observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in
het nadenken over een eventuele aanpak voor een groep of leerling. Na observatie en het invullen
van de lijsten geeft het inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaalemotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen.
Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het
systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook
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hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd.

4.4

KAkolgesprekken en Rapport

Bij ons op school voeren we KAkol gesprekken, ‘kind-ouder-leerkracht-gesprek’. De leerkracht, het
kind en de ouders maken in de derde schoolweek ‘kennis’ met elkaar en spreken wederzijds
verwachtingen t.a.v. het komende schooljaar uit. Ook belangrijke dingen, die nodig zijn om er een
goed jaar van te maken, worden besproken.
De KAkolgesprekken worden in september gevoerd vanaf groep 2 en in februari vanaf groep 5.
De gehele gesprekscyclus is als volgt opgebouwd:
 In september zijn er KAkolgesprekken in groep 2-8;
 In november is er een oudergesprek voor groep 1;
 In november zijn er facultatief gesprekken met ouders, op verzoek van ouders of de
leerkracht;
 In februari, na het rapport, zijn er oudergesprekken voor groep 1-4;
 In februari, na het rapport, zijn er KAkolgesprekken in groep 5-8. (zo nodig worden ouders
voorafgaand aan het gesprek uitgenodigd);
 In de groepen 2-4 voeren de leerkrachten wel een evaluatiegesprek met het kind waarin de
leerkracht met het kind terug kijkt op de in september benoemde doelen voor het jaar;
 Na het tweede rapport zijn er facultatief oudergesprekken op verzoek van ouders of
leerkracht.
Wanneer kinderen van groep 2 naar 3 gaan ontvangen zij van de leerkracht een afscheidsboekje, met
daarin een verhaaltje over het kind , foto’s en een aantal “ik tekeningen” die in de loop van de
schooljaren in groep 1 en 2 zijn verzameld. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in februari en juli een
rapport. Dit is een digitaal gemaakt rapport dat in een map met de kinderen mee naar huis gaat.
De bevindingen van methode toetsen, CITO toetsen, Dalton kernwaarden en het welzijn van de
kinderen worden hierin verwoord.
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Specifiek voor groep 8 zijn er gedurende het jaar een aantal informatie- en gespreksavonden.
De ouders worden hiervan tijdens de informatieavond in september op de hoogte gebracht. Tevens
worden de avonden nog in de Memo voor ouders en de Nieuwsbrief aangekondigd.
Heeft u op een ander moment een vraag of wilt u iets bespreken dan bent u altijd welkom bij de
leerkracht.

4.5

Gedrag in en om de school

De schoolregels van onze school geven aan hoe we omgaan met elkaar:
1. We zijn aardig tegen elkaar in woord en gebaar
2. We lopen en praten rustig in school
3. We houden rekening met elkaar
4. We gaan netjes met alle spullen om
5. We luisteren naar elkaar
6. We zorgen er samen voor dat onze school een veilige plek is voor iedereen
Als iedereen zich aan de bovenstaande regels houdt, draagt dit bij aan een harmonieus
schoolklimaat.
4.5.1
Verwijdering van leerlingen
Het kan voorkomen dat, ondanks grote wederzijdse inspanningen en het doorlopen van een
(begeleidings) traject vanuit het gedragsprotocol (als onderdeel van het sociaal veiligheidsbeleid), het
handhaven van een kind op onze school (tijdelijk) niet langer verantwoord is.
Het SKOVV bestuur kan met toepassing van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs
uiteindelijk besluiten tot (tijdelijk) verwijderen van de betreffende leerling, indien sprake is van
ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders.
Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de (tijdelijke) verwijdering en de reden ervan.
Tussen school, ouders en kind worden afspraken gemaakt over de voortgang op school na
terugkomst. Mochten deze afspraken niet leiden tot verbetering zichtbaar in het gedrag van het kind
en/of de ouders, dan kan de directeur een procedure starten om het kind en/of de ouders (tijdelijk)
van school te verwijderen. Dit gebeurt ook schriftelijk, waarbij de ouder/verzorger de mogelijkheid
heeft bezwaar aan te tekenen bij het bevoegde gezag van de school. Tijdens de procedure van
(tijdelijke) verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende
leerling. Verder heeft de school een inspanningsverplichting binnen acht weken een andere school of
vorm van onderwijs te vinden voor een definitief verwijderde leerling.

4.6

Onderwijskundig rapport

Voor kinderen die de school verlaten (tussentijds of als ze naar het voortgezet onderwijs gaan)
stellen we een onderwijskundig rapport op. Daarin staat met welke methoden er is gewerkt, hoe ver
het kind is gevorderd en waar een volgende school rekening mee dient te houden gebaseerd op onze
ervaringen. Het onderwijskundig rapport wordt naar de nieuwe school van het kind gestuurd. Ouders
ontvangen een kopie van dit rapport. Met de school voor voortgezet onderwijs is er een digitale
overdracht en een mondelinge toelichting, de zogenaamde ‘warme overdracht’.
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4.7

Huiswerk

In de bovenbouw (groep 5-8) wordt regelmatig huiswerk gegeven. Het doel is om de kinderen te
leren een planning daadwerkelijk uit te voeren. Hiervan hebben ze profijt binnen het voortgezet
onderwijs. Dit jaar wordt de kwaliteitskaart huiswerk geschreven en besproken.
In incidentele gevallen wordt in andere groepen huiswerk gegeven: bijvoorbeeld tafels oefenen of
werk inhalen na ziekte.

4.8

Groep 8 en het voortgezet onderwijs

Wij geven, onafhankelijk van de uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs, een advies over de meest
geschikte onderwijsvorm voor het kind. In januari (dus voor de Eindtoets) houden wij gesprekken
met de kinderen en hun ouders/verzorgers van groep 8. In die gesprekken geven wij het advies voor
het niveau voortgezet onderwijs. Dit is gebaseerd op de acht jaar ervaring die wij met uw kind
hebben opgedaan omtrent leervorderingen, werkhouding en gedrag. De Eindtoets Basisonderwijs
wordt in de maand april afgenomen. De toets is bedoeld om het kennisniveau te bepalen. De toets
kan gebruikt worden als second opinion. Haalt een
leerling een score die hoger is dan op basis van het
schooladvies verwacht wordt, dan wordt het advies
heroverwogen en zo nodig bijgesteld. We willen
benadrukken dat voor ons het beeld dat we in acht jaar
hebben gekregen van het functioneren van een kind het
belangrijkste is voor het advies voor het voortgezet
onderwijs.
De ouders maken zelf de keuze voor de school voor
voortgezet onderwijs.
Samen met de aanmeldingsformulieren stuurt de
groepsleerkracht een onderwijskundig rapport mee. Dit rapport kunnen de ouders voordat het wordt
opgestuurd inzien. Als een kind op een school voor voortgezet onderwijs is aangemeld en geplaatst,
neemt de brugklascoördinator van de betreffende school contact op met de groepsleerkracht van
groep 8. Tijdens de overdracht wordt er gesproken over zaken die van invloed kunnen zijn op het
functioneren van het kind in zijn nieuwe omgeving.
Voor inhoudelijke vragen over het voortgezet onderwijs kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht van
groep 8.

4.9

Resultaten van ons onderwijs

Elk jaar maken de kinderen in groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. In 2020 is er in Nederland i.v.m.
de COVID-19 maatregelen geen Eindtoets afgenomen
Onderstaand de schoolresultaten van deze toetsen:
Resultaten Eindtoets

2016
533,6

2017
535,7

2018
538,4

2019
534,7

2020
-

In onderstaande tabel kunt u zien naar welk vervolgonderwijs de kinderen de afgelopen vijf jaar zijn
doorgestroomd:
2016
2017
2018
2019
2020
Praktijkonderwijs
1
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Speciaal onderwijs
VMBO BBL
KBL
MAVO
MAVO/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO
VWO tweetalig
Gymnasium/Technasium
Bijzonder Onderwijs
Totalen

5
9

1
7

8
1
9
1
3
4

5

40

28

10
1
2
1

3
2
3
2
7
6

5
6
1
2
3
4

23

21

1
4
6
1
2
9

23

Deze uitstroomcijfers voldoen aan de verwachtingen van de school.
Gebruikte afkortingen in bovenstaande tabel:
VMBO
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
BBL
Basis Beroepsgerichte Leerweg
KBL
Kader Beroepsgerichte Leerweg
MAVO
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

4.10 Niet Nederlands sprekende kinderen
De gemeente Wageningen heeft een beleid ontwikkeld betreffende onderwijsachterstanden onder
de naam GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid). De scholen hebben met elkaar
afgesproken dat alle niet Nederlands sprekende kinderen worden doorverwezen naar OBS de Wereld
om versnippering van expertise en GOA gelden te voorkomen. Als de kinderen na verloop van tijd
voldoende Nederlands spreken, mogen ze naar een school van eigen keuze.

4.11 Onderwijs aan kinderen met een handicap
Onze school staat in principe open voor alle kinderen. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven
wij wat we als school kunnen bieden. Bij de beslissing over toelating kijken we of we de nodige
deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde begeleiding te bieden. We willen
immers op een goede manier bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren zoals
deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als we besluiten tot toelating zal
op basis van een kindplan, dat met de ouders is samengesteld, gewerkt worden. De evaluatie en de
voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. Het kan gebeuren dat we tot de conclusie komen
dat de school onvoldoende garantie kan bieden voor een verdere verantwoorde begeleiding.
Wij hebben als school wel zorgplicht, dit betekent dat wij samen met de ouders moeten zoeken naar
een school waar het kind wel het passende onderwijs kan krijgen.

4.12 Veiligheid op school
Wij vinden een veilig schoolklimaat belangrijk. Als school geven we daar duidelijk vorm aan.
Dit geldt voor het onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel, ouders en de
kinderen.
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Het gaat hier om fysieke en psychische veiligheid.
De veiligheid op school kent verschillende aspecten:
 sociale veiligheid: welbevinden van kinderen en leerkrachten: het sociaal en emotioneel
welbevinden is een zeer belangrijke basis om tot ontwikkelen en leren te komen;
 technische veiligheid: schoolgebouw, meubilair, speeltoestellen;
 brandpreventie: het gebouw van onze school is aangepast aan de eisen die door de
brandweer gesteld zijn voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning; enkele
personeelsleden hebben een cursus gevolgd ter verkrijging van een certificaat als BHV-er
(bedrijfshulpverlener) omtrent veiligheid op school;

 eerste hulp bij ongelukken: hiervoor zijn opgeleide bedrijfshulpverleners beschikbaar die de
eerste opvang kunnen verzorgen;
 hygiënische veiligheid: zorg voor een schone school en
hygiënisch gedrag.
4.11.1
Ontruimingsoefeningen:
Regelmatig worden er op onze school ontruimingsoefeningen
gehouden. Deze vinden aangekondigd maar ook onaangekondigd plaats.
Op deze wijze willen we de kinderen vertrouwd maken met ontruimingen, maar vooral leren hoe ze
dan moeten handelen. Als zich een calamiteit voordoet, treedt er een duidelijk hoorbaar signaal in
werking.
4.11.2
Sociale veiligheid
Bij ons op school hanteren wij een sociaal veiligheidsbeleid.
Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren
van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van
grensoverschrijdend gedrag. Een veilige school blijft ook kritisch naar zichzelf kijken en zorgt ervoor
dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. Wij zorgen
samen voor een cultuur waarin zowel kinderen als medewerkers en ouders aan het denken worden
gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gesproken.
De veiligheidsmeting die is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8 laat een positief beeld zien van de
ervaren veiligheid, hier zijn we blij mee.
Veiligheidsbeleid
Scholen hebben de verplichting een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit bestaat uit het ontwikkelen
van een aantal samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van incidenten.
Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te worden in
de dagelijkse praktijk. De school werkt sinds 2017-2018 met het ‘PRIMA’ anti-pestprogramma. De
school is begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op schoolniveau (o.a.
training van leerkrachten), groepsniveau (groepslessen) en individueel niveau (individuele
begeleiding).
In het veiligheidsbeleid is beschreven welk gedrag we in de school willen zien. Dit is opgesteld vanuit
een gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken. De intern
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begeleider is de coördinator van het veiligheidsbeleid. De interne contactpersonen, Christina
Hegeman en Marieke Grift, zijn het aanspreekpunt pesten.

5 Ondersteuning op onze school
5.1

Onze school en passend onderwijs

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 leerkracht uiteraard in overleg met ouders.
Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning,
zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
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 school.
5.1.1 Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van
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 leerkracht 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.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider
die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig dan kan er een beroep
worden gedaan op het ondersteuningsteam (OT). Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider,
zo nodig aangevuld met de jeugdconsulent van de gemeente, de schoolarts en de steunpunt
coördinator van het samenwerkingsverband en de ouders. Soms kunnen ook andere externe
deskundigen aanschuiven. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit
ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Het team geeft zelf geen hulp maar adviseert de
school en de ouders. Ook houdt het OT in de gaten of de geadviseerde aanpak het gewenste effect
heeft. De aanmelding van een kind voor bespreking in het OT wordt na overleg met de ouders door
de school gedaan. Als de ouders daar geen toestemming voor geven, kan
de school in het belang van het kind een anonieme aanmelding doen.
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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.
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 onze website.
Ouders (en leerkrachten) 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 staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.
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.
Informatie en contactgegevens Op www.swvrijnengeldersevallei 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). Hieronder vindt u het adres van het Samenwerkingsverband waar onze school bij
aangesloten is: SWV Rijn en Gelderse Vallei Horapark 3 6717 LZ Ede

5.2

Ondersteuningsteam bij ons op school

5.2.1 De groepsleerkracht
De groepsleerkracht heeft primair een lesgevende taak. De groepsleerkracht draagt zorg voor alle
kinderen in de groep. Daarvoor volgt de leerkracht de kinderen actief in hun ontwikkeling. Wanneer
een kind in ontwikkeling opvalt (gedrag, werkhouding en/of leervorderingen) wordt dit door de
leerkracht gesignaleerd. Twee keer in het jaar maakt de leerkracht voor de groep groepsoverzichten
en voor rekenen, spelling, lezen en de emotionele ontwikkeling (pedagogisch groepsplan). Deze
worden besproken met de intern begeleider en zijn de basis voor het onderwijs en aanbod in de
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groep. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de communicatie met ouders m.b.t. de
ondersteuning aan hun kind.
5.2.2 De intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider coördineert de ondersteuning in de school en vervult hierbij een aantal rollen;
Als eerste die van kind-expert, wat onder andere inhoudt observatie en feedback van
groepsprocessen, opstellen van ontwikkelingsperspectieven samen met de leerkrachten, kennis van
en herkennen van onderwijsbehoeften en begeleiden bij het opstellen van plannen. Als tweede een
ondersteunende rol bij oudergesprekken en het voeren van overleg met externe instanties zoals het
ondersteuningsteam.
Tevens heeft de intern begeleider de rol van onderwijskundig adviseur. Hiervoor zal zij samen met de
directie vormgeven aan het onderwijskundig beleid, voorzitten van het zorgteam, vormgeven van de
visie op leren en ontwikkelen op de school en helpen bij keuzeprocessen (methoden en werkwijzen).
De intern begeleider neemt deel aan netwerkbijeenkomsten waarin alle intern begeleiders van de
scholen van SKOVV deelnemen.
5.2.3 De directie
De directie wordt door de intern begeleider geïnformeerd over de ondersteuning binnen de school.
Zij hebben regelmatig overleg en bespreken daarbij ook de resultaten van het onderwijs.

5.3

Groeps-en kindplannen

Op onze school werken we doelgericht. We werken aan het behalen van reële doelen met de hele
groep. Dit leggen we vast in een plan. Voor kinderen die aan andere doelen moeten werken dan de
groep maken we, indien nodig een kindplan.
Over de aanpak wordt vanzelfsprekend door de leerkracht overleg gevoerd met de ouders. Een plan
voor een kind wordt nooit opgesteld en uitgevoerd zonder dat ouders dit weten. Het plan wordt
regelmatig door de leerkracht i.s.m. de intern begeleider geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

5.4

Herhalende en verdiepende leerstof

Op school hebben we differentiatiemogelijkheden voor kinderen die extra uitleg, of juist extra
uitdaging nodig hebben. Aan de eerste groep kan extra uitleg worden gegeven en daarop volgt
aansluitend oefen- en/of herhalingsstof. Aan de andere groep wordt verrijkingsstof aangeboden in
de vorm van plustaken en extra uitdagende materialen.

5.5

Beleid leesproblemen en dyslexie

Onze school werkt volgens het landelijk protocol leesproblemen en dyslexie.
Hierin wordt beschreven wat leesproblemen en dyslexie inhouden en op welke wijze de school de
kinderen die dit nodig hebben, kan ondersteunen.

5.6

Beleid begaafde en hoogbegaafde leerlingen en plusgroep

Er zijn kinderen die (veel) meer aankunnen. Zij kunnen sneller door de leerstof heen en hebben
behoefte aan meer uitdaging.
Wij laten kinderen die tot deze doelgroep behoren minder regulier schoolwerk maken (het
zogenaamde compacten) en bieden hen daarnaast verrijkende materialen aan, waardoor de
uitdaging voor de kinderen meer aanwezig is en verveling minder vaak voor zal komen. Dit schooljaar
werkt de werkgroep het aanbod opnieuw uit en leggen we dit vast in een kwaliteitskaart.
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Bovenschoolse plusgroep
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een specifieke groep begaafde kinderen,
heeft de SKOVV een bovenschoolse plusgroep. In deze groep bieden we kinderen van onze scholen,
één dag in de week, een specifiek onderwijsprogramma aan dat aansluit bij hun interesses. Het
programma staat los van het lesprogramma in de eigen reguliere groep.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting: www.skovv.nl.
U kunt daar tevens de folder: “Ouderfolder plusgroep SKOVV” downloaden.

5.7

Hulpverlening Gelderland Midden
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot
18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft
een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en
jeugdarts.
Standaard onderzoeken
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.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u
vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of
opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid,
de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

5.8

Verwijsindex….ViVallei

De ViVallei is een digitaal systeem waarin professionals (bijvoorbeeld zorgverleners,
wijkverpleegkundigen, peuterleidsters, politieagenten, schoolartsen en ook wij als leerkrachten)
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar kunnen melden. De ViVallei is de index waarin de
professionals in de gemeente Ede en Wageningen hun melding plaatsen. Wij doen dit als we ons
zorgen maken over uw kind. Denk hierbij aan zorgen om gedrag, de ontwikkeling van uw kind of aan
zorgen over de thuissituatie. Ouders worden op de hoogte gesteld van de melding.
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Meer informatie?
Voor meer algemene informatie over de verwijsindex verwijzen wij u naar de website van de
verwijsindex www.verwijsindexgelderland.nl.

Voor een duidelijk, kort filmpje over de verwijsindex en wat dit voor u als ouder betekent, verwijzen
we naar de volgende link http://www.verwijsindex.tv/ouders.

5.9 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Scholen zijn wettelijk verplicht te werken met een 'meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling'. Reden is dat het helaas voorkomt dat kinderen te maken krijgen met huiselijk
geweld of mishandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat de signalen nog te vaak over het hoofd
worden gezien, of niet herkend worden. Doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt
ingegrepen bij vermoedens van dit soort geweld.
De meldcode bevat een stappenplan dat beroepskrachten op school stap voor stap door het proces
leidt, van signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt over het
doen van een melding bij een officiële instantie. Veelal het 'Steunpunt huiselijk geweld' of het
'Advies- en Meldpunt Kindermishandeling'.
De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe hij/zij,
rekening houdend met het beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het
doen van een melding.
Uiteraard streven wij ernaar dat dit altijd besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te
zien. De gehele meldcode is bij de directie op te vragen.

5.10 Stichting Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er
voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling:
kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Het
landelijk telefoon nummer is 0800-2000
www.veiligthuis@samen-veilig.nl
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6 De school en de ouders
6.1 Informatie aan de ouders
Door het jaar heen organiseren wij verschillende bijeenkomsten en verstrekken wij informatie om u
op de hoogte te houden:
 een informatie bijeenkomst aan het begin van het schooljaar in elke groep. Op deze
bijeenkomst geven we ook informatie over de plannen van de hele school;
 bij de klassen hangen informatieborden waarop u kunt zien wat er per week in de klas
gebeurt;
 ‘KAkolgesprekken’ en oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind;
 twee rapporten per schooljaar (groep 3 t/m 8);
 maandelijks een Memo vanuit de groep voor ouders;
 maandelijks een nieuwsbrief per e-mail, hierin wordt u op de hoogte gehouden van alle
nieuwsfeiten en activiteiten die op school (gaan) plaatsvinden;
 inloopavonden samen met de kinderen (n.a.v. een thema of bijvoorbeeld de
Kinderboekenweek);
 onze website waar informatie op staat (www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl);
 jaaroverzicht + informatieboekje, ieder oudste kind van een gezin (op school) krijgt deze
uitgereikt aan het begin van het schooljaar, hierin staan de geplande activiteiten,
schoolvakanties en (extra) vrije dagen vermeld, u vindt informatie over praktische zaken als
gymtijden, traktaties etc.;
 informatieboekje van de kleutergroepen, hierin staan de specifieke zaken van de
kleutergroepen beschreven;
 schoolgids: geeft ouders informatie omtrent alle belangrijke zaken betreffende de school. Elk
jaar wordt de schoolgids geactualiseerd. Deze is te lezen op onze website;
 Social Schools, een nieuw digitaal medium waar we als school en ouders makkelijker kunnen
communiceren.
Is er iets niet helemaal duidelijk, laat het ons dan weten. We werken eraan de communicatie zo
helder mogelijk te houden.
Als u ergens mee zit, of u heeft een vraag, dan verwachten wij dat u ons dat direct vertelt, zodat we
er iets mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat verwachtingen worden uitgesproken en niet
buiten de school blijven.

6.2 Gesprekken
Op school werken we vanuit de Dalton kernwaarden handelingsgericht samen
met kinderen en ouders in de driehoek school-kind-ouders. Er zijn vaste
momenten in het jaar waarop we met elkaar in gesprek gaan. Door met elkaar
in gesprek te gaan over onderwijsbehoeften kan het onderwijs beter worden
afgestemd. Er ontstaat een gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid
en het eigenaarschap van de leerling wordt versterkt. Het kind ervaart hierdoor dat school en thuis
samenwerken.
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Voorwaarden voor het slagen van het gesprek zijn heldere wederzijdse verwachtingen van het
gesprek en de gelijkwaardigheid van gesprekspartners.
Wilt u buiten de vaste gespreksmomenten met de leerkracht spreken dan kunt u na schooltijd
terecht. Dan kan de leerkracht het beste tijd vrij maken om met u over uw kind te praten. Wij
verzoeken u om van tevoren een afspraak te maken. Deze afspraak kunt u net voor schooltijd maken,
na schooltijd of telefonisch. Voor schooltijd willen wij graag de tijd geven aan het verwelkomen van
de kinderen, wij kunnen dan niet rustig met u in gesprek gaan.

6.4

Ouderactiviteiten

We stellen prijs op een grote interesse en betrokkenheid van de ouders bij de school. Het zijn
tenslotte uw kinderen waar we dagelijks mee werken. Ons onderwijs is tegenwoordig haast niet
meer mogelijk zonder veel praktische hulp van ouders op allerlei gebieden. U kunt binnen de school
o.a. meehelpen aan (onderwijs) ondersteunende activiteiten zoals: projecten, excursies,
voorstellingen, documentatiecentrum, vegen en bijhouden van het schoolplein en lezen. Tevens
betreft het activiteiten zoals zitting nemen in de ouderraad (ORKA) of medezeggenschapsraad (MR).
Aan het begin van ieder schooljaar wordt u, via een intekenlijst gevraagd of u wilt helpen bij klusjes
en evenementen. Alle hulp is welkom.
De hulp van ouders vergroot een wederzijdse betrokkenheid en zorgt ervoor dat de school zo
optimaal mogelijk functioneert én (zeker niet onbelangrijk) de meeste kinderen vinden het geweldig
als hun vader of moeder meehelpt op school. Als er tussendoor behoefte is aan extra hulp dan wordt
er via de leerkrachten, klassenouder of ORKA (ouderraad) een beroep op u gedaan.

6.5 Klassenouders
Per klas zijn er één of twee klassenouders.
De klassenouder is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten op het gebied van praktische
zaken (de gang van zaken op school/in de klas) en coördineert deze samen met de leerkracht,
waardoor de organisatie van allerlei activiteiten soepel verloopt. Voor onderwijskundige zaken kunt
u bij de leerkracht(en) terecht.

6.6

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals iedere school heeft ook onze school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan
dat zich vooral bezighoudt met beleidsmatige zaken van de school. Daarbij kunt u denken aan alles
wat nodig is om de school goed te laten functioneren. Er komen onderwerpen aan de orde als
veiligheid, jaarplanning, begroting en personele zaken. De MR heeft over een aantal zaken
adviesrecht, d.w.z. dat zij haar mening geeft over een onderwerp, en instemmingsrecht waarbij zij
over een onderwerp mee beslist. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.
De MR op onze school bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders die elk drie jaar zitting
hebben; er wordt acht maal per jaar vergaderd. Deze vergaderingen kunnen als toehoorder door
ouders en personeel bijgewoond worden. De agenda en het verslag van de vergadering worden via
de nieuwsbrief beschikbaar gesteld. Onderwerpen die u graag behandeld wilt hebben, kunnen per email of per brief ingestuurd worden.
Hebt u interesse of wilt u weten wat het werk in de MR inhoudt, neem dan contact op met één van
de MR-leden: mr.ka@skovv.nl
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6.7 Ouderraad (ORKA)
De ORKA (Ouderraad Kardinaal Alfrinkschool) zorgt samen met het team voor de
organisatie van activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, schoolreisjes en
de vieringen met Kerstmis en Pasen. De ORKA bestaat uit vier leden (ouders). Plus één ouder die zorg
draagt voor de kinderen met een allergie bij ons op school. De ORKA vergadert eens in de zes weken.
Bij deze vergadering is ook altijd een leerkracht aanwezig voor een goede afstemming met het team.
De ORKA int en beheert de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden de activiteiten op school en
het schoolreisje betaald. De verantwoording wordt met de ouders van onze school gedeeld.
Wilt u meer weten over de ORKA of heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met een
van de ouders uit de ORKA. Op het informatiebord op de gang vindt u een foto met namen van de
ORKA-leden en het verslag van de vergaderingen. U kunt ook een e-mail sturen naar:
orka.ka@skovv.nl

6.8

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de
ouderbijdrage niet willen betalen. In het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs moet de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met
de ouders afsluiten. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra
voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn
activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Een school mag voor dit soort uitgaven een
ouderbijdrage vragen, maar mag leerlingen niet weigeren, van school sturen of geen diploma
uitreiken als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de
toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld (met goedkeuring van de
Medezeggenschapsraad) op :
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

voor het eerste en het tweede kind en
vanaf het derde kind.
voor kinderen die na januari starten, zij betalen alleen voor het
schoolreisje (wanneer zij meegaan).

De ouderbijdrage op de Kardinaal Alfrinkschool wordt gebruikt om activiteiten zoals het schoolreisje,
een deel van het schoolkamp, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstfeest, de Paasviering en Carnaval te
betalen.
Op de overeenkomst die u aan het begin van het schooljaar ontvangt kunt u aangeven zich bereid te
verklaren tot het betalen van de ouderbijdrage en voor welk deel. Het is ook mogelijk een deel van
de ouderbijdrage te betalen.
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Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege uw financiële situatie, dan kunt u dit ook op
de verklaring aangeven. Er wordt dan een regeling door de school getroffen, zodat er voor uw kind
toch betaald wordt. Dit kan inhouden dat de gemeente de ouderbijdrage betaalt vanuit de geldterug-regeling (meer informatie www.gtrwageningen.nl), of de school betaalt het vanuit het
ouderraad-budget.
Het rekeningnummer van de Orka is NL59RABO0349057567, t.n.v. KA Ouderraad

6.9

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de
meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij vragen of
ontevredenheid eerst de leerkracht en eventueel daarna de schoolleiding aan te spreken.
Ook een gesprek met de intern contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon genoemd) behoort
tot de mogelijkheden. De intern contactpersoon (ICP) luistert naar u, geeft informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe contactpersoon voor verdere
begeleiding in de klachtenprocedure. De intern contactpersonen bij ons op school zijn Marieke Grift
en Christina Hegeman- Bosma. Zij zijn per e-mail bereikbaar:
m.grift@skovv.nl en ib.ka@skovv.nl.
Zij zijn op hun werkdagen na schooltijd ook persoonlijk of telefonisch (0317-414749) bereikbaar.
Als de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de
directie of het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien
als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij
het wegnemen van uw klacht.
In de bijlagen van de schoolgids vindt u de contactgegevens van het schoolbestuur, de externe
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.
De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter
inzage bij de schoolleiding.

6.9.1
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht,
aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarig kind, is de
school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag
verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

6.10

Vervoer van kinderen

Als ouders t.b.v. een schoolactiviteit kinderen met eigen auto vervoeren, doen we dat volgens de
regels van de overheid. Kinderen kleiner dan 1.35 m met een maximaal gewicht van 36 kg moeten
zowel voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger gebruiken.
Anderen hoeven alleen de veiligheidsgordel te gebruiken. Voor de achterbank geldt dat kinderen
tussen drie en elf jaar gebruik moeten maken van een kinderbeveiligingssysteem, indien dat
aanwezig is. Uiteraard geldt dat iedereen gebruik moet maken van de veiligheidsgordel. De politie

31
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

stelt dat nooit meer kinderen in een auto vervoerd mogen worden dan er gordels zijn. Voor
uitgebreide informatie zie www.anwb.nl.

De uitzonderingen:
 Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats

van een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee
kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats
meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de
voorbank worden vervoerd.
 Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer
door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet
verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het
kind wordt dan vervoerd op de achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte
afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het
begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake
meer als bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte
afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50km.

6.11 Schoolverzekering voor de leerlingen
Voor alle leerlingen is een collectieve ongevallen-scholierenverzekering afgesloten. Dekking: tijdens
het gaan naar en het komen van school, evenals datgene wat tijdens schooltijd gebeurt, waaronder
ook schoolkamp, zwemmen, uitstapjes, excursies e.d. Deze verzekering geldt ook voor iedere ouder
die binnen de Kardinaal Alfrinkschool ondersteuning verleent.
Voor alle duidelijkheid: bij een ongeval moet in eerste instantie een beroep worden gedaan op de
eigen ziektekostenverzekering. Kosten die niet worden vergoed door de eigen
ziektekostenverzekering kunnen in aanmerking komen voor de schoolverzekering.

7 Personeel
7.1 Personeel
Elk jaar opnieuw wordt de personele bezetting bekeken n.a.v. het aantal kinderen dat de school telt.
De formatieverdeling (welke leerkracht staat voor welke groep) wordt, nadat de
medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd, bekend gemaakt aan de ouders. Wij streven ernaar
dit zo snel mogelijk na de meivakantie te kunnen doen. Kinderen maken voor de zomervakantie altijd
kennis met hun nieuwe juf of meester. Tijdens de wisselmiddag zijn zij met de nieuwe leerkracht in
het nieuwe lokaal. De kinderen die naar groep 3 gaan laten we van groep 2 naar 3 “overvliegen”, een
happening waarbij ouders worden uitgenodigd.
Het team op onze school bestaat uit groepsleerkrachten, een intern begeleider, een directeur, twee
onderwijsassistenten en een administratieve kracht Een leerkracht vervult de taak van ICTcoördinator.
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur bijgestaan door het managementteam (MT),
bestaande uit de intern begeleider en twee bouwcoördinatoren (onder- en bovenbouw). Het MT
draagt samen met de directeur een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van
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de school. Voor een gesprek kunt u altijd een afspraak maken, dat kan mondeling, telefonisch, of per
mail.
Daarnaast biedt de school studenten van diverse Pabo’s en het ROC-A12 regelmatig de gelegenheid
om stage te lopen.
In overleg met een leerkracht wordt gekeken of er belangstelling bestaat voor het begeleiden van
een stagiair. De leerkracht begeleidt de stagiair onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Vanuit de
opleiding is er een stagebegeleider die op zijn beurt de vorderingen van de stagiair met de leerkracht
bespreekt. De stagiaires moeten observeren, lesgeven, assisteren of andere opdrachten uitvoeren
die zij van hun opleiding meekrijgen. Betreft het een LIO-stage (leraar in opleiding) dan moet deze
een groot deel van de week zelfstandig een groep lesgeven, echter onder verantwoordelijkheid van
de leerkracht.

7.2 Taken van het personeel
7.2.1 Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten geven les aan de groepen en zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in
hun groep. Elke groep heeft één of twee vaste groepsleerkrachten.
7.2.2 Intern Begeleider
De intern begeleider coördineert en bewaakt de ondersteuning aan leerlingen en houdt de voortgang
en doorgaande lijn van het onderwijs van alle kinderen op school in de gaten. De intern begeleider
leidt de leerling- en groepsbesprekingen en overlegt met de groepsleerkrachten welke speciale
aandacht er voor een groep of een kind nodig is. Tevens is zij medeverantwoordelijk voor het
onderwijskundig beleid en vervult zij een coachende rol voor de leerkrachten.
7.2.3 Onderwijsassistentes
De onderwijsassistent verzorgt in overleg met de intern begeleider en de leerkrachten extra hulp in
of buiten de klas.
7.2.4 ICT-er
De ICT-er houdt zich op school bezig met allerlei computer technische zaken, waaronder de aanschaf
van nieuwe hardware en software, het oplossen van problemen op computergebied en het
ontwikkelen van beleid op ICT gebied.
7.2.5. Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de twee
'bouwen' van de school, te weten de onderbouw, groep 1 t/m 4 en de bovenbouw, groep 5 t/m 8.
Gezamenlijk ontwikkelen zij nieuw beleid en bewaken de afstemming tussen de 'bouwen' onderling.
Ook heeft de bouwcoördinator de rol van coach van leerkrachten. Dit houdt in het voeren van
coachingsgesprekken, begeleiden van groeps(leer)processen en reflectie na klassenbezoeken.
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7.2.6 Directie
De directeur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken op school en houdt zich bezig
met onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, onderhoud gebouw en inventaris,
administratie, overleg binnen en buiten de school en ontvangst van nieuwe ouders.

7.3 Scholing van personeel
Om bij te blijven in hun beroep of nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten scholen leraren zich
regelmatig bij. Dit kan op een instituut of opleiding gebeuren, of gewoon op school. Dit gaat bijna
altijd na schooltijd. Soms wordt er een studiedag ingeroosterd, waarop de kinderen dan vrij hebben.
(zie paragraaf 8.3) Deze dag wordt in principe aan het einde van het voorgaande schooljaar bekend
gemaakt en staat op de schoolkalender voor het nieuwe jaar.
Bij scholing denken we aan:
- hulp aan individuele kinderen
- sociaal-emotionele vorming
- klassenmanagement
- interne begeleiding
- computerondersteund onderwijs
- beleidszaken voor de directie
- onderwijskundige veranderingen/vernieuwingen schoolbreed

7.5 Vervanging van personeel
Indien een leerkracht ziek is of om een andere reden niet in staat is de lessen te geven, zal de directie
alles in het werk stellen tijdig een vervanger aanwezig te laten zijn. We proberen dan eerst
vervanging te regelen binnen ons eigen team door bijvoorbeeld een leerkracht (die op die dag vrij is)
te vragen om in te komen vallen. Lukt dit niet dan komt er een vervanger via IPPON, een organisatie
waarbij we als SKOVV zijn aangesloten. Indien dit alles niet leidt tot het vinden van een vervanger,
kan het zijn dat we besluiten dat de betreffende kinderen tijdelijk geen les krijgen en naar huis
moeten. Deze periode dient altijd zo kort mogelijk te zijn. Wanneer er meerdere dagen geen invaller
beschikbaar is, wordt steeds een andere groep een dag vrij gegeven. Vooraf zullen wij dan de ouders
inlichten. Indien er voor bepaalde kinderen thuis geen opvang is, worden zij op school opgevangen.

8 Schoolafspraken
8.1 De weg van huis naar school en andersom
Wij adviseren u om voor uw kind een zo veilig mogelijke weg naar school te kiezen. Geef zelf steeds
het goede voorbeeld. Als het enigszins mogelijk is, wilt u uw kind dan lopend naar school laten gaan.
Wanneer uw kind op de fiets komt, moet deze altijd op slot. Ieder kind is hier
zelf verantwoordelijk voor. Fietssleuteltje verloren of gevonden? Op school
bewaren wij alle gevonden sleuteltjes op het prikbord bij de hoofdingang.
Uiteraard mag er niet op het schoolplein gefietst worden! De fietsenstalling bij
school is niet groot. Daarom vragen we de kinderen die in de naaste omgeving
van de school wonen (in de Tarthorst b.v.) lopend naar school te komen.
De veiligheid voor de kinderen staat voorop.
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Samen met ouders moeten én kunnen we er voor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen
komen. Onze vraag is dan ook: als u met de auto naar school komt om de auto:
 in een parkeervak te parkeren
 niet op de stoep te parkeren

8.2 Schooltijden
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 hanteren wij het 5 gelijke dagen model, alle kinderen gaan
vijf dagen in de week naar school gaan van 8:30 – 14:00 uur. Er is een continurooster.
Groep 8 gaat dit schooljaar de weken tot de meivakantie op maandag tot en met donderdag tot
14:30 uur naar school. Hierdoor maken zij het wettelijk verplicht aantal schooluren over acht jaar
basisonderwijs.
Alle kinderen mogen ’s ochtends vanaf 8:20 uur de klas in .
Om 8:30 uur gaat de tweede bel en verlaten de ouders het gebouw zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen. Tijdens de lunchpauze is er toezicht op het plein voor de kinderen, zodat de leerkracht 15
minuten pauze heeft om te lunchen.
Om alle kinderen en eventuele ouders rustig naar binnen te laten gaan, maken we gebruik van
meerdere ingangen. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan aan de kant van de sporthal naar
binnen, de groepen 3 en 4 gebruiken de ingang bij hun klassen en de groepen 5 t/m 8 gebruiken de
hoofdingang (bij het grote plein).

8.3 Studiedagen en vrije dagen
Een aantal dagen per schooljaar zijn de kinderen vrij, deze dagen zijn voor de leerkrachten als
studiedag ingepland en staan vermeld op de schoolkalender.

8.4 Vakantierooster
Het vakantierooster voor een nieuw schooljaar wordt elk jaar in de medezeggenschapsraad
besproken en vervolgens aan de ouders via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Dit gebeurt ruim voor
de zomervakantie.

8.5 Eten en drinken
Iedere ochtend en tussen de middag eten en drinken de kinderen gezamenlijk met hun klasgenootjes
en de leerkracht. De kinderen moeten hiervoor zelf iets meenemen. De leerkrachten stimuleren de
kinderen om gezond en verantwoord te eten. Wilt u daarom geen snoep en/of frisdrank meegeven?
Een stuk fruit en/of een beker melk of water is een goede invulling van het tussendoortje. We vragen
u het drinken in een herbruikbare beker met dop mee te geven. Op deze manier produceren we
samen minder afval (pakjes drinken en zakjes koek/reep) en dragen we bij aan een beter milieu.
8.5.2. Schoolfruit en stimulatie gezonde tussendoortjes
We doen mee aan het programma Schoolfruit van de EU en stimuleren gezonde tussendoortjes op
school. Naast de periode waarin er schoolfruit wordt geleverd, stimuleren we dat de rest van het
schooljaar ook vers fruit meegegeven wordt aan de kinderen voor tijdens de ochtendpauze. We
praten hier met regelmaat over in de groepen, zodat de kinderen bewuster worden van de voordelen
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van gezonde tussendoortjes en het verminderen van afval (door (vers) fruit te eten i.p.v. artikelen uit
pakjes en zakjes).
8.5.3 Lunch
Tijdens de lunch kunnen de kinderen zelf meegenomen eten en drinken nuttigen. Snoepjes en
koeken voor de lunch zijn niet toegestaan. Al het eten wat niet opgegeten wordt gaat mee terug in
de broodtrommel. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om te beslissen wat de kinderen
eten, maar ook hier proberen we gezonde voeding te stimuleren. Om onze kinderen bewust te
maken van het belang van afvalvermindering, vragen we u zoveel mogelijk het gebruik van
voorverpakte artikelen te vermijden.
8.5.4 Eetmomenten tijdens feesten, vieringen en andere activiteiten
Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop er vanuit school (door het team of de ORKA) iets
lekkers uitgedeeld wordt aan de kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens St. Maarten, Sinterklaas,
het voorleesontbijt, Carnaval, meester- en juffen-dag en het schoolreisje. We streven ernaar om
tijdens zulke momenten de hoeveelheid ongezonde tussendoortjes beperkt te houden en stemmen
met elkaar de frequentie en hoeveelheid verstrekte tussendoortjes af. Wanneer u uw kind tijdens
zijn of haar verjaardag iets eetbaars wilt laten trakteren stimuleren wij graag gezonde traktaties. Er is
veel inspiratie te vinden op websites als http://www.gezondtrakteren.nl/ en http://www.gezondetraktatie.nl. We houden ten alle tijden rekening met de kinderen met een allergie. Tijdens traktaties
die door school verstrekt worden en tijdens het trakteren, kinderen met een allergie mogen een
eigen ‘trommeltje’ met wat lekkers in de klas neerzetten.

8.6 Verjaardagen
De verjaardag is voor ieder kind een feestelijke gebeurtenis. Ieder kind mag de eigen leerkracht en de
kinderen uit de klas op iets trakteren. Van de meester of juf krijgt de jarige een mooie kaart.
De kinderen mogen ook bij de andere leerkrachten langs om te trakteren.
Wanneer er een kinderfeestje wordt gegeven is het logisch dat niet alle kinderen van de klas worden
uitgenodigd, het is daarom fijn wanneer de uitnodigingen privé bezorgd worden en niet in de klas
worden uitgedeeld.
De leerkrachten vieren hun verjaardagen op een datum die vooraf bekend gemaakt wordt. In groep
1-2 mogen de kinderen voor de verjaardag van hun vader en moeder iets maken.

8.7 Foto’s en Video-opnames op school
Op school worden regelmatig foto’s gemaakt tijdens activiteiten, maar ook van een ‘gewone ‘ dag.
Deze foto’s worden soms ook gebruikt op onze website of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een
nieuwsbrief of schoolgids) ook op Social Schools zullen regelmatig foto’s worden geplaatst.
Soms worden in de klassen ook video-opnames gemaakt. Deze opnames kunnen gemaakt worden
voor intern gebruik op school. Deze worden dan bijvoorbeeld gebruikt binnen het team als
studiemateriaal of tijdens informatieavonden voor ouders en verzorgers.
Ook kunnen er video-opnames gemaakt worden door externe instanties, stagiaires enz. omdat ze
een leerling uit een groep observeren en begeleiden (deze opnames worden alleen gemaakt na
toestemming van de ouders van het kind en school). Natuurlijk wordt bij deze opnames voornamelijk
het desbetreffende kind in beeld gebracht. Het is echter niet te voorkomen dat andere kinderen in
een klassensituatie ook in beeld komen en daardoor gefilmd worden. Deze beelden zullen door ons
of deskundigen zeker niet onrechtmatig gebruikt worden. Ieder jaar, aan het begin van het
36
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

schooljaar, krijgt u een formulier waarop u aan kunt geven wat uw wensen zijn m.b.t. het gebruik van
foto’s en video-opnames. Ook bij de directie kan aangegeven worden wanneer er bezwaren zijn
tegen het maken van foto’s en video-opnames.
In ons protocol social-media dat na te lezen is op onze website staat wat wij van ouders en leerlingen
verwachten m.b.t. het omgaan met beeldmateriaal en informatie bij ons op school.

8.8 Gevonden voorwerpen
Soms vergeten kinderen bijvoorbeeld hun kleding, tassen, bekers en trommeltjes mee te nemen.
Deze spullen blijven dan langere tijd op school liggen of hangen. Regelmatig plaatsen we een oproep
in de nieuwsbrief. Mochten de spullen (na een oproep in de nieuwsbrief) toch nog op school blijven
liggen dan zullen we ze uiteindelijk definitief opruimen. Mist u zelf iets dat uw kind misschien op
school heeft laten liggen dan kunt in de kopieerruimte kijken in de bak met gevonden voorwerpen.

8.9 Mobiele telefoons
Voor leerlingen is het niet toegestaan een mobiele telefoon op school te gebruiken. Tenzij
leerkrachten dit aangeven bijvoorbeeld om te gebruiken tijdens een les. De school kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging.
In noodgevallen mogen de kinderen altijd gebruik maken van onze telefoon. We kunnen ons
voorstellen dat er situaties zijn waarbij u uw kind toch een telefoon wilt meegeven. Dit gebeurt dan
op eigen risico en in overleg met de leerkracht. Op school is de afspraak: zodra je het plein op loopt
gaat je telefoon uit en in de klas is de afspraak dat kinderen hun telefoon op een centrale plek
neerleggen. Gedurende de gehele schooldag staat de telefoon uit. Als de kinderen zich niet aan de
regels houden worden de telefoons ingenomen en kunnen zij de telefoon na schooltijd weer
ophalen.

8.10 Hoofdluis in de school
Hoofdluis is een hardnekkig en regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen
samen komen (zoals scholen) kan de besmetting gemakkelijk overgebracht worden van de een naar
de ander. De school heeft de verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te
nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
De klassenouders controleren alle kinderen na elke vakantie op hoofdluis. Wij
verwachten van de ouders dat er medewerking wordt verleend om te controleren op
hoofdluis en te behandelen wanneer er luizen of neten gevonden zijn.
Het tegengaan van hoofdluis op school heeft namelijk alleen zin als iedereen wordt
onderzocht. Is er hoofdluis bij een leerling geconstateerd dan neemt school
37
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

telefonisch contact op met de ouders en worden alle ouders van de groep via de mail geïnformeerd
dat er hoofdluis in de groep is.
Om snel en goed te kunnen controleren is het handig dat uw kind
- schone haren heeft
- geen gel in de haren heeft
- en liefst geen moeilijk opgestoken of ingevlochten haar.
We vragen ouders om eerlijk en snel bij de groepsleerkracht te melden mochten zij zelf merken dat
hun kind last heeft van hoofdluis. Zo kunnen we zo snel mogelijk proberen verdere besmetting te
voorkomen. Bij de controle op school wordt bij elk kind gekeken of er luizen of neten (luizeneitjes)
zichtbaar zijn. Deze controle is nooit waterdicht, er kunnen luizen of neten ‘over het hoofd’ gezien
worden, het blijft daarom belangrijk om uw kind ook regelmatig thuis te controleren.
De eindverantwoordelijkheid voor signaleren en behandelen berust altijd bij de ouders.

8.11 Medicijnprotocol
Wij hebben als stichting een medicijnprotocol dat ons handvatten geeft hoe om te gaan met
medische handelingen en het toedienen van medicijnen. Leerkrachten worden op school namelijk
regelmatig geconfronteerd met kinderen die klagen over pijn die ogenschijnlijk meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen zijn zoals schaafwonden, hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten
gevolge van een insectenbeet.
Wij mogen bijvoorbeeld niet zomaar paracetamol of een zalfje geven, maar alleen na toestemming
van u! Wij hebben daarom standaard formulieren gemaakt die bij de inschrijving ingevuld moeten
worden zodat wij de toestemming hebben om te handelen en hoe.
Ook wanneer de kinderen een bepaalde (voedsel)allergie hebben weten wij dit graag, dit is belangrijk
bij traktaties en feesten op school.
Wanneer er iets verandert t.a.v. allergie of handelwijze is het noodzakelijk de leerkracht te
informeren zodat de lijsten aangepast kunnen worden.
Ook krijgen wij steeds vaker het verzoek om kinderen medicijnen toe te dienen die door een arts zijn
voorgeschreven. Stelregel is dat ouders zelf 's ochtends of tussen de middag deze medicijnen
toedienen. Het protocol gaat er vanuit dat onder strikte voorwaarden in bepaalde gevallen
medicijnen door de leerkracht toegediend kunnen worden mits dit schriftelijk goed is vastgelegd en
ondertekend door de ouders.
De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het toedienen van de medicijnen.
Het medicijnprotocol staat op onze website.

8.12 Folders, reclame en andere activiteiten
Veel instanties benutten scholen om hun reclamemateriaal onder uw aandacht te brengen. Het gaat
om typecursussen, activiteiten in de wijk, tijdschriften, tentoonstellingen en uitjes in de regio.
Wij gunnen kinderen leuke activiteiten en delen de papieren graag uit als het karakter niet te
commercieel is en in het belang van kinderen. Wij willen wel benadrukken dat wij de mensen die de
activiteiten uitvoeren niet altijd persoonlijk kennen. Het lijkt misschien alsof wij achter deze

38
Schoolgids Kardinaal Alfrinkschool 2020-2021

organisaties staan omdat wij deze folders meegeven, maar het is altijd verstandig om als ouder
kritisch te kijken van welk aanbod u gebruik wilt maken of naar welke activiteit u uw kind laat gaan.

8.13 School t-shirts
Er zijn op school T-shirts met het schoollogo voor 6,- te koop.
Het wordt zeer op prijs gesteld als het T-shirt bij collectieve activiteiten (bijv. het schoolreisje)
gedragen wordt.
Aan kinderen worden geen T-shirts uitgeleend. Voor ouders zijn er wel T-shirts te leen tegen een
borg van 6,-.
Dit jaar worden T-shirts met het nieuwe schoollogo gedrukt.

8.14 Voor –en naschoolse opvang volgens de wet
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om buitenschoolse opvang (BSO) aan te
bieden als de ouders dit vragen. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang,
naschoolse opvang en opvang tijdens de vakanties. De organisatie van de BSO volgt uit artikel 45 lid 2
van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).
Alle SKOVV-scholen hebben destijds door middel van een enquête de behoefte en wensen van de
ouders voor buitenschoolse opvang gepeild. Op basis van deze gegevens is gekozen voor het
zogenaamde makelaarsmodel. Het makelaarsmodel houdt in dat de buitenschoolse opvang wordt
uitbesteed aan een professionele kinderopvangorganisatie. De organisatie draagt de volledige
eindverantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang.
Met ingang van 1 augustus 2007 hebben de schoolbesturen in Wageningen een overeenkomst
afgesloten met Kinderopvang Wageningen. Ouders zijn echter niet verplicht om gebruik te maken
van de buitenschoolse opvang die door de school geboden wordt, maar kunnen ook van andere
mogelijkheden en organisaties gebruik maken. Onze scholen hebben met Kinderopvang Wageningen
specifieke afspraken gemaakt over de organisatie, tijden, locatie enz.
De kosten van de opvang komen geheel voor rekening van de ouders. Als u arbeid en zorg
combineert is het mogelijk om een deel terug te ontvangen via de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. Via de website www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat u terugkrijgt.
U kunt Kinderopvang Wageningen bereiken:
0
informatie@kinderopvang-wageningen.nl
-wageningen.nl
Ook bent u van harte welkom op het kantoor aan de Marijkeweg 22. Wilt u een bezoek brengen aan
één van de locaties, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Zij verzoeken u dan wel vooraf een afspraak te
maken.
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9 Feesten, Vieringen en andere activiteiten
Vieringen en feesten hebben een plaats in het schoolleven en komen elk jaar terug. De kast in de
grote zaal en de tafel in de hal bij de kleutergroepen wordt regelmatig aangepast aan het seizoen of
een feest.

9.1 Kinderboekenweek
Elk jaar in oktober wordt er bij ons op school veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Wij hechten het hele jaar door grote waarde aan lezen en het leesplezier en besteden hier in alle
groepen veel aandacht aan.
Rondom het landelijke thema wordt een aantal activiteiten bedacht zoals handvaardigheid of
tekenen, een excursie naar de bibliotheek en/of boekwinkel of bijvoorbeeld een bezoek aan de
bakker wanneer dit in het thema past.
De Kinderboekenweek wordt meestal afgesloten met een inloopavond voor kinderen met ouders en
verzorgers en belangstellenden uit de omgeving van het kind.

9.2 Sint Maarten
11 November is de dag dat de lichtjes die de kinderen van groep 1 t/m 4 gemaakt hebben mogen
branden!
We lopen, terwijl we alle liedjes over Sint Maarten zingen een rondje door de wijk bij school, bij
terugkomst branden de vuurkorven, zingen we nog even op het plein en gaan de kinderen naar
binnen om heerlijke pannenkoeken te eten. Wanneer St Maarten op zondag valt besteden we wel
aandacht aan de betekenis, maar lopen we geen optocht.

9.3 Sinterklaasfeest
Zodra Sint in het land is, is de school versierd en wordt er toegeleefd naar het Sinterklaasfeest.
Op 5 december (mits het door de week is, anders op een andere datum) brengt de Sint samen met
zijn Pieten een bezoek aan alle groepen van de school.

9.4 Kerstfeest
Na het Sinterklaasfeest verandert de school in kerstsfeer. In de aanloop naar het feest wordt er op
maandagochtend een adventsviering gehouden. In de week voor de kerstvakantie vieren we met alle
kinderen het kerstfeest met een viering, een toneelstuk of een maaltijd.

9.5 Voorleesontbijt
De start van de nationale voorleesdagen in januari wordt door ons op school ingeluid met een
voorleesontbijt. Kinderen en leerkrachten komen in pyjama op school en er wordt voorgelezen. Soms
door leerkrachten die wisselen van groep of een andere populaire manier is dat kinderen uit de
bovenbouw voorlezen aan groepjes kinderen van de onderbouw. Na het voorlezen nuttigen we een
ontbijt in alle klassen.

9.6 Songfestival
We hebben ons eigen Songfestival, dit wordt traditioneel elk voorjaar gehouden. Kinderen zingen
daar hun zelfgekozen en ingeoefende liedjes. In de klassen worden voorrondes gehouden, de
kinderen die het leuk vinden laten hier hun eigen liedje horen. Per groep wordt er één solist en één
groep gekozen die hun lied mogen laten horen tijdens het grote moment in de zaal waar alle
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kinderen van de school aanwezig zijn en een echte jury, die bestaat uit leerlingen, een ouder en een
leerkracht. De jury beoordeelt wie er wint.

9.7 Carnaval
We vieren op school Carnaval. Er wordt per keer gekeken op welke manier het feest inhoud krijgt.
Natuurlijk komt iedereen verkleed.

9.8 Palmpasen
Het is een goede gewoonte dat op de donderdagmiddag voor palmzondag kinderen uit groep 5-8 de
kinderen van de onderbouw komen helpen met het versieren van de palmpaasstokken.
Op vrijdagochtend lopen we met de mooi versierde stokken een rondje door de wijk bij school.

9.9 Pasen
Er is een paasviering op school met aansluitend een paasmaaltijd.

9.10 Schoolreis
Samen met het team en de ouderraad organiseren we eens per jaar een
schoolreisje voor groep 1 t/m 7.
De kosten voor het schoolreisje worden uit de ouderbijdrage betaald. In de
keuze van de bestemming(en) wordt rekening gehouden met leeftijd en
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Vanzelfsprekend wordt er alle aandacht
besteed aan de veiligheid van alle leerlingen. Het moet leuk zijn en veilig!

9.11 Schoolkamp
Groep 8 gaat als afsluiting van hun basisschoolperiode drie dagen op schoolkamp. Meestal vindt dit
kamp in mei of juni plaats. De exacte data vindt u in de schoolkalender of op onze website. De ouders
betalen een bijdrage in de kosten voor het onderkomen, activiteiten, maaltijden en drinken.
De kinderen gaan (meestal) op de fiets naar de kamplocatie. Voorafgaande aan de tocht vindt een
fietskeuring plaats waarbij we controleren of de fietsen aan de veiligheidseisen voldoen. Als een fiets
niet aan de eisen voldoet, verwachten we dat de ouders de fiets in orde maken. Dit is in het belang
van de veiligheid van uw kind en zijn klasgenoten.

9.12 Afscheid groep 8
De afscheidsavond van groep 8, waar samen met de ouders de schoolperiode wordt afgesloten, is
ook een feestelijk hoogtepunt.
Het afscheid nemen gebeurt met een musical in de Junushoff, daarna is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Bij deze gelegenheid zijn de teamleden, de ouders en de kinderen uit groep 8 aanwezig.
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9.13 KAT (Kardinaal Alfrink Theater)
KAT is het Kardinaal Alfrink Theater, dat in 2001 is opgericht.
We werken gedurende het schooljaar met een groep kinderen
naar een productie toe en oefenen op vrijdagavond vanaf de
herfstvakantie. Er worden 3 voorstellingen gegeven in april of
mei.
Voordat we met het instuderen van het stuk beginnen spelen
we de eerste weken improvisaties op thema’s uit het
toneelstuk. Dit is meestal een sprookje in de vorm van een
musical waar de teksten zijn aangepast aan de (hoeveelheid) kinderen.
We beginnen pas met de teksten te werken wanneer de figuren uit het toneelstuk vanuit de
improvisaties zijn ontstaan. Wat we belangrijk vinden is dat er vrij wordt gespeeld vanuit beleving en
dat de kinderen samenwerken.
Na ongeveer 3 workshops zijn er audities. Tijdens deze audities wordt niet alleen naar de beste
prestaties, maar ook naar motivatie, groeimogelijkheden en naar de rolbezetting van de voorgaande
jaren gekeken. Verschillende kinderen moeten een kans krijgen. De kinderen geven zelf aan wat ze
het liefst doen, dans, muziek, toneel of zang. Helaas kan niet altijd iedereen ingedeeld worden.
Kinderen die afgevallen zijn worden altijd uitgenodigd om mee te doen met decorbouw en
schminkworkshops en hulp tijdens de voorstellingen.
Er wordt gewerkt met ongeveer 30 tot 40 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Op deze manier kunnen
we alle kinderen veel aandacht geven om ze optimaal te laten groeien en stralen.
Dit alles wordt georganiseerd door en met enkele zeer actieve ouders en er vindt overleg plaats met
één leerkracht.
Giften zijn altijd welkom op NL19 INGB 0009 3109 02
T.n.v. Kardinaal Alfrink Theatergroep te Wageningen
De opbrengst van de kaartjes verkoop evenals de giften worden in samenspraak met school besteed
voor KAT.

9.14 Adoptie Indië monument
Een aantal jaren geleden werd door leerlingen van onze school het Indië monument op de hoek
Nudestraat / Costerweg geadopteerd tijdens een bijzondere plechtigheid.
De school kreeg als taak het monument te verzorgen en ieder jaar in september een herdenking te
organiseren vaak in nauwe samenwerking met bewoners van Rumah Kita.
In de voorbereiding horen ze verhalen over de tweede wereldoorlog.
Elk jaar wordt de verzorging van het monument en de verzorging van de herdenking doorgegeven
van groep 8 naar groep 7.

9.15 Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf foto’s maken van de groepen, en individuele kinderen. Ook is
er een mogelijkheid om broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten op de foto te laten zetten.
In de nieuwsbrief staat zodra er meer bekend is, hoe de gang van zaken zal zijn op de dag dat de
fotograaf komt.

9.16 Buitenschoolse activiteiten
Er worden excursies georganiseerd, die een zinvolle functie hebben in een project of die binnen een
bepaald thema een belangrijke rol kunnen spelen. We denken dan bijvoorbeeld aan een bezoek aan
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een natuurgebied, de bibliotheek, een praktijkles bij het school biologisch centrum Het Groene Wiel,
een boerderij, het theater, een kijkje bij de bakker of de dierenwinkel.
In groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen theoretisch en in de praktijk afgelegd. Ook nemen we
deel aan buitenschoolse activiteiten waarop we ons in kunnen schrijven, waardoor de data niet van
te )voren bekend zijn. Vanzelfsprekend wordt u daarover geïnformeerd via de groepsmemo, de
nieuwsbrief of een aparte brief(mail) van de groepsleerkracht.

9.17 Sporten
Elk jaar doen we met de bovenbouw mee aan de schoolsportolympiade van Sportservice
Wageningen.
Met de leerlingen van de bovenbouw doen we mee met het schoolvoetbal toernooi. Onder leiding
van een ouder of leerkracht wordt een aantal wedstrijden gespeeld tegen teams van andere
Wageningse basisscholen op sportpark De Zoom. Supporters zijn van harte welkom. Daarnaast doen
we ook met de bovenbouw mee aan het waterpolo toernooi.

10 De school en de wet
10.1 Inspectie en overige informatie
De inspectie van onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van scholen volgens de wet op het
onderwijstoezicht. Informatie kunt u krijgen via info@owinsp.nl of via de website
www.onderwijsinspectie.nl. Er is ook een centraal telefoonnummer beschikbaar voor de
vertrouwensinspecteurs van de inspectie. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team
van vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
l
l
l
l

seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
lichamelijk geweld;
grove pesterijen;
extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur
ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).

10.2 Leerplicht
10.2.1 Vier jaar:
Met vier jaar mag uw kind naar school, het is dan nog niet officieel leerplichtig.
Het is wel verstandig om dan naar school te gaan en 99% van alle ouders kiezen daar ook voor.
10.2.2

Vijf jaar:
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Met vijf jaar is uw kind officieel leerplichtig. Dit gaat in op de eerste schooldag van de maand die
volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar geworden is. Vanaf dat moment MOÉT uw kind naar
school.
10.2.3 Extra Vrij:
Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u
een verlofaanvraagformulier op school halen en invullen. Wij hanteren de regels zoals de wet
voorschrijft. Op de website van de gemeente Wageningen kunt u ook lezen welke regels er gelden
voor deze vorm van verlof (klik op ‘educatie, zorg en welzijn’ en op ‘leerplicht’).
10.2.4 Ziek:
Is uw kind ziek, dan kan het natuurlijk niet naar school. Wilt u dit dan voor 08.30 uur melden? Het
liefst telefonisch en anders per mail of via Social Schools aan de leerkracht die die dag in de groep
werkt.
10.2.5 Controle:
Aan het begin van elk dagdeel wordt genoteerd welk kind afwezig is. Als er geen schriftelijk of
telefonisch bericht is geweest, wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd bij de ouders waarom het
kind afwezig is
Wanneer er sprake lijkt te zijn van ongeoorloofd schoolverzuim, wordt met de ouders contact
opgenomen of een brief gestuurd.
10.2.6 Ongeoorloofd verzuim:
Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school altijd gemeld worden aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente. De gemeente heeft leerplichtambtenaren in dienst die controleren of de school en
de ouders zich aan de leerplichtregels houden. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete.

Bijlagen
Bijlage 1: Bestuur SKOVV
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei heeft per 1 januari 2008 de
bestuursstructuur gewijzigd. Doel was:
•
•
•

het realiseren van grotere bestuurlijke slagvaardigheid binnen de organisatie
het scheiden van eindverantwoordelijk management en toezicht
heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden op alle niveaus en een
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•

professionele werkwijze
een organisatie die de huidige en toekomstige verantwoordelijkheden en
verantwoordingsverplichtingen aan kan.

Behalve nieuwe statuten zijn ook een 'Code Goed Bestuur' en een 'Management Statuut' vastgesteld.
In deze documenten zijn de nieuwe verhoudingen en de in- en externe verantwoording beschreven.
De nieuwe opzet volgt de visie van het ministerie van OCW over het scheiden van management en
toezicht. Binnen SKOVV wordt hieraan inhoud gegeven door het bestuur nadrukkelijk een
toezichthoudende en adviserende rol te geven, terwijl de algemeen directeur het
eindverantwoordelijk management binnen de organisatie is.
Duidelijke scheiding van rollen draagt bij tot evenwichtige democratische besluitvorming,
transparantie en controleerbaarheid. Dat garandeert optimaal dat de publieke middelen waarmee
onderwijsinstellingen werken verantwoord worden gebruikt en dat over het handelen op alle niveaus
verantwoording wordt afgelegd.
De stichtingsvorm blijft gehandhaafd en gekozen is voor een klein toezichthoudend bestuur
daarbinnen. Het toezichthoudend karakter van het bestuur is vastgelegd in zowel de
stichtingsstatuten als het managementstatuut.
Gedelegeerd eindverantwoordelijk binnen de stichting en hiërarchisch bovengeschikt aan de
schooldirecteuren is de algemeen directeur.
Naast de toezichtrol heeft het nieuwe bestuur een adviserende rol ten aanzien van de onderwerpen
waarop voor SKOVV beleid moet worden geformuleerd. Op initiatief van de algemeen directeur
adviseert het bestuur ten aanzien van door de algemeen directeur opgestelde beleidsstukken.
De voordrachten voor nieuwe bestuursleden komen vanuit de medezeggenschapsraden van de
scholen. Waarbij kandidaat bestuursleden geen ouder van een van de scholen hoeven te zijn.
De rol van het managementteam in de beleidsvoorbereiding en besluitvorming is in essentie een
adviserende. De algemeen directeur streeft naar besluitvorming met zo groot mogelijk draagvlak. De
algemeen directeur is eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen. De schooldirecteuren hebben
een integrale verantwoordelijkheid binnen de eigen school, d.w.z. dat binnen de gezamenlijke
financiële en personele kaders de schooldirecteur verantwoordelijk is voor het samenhangend
beleid, voor een optimaal pedagogisch klimaat en voor hoge kwaliteit van het onderwijs.
De bestuurder, Mark Jager, vertegenwoordigt de stichting naar buiten. De schooldirecteur
vertegenwoordigt de school naar buiten. Als lid van het managementteam zijn de schooldirecteuren
ook betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
De structuur van de medezeggenschap is door de wijzigingen in de bestuursstructuur niet gewijzigd.
Op elke school blijft een medezeggenschapsraad bestaan, die overleg voert met de schooldirecteur.
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, die overleg voert met de
algemeen directeur.
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Bijlage 2: Klachtenregeling SKOVV
Klachtenregeling
Met ingang van augustus 1998 is elk schoolbestuur verplicht een klachtenregeling vast te stellen en
in te voeren. Daar is Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei in voorzien.
Behandeling van klachten
Klachten die niet op schoolniveau afgehandeld zijn, worden indien mogelijk conform artikel 7 punt 4
van de klachtenregeling in eerste instantie afgehandeld door het bestuur. Uitvoering namens het
bestuur gebeurt door de algemeen directeur van de stichting. Indien de klacht niet door het bestuur
zelf afgehandeld kan worden, verwijst zij de klager naar één van beide vertrouwenspersonen (bij
voorkeur de vertrouwenspersoon van Hulpverlening Gelderland Midden) of de klachtencommissie.
Een samenvatting van de klachtenregeling en de gegevens van de contactvertrouwens-persoon van
de school, het bestuur (stafbureau) en de vertrouwenspersonen, worden in de
schoolgids/schoolkalender van elke school opgenomen.
Contactgegevens van het bestuur: Stafbureau SKOVV,
Groenendaal 7
6715 BA Ede
+31 (0)318 - 64 04 05
Klachten oplossen op school
Waar gaan ouders of leerlingen naar toe als ze een probleem hebben met de school? Natuurlijk eerst
naar de leerkracht, de directie of uiteindelijk het schoolbestuur. In die volgorde. Ouders zijn het
ergens niet mee eens en komen daar over praten.
De meeste problemen kunnen betrokkenen in goed overleg oplossen. Lukt dat niet, dan kan
bijvoorbeeld de interne begeleider, bouwcoördinator, directie of eventueel het schoolbestuur 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 er ernstige redenen zijn om direct een onafhankelijke instantie in te schakelen.

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 er
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 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 schoolbestuur het initiatief hiertoe nemen. Het is nooit te laat om te praten.
Vertrouwenspersonen
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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 één of meerdere mensen beschikbaar.
Via bemiddeling van een extern vertrouwenspersoon kan een probleem vaak opgelost worden.
Daarnaast heeft elke school ook een contactpersoon.
Bij hem/haar kunnen ouders en leerlingen in eerste instantie terecht.
De contactpersonen zijn in de meeste gevallen 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 of seksuele intimidatie. In die gevallen wordt meteen een
extern vertrouwenspersoon ingeschakeld.
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.
Waar kan men terecht?
Er bestaan voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en
geschillen.
Op internet vindt u de klachtenregeling van SKOVV op www.skovv.nl (tab "Organisatie") en de
reglementen van de geschillen en klachtencommissies op: www.geschillencies-klachtencies.nl .
De Commissie van beroep is te vinden op: www.commissie-van-beroep-onderwijs.nl . De Commissie
van Beroep behandelt en beslist op beroepschriften ingediend door onderwijzend en onderwijs
ondersteunend personeel. De gevallen, waarin een beroepschrift kan worden ingediend, worden
opgesomd in de wet en de CAO Primair Onderwijs.
•
In het kader van de klachtenregeling heeft elke school minstens één contactpersoon
aangesteld. De gegevens hiervan zijn in de jaarlijkse schoolkalender te vinden.
•
Het bestuur van SKOVV is bereikbaar via het stafbureau: Groenendaal 7, 6715 BA, Ede,
telefoonnummer 0318-640405
De Stichting katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) heeft een contract met Hulpverlening
Gelderland Midden (HGM) voor een externe vertrouwenspersoon met name t.b.v. klachten in het
kader van (seksuele) intimidatie:
- mevr. M. v.d. Brink, jeugdverpleegkundige HGM, afdeling JGZ West
- bezoekadres Ede: Eikenlaan 13-20
- postadres: Postbus 5364 6802 EJ Arnhem
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Daarnaast is een tweede externe vertrouwenspersoon benoemd voor overige klachten:
- Vacant
Postverzending via het stafbureau van SKOVV Groenendaal 7, 6715 BA Ede
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 Geschillen commissies
Bijzonder Onderwijs:
•
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs.
Secretariaat Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs:
- Postbus 82324
- 2508 EH Den Haag
- tel. 070-3925508
- www.gcbo.nl
- e-mail: info@gcbo.nl
De procedure is te vinden op de SKOVV-website.
•
Secretariaat Geschillencommissie medezeggenschap:
- Postbus 82324
- 2508 EH Den Haag
- tel. 070-3457097
•
Secretariaat Bezwarencommissie:
- Postbus 82324
- 2508 EH Den Haag
- tel. 070-3457097
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