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1.	 Welkom	op	Basisschool	Op	de	Heuvel	

Geachte	ouders,	verzorgers,	belangstellenden		
	
De	schoolgids	laat	zien	wat	onze	school	voor	uw	kind	kan	betekenen	en	wat	u	als	ouder	van	onze	school	
kunt	verwachten.	De	basisschool	staat	immers	heel	centraal	in	het	leven,	zowel	voor	kinderen	als	voor	ou-
ders.	Jarenlang	is	er	diezelfde	weg	van	huis	naar	school	en	weer	terug.	In	de	loop	van	de	jaren	vertrouwt	u	
uw	kind	zo’n	8000	uur	toe	aan	de	zorg	van	ons	team.	Dat	is	een	belangrijk	deel	van	een	kinderleven.	Een	
basisschool	kies	je	daarom	met	zorg.	
	
In	de	gemeente	Groesbeek	staan	meerdere	scholen	die	allen	vanuit	een	andere	visie	werken.	Maar	er	zijn	
meer	verschillen	zoals	sfeer,	werkwijze,	kwaliteit	en	moderne	ontwikkelingen.	Dat	maakt	het	kiezen	er	voor	
u	niet	gemakkelijker	op.	Welke	school	sluit	nu	het	beste	aan	bij	uw	eigen	ideeën?		
Goede	informatie	over	de	school	moet	voor	u	het	kiezen	gemakkelijker	maken.	Deze	gids	helpt	u	daarbij.		
	
Basisschool	Op	de	Heuvel	is	een	wat	kleinere,	enthousiaste,	prettige	school,	waar	we	elkaar	nog	kennen	en	
die	ontstaan	is	uit	een	fusie	van	basisschool	Sionsheuvel	en	basisschool	Gerardus	Majella	in	het	noordelijke	
deel	van	Groesbeek.		
In	2014	zijn	we	verhuisd	naar	een	nieuw	gebouw	aan	de	Ericastraat	en	is	de	school	in	het	nieuw	Voorzie-
ningenhart	Op	de	Heuvel	ondergebracht.		
We	werken	vanuit	een	duidelijke	visie	op	kind,	onderwijs	en	maatschappij.	We	gaan	er	vanuit	dat	kinderen	
verschillen	in	talent	en	interesse.	We	stellen	de	leerbehoeften	van	ieder	kind	zoveel	mogelijk	centraal.	
Wij	bieden	kinderen	een	uitnodigende	onderwijsleersituatie.	Door	hen	binnen	dit	proces	te	stimuleren	
zullen	zij	zich	inspannen	om	op	een	originele	en	vindingrijke	manier	oplossingen	voor	uitdagingen	te	be-
denken.	
Zelfwerkzaamheid	is	belangrijk	om	kinderen	zelfstandig	en	onafhankelijk	te	maken,	hen	te	vormen	tot	
mensen	die	initiatief	nemen,	die	bij	moeilijkheden	een	eigen	stijl	durven	ontwikkelen	en	zelfvertrouwen	
hebben.	
	
Wij	willen	dat	uw	kind	elke	dag	met	plezier	naar	school	gaat	en	zich	‘thuis	voelt’.	Een	kind	leert	vooral	als	
het	zich	veilig	voelt.	Wij	werken	aan	een	fijne	sfeer	in	de	units	en	we	doen	er	zoveel	mogelijk	aan	om	uit	uw	
kind	te	halen	wat	er	in	zit.	We	zien	uw	kind	als	een	uniek	persoon,	waarbij	leren,	bewegen,	voelen,	uiten	en	
creativiteit	samen	een	geheel	vormen.	Daarbij	speelt	u	als	ouder	een	belangrijke,	stimulerende	rol.	We	
hechten	dan	ook	aan	een	goed	contact	tussen	leerkracht,	kind	en	ouder.	
	
Aanvullend	op	de	informatie	in	deze	gids	stellen	we	u	graag	in	de	gelegenheid	op	school	te	komen	kijken	
naar	hoe	we	dit	alles	in	praktijk	brengen.	U	ervaart	dan	zelf	hoe	wij	met	elkaar	omgaan	en	hoe	we	ons	on-
derwijs	inrichten.	U	kunt	altijd	bellen	voor	een	afspraak.	
	
Deze	gids	is	niet	alleen	bedoeld	voor	ouders	die	voor	hun	kind	een	enthousiaste	school	zoeken,	maar	ook	
voor	ouders	van	wie	de	kinderen	al	op	onze	school	zitten.	.		
Bij	deze	gids	hoort	een	praktische	jaarplanning.	Hierin	staan	de	jaarlijkse	overzichten	en	data	vermeld.		
De	meest	actuele	informatie	krijgt	u	via	de	website	of	de	Nieuwsbrief	die	elke	twee	weken	verschijnt.	
	
	
Namens	het	team	van	
Basisschool	Op	de	Heuvel,	
	
	
	
Roel	Kuppens,	
directeur	
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2. Missie en visie van de school 

Deze schoolgids is samengesteld op grond van afspraken die 
we in het Schoolplan 2015 - 2019 hebben geformuleerd. Alle 
activiteiten laten we vanuit deze uitgangspunten plaatsvinden. 
 

1. Missie van Basisschool Op de Heuvel  
“hier staan we voor” 

 

Basisschool Op de Heuvel ziet het als haar opdracht haar leer-
lingen vanuit een katholieke levensovertuiging op een inspire-
rende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst.  
Hiertoe verzorgt zij onderwijs op basis van zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en samenwerking, waarbij de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot zijn recht 
komt onder het motto ‘samen leren, samen werken, samen in 
ontwikkeling’. 
 

2. Visie van Basisschool Op de Heuvel 
“hier gaan we voor’ 

  
Basisschool Op de Heuvel biedt basisonderwijs  
• aan de kinderen van Groesbeek Noord, gekenmerkt door 

een grote mate van verscheidenheid,  
• met optimale zorg voor de ontwikkeling en het leerproces van de 

individuele kinderen, 
• met een grote nadruk op samenwerking en maatwerk voor iedereen,   
• met een klimaat, waarin ieder van de gehele schoolbevolking (kinderen, medewerkers en ouders) zich 

veilig weet, zich op zijn plaats voelt en geaccepteerd wordt,  
• waarin kinderen, medewerkers en ouders worden aangesproken op hun mogelijkheden, hun betrokken-

heid en hun verantwoordelijkheid, en 
• waarin leren leidt tot zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
 
Basisschool Op de Heuvel richt zich in het bijzonder op  
• het taalleesonderwijs,  
• het rekenonderwijs en  
• de sociaal-emotionele ontwikkeling, met name op weerbaar maken, eigenwaarde bijbrengen, zelfbewust-

zijn vergroten en zelfdiscipline ontwikkelen. 
 
Basisschool Op de Heuvel is een school waar kinderen met plezier leren.  
 
Basisschool Op de Heuvel verbindt zich actief met haar omgeving, de bewoners en het  
Voorzieningenhart Op de Heuvel middels creativiteit & expressie en sport & beweging.  
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3. Wat betekent katholiek voor ons 

Wij zijn een katholieke school en proberen daar in ons onderwijs invulling aan te geven. Sleutelwoorden hier-
bij zijn kennisoverdracht, ontmoeting, waarden en normen, ontvankelijkheid, verwondering, samenwerking 
en inspiratiebronnen. 
 

Geloof is een beleving, religie kun je niet opleggen. De kennisoverdracht met betrekking tot levensbeschou-
wing geven wij als basis mee. Dit heeft namelijk met de algemene ontwikkeling te maken. Daarnaast onder-
houden we een goede band met parochie van Groesbeek middels samenwerking met de pastor. 

 

De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle 
leerlingen op school. Wij houden rekening met verschillen tussen leer-
lingen en accepteren dat die verschillen er zijn. 
Verder hebben we aandacht hebben voor ‘de mens als geheel’. Dat 
vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit onze grondslag leren we 
de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving, en elkaar te 
respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met 
elkaar. 
 

Bij dit alles gaan we ervan uit dat de school een gemeenschap is die 
niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend 
personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel uit 
van onze gemeenschap. Bij de samenwerking van de beide katholieke 
scholen ‘op weg naar de toekomst’ kunnen we onze idealen en over-
tuiging ook daadwerkelijk in praktijk brengen.  

 

De katholieke grondslag van onze school betekent, dat de school open 
staat voor kinderen met een ander of geen geloof. Wel dienen de ouders de katholieke uitgangspunten te 
respecteren en aan alle programma’s deel te nemen. Het gaat hierbij om christelijke feesten en gebeurtenis-
sen die deels in samenwerking met de parochie worden georganiseerd en uitgevoerd. In dit verband noemen 
we kerstmis, passen, hemelvaart, pinksteren, eerste communie en vormsel. We spelen vanzelfsprekend in op 
de kerkelijke rituelen zoals huwelijk en overlijden. 
De feestdagen van de andere godsdiensten worden gerespecteerd en kunnen bij onze gebruikelijke lessen 
onder de aandacht gebracht worden.  
 

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen wij kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van 
het leven te ervaren en van daaruit te handelen. Wij willen de kinderen mee op weg helpen naar een eigen 
levensopvatting, waarbij christelijke waarden, zoals het opkomen voor de zwakkeren, het nastreven van ge-
rechtigheid en het afwijzen van discriminatie en racisme, een belangrijke rol vervullen. 
 

Wij willen de kinderen ook meegeven dat er hogere waarden in het leven zijn dan alleen de materiële. Het 
benoemen en het met elkaar bespreken van inspiratiebronnen zijn hierbij van toegevoegde waarde. 
Wij laten de kinderen kennis nemen van andere religies en leren ze om mensen met een andere levensbe-
schouwing of culturele achtergrond te respecteren.  
Samen (team, kinderen, ouders en omgeving) vormen wij een gemeenschap waarin ‘ontmoeting’ centraal 
staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit vraagt om een houding van 
respect en aandacht voor de ander.  
Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun 
(toekomstige) leven. Wij staan open voor discussie en het bespreekbaar maken van onderwerpen. 
 

Tot slot hechten wij veel belang aan het bieden van een positief en veilig klimaat, aan zelfstandigheid van 
kinderen (kiezen in vrijheid), aan het respectvol omgaan met elkaar, aan het aansluiten bij de mogelijkheden 
van ieder kind en aan het samen vieren van successen en feesten.  
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4. Teamonderwijs Op Maat 

1. Inleiding 
 

Om onze visie in praktijk te brengen hebben we ervoor gekozen om in units te werken volgens de principes 
van Teamonderwijs Op Maat (TOM).  
 

In de loop van de afgelopen schooljaren zijn alle ouders meerdere malen geïnformeerd over het TOM-model. 
In de loop van het nieuwe schooljaar worden opnieuw contacten gepland om onze manier van werken weder-
om toe te lichten. 
Bij het werken volgens teamonderwijs op maat verdelen we de school in units, die bestaan uit meerdere leer-
jaren. Units met een groter aantal kinderen worden verdeeld in heterogene mentorgroepen.  
Iedere mentorgroep heeft een eigen mentor (leraar). In iedere unit werkt een team van unitmedewerkers sa-
men aan de ontwikkeling van alle kinderen in de unit. Een team van unit medewerkers bestaat uit leerkrach-
ten, onderwijsassistent, unit assistent en stagiaires (van Pabo, ROC, enz.) 
 

2. Hoe ziet een dag TOM-onderwijs er uit  
 

Vanaf 08.25 uur kunnen de kinderen naar binnen.  
Iedereen hangt de jas op en gaat naar de eigen groep. 
Elke ochtend beginnen de kinderen in hun eigen groep.  
Om 09.00 uur is het werktijd. Tijdens deze werktijd krijgt steeds een groepje kinderen instructie van de leer-
kracht aan de instructietafel, bij het digitale schoolbord. Kinderen uit bijv. leerjaar 3 krijgen uitleg over de 
leerstof van leerjaar 3, kinderen uit leerjaar 4 natuurlijk over de stof van leerjaar 4.  
Kinderen die op dat moment geen instructie hebben zijn zelf aan het werk. Ze kunnen op hun werkwijzer zien 
welke taken vandaag af moeten. Als ze een vraag hebben leggen ze hun vragenkaartje op de hoek van de 
tafel. De unitmedewerkers, die rond lopen, weten zo welke kinderen nog even geholpen moeten worden.  
Aan het eind van de ochtend, tegen 12.00 uur, ruimen de kinderen hun spullen op. Ze zorgen ervoor dat alle 
taken, die ze die ochtend af hebben gekregen, door een unitmedewerker zijn afgetekend. Zo kunnen we in 
één oogopslag zien wat de kinderen al af hebben.  
Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er pauze waarin de kinderen lunchen in de eigen unit en buiten spelen.  
’s Middags is er weer werktijd en werken we gezamenlijk aan de thema’s. 
 

3. Wat zijn nu de voordelen van dit TOM-model 
 

We streven ernaar dat iedere unit werkt met meerdere medewerkers: twee leraren, een onderwijsassistent en 
een stagiaire. Op deze manier kunnen de kinderen in kleinere groepen aan het werk. 
De voordelen zijn: 

• meer aandacht voor uw kind, 
• meer begeleiding voor uw kind,  
• meer rust tijdens het werken voor uw kind, 
• meer werk op het niveau van uw kind, 
• betere motivatie, concentratie en werkhouding van uw kind, 
• beter gedrag en betere leerresultaten van uw kind, 
• bij ziekte van een leerkracht zijn er altijd nog bekende mensen voor uw kind aanwezig en de inval-

leerkracht draait gewoon mee. 
Het werken in units heeft nog meer voordelen: 

• van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen, 
• meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werkt een aantal unitmedewerkers nauw 

samen en volgt zo de ontwikkeling van de kinderen, 
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• gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De ene unitmedewerker heeft een kwaliteit voor het één, de 
ander heeft weer andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. 

  

4. Zelfstandig werken op eigen niveau  
 

De leerlingen werken bij een aantal vakgebieden in drie niveaus, zoals bij taal, lezen en rekenen:  
• leerlingen die de stof gemakkelijk aan kunnen, 
• leerlingen die de stof gemiddeld aan kunnen, 
• leerlingen die de stof moeilijk aan kunnen. 
• Bij het TOM-model krijgen alle kinderen elke week een werkwijzer. Dit is een weekoverzicht waarop 

precies staat wanneer iemand voor welk vakgebied 
instructie krijgt. We plannen dus geen lessen 
maar instructiemomenten. Op deze werkwijzer 
staat ook per dag aangegeven wat de kinderen 
die dag af moeten hebben (dagtaken) en wat de 
weektaken zijn. Kinderen kunnen pas aan de 
weektaken werken als hun dagtaken af zijn. De 
kinderen zijn zelf verantwoordelijk om een 
goede planning voor hun dag- en weektaken te 
maken. Elke dag controleert een unitmedewer-
ker hoe uw kind heeft gewerkt, of het werk af 
is, enz.  

Kinderen mogen hulp vragen aan medeleerlingen 
wanneer ze even niet verder kunnen. Natuurlijk 

kunnen ze ook de hulp inroepen van een unitmedewerker. 
 

5. Flexibele werkplekken 
 

Binnen een unit zijn met schermen aparte werkplekken gemaakt waar kinderen en medewerkers goed kunnen 
werken. Ook op de gang zijn er werkplekken. Kinderen mogen in principe zelf een werkplek kiezen in de 
unitruimte. Als ze dat willen kunnen ze in de stilteruimte van de unit gaan werken. We zouden graag zien dat 
er in elke unit een plek is waar de kinderen achter de computer kunnen werken. Nu is er al wel de mogelijk-
heid in het computercentrum op de begane grond. Voor het werken met het internet is er een internetproto-
col.  
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5. Bouwstenen voor de toekomst 

Zoals u weet timmert Basisschool Op de Heuvel flink aan de weg.  
We zijn allen gericht op kwalitatief goed en opbrengstgericht onderwijs.  
Het toepassen van de vertrouwde werkvormen gaat gewoon door. 
 

1. Coöperatief Leren 
 

Onze school heeft er voor gekozen om vanuit de visie het Coöperatief Leren structureel in te voeren.  
Coöperatief Leren is een krachtige aanpak die de prestaties van kinderen verbetert. Coöperatief Leren heeft 
veel werkvormen die direct toepasbaar zijn. Ze zijn niet methode- of niveau-gebonden. Het is meer dan sa-
menwerkend leren. Door de gestructureerde aanpak leren de kinderen vaardigheden die van de werknemers 
van nu en in de toekomst gevraagd worden: het kunnen werken in teamverband, sociaal en communicatief 
vaardig zijn, respect hebben voor de ander, enz.  
Door veel interactie tijdens het leren voelen de kinderen zich betrokken. Ze leren actief en als hechte groep 
samen te werken. 
 

2. Werken met thema’s / Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 

Jonge kinderen in de leerjaren 1 en 2 leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de unitmedewerker 
speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waarmee de kinderen kunnen leren. Ook wor-
den er situaties gecreëerd waarin de kinderen op allerlei manieren nieuwe ervaringen opdoen.  
We leren kinderen met elkaar om te gaan. Elkaar begrijpen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Expressie 
wordt als middel gebruikt om de kinderen te leren hun gevoelens te uiten.  
Met de methode Kleuterplein bieden we de kinderen een breed aanbod voor de ontwikkelingsgebieden taal, 
rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, motoriek, sociaal-
emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven. 
Met deze methode sluiten we goed aan op de peuterspeelzaal, 
die werkt met de methode Peuterplein. 
De kinderen starten ’s ochtends in hun mentorgroep in de kring. 
Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld aan tafels, in de hoeken, 
in de gymzaal en op het plein. 
Wij geven ons onderwijs vorm door middel van thema’s. Elk the-
ma duurt drie tot vijf weken. 
Kinderen ontwikkelen zich beter naarmate ze meer betrokken 
zijn bij wat het onderwijs hen biedt. Vandaar dat wij werken met 
de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs.  
Bij ontwikkelingsgericht onderwijs wordt meer vanuit het kind 
gewerkt. De ervaringswereld van het kind en hun ideeën staan 
centraal. Dit onderwijs streeft naar 
• betekenisvol leren, 
• betrokkenheid van kinderen, 
• brede bedoelingen van het onderwijs, 
• bemiddelende rol van de leerkracht. 
 

In de toekomst zal het leren in betekenisvolle contexten voor de hele 
school nog verder uitgewerkt worden. Hiervoor komen dan met name de zaakvakken en de creatieve vakken 
in aanmerking. Bij de uitwerkingen hiervan leggen we gericht een relatie met belangrijke onderdelen van de 
cognitieve ontwikkeling, zoals het woordenschatonderwijs.  
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3. Een sportieve en gezonde school 
 

Basisschool Op de Heuvel beschikt in het Voorzieningenhart gelukkig over een eigen gymnastieklokaal.  
We hechten veel waarde aan een goede lichamelijke ontwikkeling middels adequaat bewegingsonderwijs en 
gezonde voeding.  
 

De sportieve school 
Alle lessen gymnastiek voor de units 2, 3 en 4 staan gepland op de dinsdag en de donderdag.  
Op deze beide dagen zullen de lessen verzorgd worden door studenten van de ALO (Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding) en het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders).  
Deze studenten staan ingeschreven op de HAN, Hogeschool Arnhem Nijmegen.   
Zowel op de dinsdag als op de donderdag komt er van de HAN een beweegteam. Dit beweegteam bestaat uit 
een beweegmanager (3e jaars ALO) en twee studenten. Deze studenten bereiden de lessen voor en voeren 
deze ook daadwerkelijk uit. 
De beweegmanager en de aanwezige unitmedewerker dragen de verantwoording voor de veiligheid, het pro-
gramma en de evaluaties. Naast het verzorgen van de lessen kunnen de beweegteams ook ingezet worden bij 
extra activiteiten, zoals de sportdag. 
We zijn ervan overtuigd dat het bewegingsonderwijs op onze school hiermee een geweldige impuls krijgt. 
 

De gezonde school 
Over het eten en drinken in de pauzes zijn de volgen-
de afspraken gemaakt.  
We willen dat de kinderen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag voor de ochtendpauze fruit of 
groente meenemen. Bijvoorbeeld:  
• vers fruit zoals een appel, banaan, druiven, 
aardbeien, peer, kiwi, ananas, mandarijn enz.  
• diverse soorten groente zoals, komkommer, 
kerstomaatjes, mini wortelen, radijsjes enz.   
Op de woensdag mogen de kinderen iets anders 
meenemen dan fruit/groente. Ook hier willen wij het 
graag gezond houden. Voorbeelden van een aantal 
gezonde tussendoortjes, die relatief weinig calorieën 
bevatten en een aantal belangrijke voedingstoffen 
bevatten zijn: een plak ontbijtkoek, een mueslireep, 
een evergreen of Sultana (huismerken zijn natuurlijk 
ook prima!), een eierkoek, een mueslibol of een 
krentenbol, een (bruine) boterham, een rijstwafel.  
Als kinderen op de woensdag - zoals gewend - liever 
fruit of groente willen eten kan dat natuurlijk ook. 
De kinderen mogen op alle dagen iets te drinken mee 
nemen, het liefst in een beker en niet in een pakje. 
Priklimonade en energydrankjes zijn niet toegestaan. 
Voor de lunch adviseren wij een gezonde lunchtrommel. We kunnen ons goed voorstellen dat u uw kind een 
“extraatje” wilt meegeven in de lunchtrommel. Dat is geen probleem zolang het maar geen snoep is. Dit voor-
komt veel scheve gezichten tussen de kinderen. Een extraatje is ook bedoeld als extra. We zien er op toe dat 
de kinderen eerst hun boterham opeten en als ze daarna nog trek in iets extra’s hebben ze dit kunnen ne-
men. U kunt denken aan nootjes, rozijnen, peperkoek, mueslireep, eierkoek of gedroogd fruit (dit is heerlijk 
zoet). Wat kinderen ook erg leuk vinden om aan te treffen in hun lunchtrommel is een lief briefje of tekenin-
getje.  
Wij adviseren op de drinkbekers, doosjes en andere ‘eetspullen’ even de naam van uw kind te zetten. 
Controleer ook of uw kind de beker en broodtrommel weer mee naar huis neemt. 
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4. Kwaliteitsimpuls woon-, leef- en leeromgeving 
 

Het Voorzieningenhart Op de Heuvel moet het kloppende hart van Groesbeek Noord zijn. Een gebouw dat 
mensen vanwege allerlei uiteenlopende motieven bijeen brengt. 
Binnen dit voorzieningenhart is de school een belangrijke component, een school die meer is dan een plaats 
waar alleen wordt geleerd. De school wil een plaats zijn waar het schoolteam op zoek gaat naar partners, die 
samen met ons in letterlijke en figuurlijke zin willen bouwen aan een leefgemeenschap die recht doet aan wat 
de ons toevertrouwde kinderen nodig hebben ongeacht hun leeftijd, sociale, fysieke en cognitieve mogelijk-
heden. 
Medewerkers van kindercentra, welzijn, school, wijkinstellingen en andere maatschappelijke organisaties 
geven vanuit een gezamenlijke visie vorm en inhoud aan een goed pedagogisch klimaat. Hierbinnen krijgt 
ieder kind, niemand uitgesloten, de ruimte en de mogelijkheden om te spelen, te ontwikkelen, te werken en 
te leren.  
We willen op deze wijze inhoud en uitvoering geven aan de uitwerking van brede dag arrangementen. 
Als partners slaan we de handen ineen om ouders in staat te stellen hun kinderen te laten opgroeien en hun 
kansen te optimaliseren. Daarbij hebben we oog voor de ingewikkeldheid van de sociale omgeving. 
Binnen het voorzieningenhart streven we naar een sluitend arrangement voor elk kind, oftewel een combina-
tie op maat van onderwijs, opvang, ondersteuning, begeleiding en besteding van vrije tijd. 
Alle bewoners van Noord hebben daarom een verantwoordelijkheid naar de school in het voorzieningenhart. 
Een verantwoordelijkheid die zich uit in vertrouwen en geloof in de ambitie en uitvoering van de school. Een 
verantwoordelijkheid die ervoor zorgt dat de school werkelijk de school voor alle kinderen uit Noord wordt. 
 

 
De entree van het nieuwe Voorzieningenhart Groesbeek Noord 
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6. Wanneer een kleuter voor het eerst naar school 
gaat 

En dan komt het moment waarop uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat. Een hele stap! Uw kind 
wordt bijna 4 jaar en u heeft uw kind op onze school aangemeld. 
De peuterspeelzaal of het kindercentrum is voor een aantal dagdelen of dagen een vertrouwde omgeving 
geworden. Ook de basisschool is voor veel kinderen niet helemaal onbekend terrein meer aangezien we sa-
men in één gebouw zitten en al een aantal activiteiten in samenwerking doen. 
 

Ons eerste doel is dat uw kind zich snel thuis voelt. We moeten daarbij vooral goed naar uw kind kijken, want 
kinderen maken die stap heel verschillend. Het ene kind stapt de mentorgroep van unit 1 binnen aan de hand 
van moeder of vader, ziet een leuk puzzeltje of vriendje en begint te spelen. Het andere kind kruipt weg ach-
ter de rug van ouders en begint steeds harder in die vertrouwde hand te knijpen.  
 

We hebben de volgende afspraken gemaakt om uw 
kind zo snel mogelijk te laten wennen:  
• Alle kinderen mogen, voordat ze ‘echt 

naar school gaan’, alvast vijf keer in de 
mentorgroep op bezoek komen. Op de-
ze manier kunnen ze een beetje wen-
nen voordat de grote stap definitief 
gemaakt wordt.  

• Kinderen mogen naar school op de dag 
dat ze vier jaar worden.   

• Soms valt de eerste schooldag in een 
drukkere periode, bijvoorbeeld sinter-
klaas, Kerstmis of het schoolreisje. Dit 
kan betekenen dat deze periode voor 
uw kind te spannend of onrustig is om 
goed te kunnen starten. We overleggen 
dan met u wat voor uw kind het beste 
uitkomt. 

• Ditzelfde geldt ook bij een start in een van de laatste weken voor de zomervakantie. Ook in deze laatste 
periode zijn er veel activiteiten die een rustige start voor een 4-jarige niet bevorderen. Samen met u kij-
ken we dan wat voor uw kind de beste oplossing is. 

• Tillen we de start op school over de zomervakantie heen, dan nodigen we deze kinderen wel uit voor de 
‘uitwisselingsmiddag’ in juni of juli. Op deze dag gaan alle kinderen een uurtje naar de nieuwe leerkracht 
van het volgende schooljaar. 

• In de eerste weken dat uw kind op school is proberen we het vertrouwd te maken met de eerste regeltjes 
en mag het zelf vriendjes zoeken om mee te spelen. Ook helpen we het kind mee uit te zoeken waarmee 
en met wie het wil spelen. We merken dat kinderen veel van elkaar leren en zich op deze manier vaak snel 
thuis voelen. 

• De leerkracht overlegt met de ouders of het kind in het begin het beste halve dagen of hele dagen naar 
school kan gaan. 

    

Sommige kinderen zijn in het begin verlegen en stil. We proberen deze kinderen vertrouwen te geven door ze 
bijvoorbeeld naast de leerkracht te laten zitten, op schoot te nemen of een knuffel van thuis mee te laten 
nemen. Andere kinderen hebben heel veel moeite om afscheid te nemen van de ouders en gaan huilen. Vaak 
neemt een kind na een paar dagen al veel makkelijker afscheid. Soms blijven kinderen het moeilijk vinden. We 
spreken dan met de ouders af dat we het kind overnemen, bijvoorbeeld door het op schoot te nemen, en 
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raden de ouders aan lief, maar vlot afscheid te nemen. We merken dat juist een ‘twijfelmoment’ kinderen 
onzeker maakt. 
 

Met de ouders van alle nieuwe kleuters is er na 6 weken een gesprek aan de hand van de Kijklijst. Deze lijst 
wordt zowel door de ouders als de mentor (leerkracht van de mentorgroep) ingevuld. 
In januari en op het einde van het schooljaar 
zijn er 10 minuten gesprekken met de ouders 
van alle kleuters. Ter voorbereiding op deze 
gesprekken vullen de mentoren voor iedere 
kleuter een observatie- en registratielijst in. 
Van deze lijsten ontvangt u dan een rapporta-
geverslag.  
Na de kleuterperiode in unit 1 gaan de kin-
deren door naar groep 3 van unit 2. Wanneer 
het verstandiger is om het kind nog een jaar 
extra kleuteronderwijs te gunnen nemen we 
hierover tijdig contact met u op.  
 

Voorheen kwamen voor de overgang naar 
leerjaar 3 alleen die kinderen in aanmerking, 
die voor 1 oktober van dat schooljaar al zes jaar 
waren. Tegenwoordig kijken we ook naar de kinderen die tussen 1 oktober en 31 december jarig zijn. Deze 
kinderen zijn in de herfst geboren en worden soms ‘herfstkinderen’ genoemd.  
Als bij deze kinderen de ontwikkeling gaat zoals gehoopt, mogen zij al eerder naar leerjaar 3. We merken dat 
sommige ouders voor hun herfstkind niet zo’n haast hebben en laten het liever nog lekker kleuteren. Ook 
met deze ouders gaan we op tijd in gesprek. 
  

Gedurende de gehele schoolperiode, maar zeker tijdens de kleutertijd, is het belangrijk dat u niet met vragen 
of onzekerheden blijft zitten. Neem gerust contact op met de mentor van uw kind. 
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7. Welke onderwijsinhouden mag u van onze school  
verwachten? 

In de rapportgesprekken geven we u aan de hand van onze verslaggeving een duidelijk beeld van uw kind op 
school. We geven de resultaten van uw kind op de diverse leerstofgebieden weer en hebben speciale aandacht 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle door ons gebruikte methoden voldoen aan de kerndoelen van 
het Ministerie. De aansluiting met het voortgezet onderwijs levert dan ook geen problemen op. 
 

1. Algemene vaardigheden in alle groepen 
In alle groepen op school schenken we veel aandacht aan het ontwikkelen van allerlei algemene vaardighe-
den. Ze lopen als een rode draad door alle units/groepen heen. 
 

Omgang met elkaar en de leerkracht 
Het gedrag van leerlingen ten opzichte van elkaar of  ten opzichte van de leerkracht heeft veel te maken met 
een goede, prettige werksfeer. Kinderen moeten zich thuis en gewaardeerd voelen. We hanteren hiervoor 
structureel de methode Leefstijl. Enkele belangrijke aspecten daarbij zijn: 
• Het houden van kringgesprekken waarin kinderen kunnen vertellen wat ze bezig houdt. 
• Het met de groep uitvoeren van allerlei kringactiviteiten die bijdragen aan de sociaal emotionele ontwik-

keling van het kind.  
• Het leren samenwerken in groepen, waartoe we de kinderen begeleiden en stimuleren. 
• Het goed uitspreken van mogelijke ongelukjes en ruzietjes, waarbij de betrokkenen hun eigenwaarde 

behouden. 
• Naast hard werken ook oog hebben voor ontspanning.  
Kortom we denken dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het lekker in zijn vel zit.   
  

Omgaan met regels en afspraken 
Om het met elkaar leefbaar en gezellig te hebben moeten we goed rekening houden met elkaar. Hiervoor zijn 
regels en afspraken gemaakt, waaraan we ons moeten houden:  
• klassenregels gaan over het bin-

nenkomen en weggaan, over 
het geluidsniveau, over hoe je 
je werk maakt en wat je moet 
doen als je klaar bent, over je 
wellevendheid, over het toi-
letgebruik, enz.  

• ook over het omgaan met 
allerlei materialen maken we 
afspraken. Natuurlijk geldt dit 
vooral bij zaken als scharen 
(gevaar) en microfoons (kost-
baar). 

• speelplaatsregels zijn ook 
zeer belangrijk. De kinderen 
moeten zich na gedane arbeid 
lekker kunnen ontspannen, 
echter dat geldt voor ieder-
een: speel leuk en aardig, 
voorkom ongelukjes, speel op de 
goede plaatsen, maak ruzie niet erger, verzamel je op tijd bij de deur, gooi afval in de vuilnisbak, e.d. 
(op een van de laatste bladzijden hebben we de gedragsregels op een rijtje gezet). 
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Samenwerken 
Hierbij kijken we of het kind wil samenwerken met anderen, of dat ook lukt, of het meer een  leider wil zijn of 
dat het  juist liever de andere kinderen volgt. Ook actief meedoen, luisteren en een eigen mening geven val-
len hieronder. Uitgangspunt op school is dat iedereen met iedereen wil samenwerken. Bij het samenstellen 
van allerlei (werk-)groepjes gaan we altijd uit van die positieve wil tot samenwerking.  
 

Zelfstandigheid 
In paragraaf 4.4 zijn we hierop al ingegaan. Aanvullend hierop enkele gedragingen, waaraan je zelfstandig-
heid kunt zien: het kind komt makkelijk op gang, werkt door, heeft een goede taakaanpak, werkt netjes, kan 
op zijn beurt wachten, zoekt zelf oplossingen, werkt naar een eindresultaat, controleert eigen werk of taak en 
maakt huiswerk goed en op tijd (dit laatste natuurlijk voor de hogere groepen). 
 

Concentratie 
Concentratie is een logische voorwaarde om goed te kunnen werken. Een rustige werksfeer is daarbij belang-
rijk. De kunst van het concentreren is het richten op het werk, zonder zich te laten afleiden. Concentreren is 
dus iets wat kinderen moeten leren. 
 

Motivatie 
Het kind leert gemakkelijker als het geboeid wordt door het onderwerp. Het is belangrijk om kinderen te in-
teresseren voor de stof. Goede inleidingen, aansluiten bij de belevingswereld van het kind, afwisseling in 
werkvormen en kinderen het gevoel geven dat zij opdrachten goed kunnen maken zijn daarbij belangrijke 
aspecten. 
 

Werktempo 
Het werktempo van kinderen is heel verschillend. Sommige kinderen werken langzaam, omdat de stof te 
moeilijk is. We passen de stof dan aan. Andere kinderen werken langzaam, omdat ze de taak niet goed over-
zien of niet doelgericht werken. Voor deze kinderen verdelen we het werk in stukjes. 
 

Zorg voor eigen werk 
U zult als ouders zeker herkennen, dat het netjes afmaken van werkjes en het opruimen van spullen niet al-
tijd vanzelf gaat, maar dat kinderen dat moeten leren. Ze moeten daarin dus begeleid worden. In alle units en 
groepen besteden we aandacht aan de zorg voor het eigen werk. Leerkrachten moeten daarin het goede 
voorbeeld geven. Ordelijke, maar toch gezellige leslokalen, vinden we belangrijk. 
 

2. Vaardigheden en ontwikkeling bij kleuters 
 

Bij de vormgeving van ons onderwijs laten we ons inspireren door ontwikkelingsgericht onderwijs. Vanuit 
deze achtergrond werken we in unit 1 met de thema’s van Kleuterplein die aansluiten bij de belevingswereld 
van kleuters. 
Binnen deze thema’s krijgen de kinderen een breed aanbod van activiteiten en de mogelijkheid op eigen ni-
veau te werken. Het is de taak van de leerkracht om te stimuleren, te leiden, te begeleiden en los te laten. 
Ondertussen zorgen wij voor de gewenste structuur in ons onderwijsaanbod door een duidelijke dagindeling, 
een zelfde opbouw van elk thema en een aantal elementen die in elk thema terugkomen: het boek dat cen-
traal staat, de hoek waarin het onderwerp van het thema wordt ‘nagebouwd’ om de spelontwikkeling te sti-
muleren, de verteltafel, de letterhoepel of letterparaplu, de thematafel, de lettermuur, … 
Aan de hand van het thema kunnen we de kinderen nieuwe vaardigheden aanleren. Voor jonge kinderen is 
het leren spelenderwijs ontdekken en zich vaardigheden eigen maken. Spel speelt daarbij een grote rol. 
 

Spelactiviteiten 
Onder spelactiviteiten verstaan we alle spelvormen die te maken hebben met vrij spelen, het spelen in de 
hoeken, buitenspel en bewegingssituaties. Kinderen doen veel ervaringen op tijdens spelsituaties, zo leren ze 
de wereld om zich heen kennen.  
Spel heeft ook een belangrijke relatie met de taal/denkontwikkeling. Bijvoorbeeld het samen oplossen van 
problemen, het overleggen met elkaar, samen beslissen en bepalen wat er wel of niet gebeurt. Ze imiteren de 
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handelingen, de rol, de taal en de interacties die ze in werkelijkheid zien (bijv. het spel in de huishoek, de 
schoenenwinkel, het restaurant, de dokter, ….)  
 

Bouw- en constructieactiviteiten 
Kinderen ondernemen activiteiten met allerlei materialen zoals: tekenen, schilderen, knippen en plakken, 
timmeren, bouwen met groot en klein materiaal (blokken, constructiemateriaal, enz.).  Deze activiteiten heb-
ben een verwantschap met spelactiviteiten, maar hebben toch een ander karakter. Het gaat om het laten ont-
staan van een product, er staat een zeker resultaat voor ogen. Kinderen leren ook omgaan met schematische 
voorstellingen en bouwtekeningen. 
 

Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten 
Alle activiteiten van kinderen en leerkrachten vragen om interacties en dialogen. De gespreksactiviteiten zijn 
altijd aanwezig, kinderen komen vooral verder door met elkaar én hun leerkracht in gesprek te zijn over hun 
spel of onderzoek en de vragen die ze daarbij hebben.  
Goed communiceren omvat het luisteren en spreken, maar heeft ook invloed op het lezen en schrijven. 
Ons belangrijkste uitgangspunt voor de lees- en schrijfactiviteiten is dat kinderen geïnteresseerde lezers en 
schrijvers worden. Het begint in de onderbouw met het spelen in de hoeken. Doen alsof je schrijft en leest: de 
dokter schrijft een recept uit, er wordt een boodschappenlijstje geschreven, het recept lezen, enz.  Kinderen 
ontdekken dat je boeken kunt lezen, zelf kunt schrijven. Wat je zelf (of de leerkracht) opschrijft kun je later 
weer lezen. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met het lezen en schrijven. Het gaat om functionele 
lees- en schrijfactiviteiten, het moet ergens over gaan en aansluiten bij de individuele ontwikkeling van de 
kinderen. Kinderen zijn gebaat bij taalonderwijs in samenhang, waarbij lezen en schrijven functioneel in 
dienst staan van het doel en de inhoud. 
In onze thema’s werken we veel met teksten uit prenten- en leesboeken. Kinderen worden uitgenodigd om 
hierover met elkaar én hun leerkracht te praten. Kinderen leren nadenken over de inhoud en de woordenschat 
wordt uitgebreid. 

 

Reken- en wiskundige activiteiten 
Wiskundige oriëntatie is gebaseerd op de be-
hoefte om te onderzoeken, te achterhalen, te 
voorspellen, te vergelijken en zeker te weten. Dit 
wordt bij de kinderen uitgelokt door bijv. het 
spelen van spelletjes om te leren tellen, de cij-
fers te benoemen en hoeveelheden als ‘meer’ en 
‘minder’ te beheersen. Al deze activiteiten vin-
den dan ook vooral plaats in de kring en de 
spelhoek. 
Uitgaande van de kerndoelen wordt in de kleu-
tergroepen het rekenonderwijs op een themati-
sche manier vormgegeven en maken we gebruik 

van de geïntegreerde methode Kleuterplein. 
 

Overige activiteiten 
De kinderen krijgen volgens bovenstaande uitwerking een gevarieerd en een met elkaar samenhangend acti-
viteitenaanbod. Muziek, wereldoriëntatie en bevordering gezond gedrag zijn daarbij geïntegreerd.  
Dit geldt overigens ook voor de expressievakken. Deze vakken bieden ontspanning, maar tegelijkertijd wordt 
er wel degelijk aandacht besteed aan het leerproces en de kwaliteit. Bijna dagelijks brengen we de kinderen in 
aanraking met een bepaalde expressieactiviteit, zoals tekenen, knippen of plakken, dramatiseren van een 
verhaal, een lied, enz. 
Het bewegingsonderwijs neemt in het kleuteronderwijs een belangrijke plaats in. Vooral in deze fase wordt de 
basis gelegd voor de verdere motorische ontwikkeling. Voor bewegingsonderwijs wordt ieder schooljaar een 
rooster gemaakt voor zowel de activiteiten in het speellokaal als die op de speelplaats.  
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3. Cognitieve vaardigheden in de leerjaren 3 tot en met 8 
 

Bij ons onderwijs in de units 2, 3 en 4 sluiten we aan bij het onderwijs, zoals dat hierboven voor unit 1 staat 
beschreven. Ook in unit 2 zijn er mogelijkheden tot spelen en construeren. 
We kiezen er echter wel voor een aantal cognitieve vaardigheden als vak aan te bieden, zoals taal, lezen en 
rekenen. De leerlingen kunnen de bij deze vakgebieden opgedane kennis toepassen bij de creatieve, expres-
sieve en wereld oriënterende leer- en vormingsgebieden. 
Bij het werken in thema’s moeten we op school nog aanvullende keuzes maken. Vooralsnog werken de units 
2, 3 en 4 verder op de wijze zoals ze dat in de units gewend zijn (aan de hand van de concentrische thema’s 
van Kleuterplein, waarbij de zaakvakkenmethoden als bronnenboeken dienen).  
 

Technisch lezen 
In leerjaar 3 werken we met de 
nieuwste uitgave van de methode 
voor aanvankelijk lezen: ‘nieuw 
Veilig Leren Lezen’. Deze methode 
leent zich uitstekend om te diffe-
rentiëren, zodat de kinderen leer-
stof op maat aangeboden krijgen. 
Immers sommige kinderen kunnen 
als kleuter een aardig woordje 
lezen, terwijl andere kinderen nog 
weinig interesse tonen in letters of 
geschreven taal.  
Al vrij vlot kunnen we zien welke 
kinderen dreigen uit te vallen hoe 
we deze kinderen al of niet met 
extra hulp op school of thuis kun-
nen helpen.  
In de leerjaren 4 tot en met 8 werken 
we met de nieuwe leesmethode ‘Estafette’. De-
ze methode kenmerkt zich door een prima instructie en biedt zeer veel mogelijkheden tot differentiatie en 
het volgen van een individueel leestraject.  
Meerdere keren per jaar toetsen we de kinderen met behulp van de AVI-leeskaarten en de vernieuwde Drie-
Minuten-Toets (DMT). Zo weten we steeds welk aanbod het best bij de leerling past. 
 

Begrijpend en studerend lezen  
In leerjaar 3 is het technisch en begrijpend leesproces binnen de methode nog éen geheel.  
Behalve het leren lezen van zinnetjes krijgen de kinderen ook vragen over de inhoud. 
Vanaf leerjaar 4 werken we met de methode ‘Tekstverwerken’. Tot en met leerjaar 6 staat het begrijpend 
lezen centraal. Vanaf leerjaar 7 komt daar het studerend lezen bij. 
 

Het begrijpen van teksten is een andere vaardigheid dan het technisch correct lezen van een tekst. Er zijn 
kinderen die moeite hebben een tekst technisch juist te lezen, maar toch goed hoofd- en bijzaken uit een 
tekst kunnen onderscheiden. Omgekeerd komt overigens ook voor: het technisch lezen van de tekst gaat 
prima, echter de inhoud ontgaat ze. 
Over het algemeen beïnvloeden beide processen elkaar positief. 
 

Kinderen met een grote woordenschat doen het over het algemeen beter bij begrijpend lezen. We besteden 
op school in toenemende mate bewust aandacht aan het verrijken van de woordenschat.  
Ouders kunnen thuis ook een grote bijdrage leveren aan de woordenschatontwikkeling door bijvoorbeeld 
iedere dag voor te lezen, door veel met uw kind te praten en te spelen, door samen regelmatig spelletjes te 
doen en door kinderen lid te maken van de bibliotheek.  
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Mondeling en schriftelijk taalgebruik 
In leerjaar 3 omvat de geïntegreerde methode ‘nieuw Veilig Leren’ lezen ook het onderdeel taal. 
De nieuwe taalmethode voor de leerjaren 4 tot en met 8 heet ‘Taal in Beeld’. Deze methode legt in kleine en 
heldere stappen de taalonderdelen aan kinderen uit.  
We hebben ook de methode voor spelling vervangen. De nieuwe spellingmethode heet ‘Spelling in Beeld’. 
De beide genoemde methoden zijn sterk aan elkaar verbonden. 
 

Rekenen en Wiskunde 
We werken al weer enkele jaren tot volle tevredenheid met de nieuwste uitgave van de methode ‘Wereld In 
Getallen’. We beschikken inmiddels ook over alle bijbehorende software. 
Deze methode speelt al in op de referentieniveaus die vanaf schooljaar 2010-2011 in het basisonderwijs zijn 
ingevoerd. Wereld In Getallen biedt stof aan met één, twee of drie sterren. 
De stof met twee sterren komen overeen met de gewenste streefdoelen, ook wel afgekort tot 1S. 
Voor een aantal kinderen is dit te hoog gegrepen. Zij gedijen beter bij het één ster aanbod. Hierbij worden de 
fundamentele rekendoelen aangeboden, ook wel afgekort tot 1F. 
Daarnaast zijn er altijd kinderen die de rekenstof gemakkelijk en soepel opnemen. Deze worden extra uitge-
daagd en volgen de drie sterren route. Deze kinderen werken dus boven het streefniveau, dus boven 1S. 
 

Evenwichtig rekenen 
Met de methode Wereld In Getallen leren we de kinderen inzicht te verwerven én hun vaardigheden te oefe-
nen. Evenwichtig rekenen dus. Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling.  
Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudings-
tabel. Realistisch rekenen houdt in dat rekenopgaven zoveel mogelijk in betekenisvolle contexten worden 
aangeboden. De opgaven sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor kunnen kinderen zich 
een voorstelling maken van een rekensom, waardoor er een beter rekenbegrip ontstaat. Kinderen snappen zo 
beter hoe sommen werken en leren dus beter rekenen. 
 

Dakpanconstructie en veel oefenen 
De methode Wereld In Getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst geven we instructie voor 
oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp au-
tomatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van de methode en zorgt voor een goed 
fundament. 
 

Weektaak voor zelfstandig werken 
Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de week-
taak. In de opgaven komt alleen behandelde stof 
aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen 
op te lossen en hun werk te plannen. Bij de week-
taak horen ook oefeningen op de computer. 
 

Schrijfonderwijs 
We maken gebruik van de methode ‘Pennenstre-
ken’. Met deze methode leren de kinderen schrij-
ven, waarbij een goed evenwicht ontstaat tussen 
nauwkeurigheid en tempo.  
Kinderen moeten later vlot, maar ook verzorgd 
kunnen schrijven.  
De methode laat kinderen van unit 4 op gepaste 
momenten een eigen handschrift ontwikkelen. Daar-
naast heeft de methode oog voor het creatief schrijven.  
Op het rapport beoordelen we het methodisch schrijven. Hiermee bedoelen we niet alleen het schrijven in de 
werkboekjes van Pennenstreken, maar ook beoordelen we het toegepast schrijven. Hieronder verstaan we het 
schrijven in bijvoorbeeld een taalschrift of themaverslag.  
We besteden extra aandacht aan de schrijfhouding en penhantering.  
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Engelse taal 
Sinds 1985 is Engels een verplicht vak op de basisschool en verzorgen we deze lessen in unit 4 
Het doel van onze lessen is de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met de Engelse taal, de 
reeds onbewuste kennis bewust te maken en de woordenschat uit te breiden.  
De methode die we hanteren heet “Groove me”.  
 

4. Werken aan thema’s in unit 1 tot en met 4 
 

Bij het werken aan thema’s kiezen we de onderwerpen uit Kleuterplein. Deze thema’s worden met de leerstof 
van de wereld oriënterende vakgebieden op eigen niveau ingevuld en vormgegeven. Binnen deze thema’s 
krijgen de volgende vakgebieden een plek: 
• Woordenschat (begrijpend lezen) 
• Zaakvakken 
• Cultuur 
• Creatieve vakken (inclusief techniek) 
Er vindt een transfer plaats tussen Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW) en de cognitieve vakken: spelling, 
rekenen, lezen (waaronder begrijpend/studerend lezen) en taal (waaronder woordenschat) 
 

Wereldoriëntatie 
Onder de wereld oriënterende vakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs,  
gezondheidseducatie en verkeer. Deze vakken worden zoveel mogelijk in samenhang en in een gemeen-
schappelijk kader aangeboden tijdens de thema’s. Activiteiten begeleiden dit traject zoals bv. klassenge-
sprekken, onderzoeksvragen, presentaties, schooltelevisie, werkstukken, enz. 
Deze vakken worden niet afzonderlijk behandeld, maar verweven in thema’s en projecten. Onderwerpen die 
van belang zijn en in de referentieniveaus vermeld staan komen aan de orde. 
We maken gebruik van bronnenboeken en voor elk thema is er een leskist beschikbaar. 
In de mediatheek staan informatieboeken over de diverse onderwerpen. Tevens is er voor iedere groep een 
groepsabonnement bij de bibliotheek. 
In alle units kunnen de kinderen op de computer aan de hand van favoriete sites antwoorden vinden op hun 
onderzoeksvragen. Bij het uitwerken van werkstukken en/of presentaties kan eveneens gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden die ICT biedt.  
  

Expressieve vakken 
Aan het uitwerken van een thema wordt bij voorkeur een expressieve activiteit gekoppeld. Op dezelfde wijze 
waarop het thema inhoudelijk wordt uitgediept krijgt ook expressie een plaats. 
Met de expressieve vakken bedoelen we tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek. 
Bij deze vakgebieden gebruiken we een grote verscheidenheid aan boeken als bronnenboeken. Daarnaast 
putten we ideeën uit de methode ‘Moet je doen’. 
Bij tekenen en handvaardigheid vinden we het belangrijk dat kinderen zich creatief durven te uiten. We geven 
dus opdrachten waarbij de kinderen voldoende ruimte krijgen om hun eigen creatieve ideeën uit te proberen. 
Daarnaast besteden we ook aandacht aan het aanleren van vaardigheden. 
Bij drama biedt de methode vele mogelijkheden om kinderen te stimuleren zich door middel van toneel en 
beweging te uiten. Drama is een uitingsvorm waarbinnen taal, creativiteit, beweging, dans en meningsvor-
ming een plaats hebben. Het is verrassend om te zien hoe sommige kinderen juist tijdens dramaopdrachten 
vrijer worden en zich beter durven te uiten. We maken ook hierbij dankbaar gebruik van de methode Leefstijl. 
 

Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten 
Bij het werken aan thema’s vragen alle activiteiten van kinderen en leerkrachten om interacties en dialogen. 
De gespreksactiviteiten zijn altijd aanwezig, kinderen komen vooral verder door met elkaar én hun leerkracht 
in gesprek te zijn over hun spel of onderzoek, en de vragen die ze daarbij hebben.  
Goed communiceren omvat het luisteren en spreken, maar heeft ook invloed op het lezen en schrijven (spel-
ling, woord- en zinsbouw). Immers het geleerde moet nu functioneel worden toegepast, hetgeen de kinderen 
op hun beurt weer stimuleert de toepassingen goed te willen leren. Een voorbeeld: bij het maken van een 
affiche voor een presentatie zal het kind dit graag foutloos doen. 
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8. Hoe koesteren we ons pedagogisch klimaat? 

Een goede sociaal emotionele ontwikkeling 
Een goede sociaal emotionele ontwikkeling van een  kind is een van de belangrijkste doelstellingen van ons 
onderwijs. In onze missie en visie hebben we dit uitdrukkelijk opgenomen. Zo schenken we op school veel 
aandacht aan communiceren en taal, aan samen werken, samen spelen, plannen maken, nieuwsgierig zijn, 
initiatieven nemen en zelfvertrouwen hebben.  
Kinderen leren op deze manier te overleggen, om te gaan met teleurstellingen en zelf onenigheden of ruzie-
tjes op te lossen. Echter kinderen zijn kinderen. Ze zullen bij tijd en wijlen zeker fouten maken. Aan de hand 
van die fouten moeten wij ze het gewenste gedrag voorzeggen of voorhouden. Het is dus van groot belang 
dat kinderen directe feedback krijgen op hun handelen. 
.  

Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft te maken met de pedagogische waarden en is als 
zodanig een zaak voor de hele school. We gebruiken hiervoor de methode Leefstijl. 
Met deze leidraad willen we de sociaal emotionele vorming integreren in de dagelijkse praktijk. Op deze ma-
nier willen wij preventief in plaats van probleemgericht werken. 
 

Het komt helaas voor dat een kind zich langere tijd ongelukkig voelt, omdat het stelselmatig geconfronteerd 
wordt met vervelend of agressief gedrag, wordt geplaagd of buitengesloten van de groep. We spreken dan 
van pesten. Pesten is een vorm van conflict. Wij nemen conflicten serieus. 
Jarenlange ervaringen hebben ons geleerd dat het straffen van de pesters weinig oplevert. Bovendien blijkt uit 
onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam in samenwerking met  de pestdeskundige Drs. Bob van 
der Meer dat de ‘dader’ en ‘het slachtoffer’ naar verhouding veel aandacht krijgen. Er zijn echter meer parti-
cipanten in het hele proces, zoals de zwijgers, de meelopers en de verdedigers. Deze participanten kunnen 
een rol spelen bij het komen tot een oplossing.   
In dit licht hebben we onlangs een nieuw gedragsprotocol opgesteld en met de ouders besproken. 
 

Wat doen we preventief? 
Ter bevordering van gewenst gedrag zijn de volgende punten van belang: 
• We hebben schoolregels; bij de start van een schooljaar worden deze besproken en uitgelegd. 
• De leerkracht én de kinderen stellen ieder schooljaar samen de regels van de unit vast. 
• In het gedragsprotocol ligt vast wat de algemene schoolregels zijn waaraan ieder teamlid, leerling en 

ouder zich dient te houden.  
• De leerkrachten houden toezicht bij het binnenkomen op school, het verlaten van de school en tijdens de 

speeltijden en pauzes.  
• We hebben preventief overleg met de ouders bij (dreigend) negatief gedrag. Eventuele verwijzing naar 

schoolmaatschappelijk werk of een training sociale vaardigheid kan daarbij aan de orde gesteld worden.  
• De leerkrachten blijven zich scholen wat betreft het pedagogisch klimaat; dit gebeurt gezamenlijk op de 

eigen studiedag of individueel middels een cursus. 
• Op school hebben we een aantal vertrouwenspersonen, bij wie kinderen en ouders terecht kunnen. Zie 

hiervoor hoofdstuk 10. In de hoogste leerjaren nemen we dit hoofdstuk met de kinderen door. 
 

Om de school nog veiliger te maken zijn we sinds april 2013 aan de slag gegaan met M5. De aanpak van M5 
is er op gericht om alle vormen van ernstig grensoverschrijdend gedrag en stelselmatig pesten, in beeld te 
brengen en te stoppen. Via de website van Basisschool Op de Heuvel kunnen leerlingen, ouders, medewerkers 
van school en andere betrokkenen van school grensoverschrijdend gedrag online melden. Aan de hand van 
de meldingen en de inhoud van de meldingen volgen er maatregelen. Kinderen die ernstig pesten krijgen 
eerst de gelegenheid om zelf te stoppen. Wanneer zij hulp willen bij het stoppen, wordt dat geboden. Ook de 
slachtoffers van stelselmatig pesten komen met deze aanpak in beeld en worden geholpen.  
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Ouders zijn in dit proces co-creator bij het creëren van sociale veiligheid op school en worden nauw betrok-
ken bij alle ontwikkelingen. De school maakt gebruik van consulenten van M5. 
 

Wat doen we bij ongewenst gedrag? 
In het algemeen kijkt men naar het kind dat ongewenst gedrag vertoont (de pester) met gevoelens van boos-
heid en frustratie, en naar het slachtoffer (het gepeste kind) met medelijden.  
De methode die wij hanteren bij het oplossen van pestproblemen werkt vanuit een niet-straffend model en is 
juist daarom zeer effectief. Zowel de ‘dader’ als het ‘slachtoffer’ krijgt de gelegenheid te vertellen of op te 
schrijven wat er is gebeurd, wat hiervan mogelijk de oorzaak kan zijn. 
Over het algemeen komen we er dan wel uit. De gepeste geeft aan welk gedrag van de ander niet op prijs 
wordt gesteld. De pester wordt zich ervan bewust het ongewenste gedrag te stoppen. We maken op school 
wel aantekeningen van het gebeurde en nemen onze inspanningen met de ouders door. Indien de schoollei-
ding bij het geheel wordt betrokken, worden de ouders daarover altijd geïnformeerd.  
Ongewenst gedrag is niet alleen iets van kinderen onder elkaar. Kinderen moeten zich ook op een juiste wijze 
voegen naar ouders, personeel, overblijfkrachten en anderen.  
In het gedragsprotocol wordt hier extra aandacht aan besteed, vooral wanneer het een ouder kind betreft. 
Over het algemeen volstaat de volgende werkwijze: de overtreder wordt gevraagd aan te geven welke pro-
blemen er precies zijn ontstaan en hoe hij denkt zelf de door hem veroorzaakte problemen op te lossen. 
Bij het verwoorden hiervan en het komen tot herstellende acties kan begeleiding van de leerkracht of een lid 
van de schoolleiding gewenst zijn. 
 

De rol van de leiding van de school en het schoolbestuur 
De schoolleiding komt in beeld op het moment dat  
• de problematiek door de leerkracht niet meer alleen afgehandeld kan worden. De problematiek blijkt 

dermate ingewikkeld dat de leerkracht om hulp vraagt,  
• het ongewenste gedrag niet tot één groep beperkt blijft,  
• er sprake is van onbegrensd gedrag.  
 

Als het gedrag van een kind – na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school – niet verbe-
tert, treedt het stappenplan in werking, dat binnen de stichting voor alle scholen van Groesbeek is vastge-
steld en waarin de maatregelen time-out, schorsing en verwijdering zijn beschreven.  
Het gehele beleidsdocument ‘Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen’ ligt in de directiekamer ter 
inzage. Natuurlijk is schorsing en verwijdering van een leerling niet iets waar een school op zit te wachten. 
We hopen dan ook dat dit soort maatregelen niet genomen hoeven te worden.  
 

Een actieve rol van de ouders bij ons pedagogisch klimaat 
De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hen om-
gaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid.  
Enkele afspraken die bijdragen aan een positief gevoel van veiligheid bij het personeel en een optimaal  pe-
dagogisch klimaat voor de kinderen:  
• we verwachten van ouders en schoolvertegenwoordigers dat ook zij zich inzetten voor een prettig en 

veilig werk-, leef- en leerklimaat in school teneinde openheid in communicatie en respect voor elkaar te 
realiseren, 

• ouders respecteren het privéleven van de medewerkers en spreken hen binnen ‘werktijd’ aan. Voor een 
tussentijds gesprek over de ontwikkeling van hun kind wordt met de mentor/groepsleraar een  afspraak 
gemaakt voor een tijdstip dat het beiden schikt, 

• het ontvangen van complimenten wordt gewaardeerd. Het uiten van zorg of kritiek middels vragen of 
opmerkingen eveneens. We spreken af dat ouders zich in beide gevallen rechtstreeks tot de betreffende 
medewerker richten. Op verzoek van een personeelslid of een ouder kan een lid van de schoolleiding bij 
een gesprek uitgenodigd worden. 

U mag van de leiding van de school verwachten dat zij optreedt, indien uitingen of gedragingen van ouders of 
andere volwassenen bijdragen aan gevoelens van onveiligheid bij kinderen en/of medewerkers.  
De veiligheid van de meest kwetsbare groep op school, de kinderen, is ons veel waard. 
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Het in dergelijke situaties te volgen stappenplan wordt in ons gedragsprotocol opgenomen en kan zelfs lei-
den tot het doen van aangifte bij politie en/of verwijdering van school. Maar eerlijk gezegd zitten we daar 
niet op te wachten. 
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9. De vertrouwenspersoon is er ook voor mij 

In dit stuk willen we kinderen informeren over de taak van een vertrouwenspersoon op school en wanneer je 
daarvan gebruik kunt maken. 
 

Wat is een vertrouwenspersoon? 
Een vertrouwenspersoon is iemand op school, die je kan helpen bij je problemen. 
Hij of zij kan naar je luisteren en samen kijken jullie wat er gedaan kan worden om je problemen op te lossen.  
Voor onze school kun je terecht bij juffrouw Sascha, juffrouw Will of juffrouw Daniëlle. 
 

Het is niet voor iedereen duidelijk wanneer een vertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden.  
Dit kan wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag of wanneer je zelf niet lekker in je vel zit, bijvoor-
beeld door de thuissituatie of doordat je iets vervelends hebt meegemaakt, bijvoorbeeld: 

• overlijden van een dierbaar persoon 
• ruzie tussen je ouders  
• ruzie met je ouders, broer(s) of zus(sen) 

 

Wat is ongewenst gedrag eigenlijk? 
Ongewenst gedrag is gedrag waar je last van hebt. Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor ieder-
een duidelijk: 

• discriminatie 
• bedreigingen 
• pesten 
• roddelen 
• handtastelijkheden 
• allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld 

 

Er zijn situaties, die voor anderen minder opvallen, maar die voor jou je plezier op school sterk verminderen. 
Je kunt dan denken aan: 

• vervelende opmerkingen over jou, die telkens opnieuw worden gemaakt 
• je krijgt bedreigende sms’jes, mailtjes of MSN-berichten 
• jouw opdrachten of spullen raken steeds kwijt 
• steeds aandacht krijgen van iemand, waarbij jij je niet prettig voelt.   

 

Wat ongewenst is, bepaal je in eerste instantie zelf. Wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor de ander 
niet te zijn. Het wordt pas een probleem als je er samen niet meer 
uitkomt. 
 

Wat zou je daaraan kunnen doen? 
Vraag de ander of hij/ zij ermee wil stoppen en leg duidelijk uit dat 
je er last van hebt. Soms helpt dat.  
Misschien had de ander niet door, dat zijn/haar grapjes echt niet 
leuk zijn voor jou. 
 

Als dat niet helpt, kun je iemand - die je vertrouwt - vragen om je 
te helpen. 
Dat kan een vriend of vriendin zijn, of je ouders, je juf of je mees-
ter. Ook dat kan helpen.  
Maar misschien vind je dat moeilijk. Dan kun je naar de vertrou-
wenspersoon gaan. Hij of zij helpt je dan verder. 
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10.  Zo geven we inhoud aan leerlingenzorg en 
kwaliteit 

Op school is een uitgebreid zorgplan aanwezig. Aangezien binnen onze stichting de directies en intern bege-
leiders van alle scholen regelmatig bijeenkomen is er bij onze fusie weinig verschil in het beleidsmatige deel 
van dit plan. In het voor ons liggende schooljaar zullen we het zorgplan nog meer handen en voeten geven. 
 

1. Aanmelding en toelating 
 

Wanneer u voor uw (bijna) vierjarige kind belangstelling heeft voor onze school of het al bij ons wilt aanmel-
den, dan nodigen we u graag uit voor een gesprek. Het officiële aanmelden zelf gebeurt schriftelijk middels 
het aanmeldingsformulier. Uw kind wordt dan voorlopig ingeschreven. De ouders krijgen hiervan een schrif-
telijke bevestiging. Wanneer er geen bijzondere factoren zijn, wordt uw kind geplaatst in één van de mentor-
groepen van unit 1. 
Bij een aanmelding van een leerling, die al op een andere school onderwijs heeft genoten, is er een toela-
tingsbeleid. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat ieder kind automatisch toegang krijgt tot 
iedere school. Een basisschool mag een kind weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven, bij-
voorbeeld op grond van toets- en observatiegegevens. Daarnaast probeert het schoolbestuur het shoppen 
binnen Groesbeek tegen te gaan, zeker wanneer er geen sprake is van concrete verhuizing of onderwijskun-
dige noodzaak. Wij adviseren de ouders dan ook veel aandacht te besteden aan de schoolkeuze. 
Het beleidsstuk dat het aannemen van kinderen behandelt ligt op school ter inzage.  
 

2. Plaatsing van de kinderen 
 

De plaatsing van de leerlingen in een mentorgroep gebeurt door de verantwoordelijke leerkrachten. In som-
mige gevallen geven ook de intern begeleider en/of directie daarin advies. Plaatsing en verdeling van de leer-
lingen wordt zeer zorgvuldig en weloverwogen gedaan, waarbij het belang van het kind, het onderwijs en de 
school voorop staat. 
 

3. De interne zorglijn 
 

Leerprestaties en welbevinden 
We volgen de vorderingen en gedragingen van een kind door  

• observaties in de unit/groep  
• toetsen die bij de methoden horen 
• halfjaarlijkse AVI- en Cito-toetsen 

Wanneer een leerling met een vak moeite heeft of wanneer de 
leerstof te weinig uitdaging biedt, bespreekt de leerkracht dit met 
de intern begeleider. Enkele taken van de interne begeleider zijn 
het helpen van leerkrachten bij het zoeken naar oorzaken en 
oplossingen, en het coördineren van mogelijke vervolgstappen. 
Dit laatste gebeurt altijd in samenwerking met de ouders. 
 

Bij minder gecompliceerde problemen 
Als het probleem niet te gecompliceerd is, kan hulp geboden wor-
den: 

• binnen de unit; werken met groepsplannen. 
Dit houdt in dat de leerkracht het kind extra helpt in de eigen situatie, eventueel aangevuld met 
thuisopdrachten. 
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• buiten de unit; werken met individuele handelingsplannen. 
Een vrij geroosterde leerkracht helpt een groepje leerlingen met hetzelfde probleem. Ook nu weer 
kan deze hulp aangevuld worden met een thuisopdracht. 

 

Meer- of hoogbegaafde leerlingen 
Kinderen die snel en gemakkelijk leren krijgen extra uitdagende stof. Meer- of hoogbegaafde kinderen kun-
nen eventueel een versnellingsprogramma volgen. Dit houdt in dat ze de stof van een leerjaar versneld door-
werken. Op deze manier zouden ze verantwoord een leerjaar kunnen overslaan. 
 

Wanneer uw kind ziek is 
Wanneer een leerling ziek is moet dit direct aan school worden doorgegeven. 
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouder(s) bekijken hoe we 
het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van 
de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van Marant. Voor leerlingen 
opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening aldaar. 
Het is onze plicht om voor elke leerling, ook tijdens ziekte, voor goed onderwijs te zorgen. Daarnaast vinden 
wij het zowel voor de zieke leerling als voor de andere kinderen in de unit minstens zo belangrijk, dat de 
klasgenoten over en weer contact blijven houden. Alle leerlingen moeten weten en ervaren, dat iedereen 
meetelt en erbij hoort. De mentor van de groep zal de contacten met de ouders onderhouden.  
 

Leerlingen met dyslexie 
Om vroegtijdig leerlingen met dyslexie te kunnen laten onderzoeken en diagnosticeren volgen we het Proto-
col Dyslexie en het dyslexiebeleid van de Stichting. Omdat dit onderwerp de laatste tijd nogal veel belang-
stelling heeft gaan we hier in paragraaf 11.8 uitvoerig op in. 

 

4. Het zorgteam op school 
 

De directeur en de afstemming coördinatoren vor-
men samen het zorgteam op school. Zij komen re-
gelmatig bij elkaar om de organisatie, planning en 
ontwikkeling van zorg op elkaar af te stemmen. 
Afstemming coördinatoren (AC’ers) zijn leerkrachten 
met specialistische kennis over de onderwijskundige 
hulp aan kinderen en leerkrachten. Zijn er zorgen 
over uw kind, dan gaan leerkracht en AC’er met 
elkaar in gesprek. De groepsleerkracht omschrijft zo 
nauwkeurig mogelijk welke problemen er zijn. Ook 

is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd extra infor-
matie aan te leveren. Verschillende vervolgstappen zijn 

hierna mogelijk. Er wordt advies gegeven, er vinden observaties plaats of er wordt onderzoek gedaan. Dit 
alles kan resulteren in een hulp- of handelingsplan, dat voorziet in gerichte extra hulp of aandacht, en dat zo 
mogelijk binnen de eigen unit/groep wordt uitgevoerd. Het plan wordt na evaluatie afgesloten of er wordt 
een nieuw plan opgesteld. 
 

5.  Hulp van buiten de school 
 

Bij meer complexe problemen 
Mochten de problemen te complex zijn of de geboden hulp onvoldoende resultaat opleveren, dan zal de in-
tern begeleider nieuwe initiatieven nemen. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan externe hulp 
ingeschakeld worden. We noemen hier de meest voorkomende: schoolmaatschappelijk werk (SMW), onder-
steuningsnetwerk SPOG (ONS), adviesdienst Marant, bureau jeugdzorg (BJZ), de gemeenschappelijke gezond-
heidsdienst (GGD), fysiotherapie, logopedie en gezondheidszorg (GGD).  
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Zo nodig kan in goed overleg met de ouders een intelligentieonderzoek aangevraagd worden bij het onder-
steuningsnetwerk SPOG (ONS). 
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6.  Ondersteuningsnetwerk 
SPOG  
 

Het ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS) beoor-
deelt allerlei aanvragen op het gebied van on-
dersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  
De school kan met toestemming van de ouders 
aan ONS onder andere de volgende ondersteu-
ning aanvragen: 

• een psychologisch onderzoek om de 
cognitieve en emotionele mogelijkhe-
den van een kind in kaart te brengen, 

• consultatie, zodat de school ondersteu-
ning ontvangt in de begeleiding aan de 
leerling, 

• sociaal-emotionele ondersteuning aan de 
leerling of consultatie voor de school, 

• Heeft een adviserende rol in het eventueel overplaatsen van de leerling naar een speciale (ba-
sis)school.   

Over alle vormen van hulpverlening kunnen ouders informatie vragen op de basisschool.  
 

ONS volgt bij de afhandeling van de (aan-)vragen nauwkeurig de vastgestelde termijnen en werken volgens 
een reglement. ONS bericht zowel de ouders als de school over hun advisering en besluiten. 
 

7. Samenwerkingsverband 
 

Vanaf 1 augustus is er de wet Passend Onderwijs. Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal on-
derwijs in de regio werken samen binnen het samenwerkingsverband Stromenland. 
De besturen van SPOG, Condor en Millingen zijn een onderdeel van dit samenwerkingsverband. Zij vormen 
samen het ondersteuningsplatform GHUM (OSP). Het OSP bestaat uit 3 leden: een onafhankelijke voorzitter, 
een lid van het ondersteuningsnetwerk Condor en een lid van het ondersteuningsnetwerk SPOG. Voor SPOG is 
dat de coördinator verbinden leren, deze coördinator is tevens voorzitter van ONS. 
Het OSP heeft een beslissende rol in het toekennen van overplaatsing van een leerling naar een speciale (ba-
sis)school.  
Bij het schrijven van deze schoolgids is de structuur van het OSP en het samenwerkingsverband nog niet vol-
ledig. Wij zullen de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, OSP, ONS volgen via de coördinator 
verbind leren. 
 

8. Afspraken over dyslexie binnen onze stichting 
 

In Nederland is ongeveer 4 % van de basisschoolpopulatie dyslectisch. Het komt voor bij alle niveaus van in-
telligentie, in alle vormen van onderwijs en is onafhankelijk van sociaal–economische achtergrond of status. 
Hierbij geven wij aan hoe wij als scholen binnen onze Stichting gezamenlijk omgaan met (vermoede) dyslexie. 
 
Sinds 2009 zijn diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in de basisverzeke-
ring voor kinderen die na 1 januari 2000 geboren zijn. Enkelvoudige dyslexie betekent dat naast de dyslexie 
geen sprake is van een of meerdere, andere (leer-)stoornissen. Ernstige dyslexie betekent dat er een achter-
stand moet zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, ondanks het feit dat er gedurende 6 maanden 
intensieve extra begeleiding is geweest. In januari en juni worden de toetsen afgenomen. Wat we verstaan 
onder deze intensieve begeleiding staat vermeld in het zorgplan van de school. 
De zorgverzekering stelt voorwaarden aan het afgenomen dyslexieonderzoek ter bepaling van de vergoeding. 
Er wordt stapsgewijs bekeken wat de problemen zijn met lezen en spellen, voordat er sprake kan zijn van 
ernstige enkelvoudige dyslexie. Alleen dan wordt de behandeling vergoed.  
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Als school volgen we dezelfde stappen als beschreven door het Steunpunt Dyslexie, dat als basis geldt voor 
de regeling van de zorgverzekering. Bij het vaststellen van dyslexie gelden de volgende criteria: 
1. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt beduidend onder het niveau dat van 

een kind gevraagd wordt. In de praktijk betekent dit dat een leerling op tenminste 3 opeenvolgende 
meetmomenten een E gescoord moet hebben op de technisch leestoets (DMT).  
Een andere mogelijkheid is dat een leerling 2 keer een E en 1 keer een D voor technisch lezen én daarbij 
3 keer een E voor de Cito spellingtoets scoort. 

2. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, 
ook wanneer er adequate remediërende instructie en oefening gegeven wordt. In de praktijk betekent dit 
dat er sprake moet zijn van geen of nauwelijks verbetering na 6 maanden intensieve extra begeleiding. 

3. Daarnaast moet de leerling een voldoende algemeen niveau hebben en moet er een aantoonbaar groot 
verschil bestaan tussen enerzijds rekenen en begrijpend lezen, en anderzijds technisch lezen. 

Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is er geen sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie, maar 
moet de leesproblematiek benaderd worden als ‘leeszwak’.  
Indien een leerling voldoet aan de bovenstaande criteria dan wordt het kind door de ouders, in samenspraak 
met school, aangemeld voor onderzoek. 
 
Als een leerling bewezen dyslexie heeft en in aanmerking komt voor behandeling, bepaalt de school in over-
leg met de behandelende instantie de inhoud van de te geven ondersteuning.  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat onze extra zorg voor leerlingen met dyslexie goed wordt overgedragen 
naar de middelbare school. In onze overdracht naar het VO zullen wij daarom aangeven wat wij aan begelei-
ding hebben gedaan. 
 

9. De overgang naar het voortgezet onderwijs 
 

Voor de kinderen zit na acht jaar de basisschooltijd er op. Zij gaan dan naar een school voor Voortgezet On-
derwijs. Zij hebben de keuze uit meerdere scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen.  
 

Voorlopig advies 
Op het eind van leerjaar 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies. Middels ons leerlingvolgsysteem kun-
nen we gedurende alle schooljaren nagaan in welke mate de leerlingen vorderingen hebben gemaakt op de 
gebieden van taal, lezen en rekenen. We kijken ook naar de resultaten bij de methodetoetsen van de belang-
rijkste vakken.  
Samen met u nemen we de werkhouding, belangstelling en motivatie van uw kind onder de loep. Door samen 

aan (een van) deze vaardigheden te werken kan dat bij een aantal 
kinderen de resultaten positief beïnvloeden. 
Indien daartoe aanleiding is stellen we u voor uw kind aan te mel-
den voor de test ‘leerweg ondersteunend onderwijs’ (LWOO). In 
het gesprek vertellen we u hierover dan meer. 
 

Informatieavonden voortgezet onderwijs 
Zo spoedig mogelijk na de herfstvakantie is er voor de ouders van 
leerjaar 8 een algemene informatieavond, geheel gewijd aan het 
voortgezet onderwijs. Ook de ouders van leerjaar 7 zijn van harte 
welkom. 
Voor deze informatieavond wordt een docent van het voortgezet 
onderwijs uitgenodigd om uitleg te geven over de mogelijkheden 
na de basisschool.  
In de leerjaar 8 wordt met de leerlingen vanzelfsprekend regel-
matig gesproken over de verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs.  
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Kennismakingen met het V.O. 
In december worden alle leerlingen van groep 8 een dag uitgenodigd op het Montessoricollege om een aantal 
lessen te volgen. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de manier van werken op het voortgezet 
onderwijs.  
In januari volgt een informatieavond, die verzorgd wordt door het V.O. 
In februari zijn er op alle scholen van het V.O. open dagen voor ouders en leerlingen.  
 
Definitief advies  
In de tweede helft van januari krijgt u van ons het definitieve advies van de school. Hiertoe nodigt de leer-
kracht van leerjaar 8 u op school uit of komt op huisbezoek. Net zoals bij het voorlopige advies baseren we 
ons advies vooral op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de scores van de methodetoetsen. Samen 
met u kijken we naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van werkhouding, belangstelling en motivatie. 
 

Eindtoets Cito 
Dit schooljaar wordt de cito eindtoets weer afgenomen in april. Wij nemen alle onderdelen af die te maken 
hebben met taal, lezen en rekenen.  
Zodra de uitslag binnen is krijgen de ouders bericht. 
Voorafgaande aan deze toets krijgen de leerlingen instructie hoe hiermee om te gaan. Om aan de werkwijze 
te wennen wordt een aantal malen met toetsen van voorgaande jaren geoefend. 
 
 

10. Waar gaan de kinderen van groep 8 naar toe? 
 

Op het einde van groep 8 stroomt iedere leerling uit naar het voortgezet onderwijs.  
Het definitieve advies wordt in de loop van het laatste schooljaar gegeven. 
 
In het grafiekje zijn onze adviezen van de laatste vijf schooljaren verwerkt.  Zo kunt u snel zien hoe de uit-
stroomgegevens van Basisschool Op de Heuvel zijn. In totaal gaat dit grafiekje over 123 leerlingen. 
 
 

VWO omvat atheneum en gymnasium. 
Havo spreekt voor zich. 
Theorie omvat het VMBO-theorie onderwijs 
(voorheen niveau Mavo). 
VMBO-kader en VMBO-basis zijn beroepsge-
richte opleidingen. 
 
 

Het komt regelmatig voor dat de leerling een 
gecombineerd advies krijgt, bijvoorbeeld 
VMBO-theorie/Havo. Dan zal in het voortge-
zet onderwijs blijken of de leerling uitgroeit 
tot een Havoleerling of dat VMBO-theorie beter bij hem past. 
Omwille van het overzicht zijn deze adviezen in deze grafiek voor de helft bij Havo en voor de helft bij VMBO-
theorie opgenomen.  
In de laatste vijf jaar zijn twee leerlingen uitgestroomd naar het praktijkonderwijs  
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11. Bewaken en verbeteren van onze onderwijskwaliteit 
 

In het schoolplan 2015-2019  is een apart hoofdstuk aan onderwijskwaliteit gewijd. In deze schoolgids staan 
de onderdelen bij de diverse onderwerpen beschreven. Het schoolplan ligt op school voor iedereen ter inza-
ge. We volstaan nu met een opsomming op hoofdlijnen.  

• We volgen nauwkeurig de kwaliteit van het onderwijs in de groep en op schoolniveau. Hiertoe wordt 
nemen we halfjaarlijks diverse onafhankelijke toetsen af zoals die van AVI en Cito. Daarnaast vinden 
er intern meerdere keren per jaren groepsbesprekingen plaats.  
Een bijzondere plaats nemen de uitslagen van de Cito-Eindtoets van leerjaar 8 in.  

• We bewaken en verbeteren de kwaliteit bij de zorg voor de individuele leerling. Op de eerste plaats 
gebruiken we hiervoor de toetsen van de methode zelf. In unit 1 hanteren we het observatie- en re-
gistratiesysteem van KIJK!. Tot slot geven de onafhankelijke toetsen ons veel informatie. 

• Indien er sprake is van extra begeleiding, in welke vorm dan ook, zorgen wij via de interne begeleider 
voor een goede informatie-uitwisseling met ouders. Dit luistert extra nauw wanneer er sprake is van 
een aanvullend traject met behulp van externe hulpverleners. 

• We hechten aan een goede rapportage aan ouders. De rapporten zijn inmiddels vernieuwd en hebben 
het karakter van een portfolio. 
Het algemene doel van rapporten is 1) ouders op een begrijpelijke en inzichtelijke wijze informeren 
over de schoolse ontwikkeling van hun kind, zodat zij in staat zijn om vanuit het schoolse perspectief 
te kijken naar de ontwikkeling van hun kind, 2) om op basis van het rapport in gesprek te treden met 
de ouders, en 3) om vanuit een gedeelde taakstelling en verantwoordelijkheid een voortgaande bij-
drage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. 

• De wijze waarop ons advies voor het voortgezet onderwijs tot stand komt is in heldere procedures 
vastgelegd en elders in deze schoolgids opgenomen. Essentieel is dat de meningen van het kind, de 
ouders en de leerkracht goed naar voren komen bij het voorlopige en het definitieve adviesgesprek. 

• Meerdere malen per jaar evalueert het team zijn onderwijs aan de hand van de opbrengsten. 
• Iedere vier jaar zijn er tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerkrachten en leerlingen. Met deze 

gegevens kunnen we dan aan de slag. De volgende enquêtes zijn in 2018. 
• Regelmatig krijgt de school bezoek van de inspecteur van het onderwijs. Deze voert dan een zogehe-

ten periodiek kwaliteitsonderzoek uit. Na dit onderzoek krijgen we overzicht van bevindingen en 
aanbevelingen. De gesignaleerde verbeterpunten willen we daarna zo snel mogelijk naar de onder-
wijspraktijk vertalen. 

• We werken op het gebied van onderwijs, scholing en financiën met meerjarenplannen. Dit geeft een 
duidelijke sturing en rust om de gestelde doelen te bereiken. We waken voor ad hoc beleid. 
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11.  Hoe zit de organisatie van Basisschool Op de 
Heuvel 
   in elkaar? 

1. Eén organisatie met goede perspectieven 
 

Per 1 augustus 2012 zijn de beide basischolen gefuseerd tot één nieuwe organisatie. In de jaren daarvoor is 
veel tijd en energie gestoken in een goede voorbereiding van deze fusie voor personeel, ouders en kinderen. 
De voorbereiding heeft tot de volgende resultaten geleid: 

• we hebben de nieuwe school ingericht in overeenkomstig de samen afgesproken missie en visie. 
• we hebben hierbij collectief gekozen voor het TOM-model. 
• de verhuizing van de school naar het voorzieningenhart Groesbeek Noord is in juli 2014 gerealiseerd. 
• in het Voorzieningenhart maken we gebruik met de hele school gebruik van het gymnastieklokaal. 
• we hanteren per 1 augustus 2014 de nieuwe naam: Basischool Op de Heuvel. 

 

2. Samenstelling team, functies en bijzondere taken 
 

De algehele leiding van de school berust bij de clusterdirecteur en locatiedirecteur. 
Clusterdirecteur en locatiedirecteur komen wekelijks bijeen om alle ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, 
de gemaakte afspraken te borgen en beleidsvoornemens te formuleren. 
 

De personeelslijst telt 10 personeelsleden. Naast de vermelde leidinggevende functies onderscheiden we: 
• de leerkrachten van de unit  

dragen zorg voor het goed draaien van de groepen. Zij begeleiden, observeren en geven instructie 
aan de kinderen. Daarnaast voeren zij allerlei op school voorkomende niet-lesgebonden taken uit.  

• de onderwijsassistenten 
ondersteunen de leerkrachten door in overleg allerlei taken te vervullen, zoals klaarleggen 
lesmateriaal, regelen excursies, afnemen toetsen, begeleiden van bijv. een leesgroepje, enz. Dankzij 
deze assistentie kan de leerkracht meer tijd aan zijn/haar kerntaken besteden. 

• de conciërge 
draagt o.a. zorg voor huishoudelijke taken, klein onderhoud aan het gebouw, kopieerwerk, inkoop 
dagelijks materiaal en diverse hand- en spandiensten.   

• de stagiaires 
er wordt naar gestreefd om in elke unit of groep een (afstudeer-)stagiaire van de Pabo te plaatsen. 
We krijgen ook stagiaires van het ROC die de opleiding voor onderwijsassistent volgen.  

• de unitassistenten 
We maken gebruik van vrijwilligers die tegen een geringe vergoeding voor meer helpende handen in 
de unit zorgen; we kijken hierbij vooral naar ouders of andere belangstellenden, die grote affiniteit 
met school en kinderen tonen.  

 
De actuele namen van alle ‘samenwerkers’ van BS Op de Heuvel vindt u op de website en in de Jaarplanning. 
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3. Vormgeving van de units 
 

We kiezen er bewust voor om bij allerlei gelegenheden unitdoorbrekend te werken. Dit kan bijvoorbeeld bij 
expressieve activiteiten, vieringen en allerlei activiteiten.  
In de Jaarplanning krijgt u een overzicht van alle units en groepen. 
 

4. De oudervereniging (OV) 
 

Onze school heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging. De oudervereniging wordt geleid door het 
dagelijks bestuur. De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activitei-
ten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval en sportdag. De leden van het dagelijks bestuur komen maande-
lijks in vergadering bijeen. Hierbij is een lid van het schoolmanagementteam aanwezig.  
Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. De namen van de leiding vindt u in de Jaar-
planning. 
 

Ouderbijdrage  
Aan de ouders van onze leerlingen wordt een jaar-
lijkse ouderbijdrage per kind gevraagd. Met deze 
vrijwillige bijdrage bent u automatisch lid van de 
oudervereniging. De hoogte van de bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene leden-
vergadering. 
Met deze bijdrage worden verschillende activitei-
ten betaald zoals sinterklaas, kerst, carnaval, ex-
cursies, schoolreisje, schoolkamp van groep 8, 
enz. Daarom is het van belang dat de oudervere-
niging tijdig over dit geld kan beschikken. 
Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, 
bent u dus geen lid van de oudervereniging en is 
het mogelijk dat uw kind(eren) niet kan/kunnen deel-
nemen aan één of meerdere activiteiten. In de Jaarplanning  staat vermeld welk bedrag van u gevraagd wordt 
en hoe u kunt betalen. 
 

5. De medezeggenschapsraden (MR en GMR) 
 

Indien het bestuur van de Stichting of de leiding van de school beleid wil maken of wijzigen, heeft de 
medezeggenschapsraad bij een groot aantal onderwerpen advies- of instemmingsrecht.  
De meeste onderwerpen worden door de Stichting voor alle scholen op gelijke wijze georganiseerd. Hiertoe 
wenst het Bestuur zich dan ook tot de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn alle 
scholen van de Stichting met een afgevaardigde vertegenwoordigd. 
Voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid is de directeur verantwoordelijk. Het is een goed gebruik dat 
de belangrijkste vertalingen van beleid naar uitvoering in de vergadering worden toegelicht. 
 

De medezeggenschapsraad kan de directie van de school van advies voorzien. Op dezelfde wijze kan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de stichting van advies voorzien.  
In het MR- en GMR-reglement staat nauwkeurig omschreven wat de bevoegdheden zijn. Daarnaast staan er 
allerlei praktische zaken beschreven, zoals het aantal leden, de zittingsduur van de leden en op welke wijze 
de verkiezingen worden georganiseerd. 
In de medezeggenschapsraad van de school zitten twee personeelsleden en twee ouders. De MR kan 
besluiten één of meer stille leden te hebben. Deze leden denken wel mee, maar hebben geen stemrecht. 
De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar. 
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6. Het schoolbestuur 
 

Basisschool Basisschool Op de Heuvel is een van de scholen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 
(SPOG). Het is de enige basisschool in Groesbeek en omgeving die werkt volgens het TOM-model. In  het 
multifunctionele voorzieningenhart wordt nu al intensief met diverse partners samengewerkt. 

Het schoolbestuur kiest ervoor zich op te stellen als een bestuur op afstand en zich 
te laten vertegenwoordigen door de algemeen directeur. 
Personeelszaken, financiën, beheer en onderhoud worden bij voorkeur centraal 
aangestuurd en bovenschools onder leiding van de algemeen directeur 
georganiseerd.  
Voor onderwijszaken ligt dit anders. Hiervoor worden op stichtingsniveau globaal 
de kaders aangegeven, waarbinnen de school zelf de verantwoording draagt voor 
een optimale invulling. 

 

Op Basisschool Op de Heuvel hechten we zeer aan deze opstelling. We kiezen ervoor 
dat iedereen, als mede-eigenaar van het proces, bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen.  Bottom 
up werken sluit aan bij de stijl van onze school, die zich kenmerkt als een open ‘leerhuis’, waarin 
leerkrachten, directie, ouders en kinderen zoveel mogelijk samenwerken. Op deze wijze creëren we een breed 
draagvlak voor ons onderwijs en kunnen we dit onderwijs eigentijds vormgeven.  
 

7. Speciale voorzieningen in het gebouw  
 

In het Voorzieningenhart heeft de school de beschikking over vier unitruimten die elk met een schuifdeur in 
twee ruimten verdeeld kunnen worden.  
Een gedeelte van unit 1 wordt samen gebruikt met de peuterspeelzaal.  
Voor de gymnastieklessen maken we gebruik van de fraaie inpandige sportzaal. 
De atelierruimte wordt gebruikt voor creatieve activiteiten in de breedste zin van het woord; handvaardigheid, 
tekenen, drama, koken. 
Het Voorzieningenhart beschikt verder over een mooie ontmoetingsruimte inclusief podium, licht en 
geluidsinstallatie, een activiteitenzaal, een huiskamer en diverse spreek/werkruimten. 
Middels het BOS concept (bibliotheek op school) is er voor kinderen en medewerkers de gelegenheid om 
kinder- en jeugdboeken te lenen. 
 

8. Urenverantwoording 
 

Ook in het schooljaar 2018-2019 hebben we lestijden volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat 
alle kinderen van maandag t/m vrijdag naar school gaan van 08.30 uur tot 14.00 uur. 
Er zijn nog 6 lesvrije dagen gepland, dagen waarop het team studiedagen heeft.  
Per jaar krijgen de  leerlingen zo’n 940 uur les.  
Voor meer informatie over schooltijden en vakantierooster verwijzen we naar de Jaarplanning. 
 

9. Verzuimbeleid Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  
 

Met de komst van twee leerplichtambtenaren in Groesbeek wordt het verzuimbeleid stevig aangehaald. De 
eerste boeten zijn al uitgedeeld. Zo u weet is het de plicht van ouders erop toe te zien dat hun kind(eren) de 
school ook daadwerkelijk bezoeken. In Groesbeek hebben de directeuren gemerkt dat een aantal ouders 
‘nogal soepel’ met deze wetgeving omgaat. Voor alle duidelijkheid hebben de directies een eensluidende 
tekst opgesteld, die in alle schoolgidsen wordt opgenomen. 
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Verlof onder lestijd 
Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via 
een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke 
regelingen (zie hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt. 
 

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien: 
• het in verband met de specifieke aard van het 

beroep van één van de ouders niet mogelijk is 
om binnen een van de schoolvakanties op 
vakantie te gaan, 

• het verlof minimaal twee maanden van tevoren 
wordt aangevraagd en 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd 
waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van 
de officiële vakanties mogelijk is  

• een verklaring van de accountant wordt over-
legd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders, fi-
nancieel niet mogelijk is binnen een van de 
schoolvakanties op vakantie te gaan 
 

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:  
• eenmaal per schooljaar worden verleend 
• niet langer duren dan 10 schooldagen 
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten 
het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.  
 

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij: 
• verhuisverlof 
• familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, overlijden 
• andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen 
 

Streng toezicht op de leerplicht 
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op 
te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd school-
verzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. 
De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. 
Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet. 
Bij frequent te laat komen en/of frequent ziekmelden is de school ook verplicht om contact op te nemen met 
de leerplichtambtenaar. 
 

10. Ziekmelding 
 

Uw kind moet op tijd op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt door-
geven, doe dit dan tussen 08.00 en 09.00 uur op telefoonnummer 024-3972412.  
Als wij niets hebben gehoord nemen wij in de loop van de ochtend contact met u op. 
Wanneer een kind niet is afgemeld of wanneer niet bekend is waarom het kind afwezig is, wordt dit be-
schouwd als ongeoorloofd schoolverzuim.  
 

Als uw kind tijdens school ziek wordt. 
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In dit geval proberen wij u te bereiken en vragen we u om uw kind op te halen. Wij geven de kinderen geen 
aspirine of andere medicijnen. Als uw kind bijvoorbeeld regelmatig last heeft van hoofdpijn en u accepteert, 
dat het met aspirine is te verhelpen, dan kunt u zelf iets meegeven. 

11. Verzekeringen 
 

Voor alle leerlingen, helpende ouders en leerkrachten is door het bestuur een ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school. De 
verzekering geldt ook wanneer in schoolverband activiteiten worden uitgevoerd zoals excursies, projecten en 
schoolreisjes. In dit verband vragen we nog even uw aandacht voor het volgende: 
• de verzekeringen moeten gezien worden als een aanvulling op de eigen voorzieningen, zoals de 

ziektekostenverzekering en de particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
• schade aan kleding valt niet onder de dekking van de schoolverzekering 
• in geval van schade, toegebracht aan eigendommen van school of anderen, wordt de WA-verzekering 

van de ouders van het betreffende kind aangesproken. 
• de school is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan fietsen, meegebrachte spullen en 

dergelijke (zie ook paragraaf 14.10). 
 

12. Voor- en naschoolse opvang 
 

Deze twee vormen van opvang van uw kind(eren) kunt u laten verzorgen door Kindercentrum Domino. 
Hiertoe hebben alle scholen in en om Groesbeek een uniforme samenwerkingsovereenkomst gesloten met dit 
kindercentrum. 
De voor- en naschoolse opvang is mogelijk in het Voorzieningenhart en wordt verzorgd door Domino.  
Voor informatie kunt u contact opnemen: telefoon 024-3976320 of E-mail info@kindercentrum-domino.nl. 
 

13. Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 
 

Op iedere school van onze Stichting ligt een klachtenregeling ter inzage. 
 

Klachten op schoolniveau 
Het is vanzelfsprekend dat men bij een probleem naar de betrokken leerkracht toegaat en dat probleem 
bespreekt. Meestal worden deze problemen in goed overleg opgelost. Men kan dan eigenlijk ook nog niet van 
een echte klacht spreken. 
Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer men het probleem om gegronde 
redenen niet met de leerkracht wil bespreken kan men het met de locatiedirecteur of directeur bespreken. 
Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school die op de hoogte 
is welke stappen u kunt nemen. Bijna alle problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit 
niet lukt kan men zich tot het College van Bestuur wenden.  
 

Klachten op bestuursniveau 
Het gebeurt niet vaak dat men er op schoolniveau niet uitkomt. Indien dit echter toch het geval is, bestaat er 
de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met 
het klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, 
bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de klacht betrokken directeur, behandelt de 
klacht. Nadat beide partijen gehoord en de dossiers bestudeerd zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk 
uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar: 
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Postbus 68, 6560 AB  Groesbeek 
Voor specifieke klachten (b.v. op seksueel gebied) kan men zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van 
de Stichting: mw. H. Douwes van de Arbo Unie, tel.: 06-52502465, e-mail: heddeke.douwes@arbounie.nl. 
 

De landelijke klachtencommissie 
Een laatste mogelijkheid, waar gelukkig weinig gebruik van wordt gemaakt, is de landelijke 
klachtencommissie. Men dient daar de klacht in wanneer men er met de school, het College van Bestuur of de 
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vertrouwenspersoon niet uitkomt. Men acht de klacht echter van zodanig belang dat men er uitspraak over 
wil.  
De Stichting heeft zich aangesloten bij de Landelijke Bezwaren-, Geschillen- en Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs. Het adres van deze commissie is: Klachtencommissie KBO, Postbus 82324, 2508 EH  
Den Haag, tel: 070–3925508 of 070-3457079. 

12.  Informatievoorziening en communicatie 
 

Onze school hecht grote waarde aan een goede informatie aan en communicatie met de ouders. We proberen 
dat op vele manieren te realiseren. Hierbij maken we gebruik van de volgende mogelijkheden: 
 

Informatie over uw kind 
• Rapporten: Het rapport: verschijnt twee keer per jaar, en wel in januari en juni. De kinderen van alle 

leerjaren krijgen het rapport mee naar huis. 
• driehoekgesprekken: Deze vinden drie keer per jaar plaats en wel in oktober, januari en  juni. In dit 

gesprek bespreken we de resultaten en het welbevinden van het kind op school. Bij het 1e gesprek in 
oktober schenken we vooral aandacht aan: hoe gaat het kind naar school, hoe komt het thuis, enz.De 
kinderen zijn hierbij aanwezig. 

• Inloopavond: Deze vinden twee keer per jaar samen met de kinderen plaats. Deze inloop is bestemd 
voor ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere belangstellenden. De kinderen vertellen dan trots 
over hun werk, de unit/groep en de school.  

• Meeloopochtend: Op de meeloopochtend krijgt u als ouder de gelegenheid de school in bedrijf te 
zien en te ervaren hoe het is om les te krijgen volgens Teamonderwijs Op Maat. U draait een deel van 
de ochtend mee in de unit van uw kind. U maakt kennis met de wijze waarop de kinderen instructie 
(uitleg) krijgen en hoe de kinderen dit ervaren. U ziet en ervaart hoe ze zelfstandig werken en op 
welke wijze ze daarbij geholpen kunnen worden. Deze meeloopochtenden plannen we wat verder in 
het schooljaar op het moment dat kinderen en unitmedewerkers gewend zijn.   

• Het persoonlijk contact: Er is gelegenheid om na schooltijd een gesprek met de unitmedewerker of 
de groepsleraar te hebben. We stellen het op prijs wanneer u vooraf eerst even een afspraak maakt, 
immers ook na de lestijden zijn de leerkrachten vaak in overleg.  

 

Informatie over schoolse zaken 
• Informatie-avond begin 

schooljaar: Op deze avond wordt 
in iedere unit/groep informatie 
gegeven over het 
onderwijsprogramma in de 
betreffende leerjaren. 

• Nieuwsbrief: Elke maand 
verschijnt de Nieuwsbrief met de 
laatste info, de nieuwtjes en de 
agenda voor de komende weken. 
Deze Nieuwsbrief wordt gebruikt 
voor nieuws uit de units/groepen 
en veelal mede door de kinderen 
zelf met stukjes gevuld. 

• Elke week verschijn er een digiduif 
van de week per Unit of leerjaar. 

• Overige informatie wordt gecommuniceerd via ons online communicatiesysteem Digiduif. 
• De schoolgids: In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op het onderwijs en de 

school. 
• Jaarplanning: Deze planning is een geactualiseerde bijlage van de schoolgids en wordt elk jaar aan 

het begin van het schooljaar uitgegeven. Hierin staat vooral  veel praktische informatie.  
• De website www.bs-opdeheuvel.nl. Hier vindt u onder andere schoolinformatie. 
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Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Alle ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind 
op school, gescheiden of niet. Wij doen dat in een gesprek waarop beide ouders uitgenodigd worden, immers 
het gaat om gelijkluidende informatie over een gezamenlijk belang, het kind. 
Sinds de wetswijziging van 1 januari 1998 zijn in principe beide ouders met het gezag over het kind belast en 
bespreken wij de vorderingen en ontwikkelingen dan ook alleen met de wettelijk verantwoordelijke ouders.  
Ook wanneer de rechter heeft bepaald dat het gezag aan één van de beide ouders wordt toegekend, hebben 
de beide ouders recht op informatie over de schoolse ontwikkelingen van het kind. 
We zijn niet bevoegd privacygevoelige gegevens met derden, zoals een nieuwe partner, te delen. Zeker in 
geval van een problematische scheiding luistert dit nauw. 
 

Bij gescheiden ouders gaan we ervan uit dat de rapportage en informatie onderling uitgewisseld wordt. Mocht 
dit niet zo zijn dan kunt u zich schriftelijk tot de directie wenden met het verzoek een kopie van het rapport 
en de schoolgids met jaarplanning op het gewenste tweede adres toegezonden te krijgen. Voor alle overige 
informatie verwijzen we naar de Nieuwsbrieven, die ook op de website zijn terug te vinden. 
 

Bij de informatieplicht aan ouders heeft de school volgens de wet ook een eigen verantwoordelijkheid: een 
school mag of moet het verschaffen van informatie weigeren, indien zwaarwegende belangen van het kind 
zich hiertegen verzetten.  
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13.  Goed om te weten 

1. Naar binnen gaan 
 

We hanteren een inloop vanaf 08.25 uur.   
De kinderen komen via de hoofdingang binnen. De kinderen van groep 3 t/m 5 nemen de linker trap. De 
kinderen van de bovenbouw Unit de rechtertrap. 
De fietsen worden aan de zijkant van het plein, op de gekleurde vakken gestald.  
We stimuleren de kinderen om zelf naar binnen te gaan en zelf de jas en de tas op te hangen. 
We vragen ouders om ’s ochtends niet de unitruimten binnen te komen. Zo heeft de leerkracht alle tijd en 
aandacht voor de kinderen en kunnen we om 08.30 uur rustig starten. Het is vanzelfspreken geen probleem 
om voor schooltijd even binnen te lopen voor een korte mededeling aan de leerkracht. 
Om 14.00 uur geeft de zoemer aan dat de lessen zijn beëindigd. De ouders wachten buiten even op hun 
kinderen. Op de speelplaats mag niet gefietst worden.  
 

2. Trakteren 
 

Als uw kind jarig is mag het vanzelfsprekend trakteren. Trakteren doen we in de eigen groep of mentorgroep, 
maar liever geen snoep. Er zijn veel andere mogelijkheden, zoals doosjes rozijnen, zoute koekjes, chips, 
kaas, worst en fruit. Kinderen hoeven geen aparte traktaties voor leerkrachten mee te brengen. 
 

3. Verjaardagen personeel 
 

De verjaardagen van de leerkracht of de unitmedewerkers 
worden per groep/unit gevierd. Hier wordt een leuke en 
gezellige dag van gemaakt.  Soms vieren meerdere 
leerkrachten/unitmedewerkers de verjaardag samen. Deze dag 
wordt dan ‘meesterlijke juffendag’ genoemd. U wordt hierover 
tijdig geïnformeerd.  
 

4. Controle op hoofdluis 
 

Elke maandag na een vakantie worden alle leerlingen 
gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt door een aantal ouders al 
jarenlang trouw gedaan en werkt zeer preventief. Als er 
hoofdluis wordt geconstateerd neemt de groepsleerkracht 
contact op  met de betreffende ouders. 
Na twee weken volgt dan een controle van de besmette 
leerling(en) en de hele groep waar deze kinderen inzitten. Sinds 
deze controle komt hoofdluis nog nauwelijks voor bij ons op 
school. 
Tevens zou het zeer prettig zijn als u rekening wilt houden met de 
controledagen en er voor zorgt dat de kinderen op deze dagen geen ingewikkelde kapsels dragen of gel in 
hun haren hebben. 
 

5. Onderzoeken Jeugdgezondheidsdienst  
 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen volgt alle 0- tot 19-jarigen in hun 
ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico’s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te 
stellen. 
De school verleent hieraan haar bijdrage, tenzij u bezwaar maakt aan deelname aan de onderzoeken. 
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Onderzoek in groep 2: De schoolarts of de doktersassistent nodigt u en uw vijfjarige kind uit voor een 
lichamelijk onderzoek. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de algemene ontwikkeling van uw kind. 
Onderzoek in groep 7: De sociaalverpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw kind. Uw 
kind wordt gemeten en gewogen, er wordt gekeken naar de houding en op verzoek wordt het horen en het 
zien getest. Er wordt ook gepraat over voeding, slapen, seksuele ontwikkeling, spelen en de sociale omgang. 
Logopedie: De logopedist onderzoekt uw vijfjarige kind op spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik, 
mondgewoonten en gehoor. De resultaten krijgt u thuis gestuurd. U kunt uitgenodigd worden voor een 
vervolgonderzoek.  
Controles: Het kan zijn dat uw kind nog eens gecontroleerd wordt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld en 
kunt desgewenst bij dit onderzoek aanwezig zijn. 
Onderzoek op verzoek: Als u het prettig vindt dat de schoolarts, verpleegkundige of logopediste tussendoor 
nog eens naar uw kind kijkt, dan kunt u voor een afspraak contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg. 
 

6. Schoolmaatschappelijk werk 
 

Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid dat u gebruik kunt maken van schoolmaatschappelijk werk. Het 
kan prettig zijn om naast de gesprekken met de mentor van uw kind gesprekken te hebben met de 
maatschappelijk werker. U kunt hierbij denken aan het krijgen van concrete opvoedingstips of ondersteuning 
in het omgaan met uw kind. Ervaring leert dat een aantal gesprekken met een onafhankelijk persoon  veel 
onzekerheid kan wegnemen.  
Wanneer je als ouder gebruik maakt van schoolmaatschappelijk werk wil dat niet zeggen dat je niet goed 
kunt opvoeden of iets dergelijks. Deze prettige vorm van maatschappelijk werk is veel meer een plek om even 
je verhaal kwijt te kunnen. Het kan lucht geven dat er even iemand met je ‘mee kijkt’.  
Wilt u gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk dan kunt u contact opnemen met de mentor/leraar van 
uw kind of met onze intern begeleider, Sascha Beisiegel. 
 

7. Sociaal Team 
In een Sociaal Team werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met de gemeen-
te. Zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, opbouwwerker en Wmo-consulent. Inwoners kun-
nen met vragen over allerlei onderwerpen bij een Sociaal Team terecht.  
Het Sociale Team is er voor alle bewoners van de gemeente Groesbeek. 
Voor vragen 
U kunt het Sociale Team vragen stellen over verschillende dingen. Bijvoorbeeld over hulp die u nodig heeft in 
uw eigen leven of dat van uw gezin. Het kan zijn dat u vragen heeft over zorg of ondersteuning. Misschien 
wilt u meer weten over school, de opvoeding van uw kinderen of het helpen van andere mensen. Stel gerust 
uw vraag. Het Sociale Team neemt de tijd en luistert naar u. 
Voor ideeën 
Heeft u een leuk idee voor de buurt waar u woont? Ook daarvoor kunt u bij het Sociale Team terecht. Bijvoor-
beeld als u samen met de buurt een gezellige inloopmiddag wilt organiseren in het buurtcentrum. Of mis-
schien heeft u juist een goed idee om uw plein een opknapbeurt te geven.  
 

8. Video- en foto-opnamen 
 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten maken we gebruik van video-opnamen. Dit doen we in het 
kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnamen betreffen praktijksituaties en zijn gericht 
op de leerkrachten. De video-opnamen worden met de leraar besproken en samen met de begeleider gaan ze 
na hoe een en ander in de klas verloopt en mogelijkerwijs kan worden verbeterd. Het spreekt vanzelf dat de 
beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het specifiek gaat om uw kind zal om uw instemming 
worden gevraagd. Na gebruik worden de opnamen gewist. 
Tijdens allerlei activiteiten met kinderen worden van tijd tot tijd foto’s gemaakt. Een aantal foto’s wordt op de 
website geplaatst. Als u niet wilt dat een foto met uw kind op de website komt, kunt u dat aangeven. 
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9. Sponsoring 
 

Gezien de huidige budgetten in het onderwijs staan wij positief tegenover sponsoring. Echter dit sponsoren is 
aan allerlei regels en afspraken gebonden. Voor de sponsoring van de scholen is het beleid van de Stichting 
Primair Onderwijs Groesbeek vastgelegd in het document ‘Beleid sponsoring 2009-2013’. Hierin staan alle 
rechten en plichten duidelijk omschreven. 
Het beleid is gebaseerd op het convenant sponsoring dat o.a. is afgesloten door het rijk, 
besturenorganisaties, onderwijsbonden, ouderorganisaties en werkgeversorganisaties. 
Het beleidsdocument is ter inzage op de scholen aanwezig. 
 

10.  Mobieltjes, enz. 
 

Het gebruik van mobieltjes is niet toegestaan. Heeft uw kind na schooltijd een gsm nodig (omdat het bijv 
ergens gaat spelen) bewaart de mentor van uw kind deze in een lade en krijgt uw kind de gsm om 14.00 uur 
weer mee.In Unit 4 zijn er zo nu en dan werkvormen waarbij de mobiele telefoons wel ingezet worden. In 
groep 8 begeleidt de leerkracht de kinderen in mediawijsheid. 
 

 
 
 
 
 
11. De gedragsregels op een rijtje 
 

We gaan op school uit van 3 kapstokregels: 
• Een regel over het respectvol om-

gaan met elkaar: 
“Voor groot en klein zullen we 
aardig zijn.” 

• Een regel voor het respectvol om-
gaan met materialen: 
“We zullen goed voor de spullen 
zorgen, dan zijn ze weer te ge-
bruiken, morgen.” 

• Een regel voor het bewegen bin-
nen en buiten de school: 
“De school is van binnen wandel-
gebied en buiten hoeft dat lekker 
niet!” 
 

Aan deze zogenaamde kapstokregels 
kan binnen iedere unit specifieke re-
gels worden toegevoegd. We streven 
ernaar deze specifieke regels met de 
kinderen samen op te stellen en zo 
positief mogelijk te formuleren. Zodat 
iedereen binnen de unit weet wat er 
van hem/haar verwacht wordt. 
 


