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HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

Algemeen
De A. Bosschool is gebouwd in 1953 en in 1976 uitgebreid met vier lokalen. In 2005 is het oudere
deel van de school gerenoveerd. De school is vernoemd naar A. Bos, hoofd der school, die veertig
jaar zijn beste krachten aan deze school en gemeenschap heeft gewijd.
De A. Bosschool ligt centraal binnen het dorp Wesepe, grenzend aan woonwijk, weiland en
doorgaande weg. Er is een groot schoolplein, dat gedeeltelijk ook openbaar speelterrein is.
Het schoolgebouw, schoolplein en de gymzaal worden regelmatig door verenigingen vanuit het dorp
gebruikt.
Schoolpopulatie
De A. Bosschool wordt bezocht door de meeste kinderen uit het dorp en naaste omgeving. De school
kent dan ook een groot voedingsgebied (Heeten, Broekland, Eikelhof, Schalkhaar). Voor sommige
kinderen betekent dit wat meer reistijd. Bij het vaststellen van schooltijden wordt hiermee rekening
gehouden. De school kent relatief weinig kinderen met een allochtone achtergrond of vanuit een
achterstandssituatie. De school ontvangt hiervoor dan ook geen extra formatie.
Openbare school
De A. Bosschool is een openbare school die bezocht wordt door vrijwel alle kinderen uit het dorp.
Wel bestaat de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstlessen in de vorm van GVO (godsdienstig
vormings- onderwijs). Deze lessen worden onder verantwoordelijkheid van de protestantse en
rooms-katholieke kerk gegeven. Relatief veel kinderen maken gebruik van deze mogelijkheid.
Gebouw
De school kent vier leslokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een ICT-ruimte en enkele
overlegruimten. Naast de school staat een gymzaal.

3

Schoolgrootte
De A. Bosschool wordt bezocht door ongeveer 100 leerlingen. Prognoses voor de komende vijf jaar
laten een lichte daling in het kinderaantal zien. De formatie wordt ingevuld door een directeur
onderwijsteam, een adjunct-directeur en 7 leerkrachten, waaronder twee internbegeleiders en een
vakleerkracht lichamelijke oefening.
Onderwijs
Binnen ons onderwijs proberen we uit te gaan van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Dit betekent dat we zoveel mogelijk met vaste groepen willen werken en dat verschillen tussen
kinderen een belangrijk uitgangspunt is binnen ons onderwijs. Vanuit een pedagogische benadering
van kinderen willen we zorgen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving.
Een versterkte zorgstructuur moet dit steeds meer mogelijk maken.
Contact tussen ouders en school
Op de A. Bosschool worden contacten met ouders belangrijk gevonden. Afstemming tussen ouders
en leerkrachten is belangrijk binnen de (leer)ontwikkeling van kinderen. Voor en na schooltijd
kunnen ouders gemakkelijk informeel contact zoeken met leerkrachten. Vier keer per jaar tijdens een
contact moment, worden ouders op de hoogte gebracht van de (leer)prestaties van hun kind(eren).
Brede School Ontwikkeling
Met ingang van het schooljaar 2010-2011 kenmerkt de A. Bosschool zich als ‘brede school’.
Dag opvang, voor- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal zijn voortaan gehuisvest binnen de
school. Zij hebben aan apart “afdeling” binnen ons schoolgebouw en maken gebruik van twee,
volledig aangepaste, lokalen.
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HOOFDSTUK 2

IDENTITEIT

APT
De A. Bosschool werkt samen binnen een onderwijsteam met 2 andere scholen; obs de Peperhof uit
Wijhe en obs Tellegen uit Wijhe. Samen heten wij APT. Wij dragen een gezamenlijke visie die
hieronder staat beschreven.
Vanuit boeiend onderwijs
De A Bosschool vindt het belangrijk om te werken aan de kennisontwikkeling van kinderen en aan
hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. Wij stellen daarbij hoge doelen om
kinderen zo voor te bereiden op de veranderingen in de maatschappij. Dat willen wij bereiken door
kinderen onder andere de volgende waarden mee te geven:
• te leren samenwerken
• creatief en kritisch te leren denken
• positieve en onderzoekende leerhouding te laten ontwikkelen en te houden
• hun talenten te ontwikkelen
• hun enthousiasme te stimuleren
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Wij evalueren ons onderwijs systematisch en gebruiken deze data om de kwaliteit van onze lessen
voortdurend te verbeteren.
„Samen leren jezelf zijn” vinden wij zo belangrijk dat wij dit zien als een opdracht van onze school.
Kinderen komen naar de A Bosschool omdat wij hen opleiden voor de 21e eeuw. Onze leerkrachten
blijven zich ontwikkelen om onze kinderen op te leiden voor de 21e Eeuw. In een veilige sfeer krijgen
de kinderen en leerkrachten de kans om zich op maat te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat we de
verschillen in kinderen erkennen en dat ze met plezier tot ontwikkeling komen. Door samen te
werken kunnen kinderen op verschillende manieren tot bloei komen; ze krijgen daarbij tijd,
aandacht, rust en harmonie om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Reflectie daarbij is erg
belangrijk. Onze ambitie is om hoge verwachtingen te hebben en uit te spreken.
Leerkrachten op de A Bosschool werken vanuit hun hart. Op onze school wordt structuur geboden en
tegelijkertijd ook flexibiliteit. Want:
„ samen sta ik sterker”
Vanuit meervoudige intelligentie en boeiend onderwijs weten wij dat elk kind een talent heeft en
een of meerdere slimheden bezit. Hierbij kennen we een volgende verdeling:
Zelfslim- woordslim- denkslim- beeldslim- lichaam slim- muziek slim- natuur slim en mensenslim.
Wij zijn voorstander van verrijken en verdiepen en niet van versnellen. Uitgaande van verrijken en
verdiepen proberen wij kinderen ook zover te krijgen dat zij talenten ontwikkelen die niet altijd
binnen hun “comfortzone” liggen. Bv. een goede rekenaar krijgt niet altijd alleen maar rekenwerk
aangeboden.
Wij proberen verrijkend aanbod vast onderdeel te laten zijn binnen ons reguliere aanbod. Dat
betekent dat wij in ieder geval de stof van rekenen, spelling en taal compacten met behulp van
compact programma’s. Aanvullend wordt verrijkingsmateriaal ingezet.
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Openbaar onderwijs
De A. Bosschool is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met
respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
Kenmerken van een openbare school en bovenstaande missie kunnen elkaar overlappen, in elkaars
verlengde liggen en elkaar versterken.
Belangrijke kenmerken van de A. Bosschool als openbare school:
• Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende
godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de openbare school de principiële
gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd.
• Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of
overtuiging.
• Godsdienst- en vormingsonderwijs: de openbare school moet gelegenheid geven voor het volgen
van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.
Scholen met een eigen verhaal
De openbare basisscholen van Raalte en Olst-Wijhe werken samen onder de naam De Mare, stichting
voor openbaar basisonderwijs Salland. De samenwerking biedt voordelen voor medewerkers en
ouders. Door de bundeling van krachten is de continuïteit van het openbaar onderwijs bijvoorbeeld
beter gegarandeerd. Meer schaalgrootte betekent ook verdere professionalisering,
kwaliteitsverbetering en verbreding van de horizon. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
gemeenschappelijke doelen te bereiken. Er wordt kennis gedeeld over zorgcoördinatie en schooloverstijgende talenten worden beter benut. De gezamenlijke uitstraling en profilering geeft
bovendien vertrouwen naar binnen en naar buiten toe. Ook wordt de organisatie achter de scholen
veel transparanter, waardoor ouders meteen zien welke waarden op de scholen worden gedeeld en
wat de gezamenlijke missie en ambitie is. De scholen van De Mare hebben uiteraard ieder een eigen
verhaal en identiteit, maar daarnaast maken ze samen onderdeel uit van een groter geheel,
een gezamenlijk boek dat we met elkaar schrijven.
De Mare hecht aan zelfstandigheid, aan het uitdragen van een zelfstandig karakter en een eigen
profiel. Onze scholen hebben een onderscheidende kijk op ontwikkeling van leerlingen en onze
medewerkers dragen uit waar we voor staan. De Mare hecht ook aan samenwerking. Leerlingen
leren hoe de wereld in elkaar zit door met elkaar samen te werken en samen te leven.
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Diezelfde waarden zie je terug in de manier waarop medewerkers, directies, bovenschools
management en bestuur met elkaar omgaan. De kernwaarden van waaruit wij wensen te handelen
zijn resultaatgerichtheid en de wil om te verbeteren, een transparante en open manier van
communiceren, betrouwbaarheid, teamgeest en ruimte voor onderlinge inspiratie.
In de naam De Mare laten we zien dat we graag in dialoog gaan met elkaar. De Mare betekent het
mondeling overgeleverde verhaal. Een bericht zoals dat vroeger werd overgebracht door een heraut
en zoals dat we dat nu doen in persoonlijke gesprekken. Natuurlijk worden er ook in de klas dagelijks
verhalen verteld, die leiden tot een leerzame dialoog. In ons logo herken je het opengeslagen boek.
Het figuurtje in de vorm van een M symboliseert de sprong van verleden naar toekomst en de manier
waarop we dit doen: positief en enthousiast. Ook de drie kleuren hebben een betekenis. Het blauw
staat voor betrouwbaarheid, het geel voor inspiratie en het rood voor dynamiek en daadkracht.
Het stafbureau van De Mare bestaat uit de medewerkers Marjan Broekstra, Regine Hüttner, Benny
Vis en Claudia Klomp. Directeur/bestuurder is Adrie Bolijn. Het stafbureau verleent ondersteuning op
het gebied van financiën, personeelsbeleid, Arbo-beleid, huisvesting en materiële zaken aan de elf
openbare basisscholen en het stichtingsbestuur. Het stafbureau wordt op haar beurt ondersteund
door het Onderwijsbureau Meppel (’t Ob).
Bestuur
Het bestuur van Stichting De Mare is eindverantwoordelijk voor de schoolorganisatie. Dit bestuur
heeft vele zaken gemandateerd aan de directeur/ bestuurder. Namen en adressen van het bestuur
en de algemeen directeur/bestuurder kunt u vinden in de jaarkalender.
Directeur/ bestuurder
Nu de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur is vastgesteld is dhr. Adrie Bolijn directeur/ bestuurder
van Stichting de Mare.
Managementoverleg
De directeuren onderwijsteam van stichting De Mare hebben maandelijks gezamenlijk overleg samen
met de directeur/ bestuurder. Vanuit werkgroepen en gedeelde verantwoordelijkheid wordt beleid
ontwikkeld en nieuwe ontwikkelingen besproken.
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HOOFDSTUK 3

OUDERS

Wet op de privacy
Wanneer u geen toestemming geeft om film- en fotomateriaal van uw kind(eren) t.b.v. onze website
en facebook te gebruiken, verzoeken wij u dit aan het begin van het schooljaar, schriftelijk bij directie
aan te geven. Hiervoor zult u aan het begin van een schooljaar een brief voor ontvangen. Voor
nieuwe leerlingen geven ouders toestemming middels het inschrijfformulier.
Het belang van de betrokkenheid van ouders
Leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen op onze
school. Ieder heeft daar zijn eigen taak in. Zonder de hulp van ouders zou de school niet goed kunnen
functioneren. De school heeft de taak om naar de ouders toe een stuk informatie te geven over het
onderwijs. De ouders hebben de taak om zoveel mogelijk dit proces te ondersteunen.
Schoolgids
De school is verplicht tot het uitgeven van een schoolgids. Elk jaar krijgen de ouders aan het begin
van het nieuwe schooljaar een actuele schoolgids, wij plaatsen deze op de site alwaar ouders deze
kunnen downloaden. Het is de bedoeling dat de schoolgids veel informatie over de school bevat en
een goed beeld geeft van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, de organisatie en de gang van
zaken op school.
De procedure rond de schoolgids.
• De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld.
• De inhoud van de schoolgids wordt voor het einde van het schooljaar aangepast door de
directeur.
• De inhoud van de schoolgids wordt vervolgens door het team en de MR vastgesteld.
• Na aanpassing wordt de definitieve inhoud vastgesteld door het team en de MR.
• Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe schoolgids geplaatst op de site.
Aanpassingen en veranderingen worden via de site gecommuniceerd.
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Info Nieuwsbrief
Eens per maand verschijnt er een nieuwsbrief voor de ouders. Hierin worden alle voor de ouders
belangrijke zaken vermeld. Hierbij bundelen we berichten van de A. Bosschool en de
samenwerkingspartners binnen de brede school. Het maandnieuws wordt per mail verspreid en
verschijnt elke eerste week van de nieuwe maand.
Informatieavonden
De leerkrachten geven aan het begin van het schooljaar een informatieavond, waarin zij uiteenzetten
hoe hun werkwijze is en wat er in een bepaalde groep aan de orde komt. Deze avond wordt
gekoppeld aan de zakelijke ouderavond van de OV.
Oudergesprekken
De school houdt jaarlijks 4 oudergesprekken. Deze bestaan uit 1 kennismakingsgesprek,
1 voortgangsgesprek en 2 rapportgesprekken.
De data van deze gesprekken kunt u vinden op de jaarkalender of via onze website. Tevens wordt u
via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven wanneer
het u niet uitkomt.
We stellen het zeer op prijs dat bij gescheiden ouders u gelijktijdig op gesprek komt.
Informatieborden
In de centrale hal hangt een prikbord waarop informatie gegeven wordt over allerlei schoolse zaken.
Verder verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde website.
Ouderactiviteiten
Op allerlei manieren wordt er op school door de ouders geholpen. Hierbij valt te denken aan: hulp bij
technisch lezen, vieringen, handvaardigheid, ruilen van bibliotheekboeken bij de kleuters, onderhoud
van het schoolplein, schoolfeesten, sportdagen, schoolreisjes, begeleiding excursies en het vervoer
van leerlingen. Ouderactiviteiten worden gecoördineerd door leerkrachten, klassenouders of de
oudervereniging. Voor het begin van elk schooljaar ontvangt u een aanmeldingsformulier voor
ouderhulp.
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Klassenouders
Op de A. Bosschool werken we met “klassenouders”. Elk schooljaar wordt per groep een ouder
gevraagd om de leerkrachten te ondersteunen bij allerlei organisatorische zaken. Hierbij valt te
denken aan: vervoer voor excursies regelen, attenties kopen, ouders regelen voor schoonmaken,
organisatie verjaardagviering leerkracht e.d. Tijdens de informatieavond van een jaargroep wordt
bepaald welke ouders de taak van klassenouder gaat invullen. Vooraf kunnen ouders ook zelf
aangeven of zij deze taak zouden willen vervullen.
Gesprekken voortgezet onderwijs
In groep acht moeten ouders en kinderen zich richten op de schoolkeuze voor het Voortgezet
onderwijs. Hierbij wordt de volgende procedure gehanteerd:
• Tijdens de informatieavond van groep acht wordt informatie gegeven over het voortgezet
onderwijs.
• Ouders en kinderen bezoeken de open dagen en informatiebijeenkomsten van de scholen
voor voortgezet onderwijs. (december/januari/februari).
• Er wordt een advies gegeven aan de kinderen van groep 8 (januari/ februari) en aangemeld
bij de VO school waarvoor gekozen is (voor 1 maart).
• De leerkracht van groep acht vult onderwijskundige rapporten in, laat ouders deze
ondertekenen en stuurt deze samen met de aanmeldingsformulieren naar de school voor
Voortgezet Onderwijs. Indien gewenst ontvangen ouders een kopie van het onderwijskundig
rapport.
• De toelatingscommissie van een school voor voortgezet onderwijs bepaalt of het kind wordt
toegelaten (in de gekozen stroming) (mei/juni).
• De kinderen van groep acht maken de Cito-eindtoets in april.
• De uitkomst van de eindtoets wordt meegegeven voor ouders en indien wenselijk, in een
persoonlijk gesprek nog besproken.
• Enkele scholen organiseren voor de zomervakantie nog een introductiedag.
De kinderen krijgen verlof om deze dag bij te wonen.
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Voortgangsgesprekken zorgkinderen
Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Sommige kinderen hebben moeite om mee te komen met de
leerstof, andere kinderen hebben juist behoefte aan extra werk en meer uitdaging. Soms is het dan
ook noodzakelijk om met een kind een afwijkend (hulp)programma te volgen. De opzet en inhoud
van deze ‘eigen leerroutes’ worden met ouders besproken. In principe neemt de groepsleerkracht
deze gesprekken voor zijn of haar rekening. In sommige gevallen zal ook de internbegeleider of
directeur onderwijsteam bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Informele contacten en afspraken
Bij problemen of vragen kunt u voor of na schooltijd binnenkomen om met de leerkracht van uw
kind, internbegeleider of locatie- coördinator een afspraak te maken. Voor schooltijd hebben wij de
mogelijkheid een afspraak te maken.
PARRO
Daarnaast wordt er door de leerkracht en directie gecommuniceerd via een speciale schoolapp ‘PARRO’. Deze App is gekoppeld aan ons leerling administratie systeem en voldoet tevens aan de
Wet bescherming van persoonsgegevens en is daarmee AVG-proof. Alleen ouders of verzorgers van
de op school ingeschreven kinderen kunnen informatie ontvangen of zenden via de App, u kunt
daarbij denken aan gebeurtenissen in de klas, maar ook aan het inplannen van oudergesprekken. De
leerkrachten beheren de App en voor het werkwijze of activering ervan kunt u hen benaderen.
Excursies
Vanuit de lessen wereldoriëntatie vinden er in alle groepen regelmatig excursies plaats. Hierbij valt te
denken aan excursies naar de boerderij, de bakker, de bibliotheek en naar culturele voorstellingen.
Deze excursies kunnen variëren en vallen binnen de verantwoordelijkheid van de school.
Ouders worden regelmatig gevraagd om deze excursies te begeleiden.
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HOOFDSTUK 4

TEAM

De samenstelling van het team
• Directeur onderwijsteam (Jantien Blankhorst-Hartkamp)
De directeur onderwijsteam is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs op school.
Belangrijke kerntaken hierbij zijn onderwijskundig beleid en personeelsbeleid.
• Adjunct directeur onderwijsteam (Wouter de Waal)
Tijdens afwezigheid van de directeur worden de taken waargenomen door de adjunct directeur. De
management ondersteuner en de schooldirecteur overleggen regelmatig over de
schoolontwikkelingen en de lopende zaken.
• Internbegeleider (Marije Röthengatter; onderbouw en Karin Rondhuis; bovenbouw)
De A. Bosschool kent een internbegeleider. Deze leerkracht coördineert –tijdens ambulante tijd - het
onderhouden en de ontwikkeling van de zorgstructuur. Binnen de zorgstructuur wordt getracht om
kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen te helpen en te begeleiden. Overleg over
zorgkinderen met leerkrachten, ouders en externe contactpersonen wordt in principe op dinsdag
ingepland.
Karin Rondhuis is tevens aanspreekpunt als locatie-coördinator.
• ICT-coördinatie
Ook op de A. Bosschool werken kinderen met de computer. Het onderhoud aan alle computers is
veel werk. Dit onderhoud is dan ook uitbesteed aan een extern bedrijf. De coördinatie van ICT
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(onderwijskundige keuzen en contactpersoon onderhoud) wordt uitgevoerd door een teamlid met
deze specifieke taak. Tevens onderhoudt hij/ zij de website.
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs (Saron Debets)
Aan de school is ook een vakleerkracht lichamelijke oefening verbonden. Hij geeft op vrijdag les aan
de groepen drie tot en met acht.
• Groepsleerkrachten (Nicole Gerrits, Natasja Zeën, Karin Oosterholt, Marjanne Klomp,
Hilde Zuurveen, Imre Boersma, Martine Aaftink)
Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor ‘professioneel’ onderwijs aan kinderen. Naast het
feitelijke onderwijs aan kinderen besteedt een leerkracht ook tijd aan voor- en nawerk,
deskundigheidsbevordering, team- en bouwoverleg en overige taken. Leerkrachten kunnen
doorgroeien naar ‘excellente’ leerkracht. Een excellente leerkracht wordt breder ingezet dan alleen
groepstaken. Hierbij valt te denken aan coachen en begeleiden van collega’s, het uitwerken van
schoolbeleid en leidinggeven aan verander- en verbetertrajecten.
Wijze van vervanging
Bij ziekte, studieverlof, scholing of andere vormen van verlof worden de leerkrachten vrijwel altijd
vervangen door invallers. Hiervoor is een vervangingspool opgezet. Met steun van het
Vervangingsfonds zijn in deze pool enkele leerkrachten aangesteld om als invalkracht op te treden.
Omdat het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs soms een
probleem is, heeft ons bestuur een protocol opgesteld om lesuitval zoveel mogelijk tegen te gaan.
Maatregelen preventie schoolverzuim
Om lesuitval zoveel mogelijk tegen te gaan is er een “Protocol Vervanging Bij Ziekte” opgesteld.
1.
Bij een ziektemelding moet men eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging
noodzakelijk is.
2.
Vervolgens wordt er via een centraal bureau vervanging aangevraagd.
3.
Indien er geen invaller voorhanden is wordt er geprobeerd dit met het personeel op te
vangen.
• verschuiving: bv. intern wisselen van groepen;
• verschuiving: uren lichamelijke oefening of godsdienstlessen verschuiven;
• indien een LIO-er aanwezig: de vrij geroosterde leerkracht inzetten.
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•

4.
•
•
•
•
•
5.

ruilen: werktijdcompensatie van leerkrachten, taakrealisatie of interne
begeleidingsuren ruilen
• verdelen: de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag en alleen
als het redelijkerwijs gesproken mogelijk is.)
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende
groep thuis laten met daarbij de volgende afspraken:
in principe niet de eerste dag
alleen in het uiterste geval toe over gaan
ouders schriftelijk op de hoogte stellen
instellen van een telefoonboom per groep om in geval van nood de ouders snel
te kunnen informeren
voor leerlingen, die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen.
De directeur onderwijsteam, de adjunct-directeur de IB-ers en de ICT-er dienen in
principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn tijdens hun taakuren, tenzij er
verschuiving van die tijd mogelijk is en de geplande werkzaamheden die verschuiving
toestaan.

Regels in geval van schoolverzuim
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het vijf
jaar is geworden. Uw kind moet dan verplicht naar school.
Indien een kind wegens ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken, dan moet dit zo
spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk worden doorgeven aan de school. Is een leerling zonder
geldige reden afwezig dan is er sprake van schoolverzuim. Dit schoolverzuim moet door de directeur
onderwijsteam gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Olst-Wijhe. De school
volgt hierbij de richtlijnen genoemd in het “Uitvoeringsplan Schoolverzuim & Leerplicht” van de
gemeente Olst-Wijhe.
De begeleiding en inzet van stagiaires
Elk jaar wordt de school bezocht door stagiaires. Ze hebben een duidelijk omschreven taak en
worden door de groepsleerkrachten begeleid. Soms kan het voorkomen dat een stagiaire een
individuele leerroute van zorgkinderen gaat begeleiden. Voorafgaand aan het traject wordt dit met
ouders echter nadrukkelijk besproken. Als stageschool werken we met name samen met Saxion in
Deventer (Pabo) en Landstede in Raalte (opleiding klassenassistenten). De namen en inzet van
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nieuwe stagiaires proberen we steeds in de Info te vermelden. Onze stagiaires worden begeleid door
Martine Aaftink, zij is opleider in de school en werkzaam binnen ons APT onderwijsteam.
Scholing van leraren
Leerkrachten moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.
Hiervoor volgen ze cursussen van allerlei aard. De scholing geschiedt door individuele leerkrachten,
gedeelten van het team en door het gehele (APT) team. Nascholing wordt jaarlijks beschreven en
verantwoord in het jaarplan, dat op school ter inzage ligt. Meestal worden de cursussen na schooltijd
bezocht. Soms is dit niet het geval. Er wordt dan voor vervanging gezorgd.
Taakbeleid
Naast lesgevende taken heeft een leerkracht nog andere taken. Hierbij valt te denken aan het
bijwonen van vergaderingen, IB-overleg, ouderavonden e.d. Genoemde taken zijn beschreven binnen
het taakbeleid. Voor elke leerkracht worden de taken binnen een normjaartaak berekend.
De normjaartaken van de leerkrachten worden binnen het jaarplan opgenomen en zijn op school in
te zien.
Personeelsbeleid
In het kader van IPB (Integraal Personeels Beleid) wordt getracht om het welzijn en de
professionaliteit van leerkrachten te verbeteren. Hierbij worden o.a. de volgende instrumenten
ingezet:
• klassenbezoeken
• functioneringsgesprekken
• beoordelingsgesprekken
• collegiale consultatie
• voortgangsgesprekken
• kwaliteitszorg
• persoonlijke ontwikkelingsplannen
• reflectie op team functioneren
Voor dit beleid is een gesprekkencyclus ontworpen, waarin volgens vaste routines, bezoeken en
gesprekken plaatsvinden met alle leerkrachten.
Binnen de Wet Beroepen In het Onderwijs zijn de competenties van leerkrachten vastgelegd.
Deze competenties komen bij het toepassen van bovenstaande instrumenten nadrukkelijk aan bod.
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HOOFDSTUK 5

ZORGSTRUCTUUR

Zorg binnen de klassenorganisatie
Binnen de klas wordt zoveel mogelijk op het niveau van de kinderen gewerkt. De onderwijsbehoeften
van kinderen clusteren wij zoveel mogelijk in 3 niveaus en deze worden vastgelegd in een zogeheten
groepsplan. Dit betekent ook dat kinderen soms individueel of in kleinere groepjes extra instructie
krijgen aan een instructietafel. Binnen de gebruikte methodes en materialen zijn er momenten
waarop de leerstof wordt 'gecheckt’. Op basis van het resultaat van deze methodetoetsen wordt er
extra instructie gegeven of wordt het aanbod verder aangepast. Ook kan er op basis van de toets
gegevens reden zijn om extra stof aan te bieden om zo een stuk verdieping te verkrijgen.
In de onderbouw worden kinderen regelmatig geobserveerd. Omschreven ontwikkelingslijnen
vormen de basis van deze observaties. Deze observaties worden vastgelegd binnen de klassenmap.
Enkele voorbeelden van ontwikkelingslijnen van kleuters zijn vormen en kleuren, oriëntatie in tijd en
ruimte, motorische vaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. Naar aanleiding van
leerresultaten en van observaties kan het aanbod van onderwijsleersituaties of materialen worden
aangepast.
Niveaus van instructie en verwerking
Bij onze instructies werken wij volgens het IGDI model. Dit is een model voor een directe instructie
waarbij alle kinderen eerst een gezamenlijke instructie krijgen met eenzelfde doel.
Vervolgens worden onderwerpen begeleid ingeoefend en daarna gaan kinderen zelf aan het werk.
De leerkracht ruimt dan tijd in om de verlengde instructie te geven.
Tijdens instructies onderscheiden we een drietal niveaus: kinderen die met weinig instructie
zelfstandig aan de slag kunnen, kinderen die aan een normale instructie voldoende hebben en
kinderen die met een verlengde instructie het nog eens of op een andere manier uitgelegd moeten
krijgen.
Het niveau van de instructie heeft ook gevolgen voor de wijze van verwerking. De verwerkingen
worden dan ook aangepast aan het instructieniveau.
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Methodeonafhankelijke toetsen
Enkele malen per jaar worden er in alle groepen methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn
toetsen die niet bij een specifieke methode horen. Ze geven meer informatie over de algemene
vaardigheid van dit kind ten opzichte van het vakgebied.
Methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen o.a. voor rekenen, spelling, technisch en
begrijpend lezen. Jaarlijks worden deze toetsen in een Toets kalender ingepland door de intern
begeleider. Naar aanleiding van deze toetsen kan het niveau van het kind beter worden ingeschat,
ook wordt er met behulp van een foutenanalyse mogelijke hiaten in de leerstof gesignaleerd en
verholpen. Genoemde toetsen worden tijdens het overleg met de internbegeleider nader
geanalyseerd. De resultaten van de methodeonafhankelijke toetsen worden geadministreerd binnen
het leerlingvolgsysteem.
Interne begeleiding
Binnen het team is een van de leerkrachten belast met de taak van internbegeleider. Dit is een
leerkracht die zich door scholing verder heeft verdiept in leer- en ontwikkelingsproblemen.
De internbegeleider heeft regelmatig formeel overleg met de afzonderlijke leerkrachten.
Tijdens deze overlegmomenten worden alle kinderen doorgesproken. 'Opvallende' kinderen worden
specifieker besproken. Over de benadering van deze kinderen worden schriftelijk afspraken gemaakt,
die na een periode van ongeveer zes weken worden geëvalueerd.
Orthotheek
De A. Bosschool beschikt over een orthotheek. Een orthotheek is een kast met hulpmaterialen voor
kinderen die extra begeleiding of instructie nodig hebben. Tevens bevat de orthotheek veel
achtergrondinformatie over leerstoornissen. Deze orthotheek wordt jaarlijks geactualiseerd en
uitgebreid.
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Op school wordt er door kinderen dagelijks gewerkt. Dat werken volgt vaak na een instructie, waarna
het kind een opdracht krijgt. Tijdens dat werken observeert de leerkracht de kinderen en biedt waar
nodig hulp. Na het beëindigen van de opdracht wordt het werk nagekeken en beoordeeld en
eventueel voorzien van een beoordeling. Om zicht te houden op de ontwikkeling van kinderen,
worden er toetsen afgenomen. Ook observeren wij kinderen en gaan met ze in gesprek.
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De resultaten van deze toetsen, observaties en gesprekken worden genoteerd binnen een
geautomatiseerd schoolinformatiesysteem. Dit systeem heet Parnassys.
Naast cognitieve ontwikkeling proberen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen en in
kaart te brengen, mede met behulp van de kanjertraining en SCOL (=observatie instrument).
Leerlingvolgsysteem
Van elk kind worden gegevens genoteerd in Parnassys, een digitaal administratiesysteem.
Hierin staan behaalde normeringen, toets-uitslagen en observatiegegevens. Ook noteert de
leerkracht hierin de vorderingen van de hele groep. Tevens worden toets resultaten digitaal
verwerkt. Deze werkwijze noemen we ook wel een leerlingvolgsysteem. Van kinderen die veel extra
hulp en begeleiding nodig hebben, wordt door de internbegeleider een apart leerlingendossier
aangelegd.
Parnassys
Observaties en administratie van kinderen worden door de groepsleerkracht verwerkt in een digitaal
volgsysteem. Dit systeem, Parnassys, kan gemakkelijk overzichten genereren, die gebruikt kunnen
worden bij om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Tevens wordt door dit systeem de
leerling administratie gewaarborgd.
Cito LOVS
De toets gegevens van de cito toetsen worden na elke toets door de leerkracht in Cito LOVS
ingevoerd. Dit systeem helpt om overzichten te genereren die wij gebruiken voor het maken van
analyses op individueel-, groeps- en schoolniveau. Deze toets-analyses worden besproken met de
directeur en de leerkracht trekt hieruit conclusies voor een vervolgaanbod.
IB-gesprekken
De groepsleerkrachten spreken ten minste twee keer per jaar met de internbegeleider de
ontwikkelingen van kinderen door op basis van klassenadministratie en observaties. Bij opvallende
kinderen wordt onderstaand stappenplan gevolgd:
niveau 1: extra zorg door extra oefening of instructie binnen de gebruikte methoden of materialen.
niveau 2: extra zorg door wijzigingen binnen leerstofaanbod of organisatie.
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niveau 3: extra zorg na (deel)onderzoek door internbegeleider of medewerker begeleidingsdienst en
het gericht werken met handelingsplannen.
niveau 4: aanmelding onderzoek bij het Zorgplatform. In overleg met een extern deskundige (intaker)
worden onderzoeksvragen en –methode bepaald.
niveau 5: voorbereiding plaatsing speciaal onderwijs.
Ouders van kinderen die werken in niveau 1 en 2 worden hierover geïnformeerd door de
groepsleerkracht.
Bij het voornemen om over te gaan naar niveau 3 of 4 neemt de leerkracht of internbegeleider
hierover contact op met de ouders. De resultaten en voorgenomen aanpak op dit niveau worden met
de ouders besproken door groepsleerkracht, internbegeleider en ouders.
Leerling-besprekingen
Op gezette tijden worden zorgleerlingen van de school besproken door het gehele team. Er wordt
dan door de groepsleerkrachten en de internbegeleider besproken wat vervolgstappen kunnen zijn
bij specifieke zorgkinderen. Vaak wordt dan in overleg met de IB-er en de betreffende
groepsleerkracht een plan opgezet. Na enige tijd wordt dan gekeken of de gestelde doelen worden
gehaald. Zo niet dan wordt het plan bijgesteld. Bij leerlingen met veel problemen wordt het
Zorgplatform ingeschakeld voor deskundig advies.
Leerling consultatie
Ook is er aan school een orthopedagoog verbonden. Tenminste drie keer per jaar komt zij op school
om leerlingen met zorg te bespreken en de leerkrachten verder te helpen. De internbegeleider is ook
altijd bij deze overleggen aanwezig.
Rapport
Het rapport bestaat uit beoordelingen voor alle vakgebieden (inclusief deelgebieden) en de sociaalemotionele ontwikkeling. Hierbij hanteren we vanaf groep 3 cijfers in combinatie met
beoordelingsschalen. Voorin het rapport kunt u een uitgebreide toelichting op het rapport lezen.
Handelingsplannen
Soms laat gericht onderzoek zien waar hiaten of problemen zitten. Door gericht te oefenen kunnen
problemen dan verminderen of worden opgelost.
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Gerichte oefeningen worden dan ‘meetbaar’ beschreven in een handelingsplan. Dit plan wordt met
internbegeleider en ouders - tenminste eens per zes weken - besproken en geëvalueerd. Wij
proberen zoveel mogelijk aanbod te ondervangen in ons groepsplan.
Het aanmelden en plaatsen van kinderen met specifieke behoeften
Onze school staat open voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. De zorg die wij als school
kunnen bieden moet voldoende antwoord geven op de hulpvraag van deze leerlingen, want het
uitgangspunt is, dat de leerling erbij gebaat is onze school te bezoeken. Om te beoordelen of wij de
noodzakelijke zorg kunnen bieden werken wij sinds de invoering van passend onderwijs, met een
SOP, een school-ondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven wat wij kinderen kunnen bieden.
Onze mogelijkheden, maar ook onze grenzen van zorg zijn hierin opgenomen.
Jeugdgezondheidszorg
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u
kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
doktersassistenten denken graag met u mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau.
In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of
komen we op school om voorlichting te geven.
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail.
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is; Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt
eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind
samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze
jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is; Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en
meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in
en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding.
We nemen hierover contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit; We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over
een gezonde leefstijl.
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal
‘Mijn Kinddossier’.
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Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze
professionals. Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Tussendoor een vraag? Als
ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of
loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. Contact
afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) E-mail
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl Website www.ggdijsselland.nl
Logopedie
De logopedie op school streeft er naar spraak-, taal-, en stemstoornissen in een vroeg stadium te
signaleren en te begeleiden. De prioriteit is hierdoor komen te liggen bij de kinderen in de
kleuterbouw van de school. Alle kleuters worden globaal onderzocht. Bij bijzonderheden ontvangt u
hierover bericht en krijgt u zo nodig advies om behandeling door een particuliere logopedist(e) te
laten plaatsvinden. Met ingang van het schooljaar 2012- 2013 worden de kinderen door de
schoollogopedist gescreend. Indien behandeling noodzakelijk blijkt wordt er verwezen naar
particuliere logopedie. De schoollogopedist behandelt kinderen niet meer. Wij kennen inmiddels een
goede samenwerking met logopediepraktijk Raalte. Deze logopedisten behandelen ook kinderen bij
ons op school.
Huiswerk
In de lagere groepen kan het voorkomen dat een kind wel eens wat huiswerk mee krijgt, omdat het
kind op een of andere manier een achterstand in leerstof is ontstaan (o.a. door ziekte). Dit gebeurt
dan altijd in overleg met de ouders. Vanaf groep vier gebeurt dit iets regelmatiger, zoals b.v. bij het
inoefenen van tafels of het oefenen van dicteewoordjes. Groep 3 t/m 8 krijgt wekelijks
dicteewoorden mee, groep 4/5 tafels, groep 5 t/m 8 topografie en Engels en Topondernemers en
groep 7/8 krijgt wekelijks huiswerk mee. Vanaf groep 5 zal dit via een maandrooster worden
meegegeven.
Video
Om leerkrachten- en leerlinggedrag te kunnen analyseren en te verbeteren worden er heel soms
video-opnamen in een groep gemaakt. Na gebruik worden de banden volgens de wetgeving op de
privacygegevens bewaard of vernietigd. Ouders van kinderen die worden gefilmd worden van te
voren ingelicht door de groepsleerkracht of de internbegeleider. Video Interactie Begeleiding kan ook
bij stagiaires als middel worden ingezet.
22

Passend Onderwijs in Salland
Inleiding
Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind een
goede onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning
in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.
Er wordt hierbij gewerkt vanuit een kader, waarbinnen de leraar, IB-er, ouders/verzorgers, kind en
externe partners constructief samenwerken.
Alle scholen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe maken deel uit van het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs 23-05 Primair Onderwijs. Naast dit samenwerkingsverband zijn er nog 74 andere
verbanden binnen het primair onderwijs in Nederland.
Binnen het grote SWV Passend Onderwijs 23-05 PO is afgesproken om het arrangeren en toedelen
van extra ondersteuning zoveel mogelijk in de 6 deelregio’s (4 in Zwolle, 1 in Kampen en 1 in Salland)
te laten plaatsvinden.
In dit deel wordt beschreven hoe dit binnen de Sallandse deelregio vorm en inhoud krijgt.
Doel en werkwijze Sallandse deelregio
De missie van de Sallandse deelregio, binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2305, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er onderwijs in Salland” en luidt als
volgt:
Binnen de Sallandse deelregio werken leerkrachten, ib-ers, directeuren, bestuurders en vele andere
professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale opdracht:
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die
hij/zij nodig heeft om, thuisnabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.”
Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar zoekt om zich verder te versterken
samenwerking met andere partners binnen en buiten de Sallandse deelregio.
Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is dat we accepteren dat leerlingen verschillen.
De leerling staat centraal binnen ons onderwijs. De onderwijsbehoeften van de leerling vormen het
startpunt voor het handelen van leraar. Door handelingsgericht te werken worden
onderwijsbehoeften en het handelen van de leraar op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk
de stem van de leerling en de ouders/verzorgers gehoord.
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De leraar is hierbij de belangrijkste schakel. Deze gaat uit van de mogelijkheden van de leerling.
Ondersteuning is vooral gericht op het dagelijks handelen van de leraar en het primaire proces. Door
zo te kijken en te werken worden ook de mogelijkheden en grenzen van Passend Onderwijs duidelijk.
De Sallandse deelregio kan hierop anticiperen door bijv. gerichte ondersteuning te bieden of passende
professionalisering aan te bieden.
Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere basisschool. Met
uitzondering van die leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
Voor deze leerlingen biedt het speciaal (basis) onderwijs een passende plek.
Uit het school-ondersteuningsprofiel (SOP) van de school blijkt waar de mogelijkheden en grenzen
v.w.b. de ondersteuning binnen de school liggen.
Wanneer de vraag m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school
overstijgt kan er een beroep worden gedaan op het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland
(EPOS). Het EPOS organiseert via de “Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de toedeling van
‘zware’ ondersteuningsarrangementen. Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen
die intensief en langdurend of structureel zijn. Bij deze arrangementen wordt er gewerkt vanuit een
“ontwikkelingsperspectief” waarin wordt verantwoord op welk niveau de leerling zal uitkomen.
De CAT werkt volgens de principes van handelingsgericht werken, waarbij het accent ligt op het
komen tot passende arrangementen. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de
handelingsverlegenheid van de school worden door de CAT besproken, gewogen en afgezet tegen
het school-ondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Het EPOS organiseert vervolgens
begeleiding en ondersteuning, in de vorm van een arrangement binnen of voor de school. Hierbij
wordt beschikbare expertise (o.a. team Jonge Kind, collegiale consulenten en Ambulant Begeleiders)
ingezet.
Wanneer duidelijk wordt dat een leerling beter op zijn plek is binnen het speciaal (basis) onderwijs
verzoekt de CAT het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 23-05 een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs af te geven.
De toedeling van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen gaat rechtstreeks via het EPOS.
Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen die licht curatief en/of van korte duur zijn.
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Binnen de Sallandse deelregio wordt gewerkt met transparante procedures en vanuit een heldere
communicatie. De lijnen zijn kort en er is zo weinig mogelijk bureaucratie.
Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de scholen hoe ouders/verzorgers betrokken
worden bij het vinden van de juiste ondersteuning van hun kind. Iedere school heeft een eigen
schoolondersteuningsteam (SOT). Bij de bespreking over hun kind worden ouders/verzorgers als
gesprekspartner betrokken.
Het vaststellen van het gewenste arrangement en de uitvoering ervan vindt zo veel mogelijk op
schoolniveau plaats, in constructieve samenwerking met ouders/verzorgers, orthopedagoog en
betrokken ketenpartners: één kind, één plan.
Het “groeidocument arrangeren” is tijdens dit proces het centrale document. Bij de bespreking
binnen het schoolondersteuningsteam vormt dit groeidocument de gespreksleidraad.
Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig.
Wat te doen vanaf augustus 2014?
Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool?
> De school of ouders/verzorgers constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
> De school organiseert overleg met het schoolondersteuningsteam. Ouders/verzorgers worden
hierbij uitgenodigd en denken mee over mogelijkheden. Ook zijn zo nodig andere relevante
betrokkenen uitgenodigd.
> De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
> Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders/verzorgers naar een andere geschikte school.
> Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school een bespreking aan binnen de CAT.
Ouders/verzorgers kunnen overigens ook zelf een overleg bij het EPOS of de CAT aanvragen.
> Uit dit overleg binnen de CAT volgt een besluit over de toedeling van een arrangement of een
advies v.w.b. de toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool.
Vaak een speciale (basis) school.
> Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders/verzorgers zo nodig bij de keuze van en
kennismaking op de andere school.
Als u uw kind voor het eerst aanmeldt
25

•
•
•
•

Schriftelijk (bij voorkeur op het laatst 10 weken voor de zomervakantie = 6 weken ivm ondersteuningsaanbod + evt . 4 weken uitstel)
vanaf 1 jaar en voordat het kind 4 jaar wordt
aanmelding van jonger kind → kind wordt op wachtlijst geplaatst (als voorlopige aanmelding)
aanmelden op meerdere scholen (binnen en buiten swv) mag. Op ieder aanmeldformulier moeten ouders de school van 1e voorkeur
aangeven.

•
•
•
•
•

respecteren de ouders de grondslag van de school?
hebben de ouders naar waarheid alle informatie gegeven?
is er aanvullende informatie nodig?
is er plaats op de school?
is er op 1 augustus sprake van een tijdelijke plaatsing? (dat is sowieso van toepassing als het toelatingsbesluit nog niet op deze datum is
genomen - dan is het zelfs een verplichte (tijdelijke) plaatsing)

•
•
•
•
•

ouders de door school gevraagde aanvullende informatie weigeren te geven
ouders de grondslag van de school niet respecteren
er geen plaats is op de school en er plaatsingsbeleid is geformuleerd
er niet sprake is van extra ondersteuning
er alleen sprake is van een taalachterstand

•
•
•
•

na maximaal 6 weken een ondersteuningsaanbod
evt. gemotiveerd verlengd met 4 weken uitstel
het aanbod is op de eigen school of een andere (speciale) school (kan ook buiten het SWV zijn)
gemotiveerd besluit van afwijzing op basis van SOP in combinatie met kind- , gezins-, omgevings- en schoolfactoren.

Aanmelding ouders

Toetsingscriteria bij
toelating door school:

De zorgplicht is niet van
toepassing als:

Beslissing toelating

• er is bij deze stap trajectplicht en geen toelatingsplicht voor school van aanmelding.

•
•
•
Bij beslissing toelating ook •
kijken naar:

Defintief besluit toelating

Ouders gaan niet akkoord
met besluit toelating

expertise binnen de school
afspraken met andere besturen binnen samenwerkingsverband: zie ondersteuningsplan
wet gelijke behandeling: zijn er aanpassingen mogelijk en haalbaar bij handicap of chronische ziekte?
in z'n algemeenheid geldt altijd het principe van redelijkheid en billikheid.

• de leerling wordt geplaatst op de school van aanmelding
• de leerling wordt gemotiiveerd doorverwezen naar een andere school binnen of buiten het swv. Dit moet in overleg met de ouders. En de
school moet weten dat de leerling op de andere school welkom is.
• als er sprake is van verwijzing naar SBO of SO moet de school voor de toelaatbaarheidsverklaring zorg dragen
• besluit binnen 6 of evt. 10 weken.

• ouder kunnen naar onderwijsconsulent - geschillencomm. passend onderwijs - comm. gelijke behandeling - de rechter
• ouders houden hun kind thuis → de ambtenaar leerplicht dient dan op te treden (absoluut verzuim)
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*

Ook de A Bosschool heeft een SOP (schoolondersteuningsprofiel). Wanneer u deze wilt inzien
kunt u dat even komen vragen bij de Intern Begeleider.
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HOOFDSTUK 6

SCHOOLORGANISATIE

De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De eerste opvang van een nieuwe leerling van een andere school wordt geregeld door de directeur
onderwijsteam of adjunct-directeur. Deze maakt met de ouders en het kind een rondgang door de
school. Vaak komt een nieuwe leerling in overleg een dagje meedraaien.
De instroom van nieuwe vierjarige kleuters wordt geregeld door de leerkrachten uit de onderbouw.
De plaatsing van een kind op school
In de maand februari kunnen de ouders van de leerlingen voor het nieuwe schooljaar hun kinderen
komen aanmelden op school. De betreffende ouders ontvangen hierover een bericht van de
leerplichtambtenaar.
Zodra de leerlingen vier jaar worden, kunnen ze toegelaten worden tot groep één van de
(basis)school. Van tevoren wordt er door de leerkrachten met de ouders een afspraak gemaakt om
het aangemelde kind zes keer (gedurende drie weken) mee te laten draaien in één van de
kleutergroepen.
De oudervereniging
De oudervereniging komt voort uit de ouderraad. De “Oudervereniging A. Bosschool te Wesepe” is
een vereniging met notarieel vastgelegde statuten en is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. In de statuten staat aangegeven dat ouders automatisch lid zijn van de
oudervereniging. Mocht u daar om welke reden dan ook geen prijs op stellen dan kunt u dat kenbaar
maken bij één van de bestuursleden.
De taak van de oudervereniging is:
• Het bevorderen van het contact tussen ouders en school.
• Het vergroten van de belangstelling van ouders en school.
• Het beheren van het schoolfonds.
• Het organiseren van diverse activiteiten.
• Het organiseren van het overblijven.
• Het naar buiten behartigen van schoolbelangen.
Wanneer het bestuur van de oudervereniging vergadert, is als regel steeds een vertegenwoordiger
van het team aanwezig.
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Ouderavond
Eén keer per jaar houdt de oudervereniging een zakelijke ouderavond. Dit is tevens de statutair
verplichte jaarvergadering. Hiervoor ontvangen alle ouders een uitnodiging. Op deze avond wordt
o.a. de gang van zaken op school besproken en worden eventueel (nieuwe) bestuursleden gekozen
en voorgesteld.
Ouderbijdragen
Op de A. Bosschool is door de oudervereniging een schoolfonds ingesteld. De verantwoording voor
dit fonds berust bij de oudervereniging. De gelden van dit fonds worden geïnd en beheerd door de
oudervereniging. De ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt op de jaarlijkse ouderavond door de
aanwezige ouders vastgesteld en bedraagt momenteel € 23,50 per leerling.
Het schoolfonds is bestemd voor:
• de activiteiten: o.a. kerstviering, Sinterklaas, Paasontbijt, carnaval, kerstmusical, kleuterfeest
• ouderavonden
• verzekeringen.
Het is van belang dat de ouderbijdrage door iedereen wordt betaald. Na de ouderavond krijgt u het
verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Het nummer van de bankrekening van de
oudervereniging is: NL37RABO031.49.19.783
De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Wettelijk mag het niet betalen van de
ouderbijdrage nooit weigering of schorsing van kinderen tot gevolg hebben. In specifieke gevallen
kunnen kinderen - na toestemming van de schooldirecteur - worden uitgesloten van activiteiten die
worden gefinancierd vanuit ouderbijdragen.
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Handboek oudervereniging
Taken, verantwoordelijkheden, procedures en activiteiten van het bestuur van de oudervereniging
staan in het ‘handboek’ van de oudervereniging. De adressen van de bestuursleden van de
oudervereniging vindt u in de jaarkalender.
Medezeggenschapsraad
Op de A. Bosschool kennen we een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie teamleden en drie
ouders. Leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen. De medezeggenschapsraad denkt
mee in te ontwikkelen beleid op schoolniveau. De medezeggenschapsraad kent het recht van advies
en het recht van instemmen. De medezeggenschapsraad vergadert eens per zes weken.
De vergaderdata staan in de jaarkalender. In principe zijn de vergaderingen van de
medezeggenschapsraad openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders. De notulen van de MR vindt
u op de website.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR is een boven-schools orgaan van alle scholen van St. De Mare. Binnen de GMR wordt de
A. Bosschool vertegenwoordigd door twee leden. Een ouder en een personeelslid. Binnen de GMR
wordt vooral gesproken over boven-schools beleid.
Eten en drinken.
Voor de ochtendpauze mogen de leerlingen drinken en/of eten meenemen. Bv. melk, ranja, fruit enz.
(N.B. Het is handig als de naam van uw kind op de drinkbeker staat.) Wij verwachten dat kinderen op
maandag, dinsdag en donderdag fruit meenemen voor in de kleine pauze! Wij adviseren dit voor de
andere twee dagen ook te doen. Het is voor de kleuters gemakkelijk wanneer het fruit geschild,
gepeld of gedeeld in een bakje meegegeven wordt naar school. Vriendelijk verzoek om niet te veel
eten en drinken mee te geven!
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Schoolregels
Voor een goede gang van zaken hanteren we op school de volgende regels:
•
Op het plein lopen wij met de fiets aan de hand.
•
Als we op school komen zetten we onze fietsen in het fietsenhok.
•
De fietsen met dikke banden zetten we in het voorste gedeelte.
•
Voor schooltijd blijven de kinderen op het plein.
•
In de gangen, in de gemeenschapsruimte en in de lokalen wandelen wij.
•
In de pauzes spelen we op het speelplein of in de zandbak.
•
In het fietsenhok staan alleen fietsen.
•
Bij het spelen op het speelplein houden we rekening met elkaar.
•
Tijdens de pauze(s) verlaten we alleen met toestemming het schoolplein.
•
Na het gebruik laten we het lokaal netjes opgeruimd achter.
•
Bij het uitgaan van de school lopen we met de fiets aan de hand.
•
Kinderen die zonder begeleiding zijn, verlaten met de fiets het schoolplein alleen via de
hoofdingang (dus bij het grote hek).
Voor de pauzes zijn de volgende aanvullende regels vastgesteld:
1. De leerkrachten die pleindienst hebben zorgen dat ze op tijd op het plein aanwezig zijn.
2. Bij aanvang van de pleindienst controleert de pleindienst of de toegangshekken van het
schoolplein gesloten zijn. Tijdens de pleindienst ziet de pleindienst er op toe dat de toegangshekken
gesloten blijven.
3. De leerkracht verplaatst zich regelmatig over het plein om overzicht te houden op alle spelende
kinderen.
4. De pleindienst zorgt dat materialen die niet geschikt zijn om mee te spelen (stenen, ander afval) zo
veel mogelijk worden verwijderd.
5. Kinderen met kleine verwondingen worden door de pleindienst overgedragen aan een andere
leerkracht. De pleindienst zelf blijft op het plein.
6. De pleindienst zorgt dat de pauze tijdig wordt beëindigd en dat er wordt gebeld.
7. De pleindienst gaat pas zelf naar binnen als alle kinderen van het plein zijn verdwenen.
8. De pleindienst is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van de gebruikte spelmaterialen.
9. Stagiaires mogen niet worden ingezet ter vervanging van pleindienst. Stagiaires mogen nooit
alleen met kinderen op het plein blijven.
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10. Leerkrachten en overblijfkrachten spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en gemaakte
afspraken.
11. De blauwe doelen voor de school worden gebruikt als doel bij spellen.
12. De tafeltennistafel gebruiken wij om te tafeltennissen..
13. De glijbaan is om te glijden.
14. Achter het fietsenhok blijven de kinderen voor de belijning.
15. "Lijfelijke" spelletjes die pijn kunnen doen zijn verboden.
16. Het schoonblazen en vegen van de speelplaats wordt ingepland na festiviteiten of gebeurtenissen
die het plein kunnen vervuilen. (vuurwerk met jaarwisseling, langere vakantie, fancy fair e.d.)
17. Binnen het team coördineert een teamlid de controle van de speelplaats en de contacten met de
gemeente over onderhoud en veiligheid. (aanvullen zandbak, bestrating e.d.)
18. Langs de heg is een hekwerk geplaatst, alle kinderen blijven op het plein en mogen alleen door
de heg met toestemming van een leerkracht.
Gymnastieklessen
De lessen lichamelijke oefening worden gegeven door een vakleerkracht en groepsleerkracht.
•
Het rooster voor de gymlessen vindt u in de jaarkalender.
•
Het dragen van gymschoenen is verplicht i.v.m. voetwratten. De gymkleding bestaat verder uit
een gymbroek met een T-shirt (of voor de meisjes een turnpakje). De gymspullen worden
bewaard in een gymzak die op school blijft.
•
Zet op de gymzak de naam van uw kind a.u.b.
•
Als kinderen zelf hun veters kunnen strikken en gemakkelijke kleding dragen (en dus zich snel
kunnen omkleden) bevordert dit de voortgang van de gymles.
•
Laat uw kind de gymkleren regelmatig mee naar huis nemen om die te laten wassen!
Godsdienstlessen/HVO
Op onze school worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 in de gelegenheid gesteld drie kwartier per
week godsdienstlessen of HVO lessen te volgen. Dit is echter niet verplicht. Aan- en afmelding voor
de deelname aan de lessen kan alleen schriftelijk tijdens de jaarlijkse inventarisatie.
Het huidige godsdienstonderwijs wordt onder verantwoording van de Nederlandse Hervormde Kerk
te Wesepe en de Rooms Katholieke Kerk van de omringende parochies gegeven. De uitvoering van
de godsdienstlessen ligt bij een specifieke leerkracht, die betaald wordt vanuit landelijke subsidie.
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Bij het verzorgen van de godsdienstles wordt er geen onderscheid gemaakt tussen katholieke of
protestants-christelijke kinderen. Voor informatie over de inhoud van de lessen kunt U terecht bij de
godsdienstleerkracht. De schoolorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen
godsdienst. De naam en adresgegevens van de godsdienstleerkracht kunt u vinden in de
jaarkalender. Ouders die voor hun kind een andere vorm van godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk onderwijs wensen, kunnen hiervoor contact opnemen met de schoolleiding.
Voor HVO geldt in de groepen 3, 4, 5 en 6 de aandacht vooral ligt op 'ik en de ander'.
Daarbij horen basisvaardigheden zoals luisteren naar een ander, iemand uitlaten praten en je mening
durven geven. Onder het thema ik en de ander vallen onderwerpen als vriendschap, familie, ruzie,
pesten en gepest worden en omgaan met elkaar in de klas, op school, op straat en thuis. Bij die
onderwerpen horen morele dilemma's om de kinderen aan het denken te zetten wat zij zelf zullen
doen in een situatie. Leren kiezen en argumenten geven voor die keus is een hoofddoel van HVO.
Immers door afgewogen keuzes te kunnen maken, met respect voor de ander, maken je tot wie je
bent en wie je wil zijn.
In de groepen 7 en 8 hebben we wat de onderwerpen betreft meer passend bij het thema 'jij en de
wereld'. Volgend schooljaar zullen dat onderwerpen zijn over arm en rijk, vooroordelen en
discriminatie, geloof, macht en onmacht. Verder sluit de les vooral aan bij wat er in de wereld
gebeurd en behandelen we de morele dilemma's die daar bij horen. Ook hier kunnen we door te
discussiëren en te argumenteren leren van elkaar om zo een mening te vormen. Wat voor mens wil
jij zijn? Wat vind jij goed of slecht? Mag je vooroordelen hebben? Wat doe je als iemand arm is?
Moet je helpen? Door middel van spel, toneelstukjes, verwerkingsopdrachten komen we tot een
mening. Iedere mening telt en mag er zijn, zolang we maar respect hebben voor elkaar.
Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen,
kan deze “besmetting” gemakkelijk overgebracht worden. De school is zo’n plaats. Wij zijn van
mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid dragen voor bestrijding van
hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen,
waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders hun kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te
behandelen.
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Om het hoofdluisprobleem op school systematisch aan te pakken, is een ouderwerkgroep ingesteld.
Deze werkgroep heeft als taak op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren
op hoofdluis. De coördinatoren nemen bij constatering van hoofdluis meteen contact op met de
ouders van het betreffende kind. In goed overleg worden vervolgstappen met de ouders
afgesproken. Tevens wordt de werkgroep extra ingeschakeld in periodes dat de hoofdluis weer
actief is. In de Info kunt u lezen wanneer de controles weer plaats vinden.
Tevens staan de controles ingepland in de jaarkalender. De ouders die in de werkgroep zitten, krijgen
ondersteuning van de GGD. Wanneer U naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, kunt U
contact opnemen met Karin Rondhuis.
Halen en brengen van de kinderen
’s Ochtends is het “spitsuur” in de gang bij de kleutergroep. Om de binnenkomst geordend en prettig
voor de kinderen te laten verlopen, gelden hiervoor de volgende regels.
• Ouders mogen vanaf 08.20 uur of 12.55 uur hun kinderen naar binnen brengen.
De leerkracht(en) zijn om 08.20 uur of 12.55 uur aanwezig in de klas. De jas wordt opgehangen, de
tas wordt weggezet en de kleuters gaan de klas in. Aan hun groepstafel ligt een werkje klaar
waarmee zij kunnen starten.
• We vragen ouders bij voorkeur schriftelijk mededelingen te doen over bezoek aan artsen, het
eerder ophalen van kinderen of andere praktische zaken. Dit kan ook op het centrale bord in de
gemeenschapsruimte. Wij moedigen de zelfstandigheid van kinderen erg aan en laten dit ook
graag terugkomen bij het beginnen van de dag. Daarom willen wij ouders van groep 2 kinderen
vanaf de kerstvakantie vragen afscheid te nemen van hun kind op de gang.
• Wanneer de kinderen gehaald worden, wachten de ouders bij het hek, zodat de leerkrachten een
beter overzicht hebben welke kinderen er wel of niet afgehaald worden.
Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van meegebrachte
voorwerpen.
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Schooltijden

Maandagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdag
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

Groep 1 t/m 4
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.15 uur
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.15 uur
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur

De pauze is ‘s morgens van 10.15 - 10.30 uur voor alle groepen.
Overblijven
Vanaf schooljaar 2019-2020 is Obs A. Bosschool overgegaan op een continurooster. Dat betekent dat
de kinderen vooraf aan hun lunchpauze kort samen eten met de leerkracht en daarna buiten
spelen onder toezicht van een leerkracht. Het team stemt deze organisatie samen onderling af, zodat
zij ook toe komen aan een kwartier pauze. Bij de organisatie hiervan worden enkele vrijwillige
hulpouders gebruikt, zij werken samen met en ook onder de verantwoordelijkheid van de
leerkrachten.
Contact over verzuim/ ziekte
Vanaf een kwartier voor het begin van de lessen is er altijd een van de groepsleerkrachten op school
aanwezig voor opvang van kinderen met problemen, aannemen van telefoontjes, mededelingen van
ouders e.d. Wanneer Uw kind ziek is, en daardoor de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit
voor de aanvang van de lessen aan ons mee te delen. U kunt dit tussen 08.15 uur en 08.30 uur
telefonisch aan ons doorgeven. Bij afwezigheid zonder bekende reden, neemt de groepsleerkracht
contact op met de ouders.
Vakantierooster
Het vakantierooster en de studiedagen kunt u elders in deze schoolgids en op onze website vinden.
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Verlofregeling
Buiten de reguliere vakanties heeft een leerling in principe geen recht op vakantieverlof. De directeur
van de school mag slechts één maal per schooljaar vakantieverlof verlenen. Dit verlof geldt
uitsluitend voor kinderen van wie de ouder(s) genoodzaakt zijn buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Vakantieverlof (dus ook vervroegde vakantie) mag alleen worden gegeven als het
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om buiten de
schoolvakantie om op vakantie te gaan en tevens een werkgeversverklaring wordt overlegd.
Vakantieverlof mag slechts één maal per schooljaar verleend worden en mag niet langer duren dan
tien schooldagen.
Als deze ouders meer dan tien vakantiedagen willen opnemen, dan moeten zij dit aanvragen bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente Olst-Wijhe. Een verzoek om vakantieverlof moet altijd twee
maanden van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de directeur van de school (en voor meer dan
10 dagen bij de leerplichtambtenaar.) De ouders krijgen over de beslissing van hun verzoek
schriftelijk bericht.
De directeur mag voor bepaalde familieomstandigheden of andere gewichtige omstandigheden extra
verlof verlenen. Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Dit verlof
mag voor maximaal tien schooldagen per jaar worden verleend.
Op onze website kunt u een formulier downloaden voor de aanvraag van verlof. Dit formulier dient –
zo mogelijk – een week voor ingang van het verlof te worden ingediend bij
de schooldirecteur. Verleend verlof wordt altijd schriftelijk bevestigd door de directeur
onderwijsteam. Niet bevestigd verlof wordt altijd als ongeoorloofd verzuim geregistreerd en
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Voor verlofaanvraag kan het formulier in de jaarkalender
worden gebruikt.
Vrijstelling deelname activiteiten
Er kunnen omstandigheden zijn dat een leerling niet aan een activiteit kan of mag meedoen. Volgens
wettelijke voorschriften moet de school beleid maken op welke gronden zij aan een leerling
vrijstelling verleent aan deelname van een activiteit en eventueel welke vervangende activiteit een
leerling dan wordt aangeboden.
Voor een aantal activiteiten is vanuit de praktijk al voor een pragmatische aanpak gekozen.
Het betreft de volgende situatie:
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1. Als een leerling niet aan de lessen bewegingsonderwijs mag of kan meedoen, dan gaat deze
leerling óf met de groep mee naar het gymlokaal, óf krijgt voor hem passende lesstof mee bij een
andere groepsleerkracht.
2. Leerlingen die geen godsdienstlessen volgen, blijven onder toezicht bij de eigen groepsleerkracht
en krijgen een aangepast onderwijsaanbod.
3. Voor leerlingen, die om godsdienstige redenen niet aan een activiteit mogen meedoen, moet
door de ouders verlof aangevraagd worden bij de directeur onderwijsteam.
Arbobeleid
Ook op de A. Bosschool moet worden gewerkt aan Arbobeleid. Boven-schools besteedt een
werkgroep hier aandacht aan.
•
De A. Bosschool kent meerdere Bedrijfshulpverleners (BHV) Deze bedrijfshulpverleners
scholen zich jaarlijks bij in levensreddende handelingen en ontruiming bij brand.
•
De school heeft een ontruimingsplan. Dit plan wordt tweemaal per jaar geoefend. De geplande
data staan vermeld in de jaarkalender.
•
Op basis van een inventarisatie van de Arbo-inspectie is er een actueel planningsdocument,
waarin werkzaamheden worden beschreven die de veiligheid op school verder kunnen
verbeteren.
•
Er is een – deels boven-schools – beleidsplan. Dit plan geeft richting aan toekomstige
activiteiten in het kader van Arbobeleid.
Speelleerplaats Wesepe
Brede school concept op de A. Bosschool, genaamd speelleerplaats Wesepe
Sinds april 2009 werken wij als basisschool samen met Stichting Peuterspeelzalen Olst- Wijhe en
kinderopvangorganisatie KOOS uit Raalte. Deze samenwerking biedt een geïntegreerd aanbod van
peuterspeelzaalwerk, onderwijs en kinderopvang.
Wij bieden verlengde dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is er opvang voor een hele dag of een dagdeel. Eén dagdeel is van 07.15 uur
tot 13.00 uur (tussen 12.30 uur en 13.00 uur ophalen) of van 13.00 uur (tussen 12.30 uur en 13.00
uur brengen) tot 18.00 uur. Ook wordt er deze dagen voor- en buitenschoolse opvang geboden.
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Voorschoolse opvang is vanaf 07.15 uur tot school begint (08.25 uur) en buitenschoolse opvang is
vanaf 14.30 uur tot 18.00 uur.
Op deze dagen wordt tevens peuterspeelzaalwerk aangeboden van 08. 45 uur tot 11.30 uur. Wij
bieden drie mogelijkheden:
1) u kiest alleen voor peuterspeelzaal voor minimaal 2 dagdelen. Informatie en opgeven kan via
de website www.kinderopvangkoos.nl
2) u maakt gebruik van verlengde dagopvang. Informatie en opgeven kan dan via de website
www.kinderopvangkoos.nl . Ook hiervoor geldt een minimum afname van tenminste twee
dagdelen.
3) U kiest voor voor- en/ of buitenschoolse opvang. Ook hiervoor geldt informatie en opgeven
via de website www.kinderopvangkoos.nl.
ð u kunt in aanmerking komen voor vergoeding kinderopvang, kijkt u hiervoor ook op de
website van KOOS in Raalte of de site van de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u op de
dag(en) dat uw kind de opvang bezoekt u beiden als ouders werkt.
De dagopvang, peuterspeelzaal en voor- en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest in het
schoolgebouw van de A. Bosschool aan de Scholtensweg in Wesepe. Willemien Middeldorp en
Polcia zijn vaste leidsters.
Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Wouter de Waal (adjunctdirecteur), werkzaam op de A. Bosschool.
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HOOFDSTUK 7

SCHOOLBELEID

Schorsing en verwijdering
Ten aanzien van schorsing en verwijdering van leerlingen zijn er op bestuursniveau geen specifieke
beleidsafspraken gemaakt. Vooralsnog wordt uitgegaan van de wettelijke kaders.
Sponsoring
Op de A. Bosschool is sponsoring momenteel niet van toepassing. Hoewel sponsoring nog niet
voorkomt op onze school zijn wij ook van mening, dat hierover afspraken moeten worden gemaakt.
De overeenkomst tussen de staatssecretaris en de besturenorganisaties wordt als uitgangspunt
genomen. De GMR heeft met deze regeling ingestemd. De drie belangrijkste uitgangspunten uit deze
overeenkomst zijn:
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en
het fatsoen.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden,
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het
onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag dan ook niet afhankelijk zijn van
sponsormiddelen.
Privacy
Op het gebied van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn op de A. Bosschool nog
geen specifieke beleidsafspraken gemaakt. Wel worden alle leerling-gegevens van onze kinderen
bewaard in een leerlingendossier. Deze leerlingendossiers worden i.v.m. privacy bewaard in een
afgesloten kast en zijn slechts toegankelijk voor direct betrokkenen. De inloggegevens voor het
leerlingvolgsysteem en het computernetwerk zijn persoonsgebonden en niet beschikbaar voor
derden.
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Klachten
Wanneer ouders het niet eens zijn met de werkwijze van een groepsleerkracht, verwachten we van
u, dat u dan contact opneemt met betreffende leerkracht om uw probleem te bespreken. Heeft u
het gevoel niet serieus genomen te worden, of blijven de problemen bestaan, dan kunt u contact
opnemen met de directeur en met haar uw klachten bespreken. Zijn het problemen van algemene
aard, dan kunt u ook rechtstreeks met de directeur onderwijsteam contact opnemen.
Klachtenregeling:
Interne vertrouwenspersoon:
Mevr. Nicole Gerrits
n.gerrits@de-mare.org
TEL:
0570- 531610
Externe Vertrouwenspersoon:
Met ingang van 01 mei 2015 zijn er drie vertrouwenspersonen op bestuursniveau. Op de scholen
zijn er contactpersonen. De klachtenregeling is aanwezig op het bestuurskantoor.
contactgegevens zijn:
Ø Trudy van Loon
Raalte 0572 355317 veldhuisvanloon@kpnmail.nl
Ø Wim Jansen
Heino 0572 392423 jansenwg@gmail.com
Ø Henk Borkent.
Raalte 0572 354324 henk.borkent@versatel.nl
Stichting de Mare is aangesloten bij de
Ø Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508AD Utrecht
030 2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
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Inspectie van het onderwijs:
Bij de inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer
zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik
•

lichamelijk geweld

•

grove pesterijen

•

extremisme en radicalisering

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur
ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
Ø Meldpunt vertrouwensinspecteurs:

TEL 0900- 1113111 (tijdens kantooruren bereikbaar)

Landelijke klachtenregeling
Volgens de regeling is het mogelijk voor ouders en leerlingen klachten in te dienen over gedragingen
en beslissingen of het nalaten ervan van het bevoegd gezag (schoolbestuur) en het personeel.
Deze klachtenregeling is van toepassing als u niet ergens anders met uw klachten terecht kan. U gaat
allereerst met uw klachten naar de schoolleiding. Wanneer uw klachten niet op een juiste wijze
worden afgehandeld kunt u naar het bestuur van Stichting de Mare. Als u ook daar uw klachten niet
kwijt kan kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.
Adresgegevens vindt u hieronder:
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Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl
Samenwerkingsverband 2305, deelregio Salland
Wettelijk is elke school verplicht om binnen een samenwerkingsverband met andere scholen samen
te werken. Gezamenlijk wordt getracht het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs terug te
dringen en de kwaliteit van zorgbeleid te verhogen. Ook hier proberen scholen van elkaars
deskundigheid gebruik te maken. De openbare scholen uit Olst-Wijhe participeren in het
samenwerkingsverband Salland (Raalte).
EPOS Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (voorheen Weer Samen Naar School):
Monumentstraat 55 a, Raalte
Postbus 66, 8100 AB Raalte
tel.: 0572 – 360372
dhr. Jan Scholten is directeur.
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HOOFDSTUK 8

JAARKALENDER

Jaarkalender
Jaarlijks verschijnt aan het begin van het schooljaar een jaarkalender met veel praktische informatie.
Deze jaarkalender moet als bijlage van de schoolgids worden gezien. In dit hoofdstuk vullen we de
jaarkalender nog aan met de beschrijving van enkele jaarlijks terugkerende activiteiten.
Verjaardagen
Als een kind jarig is, mag het trakteren. Vooral in de onderbouw gaat de verjaardag gepaard met een
aantal vaste gebruiken. De ouders van de jarige (groep 1 en 2) zijn hierbij welkom! De jarige mag
met een vriendje of vriendinnetje de klassen rond om het overige personeel te trakteren. Na een
geboorte van een broertje of zusje mogen kinderen ook trakteren.
Als schoolorganisatie vinden we gezonde voeding een belangrijk opvoedkundig thema. Het trakteren
op minder gezond voedsel kunnen we niet geheel verbieden. Wel willen wij een dringend beroep
doen op uw verantwoordelijkheid als ouder en u willen vragen om te kiezen voor een 'gezondere'
traktatie.
Kinderpostzegels/Jantje Beton
Er zijn nogal wat instanties die bij de school aankloppen om medewerking te vragen voor
liefdadigheidsacties. Onze school doet mee aan de jaarlijkse kinderpostzegelactie en aan het
verkopen van loten van Jantje Beton . Alleen de kinderen van groep zeven en acht worden gevraagd
om mee te helpen bij de jaarlijkse actie.
Sportdag
Voor de groepen 7 en 8 worden er elk jaar een sportdag in Olst georganiseerd, waarbij de kinderen
verschillende sporten beoefenen. Deze sportdag vindt plaats in de laatste maanden van het
schooljaar.
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Schoolreisjes
Onze schoolreisjes voor alle groepen worden gehouden in de laatste maand(en) van het schooljaar.
De kosten die deze reizen met zich meebrengen, zijn grotendeels voor rekening van de ouders.
Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. De bijdragen voor de schoolreizen
worden geïnd door de oudervereniging. Elk jaar sluit groep acht het schooljaar af met een
schoolkamp.
Verjaardagen leerkrachten
Eens per jaar worden de verjaardagen van alle leerkrachten tijdens een feestelijke dag gevierd.
De datum van dit feest kunt u in de jaarkalender vinden. Ongeveer een week voor de festiviteit
ontvangt u informatie over de organisatie van het feest.
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HOOFDSTUK 9

LEERINHOUDEN

Kleuterbouw
• Schatkist
In de kleuterbouw bieden we doorgaande leerlijnen en tussendoelen aan volgens de methode
Schatkist. Binnen het thematisch werken worden de leerlijnen planmatig aangeboden.
• Ontwikkeling van kleuters
In de basisschool krijgt een kind de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen en proberen
we rekening te houden met zijn belangstelling. Geleidelijk aan gaat het spelen over in leren.
Wanneer het kind belangstelling heeft voor taal en rekenen zal de leerkracht het kind hierin
stimuleren.
Met de oudste kleuters wordt zoveel mogelijk gewerkt aan voorwaarden waaraan het kind moet
voldoen om te gaan rekenen, schrijven enz. Natuurlijk moet het kind in zijn ontwikkeling hieraan ook
toe zijn. Enkele van die voorwaarden zijn:
q voldoende taakbesef ( het kind moet eenvoudige opdrachtjes zelfstandig kunnen uitvoeren)
q redelijk lange spanningsboog ( het kind moet een redelijk lange tijd aan dezelfde opdracht
kunnen werken)
q voldoende visuele discriminatie (komt neer op het kunnen onderscheiden en kunnen herkennen
van verschillende (letter-) tekens
q voldoende auditieve discriminatie (komt neer op het kunnen herkennen en onderscheiden van
verschillende klanken)
q voldoende ruimtelijk inzicht (het kunnen onderscheiden van vormen)
q voldoende ontwikkelde motoriek (spierbeheersing, nodig om te leren schrijven)
De vijfjarige leerplicht houdt beslist niet in dat een kind gaat rekenen, schrijven, lezen enz.
De nadruk ligt in de eerste jaren op het spelen en spelend leren. Als Uw kind daaraan toe is zal het
spelen geleidelijk overgaan in leren. Uw kind krijgt de gelegenheid zelf aan te geven waaraan het toe
is en wordt daarbij door de leerkracht in de goede richting gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van bibliotheekboeken en boekenpret (uitleensysteem begeleid door ouders).
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Basisvaardigheden groep 3 t/m 8
ICT/Snappet
We werken met vaste computers en tablets. De I-pads worden ingezet voor de groepen 1 t/m 4 en
de tablets die we voor Snappet gebruiken zijn voor de groep 4 t/m 8.
Op de I-pads worden applicaties gebruikt die de kinderen helpen/ uitdagen op het gebied van taal,
rekenen, lezen, etc.
Snappet is een programma waarbij kinderen de verwerking van de lessen taal, begrijpend lezen,
spelling en rekenen verwerken op een tablet.
Snappet tabletonderwijs heeft als voordeel:
• Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door
verhoogde motivatie en concentratie van leerlingen, hogere productie, directe feedback en
meer individuele differentiatie.
• Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te
werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerling is op ieder moment zichtbaar
voor de leerkracht. Dit helpt zowel direct in de klas, als bij evaluatie en planning.
• Minder werkdruk. Snappet geeft rust in de klas, omdat alle kinderen tegelijk op geschikt
niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding
en is remediërend door automatisch nakijken en het maken van een foutenanalyse.
Onze doelen t.a.v. ICT zijn:
• De leerlingen werken met software bij taal, rekenen en wereldoriëntatie resultaat
verhogend.
• De leerlingen kunnen werken met Word en Powerpoint(einde basisschool).
• De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out.
• De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden.
• De school beschikt over technisch en inhoudelijke goed (werkende) hard- en software.
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Lezen en schrijven.
Voor het aanvankelijk lezen wordt in groep 3 de methode “Veilig Leren Lezen” (nieuwste versie)
gehanteerd. Deze methode gaat uit van globale woorden, waarna de kinderen de letters gaan
herkennen en hiermee weer nieuwe woorden kunnen vormen. Het verschil in niveau wordt
opgevangen met de computer, de spelletjes, het niveaulezen en de klassenbibliotheek.
Naast “Veilig Leren Lezen” wordt de schrijfmethode “Pennenstreken” gebruikt. In “Pennenstreken”
worden de letters meteen in schuin schrift geschreven. Dit heeft als voordeel dat het kind niet hoeft
te switchen van letter en van pengreep. Het kind leest het woord in drukletters en schrijft het woord
in schrijfletters.
• Niveaulezen/ voortgezet technisch lezen
Zodra de leerlingen in groep 3 voldoende kunnen lezen, worden kinderen ingedeeld in niveau- en
instructiegroepen. Enkele keren per week halen de kinderen van een bepaald niveau instructie bij
een leerkracht. Dit hoeft niet de eigen leerkracht te zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
methode “Estafette”. Naast het technisch oefenen van het lezen worden ook leesstrategieën
aangeboden (belangrijk bij begrijpend lezen en andere vakken) en wordt er duidelijk aandacht
besteed aan leesbeleving.
• Rekenen.
In de onderbouw leren de kinderen via spel allerlei begrippen zoals: veel, weinig, meer, minder,
groter, kleiner, eerste, laatste enz. Tevens wordt gewerkt aan de telrij en getalbegrip.
De groepen 3 t/m 8 rekenen met de methode “de Wereld in getallen”. Dit is een realistische rekenen wiskundemethode en geschikt voor gecombineerde groepen. Deze methode kent elke dag lessen
die bestaan uit zowel een deel instructie als een deel zelfstandig verwerken. Bij het zelfstandig
werken krijgen de leerlingen een eigen verantwoordelijkheid op een niveau dat ze aankunnen. De
methode kent een opbouw op basis van diverse niveaus, de zogeheten 1- 2 en 3 sterren indeling. Na
een toets is er ruimte voor herhalings- of verrijkingsstof.
• Taal en spelling
In groep 3 bestaat het taalonderwijs aanvankelijk uit drie poten die in elkaar overlopen: lezen, taal en
schrijven. Vanaf groep vier wordt er met de taal/spelling methode “Taal Actief” gewerkt.
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Wereldoriënterende vakken
We werken vanaf groep drie met de methode Topondernemers. Dit is een geïntegreerde methode
voor wereldoriëntatie. Deze methode gaat uit van thema’s, waarbinnen alle wettelijke eindtermen
aan worden geboden. Deze methode is vooral gericht op samenwerken en presentaties geven en
eigen leervragen beantwoorden vanuit een thema. Kinderen leren vaardigheden aan die hun
“topondernemers” maakt. Feitenkennis wordt wel meegegeven maar is niet het uitgangspunt.
Dit vullen wij aan met een leerlijn topografie (werkatlas Agteres). Naast Topondernemers is er een
leerlijn geschiedenis.
Expressie activiteiten
Onder deze vakkengroep vatten we tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie.
De lessen voor deze vakken worden door de groepsleerkrachten zelf gegeven. Zij maken hierbij o.a.
gebruik van de methode “Moet je doen!”
Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 t/m 8 wordt voor dit vakgebied de methode “Planmatig Bewegingsonderwijs”
gebruikt. In de groepen 3 t/m 8 wordt dit vak verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Engels op de basisschool
Het vak Engels wordt gegeven van groep 1 t/m 8 door de eigen groepsleerkracht. Wij werken met de
(digitale) methode Take it easy.
Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken. Eigen verantwoordelijkheid
en doorzettingsvermogen zijn in het latere leven immers ook belangrijk.
Door het zelfstandig werken van kinderen heeft de leerkracht ook meer mogelijkheden om toe te
komen aan de verschillen tussen kinderen. In groep 1 en 2 leren de kinderen te werken met het
planbord. Vanaf (eind) groep drie leren kinderen met een dag- of weektaak hun eigen werk te
plannen. Leerkrachten observeren en begeleiden dit zelfstandig werken regelmatig. Er wordt
gewerkt volgens een vastgesteld beleidsplan “zelfstandig werken op de A. Bosschool”.
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Sociale Cohesie en Burgerschapsvorming
Sociale Cohesie en Burgerschapsvorming is in het onderwijs een van de belangrijkste vernieuwingen
sinds jaren. Bij burgerschapsvorming gaat het om de bereidwilligheid van mensen om samen te
werken aan een rechtvaardiger wereld en aan een duurzame ontwikkeling op onze planeet. Daarvoor
is kennis van zaken nodig, maar ook het vermogen en de bereidheid om zich daarvoor in te zetten.
Mensen konden in vroeger tijden in hun samenleving alleen overleven als ze met elkaar
samenwerkten, als ze bereid waren zich zo nodig voor elkaar op te offeren.
Welke kernconcepten zijn hierbij te onderscheiden?
1. Democratie
2. Participatie
3. Identiteit
Kernbegrippen hierbinnen zijn:
Democratie
• Democratische rechtstaat (rechten en plichten, democratie in Nederland)
• Democratische basiswaarden (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid)
• Politieke besluitvorming (macht, verkiezingen, landsbestuur, gemeentelijk bestuur,
parlementaire democratie, internationale samenwerking)
Participatie
• Inspraak en medezeggenschap (structuren, instituties, politiek debat)
• Participatiemogelijkheden voor jongeren (clubs, verenigingen, vrijwilligerswerk)
• Verantwoordelijkheid (solidariteit, goede doelen)
Identiteit
• Wie ben ik? (zelfbeeld, zelfwaardering, eigen achtergrond, identiteit, culturele bril)
• Religieuze en levensbeschouwelijke stromingen (geloof, stromingen, godsdienstvrijheid)
• Multi-culturele samenleving (pluriformiteit, etnische groepen in de samenleving, integratie,
nationale identiteit)
• Respect voor diversiteit (waarden en normen, ik en de ander, tolerantie)
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Genoemde kernbegrippen komen terug op vele actuele momenten binnen de schoolorganisatie.
Denk hierbij aan het oplossen van ruzies tussen kinderen, het bespreken van nieuwsfeiten, het kijken
naar het jeugdjournaal door groep 7 en 8 (af en toe) en andere dagelijkse activiteiten.
Genoemde kernbegrippen die te maken hebben met kennis komen terug binnen ons aanbod
wereldorientatie. De methodiek ‘Topondernemers’ kent inhouden over democatische grondrechten,
staatsinrichting en indentiteit.
Genoemde kernbegrippen komen daarnaast ook met zekere regelmaat terug binnen het aanbod
‘godsdienst’. Binnen de werkwijze van de methodiek ‘Trefwoord’ komen de genoemde
kernbegrippen op een speelse wijze terug.
Genoemde kernbegripen die te maken hebben met omgangsvormen en identiteit
komen terug binnen ons aanbod van de Kanjertraining. Hierbij staat het ervaren en beleven centraal
bij oefeningen die gericht zijn op verbetering van het schoolklimaat.
Kanjertraining
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan
heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school
en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen
handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.
Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze
informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
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Tijger (witte pet)
Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en
de ander.
Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet
goed over een ander.
Pestvogel/ (zwarte pet)
Uitdager en pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
- We vertrouwen elkaar.
- We helpen elkaar.
- Niemand speelt de baas.
- Niemand lacht uit.
- Niemand doet zielig.
De basis van de Kanjertraining bestaat uit twee boeken, te weten het Kleine Kanjerboek voor de
groepen 1-4 en het Grote Kanjerboek (Max en de Zwerver) voor de groepen 5-8. De interventies en
onderwerpen van de lessen zijn:
- Jezelf voorstellen.
- Iets aardigs zeggen.
- Weet jij hoe jij je voelt?
- Kun jij nee zeggen?
- Vertellen en vragen.
- Luisteren en samenwerken.
- Vriendschap.
- Vragen stellen.
- Je mening vertellen, maar... niet altijd.
- Het is goed dat jij er bent
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Urentabellen
Bij de invulling van de lesroosters wordt in eerste instantie uitgegaan van de tijden die de uitgever
van methoden of leerlijnen aangeeft. Op basis van de samenstelling van een jaargroep, om
praktische redenen en naar aanleiding van opbrengsten en resultaten kan er echter voor een bepaald
vakgebied meer of minder tijd worden ingezet.
Bij de invulling van het lesrooster wordt uitgegaan van onderstaande tabel. De exacte lesroosters
worden jaarlijks opgenomen in het jaarplan.
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Vak
Ontwikkelingsmateriaal

groep 1

groep 2

Aantal
uren

Aantal
uren

8,00

8,00

Taal

groep
3
Aantal
uren

groep
4
Aantal
uren

Aantal
uren

groep
6
Aantal
uren

groep
7
Aantal
uren

groep
8
Aantal
uren

8,25

5,50

5,00

5,00

4,75

4,75

1,75

2,00

2,00

2,00

2,00

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

1,50

1,25

1,25

1,25

1,25

1,50

1,00

0,25

0,25

0,25

0,25

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,75

0,75

Spelling
Taalleesontwikkeling

5,50

5,50

Estafette lezen+ techn. lezen

2,25

Begrijpend Lezen
Schrijven
Rekenen en Wiskunde

1,00

1,00

Wereldoriëntatie
Topografie
Sociaal-emot. ontwikkeling
(Kanjertraining)

0,50

groep 5

0,50

0,50

0,50

Engels
1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Tekenen

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

Muziek

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Godsdienst

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Gymnastiek
Spel en beweging

6,25

6,25

Handvaardigheid

1,25

1,25

Pauze

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Totaaltelling

23,75

23,75

23,75

23,75

25,75

25,75

25,75

25,75
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Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 okt t/m 25 okt
23 dec t/m 3 jan
17 feb t/m 21 feb
10 apr t/m 13 april
27 apr t/m 5 mei
21 mei en 22 mei
1 juni
6 juli t/m 14 aug

Andere vrije momenten
Studiedag, alle kinderen vrij
Kerst
Studiedag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Onderbouw 1 t/m 4 vrij
Middag voor de zomervakantie

20 nov en 21 nov
20 dec 12.00 uur vrij
24 feb
25 maart
10 t/m 12 juni
3 juli 12.00 uur vrij
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HOOFDSTUK 10

SCHOOLONTWIKKELING

Schoolplan
De activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school staan beschreven in ons schoolplan.
Het schoolplan 2015-2020 is door het bestuur vastgesteld.
Jaarplan
Vanuit het schoolplan wordt per jaar een jaarplan opgesteld. In het jaarplan zijn
veranderingsonderwerpen, planningen en afspraken vastgelegd. Onderdelen van het jaarplan kunt u
vanaf oktober op onze website vinden. Tevens is het jaarplan op school in te zien.
Veranderingsonderwerpen
In het schoolplan staan veranderingsonderwerpen die we in de komende vier jaar willen realiseren.
De indicatoren moeten in ‘zichtbaar en herkenbaar’ worden binnen onze schoolorganisatie.
Kwaliteitszorg
Werken aan verbetering van (onderwijs)kwaliteit kent op de A. Bosschool onderdelen die elkaar
cyclisch herhalen: kwaliteit beschrijven, kwaliteit beoordelen, analyse van de kwaliteit, kwaliteit
borgen, kwaliteit verantwoorden. Binnen het werken met het instrument WMK-PO komen 23
beleidsterreinen planmatig terug binnen de genoemde cyclus van kwaliteitszorg. Hierbij staan ‘leren
en onderwijzen’, competenties van leerkrachten en opbrengsten en resultaten steeds centraal. Het
beleid ‘kwaliteitszorg’ kunt u op school inzien.

55

HOOFDSTUK 11

OPBRENGSTEN EN RESULTATEN

De opbrengsten van het onderwijs meten we met behulp van methode gebonden toetsen.
De toetsen worden in eerste instantie door de leerkracht geanalyseerd. Op basis van de
gerealiseerde opbrengst worden vervolgactiviteiten ingepland voor kinderen die nog niet kunnen
voldoen aan normering van de toets. Tweemaal per jaar wordt een overzicht van alle gemaakte
methodetoetsen besproken door de leerkracht en de directeur onderwijsteam. Vanuit deze analyse
worden oorzaken van tegenvallende opbrengsten in kaart gebracht en eventuele consequenties
bepaald voor het verdere onderwijsaanbod.
De opbrengsten van het onderwijs meten we tevens met behulp van methode onafhankelijke
toetsen LVS-Cito (Ordenen, Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling). We gaan hierbij uit van de
geldende landelijke normering: 1= 25%, ll= 25%, lll = 25%,lV= 15% V= 10%. Deze toetsen worden
binnen de jaarkalender ingepland en de afname wordt door de internbegeleider bewaakt.
We analyseren en evalueren de opbrengsten en resultaten naar aanleiding van de geformuleerde
tussendoelen en streefdoelen voor diverse vakgebieden
Vanuit het leerlingvolgsysteem worden tenminste tweemaal per jaar methode onafhankelijk –
landelijk genormeerde – toetsen voor taal, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde afgenomen.
Opvallende ontwikkelingen op kindniveau worden door de internbegeleider met de groepsleerkracht
besproken. Het resultaat van deze bespreking wordt schriftelijk vastgelegd. Consequenties voor het
aanbod worden planmatig binnen een handelingsplan vastgesteld.
Het groepsresultaat wordt binnen een bouwvergadering besproken. Toetsresultaten worden hierbij
vergeleken met de eigen opbrengstdoelen en landelijke gemiddelden. De consequenties voor het
aanbod op groepsniveau worden schriftelijk vastgelegd door de Internbegeleider in een apart
document. Aanpassingen binnen het aanbod op groepsniveau worden geëvalueerd tijdens de
reguliere besprekingen tussen groepsleerkracht en internbegeleider.
In groep acht wordt jaarlijks de Cito-eindtoets afgenomen. De analyse van de eindtoets gebeurt
tijdens een teamvergadering. De opbrengsten worden vergeleken met de eigen opbrengstdoelen en
landelijke gemiddelden.
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Hierbij wordt geëvalueerd of aanpassingen binnen het aanbod naar aanleiding van de besprekingen
van de entreetoetsen voldoende effect hebben gehad. Tevens vindt nadere analyse plaats van
onderdelen die niet volgens verwachting scoren. De opbrengsten van de Cito-eind toets moeten
tenminste gemiddeld scoren in relatie tot andere scholen in de scholengroep.
Tijdens teamvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar de groepsscores van de
methodeonafhankelijke toetsen en de behaalde streefdoelen (tussendoelen) besproken. Hierbij
worden overzichten van tenminste de laatste drie schooljaren per groep in kaart gebracht. Vanuit de
analyse worden consequenties bepaald en afgesproken.
Afspraken die voortvloeien uit het bespreken van opbrengsten van toetsen (op leerkracht-niveau en
teamniveau) worden door de internbegeleider schriftelijk vastgelegd en gecontroleerd.
Driedee
Op stichting niveau worden resultaten door Internbegeleider en directeur opgenomen in een early
warning systeem, genaamd Driedee. Hierin worden resultaten op het gebied van rekenen, spelling,
begrijpend lezen en woordenschat opgenomen. Het bestuur en de directeur/ bestuurder hebben
hierin ook inzage. Op deze manier worden resultaten en opbrengsten extra gemonitord.
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Gerealiseerde opbrengsten en resultaten
Methodeonafhankelijke toetsen
De eindopbrengsten van onze school zijn twee jaar van voldoende kwaliteit en het derde jaar niet, de
tussenopbrengsten zijn voldoende.
Maar we zijn nog niet tevreden over onze resultaten. We gaan verder inzetten op
leerkrachtvaardigheden (igdi-model, hgw) en verdere borging. Ook is er op bovenschools niveau een
taalverbeterplan opgesteld, genaamd ILTP. Deze moet leiden tot structurele verbetering van de
vakgebieden, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Uitstroom niveau groep 1
en 2 moet hoger. Vroegtijdige signalering en onderkenning moet op gang komen. Eigenaarschap bij
de leerkracht. Ook moeten we een meer opbrengstgerichte cultuur creëren, o.a. werken vanuit
doelen.
Eindopbrengsten
Jaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019

onze score
542,7
532,0
538,0

landelijke gemiddelde score
535,1
534,9
535,7

Voor uitgebreide analyses verwijzen wij u naar de DrieDee monitoring waarnaar u kunt informeren
bij de directeur. In deze driedee monitoring meten wij onze resultaten en opbrengsten en kan, waar
nodig, beleid bijgesteld worden. Aan de hand van de scores worden tweemaal per jaar
groepsplannen gemaakt door de groepsleerkrachten. Hierin worden doelstellingen per groep
beschreven.
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Uitstroomgegevens groep 8 afgelopen 3 schooljaren – (‘16/’17’, ’17-’18 en ’18-‘19)
Groep 8:

‘18/’19

BBL (basis beroepsgerichte leerweg)
KB (Kader beroepsgerichte leerweg)
GT (gemengd theoretische leerweg)
GT/Havo (gemengd theoretische leerweg)
Havo
Havo/ athenaeum
Gymnasium/ athenaeum

1
1
6
5

59

‘17/’18

‘16/’17`

3
3
1
1
6

2
2
1
2

Adresgegevens
A Bosschool, Bössels en Bikkels; speelleerplaats Wesepe
Scholtensweg 44
8124 AJ Wesepe
0570-531610 obsabosschool@de-mare.org (school)
www.abosschool.nl
0570-530005 kdvbossels@kinderopvangkoos.nl (Bössels en Bikkels)
www.kinderopvangkoos.nl
Brinnummer: 11TQ
Kinderopvang KOOS
Clustermanager mevr. M. Meijrink
Monumentstraat 55A
8102 AK Raalte
0572-360 185 kdvbossels@kinderopvangkoos.nl
www.kinderopvangkoos.nl
Logopediste
Mayke Scholma
Wimpel 20
9733 BJ Groningen
050-542120
Logopedie praktijk Salland
Fazant 32
8103 EL Raalte
0572-362140 info@logopedieraalte.nl
www.logopedieraalte.nl
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Leerkracht HVO
Annemarie Zweers
amzweers@gmail.com
Leerkracht godsdienstonderwijs
Nog niet bekend
Team 2018-2019
Jantien Blankhorst
directeur onderwijsteam
j.blankhorst@de-mare.org
Wouter de Waal
management ondersteuner onderwijsteam
w.dewaal@de-mare.org
Marije Röthengatter Intern Begeleider onderbouw
mn.rothengatter@de-mare.org
Karin Rondhuis
k.rondhuis@de-mare.org

Intern begeleider bovenbouw en tevens locatie-coördinator

Nicole Gerrits
n.gerrits@de-mare.org

leerkracht groep 1-2

Natasja Zeen
n.greidanus@de-mare.org

leerkracht groep 1-2

Karin Oosterholt
ka.oosterholt@de-mare.org

leerkracht groep 3-4

Marjanne Klomp
m.klomp@de-mare.org

leerkracht groep 3-4
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Hilde Zuurveen
h.zuurveen@de-mare.org

leerkracht groep 5-6

Imre Boersma
i.grolleman@de-mare.org

leerkracht groep 7-8

Martine Aaftink
m.aaftink@de-mare.org

leerkracht groep 7-8

Saron Debets
saron@concepts.nl

gymleraar

Willemien Middeldorp
Bössels en Bikkels
Monique Doldersum
Bössels en Bikkels
Polcia Sohilait
Bössels en Bikkels
kdvbossels@kinderopvangkoos.nl
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Oudervereniging
Willem Otten (voorzitter)
Nienke Noordkamp (penningmeester)
Simone Oosterkamp (secretaris)
Karin Assink
Anja Kerkmeijer
Femke Westerkamp
Mail: wwotten@gmail.com
MR
Oudergeleding
Vader van Guus en Eef
Moeder van Tim, Sanne en Rick
Moeder van Jens en Sten
Teamgeleding
Karin Oosterholt
Martine Aaftink
Imre Boersma
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