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Beste ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden,  

Door middel van onze schoolgids, willen we u een indruk geven wat dalton basisschool De 
Raamdonk de kinderen en hun ouders* te bieden heeft. We hopen erin geslaagd te zijn u een zo 
compleet mogelijk beeld te geven van de manier waarop op onze school gewerkt wordt. We zijn 
ervan uitgegaan dat ouders graag zoveel mogelijk informatie willen hebben over de school van hun 
kind(eren). Vandaar een uitgebreide schoolgids. 

U vindt in de schoolgids informatie over: 

• onze ideeën over (wereld) onderwijs en opvoeding 
• wat we willen bereiken met de kinderen: de ontwikkeling van talent 
• hoe er op onze school onderwijs gegeven wordt 
• de sfeer waarin gewerkt wordt 
• afspraken en regels 
• de zorg voor ieder kind 
• het pedagogisch partnerschap van onze school met de ouders 

We zijn trots op onze school en we hebben dan ook met plezier onder woorden gebracht, hoe we 
de zorg voor onze leerlingen en voor het geven van onderwijs van goede kwaliteit waar willen 
maken. Wat in deze gids staat, mag u van ons verwachten en daar kunt u ons altijd op aanspreken. 

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het leerkrachtenteam en met de leden 
van de medezeggenschapsraad van onze school. Jaarlijks wordt de schoolgids van een update 
voorzien en daarna op de website van onze school geplaatst. Op verzoek kunt u een papieren versie 
van de schoolgids aanvragen bij de directie.  

Wilt u nader kennis maken, of heeft u nog vragen?  

U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in onze school. 

Ook mede namens het team, 

Michel van der Kraan, directeur 

 

 

 

 

 

  

* Met het oog op de leesbaarheid van onze schoolgids gebruiken wij de term ouders i.p.v. ouders/verzorgers. 
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Hoofdstuk 1: Onze school  

1.1 Naam, slogan, logo en adres van dalton basisschool De Raamdonk 

De naam van onze school De Raamdonk is ontleend aan het riviertje ‘De Raam’ dat een stukje achter 
onze school stroomt. Ons schoolgebouw ligt op een donk, een verhoging in een moerassig gebied 
in een kromming van het riviertje. De donk symboliseert onze school als leerplek waar kinderen, 
ouders en leerkrachten veilig kunnen leven, leren, samenwerken en hun talenten ontwikkelen. 

Dalton geeft aan dat ons team het onderwijs op onze school vormgeeft met als onderlegger de 
principes en kernwaarden van het daltononderwijs. In hoofdstuk 2: ‘Waar wij voor staan’ wordt het 
daltononderwijs concreet toegelicht.  

Onze slogan: ONTWIKKELING VAN TALENT staat voor het volgende: Op dalton basisschool De 
Raamdonk geven wij iedere leerling de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Het gaat daarbij niet om ‘de beste te zijn’, maar om het beste uit jezelf te halen. Het 
ontwikkelen van talent in de basisvakken (taal, lezen, rekenen) en het ontdekken en ontwikkelen 
van talent in onderzoekende, creatieve of sportieve vakgebieden.  

Ons schoollogo waar wij erg trots op zijn, is samen met onze leerlingen ontwikkeld. De verschillende 
ontwikkelfases verbeelden het enerzijds verschillend (mogen) zijn van alle leerlingen en anderzijds 
het besef dat al deze 25 individuen met verschillende vormen, kleuren en formaten samen werken 
en leren als groep en toch zichzelf mogen zijn en blijven.  

 

 

 

Bezoekadres:   Burg. Ficqlaan 4, 5361 AX Grave 
telefoon:   0486-729000 
e-mail:   dir.deraamdonk@optimusonderwijs.nl  
website:   www.deraamdonk.optimusonderwijs.nl 
Facebook:  www.facebook.com/deraamdonk 
 

 
  

http://www.deraamdonk.optimusonderwijs.nl/
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1.2  Schoolgrootte en de herkomst van onze leerlingen 

Jaarlijks staan er gemiddeld 250 leerlingen op dalton basisschool De Raamdonk ingeschreven. Deze 
leerlingen worden verdeeld over negen of tien groepen, elk met een eigen lokaal. Buiten de lokalen 
zijn leerpleinen gecreëerd waarvan de leerlingen van de aangrenzende groepen gebruik maken. 
Vanuit de lokalen is er altijd direct toezicht op deze leerpleinen. Verder beschikken we over een 
speelzaal voor groep 1-2, diverse spreekkamers, directiekamer, personeelskamer, een grote lichte 
multifunctionele aula en een prachtige uitnodigende speelplaats. Dalton basisschool De Raamdonk 
en basisschool De Wegwijzer, die beiden op de campus gehuisvest zijn, maken gebruik van deze 
ruimtes.  

De wijken waaruit onze school de meeste leerlingen ontvangt zijn: De Mars, Bikkelkamp, De Zittert, 
De Binnenstad, Oud Velp en De Stoof. Het aantal vaste medewerkers bedraagt ongeveer 20 
waaronder een directeur, een intern begeleider, een conciërge en een schoonmaakster. Daarnaast 
zijn er jaarlijks diverse ouders, vrijwilligers en stagiaires actief op onze school.  

1.3  Identiteit van onze school 

Het onderwijs op onze school is meer dan alleen het aanleren van feiten en het onder de knie krijgen 
van een aantal praktisch vaardigheden. Het is vooral gericht op de vorming van de kinderen tot 
volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal- en ook levensbeschouwelijk opzicht. We willen de 
kinderen begeleiden in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. De levensvragen die kinderen 
tegenkomen, spelen daarbij een belangrijke rol. We willen de kinderen handreikingen geven voor 
het omgaan met deze levensbeschouwelijke vragen. Tegelijkertijd bevorderen we een positieve 
benadering van onze kinderen naar andere levensbeschouwingen omdat wij in Nederland leven en 
werken in een veelvormige omgeving en een pluriforme maatschappij, waarin ze nu en later moeten 
functioneren. De specifieke religieuze momenten van de eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel worden verzorgd buiten school door werkgroepen vanuit de parochie. Dalton basisschool 
De Raamdonk staat open voor alle kinderen ongeacht hun geloof, afkomst en/of cultuur. Wij 
respecteren andere levensbeschouwingen en verwachten van andersdenkenden dat zij de 
katholieke grondslag van onze school respecteren. Op deze wijze leren wij onze leerlingen om op te 
komen voor zichzelf zonder anderen te kwetsen en ontwikkelen zij een mate van zelfvertrouwen, 
waardoor zij voldoende lef ontwikkelen om met een open blik en vol vertrouwen deel te nemen aan 
onze samenleving van nu en van die in de toekomst.  

1.4 Integraal KindCentrum campus Grave-West  

Het schoolgebouw van dalton basisschool De Raamdonk is in 2016 volledig gerenoveerd en voldoet 
daarom aan alle eisen en wensen van deze tijd. Het schoolgebouw ligt aan de Burgemeester Ficqlaan 
in Grave-West en vormt met meerdere organisaties het Integraal KindCentrum Campus Grave-
West. De volgende participanten zijn in of naast ons gebouw gevestigd:  

• Dalton basisschool De Raamdonk 
• P.C. basisschool De Wegwijzer 
• Kinderopvang de eerste stap 

• Buurt-bibliotheek BiblioPlus 
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1.5 Het schoolbestuur stichting ‘Optimus primair onderwijs’ 

Optimus Primair Onderwijs 

Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. 
Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten 
Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken 
circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 
500 leerlingen.  
Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is 
eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van 
Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de 
directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken 
en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te 
ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. 
Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend 
vermogen van de organisatie als totaal.  
Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de 
beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd. 

Optimus Primair Onderwijs 
Bestuurskantoor 
Stoofweg 2, 5361 HZ Grave 
(0485) 31 89 10 
www.optimusonderwijs.nl 
 

 

 

 

 

 

Optimus Wereldscholen  

Optimus heeft har nieuwe Koersplan voor 2022-2026 
gepresenteerd. Het Koersplan heeft de “Optimus 
Wereldscholen” waarmee in een notendop de 
ontwikkelrichting wordt aangegeven voor de komende 
jaren. Om de school van de toekomst dichterbij te 
brengen en de kinderen toe te rusten voor een wereld in 
verandering, gaan we met elkaar concreet maken 
waarin we geloven en de gewenste beweging 
doorzetten. We willen er voor zorgen dat kinderen en 
medewerkers het beste uit zichzelf halen, binnen hun 
mogelijkheden, met aandacht voor brede 
talenontwikkeling en in betekenisvolle verbinding met 
hun omgeving waar kinderen leren, ontdekken en 
ontwikkelen. 

 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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Hoofdstuk 2: Waar onze school voor staat 

Ons daltononderwijs heeft als fundament het vertrouwen in mensen en dus in elkaar. Ons 
vertrouwen is de basis waarop leerkrachten met kinderen, ouders en elkaar op een respectvolle 
wijze omgaan. Op dit fundament rusten vijf pijlers die samen de kernwaarden van het 
Daltononderwijs vormen. Onze leerlingen werken dagelijks aan hun persoonlijke ontwikkeling en 
aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Door deze manier van werken gaan de 
leeropbrengsten van onze leerlingen omhoog en ontwikkelen zij zich tot een mens met lef die een 
positieve bijdrage levert aan onze maatschappij nu en in de toekomst.  

De persoonlijke ontwikkeling én de aandacht voor leeropbrengsten moeten hierbij in balans zijn. 
Wij streven continu naar deze balans, waarbij de aandacht voor elk kind centraal staat. We sluiten 
daarmee aan bij wat het kind nodig heeft, op persoonlijk vlak én op het gebied van leren.  

 

 

  



schoolgids dalton  basisschool De Raamdonk 

 

 dalton  basisschool De Raamdonk: ontwikkeling van talent      9 

 

2.1  Onze missie: waarom wij hier zijn 

“Op dalton basisschool De Raamdonk helpen wij onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen en 
zich te ontplooien, zodat ze vol zelfvertrouwen, enthousiasme en met lef een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving van nu en in de toekomst.” 

2.2  Onze visie: dat bereiken wij door 

“ Wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en zelfbewust worden, door hen vrijheid 
te geven, maar ook grenzen te stellen. We laten onze leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig zaken 
ontdekken, zonder dat ze in deze ontdekkingstocht alleen staan. ‘Los laten waar het kan, aan de 
hand nemen waar het nodig is. “ 

2.3  Kernwaarden: wie wij zijn 

Om onze missie en visie te realiseren, vinden wij het belangrijk dat we op basis van onze 
kernwaarden werken: 

➢ Vrijheid en verantwoordelijkheid: wij gunnen onze medewerkers, leerlingen en hun ouders een 
prettige leer- en werkomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en van en met elkaar blijven leren 
binnen een duidelijk herkenbare structuur.   

➢ Samenwerken: wij gunnen onze leerlingen al het goede en kunnen dat alleen bereiken door als 
collega’s een sterk team te vormen dat goede samenwerking hoog in het vaandel heeft, 
onderling, met onze leerlingen en met hun ouders. 

➢ Zelfstandigheid: wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van onze leerlingen en willen deze 
kracht zoveel mogelijk stimuleren door hen zelf te laten bijdragen aan hun leerproces en 
rekening te houden met hun talenten en interesses.  

2.4 Werken volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs 

Om goed invulling te geven aan onze visie hebben we gekozen voor het concept van 
daltononderwijs. Dalton is een plaats in de Verenigde Staten van Amerika. Helen Parkhurst werkte 
daar als leerkracht in het begin van de vorige eeuw op een hele kleine school. 

Door de gemêleerde samenstelling van haar klas (er was maar één klas, waardoor alle leeftijden bij 
elkaar zaten) zocht zij naar een manier van onderwijs waarbij ze recht kon doen aan de 
niveauverschillen die er in haar klas te zien waren. De manier waarop ze dat aanpakte bleek zeer 
succesvol en later is ze deze manier uit gaan werken tot een concept dat wij nu kennen als 
daltononderwijs. 

Het daltononderwijs gaat uit van een aantal principes. Aan de basis ligt het pedagogisch klimaat. 
Wanneer dat niet goed is, is het niet mogelijk om goed (dalton)onderwijs te geven. Het draait daarbij 
om de waarden ‘respect’, ‘vertrouwen’ en ‘veiligheid’. 

Aan het pedagogisch klimaat moet iedere dag gewerkt worden, op individueel, groeps– en 
schoolniveau. Het daltononderwijs schrijft niet voor hoe er op de scholen die zich aansluiten 
gewerkt moet worden, er worden richtlijnen gegeven die de school zelf naar eigen inzicht kan 
invullen.  

De invulling van het daltononderwijs is op dalton basisschool De Raamdonk steeds in ontwikkeling. 
Wat we hebben breiden we verder uit of veranderen we als we nieuwe inzichten hebben gekregen. 
We nemen daarom deel aan het regionale overleg waarbij alle daltonscholen uit Noord-Brabant zijn 
aangesloten en we volgen bij- en nascholing. In 2017 is het predicaat van de Nederlandse Dalton 
Vereniging voor dalton basisschool De Raamdonk met vijf jaar verlengd.  
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Het daltononderwijs is gebaseerd op een vijftal kernwaarden: samenwerking, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
pijlers zoals afgebeeld op de poster MENS MET LEF. Voor meer informatie over het daltononderwijs 
verwijzen we naar de website van de Nederlandse dalton Vereniging www.dalton.nl. 

 

2.4.1  Samenwerking 

Onze daltonschool is een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets 
van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en 
medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en 
leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en 
vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. 
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar 
samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren 
op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en 
die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met 
teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. 
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Onze daltonschool is een 
oefenplek voor democratisering en socialisering. 

2.4.2 Zelfstandigheid 

Zelfstandig leren en werken op onze daltonschool is actief leren en werken. 
Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om 
tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien nodig. Deze manier van werken 
stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als 
volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen 
welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De 
keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen 
die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

2.4.3 Vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te 
vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het 
taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan 
worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen 
en de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een 
leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, 
als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door 
leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een 
actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar 
kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur 
te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de 
ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook 
geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is 
voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting 
een grote rol spelen. 

 

 

 

http://www.dalton.nl/
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2.4.4 Efficiëntie van middelen en tijd 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 
middelen. Uitgangspunt is het schoolse leren doelmatiger te maken: de 
inspanningen die leerlingen en leerkrachten leveren moeten resultaat 
opleveren, in de breedste zin. Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen 
duidelijk is waarom bepaalde zaken gedaan (moeten) worden, wat de 
doelstellingen zijn. 

2.4.5 Reflectie 

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen 
belangrijk. In het rooster is ruimte opgenomen waarin de leerling met de 
leerkracht in gesprek gaat over hoe het werk verloopt. In zulke gesprekjes kan 
er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een 
kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze 
(achteraf) blijken te zijn. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig 
werken en het samenwerken opgebouwd. Ook de leerkracht reflecteert 
voortdurend op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Op 
schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs 
voortdurend plaats. 

2.4.6 Borging 

Om de kwaliteit van ons daltononderwijs te borgen werken wij planmatig aan zelfevaluatie binnen 
onze school. Jaarlijks bespreken wij ons jaarplan en jaarverslag binnen ons team met de 
Medezeggenschapraad en het College van Bestuur. Naast deze zelfevaluatie wordt onze school net 
als alle daltonscholen iedere 5 jaar gevisiteerd door een commissie vanuit de daltonvereniging.  

Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich scholen 
en bij het experimenteren in en het reflecteren op de praktijk. Dagelijks werken wij ook op 
leerkrachtniveau met de pijlers van het daltononderwijs. Het teamleren heeft bij ons op school een 
hoge prioriteit. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het daltononderwijs liggen bij 
al onze medewerkers. Om scherp te blijven wordt iedere groep tweemaal per jaar bezocht door een 
van onze daltoncoördinatoren. Tijdens en na deze groepsbezoeken wordt gekeken of iedereen zich 
aan de gemaakte afspraken houdt en waar verbeteringen mogelijk zijn. De gemaakte afspraken zijn 
vastgelegd in ons daltonboek en ook dat helpt als borging van de gemaakte afspraken. 

2.5 Werken aan daltononderwijs in een positief pedagogisch klimaat 

Een goed pedagogisch klimaat heeft een positief effect op de kinderen: ze voelen zich er prettiger 
en ze ontwikkelen zich voorspoedig. Medewerkers voelen zich veilig en ouders voelen zich welkom. 
Het pedagogisch klimaat binnen onze school beïnvloeden wij positief door met de uitgangspunten 
van PBS te werken.  

De leerkrachten van groep 1 t/m 8 geven iedere week lessen waarmee wij de kinderen op een 
positieve manier gedrag aan leren waarbij de onderstaande drie kernwaarden RESPECT, 
VERANTWOORDELIJKHEID, VEILIGHEID steeds leidend zijn.  
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Hoofdstuk 3: Ons onderwijs 

Met ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 9 of 10 groepen, zijn wij een middelgrote school. Door 
het scheppen van een rustige werkomgeving zorgen we voor voorwaarden waarin kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  

Met betrekking tot de inhoud van het onderwijs spelen we in op de hedendaagse ontwikkelingen. 
Zo maken we gebruik van de inzet van moderne hulpmiddelen ter ondersteuning van het onderwijs, 
zoals digitale schoolborden, computers en goede methodes. Ook maken we gebruik van nieuwe 
inzichten rondom hoe kinderen leren. Mocht een kind om wat voor reden dan ook vastlopen in 
ontwikkeling, dan kunnen we dit dankzij ons leerlingvolgsysteem op tijd signaleren en er vervolgens 
op inspelen. De intern begeleider speelt hierin een belangrijke rol.  

Vak - en vormingsgebieden 

Om te zorgen dat leerlingen met een acceptabel niveau de basisschool verlaten heeft het ministerie 
van onderwijsdoelen (voorheen ook wel kerndoelen) geformuleerd. Er zijn fundamentele 
(minimum) doelen en streefdoelen opgesteld. Aan het einde van de basisschool hebben in principe 
alle kinderen zich minstens de fundamentele doelen eigen gemaakt waarbij de grote meerderheid 
ook de streefdoelen behaalt. Bij sommige kinderen lukt dat niet. Hoe we daar mee omgaan leest u 
bij de leerlingenzorg (hoofdstuk 5). 

De basisvakken, d.w.z. rekenen, lezen, taal en schrijven staan centraal. Deze vakken nemen een 
belangrijke plaats in en staan dagelijks op het rooster. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan 
wereldoriëntatie, expressieve vakken en bewegingsonderwijs. 

Groep 1-2 

In de groepen 1-2 wordt op een speelse manier de lichamelijke- en cognitieve ontwikkeling 
gestimuleerd. Dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. 
Het grote voordeel hiervan is dat kinderen veel van elkaar leren. 

Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht 
voor gewoontevorming, regelmaat, het groepsgebeuren en regels en afspraken. We werken vanuit 
de ontwikkelingsgerichte visie ‘basis- ontwikkeling’. Jonge kinderen leren al doende tijdens hun spel, 
zowel binnen als buiten, want spelen is leren.  

Het ontwikkelingsproces staat centraal en is voor ons belangrijk. Het kind leert in een nieuwe 
omgeving een eigen weg te zoeken. In de klas zijn verschillende hoeken waarin de kinderen 
ervaringen op kunnen doen. De sociale- en emotionele ontwikkeling worden spelenderwijs 
bevorderd. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren, 
goed leren spreken en inzicht krijgen. Ze oefenen met taal- en rekenspelletjes en doen 
voorbereidende schrijfoefeningen. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees-, taal- en 
rekenonderwijs. We werken met thema’s rondom verschillende onderwerpen die te maken hebben 
met de directe omgeving van de leerlingen. Vanuit het thema worden samen met de kinderen 
hoeken ingericht.  

Door het aanbieden van vooraf vastgestelde thema’s wordt er in de groepen 1-2 gewerkt aan taal- 
en woordenschatontwikkeling en voorbereidend lezen en rekenen. Deze thema’s koppelen wij 
indien mogelijk aan de seizoenen en de wereld om ons heen. 

Voor de ontwikkeling van de creativiteit wordt er o.a. gewerkt met diverse handenarbeid 
materialen, er wordt gezongen en muziek gemaakt. Veel activiteiten starten vanuit de ‘grote kring’ 
(de hele groep), uitleg aan groepjes kinderen gebeurt in de ‘kleine kring’ (een klein groepje). Per 
week krijgen de kinderen een aantal activiteiten aangeboden, bestaande uit weektaken en 
keuzetaken. Op het planbord kunnen ze zien waar ze uit kunnen kiezen en kunnen ze aangeven wat 
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ze willen gaan doen en wat ze al gedaan hebben. De leerkracht houdt op die manier ook overzicht 
over de activiteiten die de leerlingen gedaan hebben. 

Als observatie-instrument wordt de methode KIJK gebruikt. Hiermee brengt de leerkracht de 
ontwikkeling van de leerling op alle gebieden in kaart. Dit wordt besproken met de ouders. Om de 
doorgaande lijn van de voorschoolse opvang naar de basisschool te verbeteren is er structureel 
overleg gestart.  

Groep 3-8  

Lezen 

In groep 3 werken we met Lijn 3. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode. Deze methode kenmerkt 
zich door een compleet aanbod gebaseerd op bewezen succeservaringen. Lijn 3 is zowel bruikbaar 
in homogene groepen als in combinatiegroepen. Wereldoriënterende thema’s maken onderdeel uit 
van deze methode zodat de kinderen thematisch kunnen werken om zo hun kennis van de wereld 
te vergroten. Kinderen leren lezen doordat de letter centraal gezet wordt. De leeslessen kunnen 
gemakkelijk gedifferentieerd gegeven worden zodat ieder kind op zijn of haar niveau (1 ster, 2 
sterren, 3 sterren) zich het lezen eigen kan maken. Door deze manier van werken is er zowel 
aandacht voor de risicolezers, normale en goede lezers. Er is ook speciale aandacht voor het 
onderdeel spelling met speciale visuele ondersteuning. En tot slot komen ook leesbevordering, 
mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en schrijven tijdens het werken met Lijn 3 
aan bod. Binnen en buiten de groep kunnen de kinderen zelfstandig aan de opdrachten werken, 
maar kan er ook samenwerkend aan het leren lezen gewerkt worden.  

Om te voorkomen dat kinderen vroegtijdig uitvallen en gefrustreerd raken in plaats van plezier te 
krijgen en te houden omdat zij trots zijn omdat zij leren lezen heeft de stichting Optimus het 
computerprogramma “Bouw” aangeschaft. Door kinderen te laten werken met “Bouw” kiezen wij 
voor een preventieve aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterheid en 
dyslexie effectief terug te dringen.  

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Karakter. Deze methode gaat verder waar ‘Lijn 3’ ophoudt 
en begeleidt de leerlingen bij het voortgezet technisch lezen. Met het afsluiten van het aanvankelijk 
lezen bezit een kind de basisvaardigheden om te kunnen lezen. Om de leesvaardigheid extra 
impulsen te geven wordt aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 in de loop van het jaar ‘tutorlezen’ 
aangeboden. Onder begeleiding van een leerling met een hoger leesniveau wordt dan enkele malen 
per week 15 minuten geoefend. In de groepen 7 en 8 biedt Karakter lessen leesbevordering, waarbij 
leerlingen kennismaken met verschillende genres en schrijfstijlen.  

Daarnaast is er in alle groepen aandacht voor vrij lezen en voorlezen en wordt er in tweetallen 
gelezen (‘maatjeslezen’). Tijdens deze leestijd is er aandacht voor het technisch lezen en 
leesbevordering. Kinderen kunnen ontdekken dat lezen leuk, spannend, leerzaam, verrassend, 
gezellig, maar ook ontroerend kan zijn. Lezen bevordert de taalontwikkeling: je leert nieuwe 
woorden kennen en je maakt kennis met andere manieren van iets onder woorden brengen. Je bent 
dan in staat om alle informatie die via de nieuwe media binnenkomt te lezen en te begrijpen. Het 
leren lezen is in eerste plaats een taak van de school. Als school proberen we daar het nodige aan 
te doen door veel te lezen, de kinderen voor te lezen en door op allerlei manieren bezig te zijn met 
boeken en taal.  

Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het lezen door van jongs af aan veel voor 
te lezen. Ook voor kinderen die al kunnen lezen blijft het voorlezen belangrijk. Er dan samen over 
praten is van grote waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de 
uitbreiding van de woordenschat. Heeft u moeite met het uitkiezen van boeken, dan kunnen de 
leerkracht, de openbare bibliotheek en de boekhandel u adviseren. Het samen met uw kind een 
boek uitzoeken in de bibliotheek die zich in ons schoolgebouw bevindt, is een prima start om het 
leesplezier te bevorderen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen gratis. Uiteraard 
kunt u ook met uw kind naar de bibliotheek in Cuijk gaan of naar een boekhandel.  
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Begrijpend lezen 

Het begrijpen/interpreteren van gelezen teksten krijgt in de laatste jaren op school steeds meer 
aandacht. Als de leerlingen ouder zijn, wordt er meer tijd besteed aan verschillende leesactiviteiten 
zoals begrijpend lezen en studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Leeslink, waarbij ook 
gewerkt wordt met verschillende instructieniveaus. Ook besteedt deze methode veel aandacht aan 
het vergroten van de woordenschat. 

Taal (waaronder woordenschat) 

We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode STAAL voor zowel het taal als spelling onderwijs.  

Rekenen 

We maken in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode De Wereld in Getallen. Deze methode 
sluit aan bij de manier van werken in instructiegroepen. 

We gaan bij rekenen uit van de instructiebehoefte van de kinderen. De kinderen werken per groep 
allemaal aan dezelfde basisstof. Na een korte basisinstructie en begeleide inoefening gaan de 
leerlingen die dat aankunnen zelfstandig verder. Leerlingen die meer uitdaging aan kunnen, krijgen 
deze op hun niveau in de vorm van (verplichte) verrijkingsstof. De leerkracht volgt deze leerlingen 
als coach en bespreekt het gemaakte werk waarna nieuwe afspraken gemaakt worden. De 
leerlingen die meer uitleg nodig hebben, krijgen deze individueel of in een groepje aan de 
instructietafel. Bij deze leerlingen zal ook meer tijd en aandacht aan de begeleide inoefening 
besteed worden. Voor leerlingen waarbij het basisprogramma met verrijking echt niet voldoende 
uitdaging biedt en voor de leerlingen waarvoor het basisprogramma echt niet haalbaar is, wordt 
een eigen leerlijn uitgezet. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en na een grondig onderzoek 
naar de mogelijkheden van de leerling.  

De verdeling in instructieniveaugroepen is net als bij de methode Lijn 3 ‘1 ster’ - ‘2 sterren’- ‘3 
sterren’ genoemd.  

Kinderen in de groepen 5-6-7-8 werken met het programma ‘Snappet’ op hun Chromebooks.  

Schrijven 

Het zelf leren schrijven is een belangrijk onderdeel om taal eigen te maken.  Bij het schrijven wordt 
gelet op de schrijfhouding, pengreep, handschrift, netheid e.d. We houden ook hier rekening met 
onderlinge verschillen. We werken in groep 3, 4 en 5 met de schrijfmethode ‘Klinkers’ en in 6 t/m 8 
met de methode ‘Pennenstreken’. 

Wereldoriëntatie waaronder techniek 

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methoden Naut (natuur en techniek), Meander 
(aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Naut, Meander en Brandaan zijn namen van 
personages die de leerlingen in hun eigen vakgebied rondleiden.  

Naast de methodes kijken we ook naar programma’s van Schooltelevisie (o.a. de Buitendienst, 
Koekeloere, Huisje Boompje Beestje en Leesdas) en naar het jeugdjournaal.  

Verkeer 

Er is een verkeerswerkgroep met ouders en de school. Onze school is in het bezit van het Brabantse 
Verkeers Label. De werkgroep houdt zich in en om de school bezig met de veiligheid voor kinderen. 
Het verkeersonderwijs op de Raamdonk richt zich op de educatie in alle groepen. Daarvoor werken 
we met de digitale methode ‘Let’s go’. Daarnaast nemen we deel aan een aantal BVL-projecten. 
Groep 7 doet mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Ieder schooljaar organiseert 
de verkeerswerkgroep een aantal activiteiten waaraan alle kinderen kunnen deelnemen en iedere 
twee jaar worden de groepen 7 en 8 geïnformeerd over de dode hoek bij vrachtwagens en bussen.  
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Expressie 

Bij de expressievakken bieden we een aantal technieken en materialen aan. Ook kunstbeschouwing 
vindt daarin plaats. We werken niet met een specifieke methode, maar laten de opdrachten 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de 
creatieve vorming. Door een breed aanbod van kunstzinnige vorming maken de kinderen in de 
basisschooltijd kennis met diverse vormen van kunst: dans, drama, theater, tentoonstellingen e.d. 

Wij werken samen met een muziekschool. De leerkracht van deze muziekschool verzorgt een aantal 
keren per schooljaar muzieklessen in de groepen.  

We werken daarnaast met TALENTENDAGEN. Tijdens deze talentendagen komen de kinderen in 
aanraking met expressieve, creatieve, culturele en sportieve activiteiten die niet in het dagelijkse 
schoolprogramma zitten. Op die manier kunnen ze ontdekken of ze talent (en/of plezier) hebben 
voor zaken die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Het aanbod is breed en vraag en aanbod 
gestuurd. Leerlingen kunnen aangeven wat ze graag een keer zouden willen doen, ouders (of andere 
belangstellenden) kunnen aangeven dat ze graag een workshop of clinic willen geven. Zo hebben 
we de afgelopen jaren o.a. de volgende workshops aangeboden: dans, grime, techniek, koken, yoga, 
vinzwemmen, kickboxen, jeu de boules, museumbezoek, klimsport. De data van deze talentendagen 
vindt u in de jaarkalender. 

Engels 

Dit vak bieden we aan in groep 7 en 8 met de methode ‘Join in’. Hierdoor maken de kinderen zich 
al heel eenvoudig verstaanbaar in een andere taal. Daarbij is het van belang dat zij het lef 
ontwikkelen door in het openbaar zich uit te spreken in een andere taal dan hun moedertaal.  

Bewegingsonderwijs 

Alle groepen werken met de methode ‘Lessenplan’. De kinderen van groep 1-2 maken gebruik van 
onze eigen speelzaal in de school, of van de gymzaal aan de Stadhouderslaan en daarnaast spelen 
ze ook buiten. Groep 1-2 gebruikt de methode ‘Lessenplan’. Alle grondvormen van bewegen komen 
aan bod en er is een opbouw naar werken in circuitvorm en zelfstandigheid in uitvoering van 
opdrachten. 

Vanaf groep 3 t/m 8 gaan de kinderen een keer per week naar de gymzaal aan de Stadhouderslaan.  

De groepen lopen hiernaartoe. Tijdens de gymlessen werken we o.a. met toestellen in circuitvorm. 
Daarnaast maken de kinderen kennis met diverse vormen van spelen in teamverband.  

Sociaal emotionele ontwikkeling  

We vinden het belangrijk dat we kinderen meer mee geven dan alleen ons lesprogramma. Aandacht 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling is daarom een vast onderdeel waar we veel belang aan 
hechten. We doen dit door middel van kringgesprekken en projecten en door er aandacht aan te 
besteden wanneer het nodig is. We willen kinderen leren om respectvol in de wereld te staan. 
Verantwoordelijk zijn voor je daden en medeverantwoordelijk zijn voor de wereld waarin je leeft 
zijn hierbij uitgangspunten.  

Jaarlijks besteden onze leerkrachten bewust aandacht aan de groepsvorming. Dat doen zij door het 
aanbieden van sociale veiligheidslessen en preventielessen tegen het pesten. Sommige leerlingen 
hebben nog een extra steuntje in de rug nodig om zich wat sterker te voelen. Daarvoor kan er 
ondersteuning buiten school worden gezocht.  

ICT 

Computers zijn niet meer weg te denken uit ons lesprogramma. We beschikken over meer dan 100 
laptops die in een netwerk draaien. Het werken met computers zien wij niet als een apart vak, maar 
één van de vormen waarmee we het leerproces van de leerlingen kunnen ondersteunen. Vrijwel 
alle methodes die we gebruiken bieden naast het boek en verwerkingsmateriaal ook oefenstof op 
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de computer aan. De programma’s die gebruikt worden in de groep houden de vorderingen van de 
kinderen bij en kunnen op niveau aangepast worden. Kinderen werken zelfstandig aan de computer. 
Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Met deze borden worden de toepassingen 
van ICT nog verder uitgebreid. Doordat we gebruik maken van nieuwe methodes waarbij ook 
software geleverd wordt voor digitale schoolborden kunnen we optimaal gebruik maken van de 
mogelijkheden die geboden worden. Daarnaast werken de kinderen in de groepen 5,6, 7 en 8 met 
Snappet (een digitale methode) op hun laptop. 

Huiswerk 

We geven weleens werk mee naar huis om af te maken of om thuis eens een keer extra in te kunnen 
oefenen. Vanaf groep 5 maken we een begin met het meer structureel geven van huiswerk. Dit 
bouwen we in de volgende groepen verder uit. Huiswerk heeft meestal betrekking op het leren van 
een aantal woorden, aardrijkskunde (topografie en lessen), natuurkennis, geschiedenis, 
werkstukken en presentaties. De kinderen in groep 5, 6, 7 en 8 krijgen ook huiswerk Engels, rekenen 
en taal.  
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Hoofdstuk 4: De organisatie van ons onderwijs 

Directie 

De directeur van De Raamdonk is de eindverantwoordelijke voor onze school. De directeur draagt 
zorg voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, huisvestings– en financieel beleid en is 
contactpersoon naar allerlei instanties. De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur in de 
medezeggenschapsraad en legt verantwoording af over de opzet en uitvoering van het beleid, de 
leeropbrengsten en de ontwikkeling van de school als geheel.    

Interne begeleiding 

De intern begeleider is een leerkracht met een specifieke taak ten aanzien van de leerlingenzorg. 
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in hun groep en de intern 
begeleider zorgt voor de samenhangende zorg op schoolniveau. In het hoofdstuk over de 
zorgstructuur wordt de zorg uitgebreid toegelicht.  

Expert leerkrachten ICT, taal, rekenen,  

Op onze school werken wij met Expert leerkrachten. Dit zijn collega’s die zich naast hun lesgevende 
taken gespecialiseerd hebben op een of meerdere vakgebieden. Deze collega’s coördineren samen 
met de directeur onderwijskundige ontwikkelingen op hun vakgebied.  

Expert leerkracht gedrag/veiligheid PBS  

De school heeft als belangrijk speerpunt een positief klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig 
voelen. Dit geldt voor alle kinderen. Wij houden daarbij voor ogen dat we ook ruimte willen 
scheppen voor kinderen die ander gedrag vertonen. 

De Expert leerkracht gedrag/veiligheid begeleidt in samenspraak met de intern begeleider en de 
directeur het traject van ‘School Wide Positive Behaviour’ SWPBS. 

Groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten zijn voor een belangrijk deel van hun taak belast met het verzorgen van 
onderwijs aan de hen toegewezen leerlingen. De leerkrachten zijn altijd het eerste aanspreekpunt 
voor de ouders. Naast lesgevende taken hebben alle leerkrachten nog extra onderwijskundige en 
organisatorische taken waardoor onze organisatie blijft functioneren. 

Conciërge en interieurverzorgster 

Op onze school is een conciërge werkzaam. De conciërge is de persoon die u vaak het eerste 
ontvangt bij de deur of aan de telefoon. Verder zorgt de conciërge ervoor dat het gebouw op orde 
blijft, regelt  bestellingen en voert onderhoudswerkzaamheden en of reparaties uit.   

De schoonmaak van ons gebouw wordt dagelijks uitgevoerd. De interieurverzorgster maakt 
dagelijks de toiletten en klaslokalen schoon, en doet periodiek de overige ruimtes.  

Administratie 

Onze administratieve medewerkster is verantwoordelijk voor het op orde houden van alle 
administratie rondom leerlingen en leerkrachten. Zij maakt de planning voor oudergesprekken en 
verwerkt de gegevens van nieuwe leerlingen in de administratie. Zij heeft wekelijks overleg met de 
directeur. 

Inzetbaarheid van leerkrachten  

In nagenoeg al onze groepen staan twee leerkrachten voor de groep. Dit heeft te maken met het 
deeltijd werken van leerkrachten.  
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Ziekte of afwezigheid van de leerkracht 

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht doen wij ons uiterste best om een invaller voor de groep 
te krijgen. In vrijwel alle gevallen wordt via de vervangerspool van OPTMUS voor een invaller 
gezorgd. Wanneer wij geen invaller kunnen krijgen in de groepen 3 t/m 8 dan zullen de leerlingen 
op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht worden verdeeld over de andere groepen op 
school en brengen we de ouders per mail of per brief op de hoogte. Bij een langere periode zonder 
vervanging zullen groepen op toerbeurt thuis moeten blijven. Indien de leerkracht van groep 1-2 
ziek is en er geen invaller komt, dan wordt gevraagd om uw kind mee naar huis te nemen.  

De begeleiding en inzet van studenten 

Op de Pabo (Pedagogische Academie voor basisonderwijs) worden nieuwe leerkrachten opgeleid. 
Deze aanstaande leerkrachten moeten op een bepaald moment stagelopen op een basisschool. Wij 
zijn één van de stagescholen. Wij vinden het waardevol dat we stagiaires van de Pabo mogen 
begeleiden. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om de school ook in de toekomst te voorzien 
van goed opgeleid personeel. Bovendien is contact met de Pabo en jonge collega’s ook voor een 
levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de 
stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Naast Pabostagiaires 
zetten wij ook stagiaires van het ROC in. Zij zijn in opleiding voor onderwijsassistent. Leerlingen van 
het Merletcollege (middelbare school) komen af en toe een weekje meedraaien voor een 
snuffelstage.  

Scholing van leerkrachten 

Regelmatig volgen de leerkrachten in teamverband of individueel lang- of kortlopende cursussen 
om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van diverse ontwikkelingen. De studiedagen 
voor het team zijn voor het hele schooljaar ingepland en staan vermeld op de jaarkalender.  
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Hoofdstuk 5: Zorg voor kinderen  

Voor een goede start op school is het belangrijk dat wij tijdig over bepaalde gegevens over de 
ontwikkelingen van uw kind beschikken. Daarom vragen wij u bij inschrijving van uw kind 
toestemming om gegevens op te vragen bij de peuterspeelzaal/kinderopvang, hulpverlenende 
instanties of de vorige school van uw kind. Verder nodigen wij ouders van nieuwe leerlingen uit voor 
een persoonlijk kennismakingsgesprek zodat de start van ieder kind op onze school goed is 
voorbereid. Van iedere leerling maken we na aanmelding een leerlingendossier aan. Persoonlijke 
gegevens, verslagen van leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, 
toets- en rapportgegevens bewaren we daarin. De groepsleerkrachten beheren de mappen. Deze 
zijn voor intern gebruik. 

De interne begeleider 

De intern begeleider (IB-er) is een leerkracht met een specifieke taak ten aanzien van de 
leerlingenzorg. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in hun klas en 
de IB-er zorgt voor een samenhangende zorg binnen de school. Wanneer u specifieke vragen heeft 
over de leerlingenzorg dan kunt u contact met de intern begeleider opnemen.  

Leerlingvolgsysteem 

Wij maken op school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Daarmee brengen we de ontwikkeling 
van een individuele leerling, groep en de hele school in kaart. Naast de methode gebonden toetsen 
en dagelijkse observaties van de leerkrachten maken we ook gebruik van extra materialen om de 
ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 
onze leerlingen gebruiken we VISEON voor de leerlingen vanaf groep 3 en KIJK bij de kleuters. 

Voor de leervorderingen maken we gebruik van de toetsen van het CITO (Centraal Instituut Toets 
Ontwikkeling). Deze toetsen zijn methodeonafhankelijk. We toetsen onze leerlingen hiermee onder 
andere voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. De leerlingen 
van groep 2 toetsen we op taal- en rekenontwikkeling. Sommige toetsen worden 2 keer per jaar 
afgenomen, andere 1 keer per jaar. De uitslagen van de eerste afname bespreken we met u tijdens 
het gesprek in maart. U krijgt dan een uitdraai mee van de resultaten. Bij het laatste rapport 
ontvangt u de uitdraai van de (eventuele) tweede afname. De groepsleerkrachten bespreken de 
resultaten van de observatie, van het werk en van de toetsen met de interne begeleider. Vergelijken 
en meten van leerprestaties is nodig, om per kind en per groep te kunnen bekijken hoe het leer - en 
ontwikkelingsproces verloopt en om tijdig te kunnen signaleren welke leerlingen extra en/of 
speciale hulp nodig hebben. Als de resultaten niet naar verwachting zijn, dan vinden er 
aanpassingen plaats. Dat doen we ook als resultaten erg goed zijn. Voor het volgen van de 
ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 en 2 werken we met het observatiesysteem KIJK.  

Doorstroming 

‘Zitten blijven’ vermijden we zoveel mogelijk. Het gebeurt alleen, wanneer de leerprestaties en de 
ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten en wanneer 
het voor een kind zinvol is om nog een jaar in dezelfde groep te blijven. De leerkracht bespreekt dit 
ruim voor het eind van het schooljaar met de ouders en eventueel andere deskundigen. Wanneer 
het voor de ontwikkeling van het kind toch beter is door te gaan naar de volgende groep kunnen 
leerkracht, ouders en interne begeleider bekijken of het zinvol is om de leerling voor een bepaald 
vak of lesonderdeel een eigen programma aan te bieden. Het is in hele uitzonderlijke gevallen  
mogelijk dat een kind een groep overslaat als de leerprestaties erg vooruit lopen op die van de 
groep. Het heeft de voorkeur om voor deze kinderen het aanbod te verbreden in hun “eigen’ groep. 
Bovenstaande gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders. Er is een protocol 
‘doubleren en versnellen’, dit is bij de Intern Begeleider en de directie op te vragen.  
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Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

Onze slogan ‘ontwikkeling van talent’ hebben we niet voor niets gekozen. Wij vinden het belangrijk 
dat alle leerlingen de mogelijkheid geboden wordt het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor 
kinderen waarbij de ontwikkeling op één of meerdere gebieden niet zo gemakkelijk verloopt. Door 
ons gedifferentieerde aanbod kunnen we in vrijwel alle gevallen in de onderwijsbehoefte voorzien. 
Dat geldt voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling, maar ook voor leerlingen met een 
versnelde ontwikkeling. We vinden het bovendien belangrijk dat het krijgen van extra hulp als 
vanzelfsprekend wordt ervaren zodat kinderen die wat meer aandacht nodig hebben dan anderen 
niet het gevoel krijgen dat ze in een uitzonderingspositie zitten.  

Hoe werkt de zorgverbreding in de praktijk? 

We werken op de Raamdonk vanuit het handelingsgericht werken (HGW) en de handelingsgerichte 
diagnostiek (HGD). In het kader van passend onderwijs bieden wij aan alle kinderen onderwijs wat 
binnen de basisondersteuning valt. Uitgangspunt bij de basisondersteuning is het handelingsgericht 
werken dat zich kenmerkt door zeven aspecten:  

1. onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen;  
2. afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de 

school en de ouders;  
3. leerkrachten realiseren vanuit hun professionaliteit het ondersteuningsaanbod voor 

leerlingen in de groep;  
4. positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de 

ouders zijn van belang;  
5. constructieve samenwerking tussen school en ouders;  
6. doelgericht werken;  
7. de werkwijze van school is systematisch en transparant.  

Dat houdt in dat de leerkracht aan de hand van observaties en het gemaakte werk van één of 
meerdere leerlingen bepaalt of de aangeboden stof extra uitgelegd moet worden. De interne 
begeleider volgt samen met de groepsleerkracht de ontwikkeling van de leerlingen.  

Leerlingen met eenzelfde problematiek worden geclusterd en krijgen aan de instructietafel 
verlengde instructie. We noemen dit de ‘1 ster, 2 sterren, 3 sterren’ aanpak. Wanneer na evaluatie 
blijkt dat het niet meer nodig is om deze verlengde instructie te krijgen zal de leerling weer in de  
‘2 ster’ groep de basisinstructie volgen. Wanneer de werkwijze met verlengde instructie niet het 
gewenste resultaat oplevert dan wordt een intern onderzoek gedaan. Leerlingen, die de extra hulp 
nodig hebben, worden begeleid door de groepsleerkracht, met ondersteuning van de interne 
begeleider. Dit gebeurt, tijdens schooltijd, in de groep. Door middel van deze werkwijze proberen 
wij de leerlingenzorg te optimaliseren. 

Naast de basisondersteuning kan het voor een leerling nodig zijn om extra ondersteuning aan te 
vragen. Dit kan in de vorm van: 

• preventieve zorg 
• specifieke arrangementen 

Dit is uitgebreid beschreven in het zorgplan. Toch gebeurt het nog wel eens dat ouders - op 
particulier initiatief - hun kind, buiten het schoolaanbod om, extra Remedial Teaching (RT= extra 
hulp en uitleg aan kinderen) willen bieden. De school adviseert deze ouders om de extra RT buiten 
de schooltijden te laten plaats vinden, zodat het leerproces in de school niet wordt verstoord.  

Samen met de buitenschoolse RT-er kan overleg plaatsvinden over aangepaste programma’s om te 
komen tot een optimale afstemming van elkaars activiteiten. Indien nodig kunnen ook tijdens 
schooltijd bepaalde programma’s, die met de buitenschoolse RT-er zijn voorbereid, door de 
betreffende leerkracht worden uitgewerkt.  
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Aanvullend onderzoek 
Bij ernstige leer- en/of gedragsproblemen of leerachterstanden kan de school in overleg met de 
ouders adviseren een extern onderzoek te laten doen. Dit gebeurt dan door een deskundige van 
buiten de school. Het doel van zo’n onderzoek is om beter in kaart te brengen wat de oorzaak is van 
de ontwikkelingsachterstand van de leerling en om handreikingen te krijgen om een plan van aanpak 
op te stellen.  
Na onderzoek op leerachterstanden kan bijvoorbeeld dyslexie bij een leerling worden vastgesteld. 
Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en 
het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Aanvragen voor een 
dyslexie onderzoek vallen binnen de zorgverzekering van de ouders. De ouders zijn dan ook de 
aanvrager van het onderzoek. Hiernaast heeft Optimus de beschikking over eigen orthopedagogen 
waar de andere onderzoeken door gedaan worden. 

Eigen leerlijn 

In sommige gevallen kan besloten worden dat het beter is om voor een leerling een eigen leerlijn 
op te stellen. Daarbij wordt de doelstelling om de leerstof van groep 8 (ook wel ‘streefdoelen’ 
genoemd) te beheersen aan het eind van de basisschoolloopbaan losgelaten en wordt specifiek 
gekeken wat de perspectieven voor deze leerling zijn. We noemen de op te zetten leerlijn dan ook 
wel het ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief kan voor één of enkele vakgebieden 
gelden. Voordat met een eigen leerlijn gewerkt kan gaan worden moet er altijd een extern 
onderzoek zijn afgenomen. Gedurende het traject wordt regelmatig geëvalueerd of de ontwikkeling 
nog verloopt volgens het opgezette plan en kan er eventueel worden bijgesteld. Geprobeerd wordt 
om met deze eigen leerlijn minimaal de zogeheten ‘fundamentele doelen’ te halen. Dit houdt in dat 
de leerling de leerstof van groep 6 beheerst wanneer deze de basisschool verlaat naar een school 
voor voortgezet onderwijs. 

Verwijzing naar een school voor Speciaal Basisonderwijs 

Het kan voorkomen, dat uit onderzoek blijkt, dat het kind beter op zijn plaats is op een Speciale 
school voor Basisonderwijs. Deze vorm van onderwijs werkt met kleinere groepen en beschikt over 
meer afzonderlijke deskundigen om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen te helpen.  

De overstap van een gewone basisschool naar een Speciale school voor Basisonderwijs maken we 
heel zorgvuldig en gaat volgens een vaste procedure. De uiteindelijke aanmelding gebeurt door de 
ouders/verzorgers. Van dit kind moet dan door de school een groeidocument worden opgemaakt, 
waarin het gevolgde traject tot op dat moment uitvoerig wordt beschreven. De commissie 
toelaatbaarheid van het ondersteuningsplatform Land van Cuijk zal het groeidocument met de 
aanvraag voor een beschikking voor het speciaal onderwijs bespreken en zal advies geven over het 
individuele kind. Het advies kan zijn: door het inzetten van een arrangement de leerling nog beter 
onderwijs op maat te bieden op onze school, plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs 
of plaatsing op een andere basisschool. 

Ondersteuningsprofiel  

In het Ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg De Raamdonk kan bieden en waar de 
grenzen liggen. Wanneer een leerling al bij ons op school zit en er geconstateerd wordt dat er extra 
zorg nodig is dan zullen we er samen met de ouders alles aan doen om de leerling op de beste 
manier onderwijs te laten volgen, of dat nou bij ons op De Raamdonk is of ergens anders. Wanneer 
ouders een leerling aanmelden waarvan al vast staat dat extra zorg nodig is dan staat in het 
Zorgprofiel precies beschreven hoe we daarbij te werk gaan. Hieronder kunt u hierover in het kort 
lezen. 
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Toelatingsbeleid kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. 

De aanname van hiervoor genoemde leerlingen moet grondig worden overwogen. Alvorens een 
besluit hiertoe wordt genomen, dient de school te beschikken over alle beschikbare informatie 
betreffende het kind en zullen desgewenst aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden.  

In de procedure die uiteindelijk moet leiden tot een weloverwogen besluit dat in het belang is van 
het kind, de ouders en de school, is een belangrijke rol weggelegd voor de school en voor een 
commissie die de indicatie moet geven. 

In een gesprek kan de intern begeleider van de school u informeren over de route die gevolgd moet 
worden. Op grond van alle bevindingen neemt uiteindelijk de directie het besluit of de leerling wordt 
geplaatst op onze school.  

Als men besluit tot niet-toelating, dan worden de ouders van het kind schriftelijk en met motivatie 
hiervan in kennis gesteld. De ouders kunnen conform de Algemene Wet Bestuursrecht in beroep 
gaan tegen het besluit. Inschrijving wordt geweigerd in de volgende gevallen: 

– indien uit de intakegegevens blijkt, dat de school niet die zorg aan de betrokken leerling kan 
geven, waartoe de school zichzelf conform het zorgprofiel verplicht acht 

– indien er sprake is van verstoring van de rust en/of veiligheid 
– indien er sprake is van een gebrek aan opname capaciteit van de leerling 
– indien er geen uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige basisschool kan 

worden overhandigd 

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:  

– de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst, tijd beschikbaar krijgt voor zaken 
als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties 

– de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, zinvol en effectief ingezet 
kan worden 

– de ouders en de leerkracht elkaar van goede en eerlijke informatie voorzien 
– de ouders gevraagd zal worden om bij te springen 
– indien nodig er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende 

kind in de vorm van een handelingsplan 
– er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende 

mogelijkheden op de school aanwezig zijn 

Is dit niet meer of onvoldoende het geval, dan zal de leerling aangemeld worden bij het 
samenwerkingsverband. 

Grenzen aan de zorg  
Onze school staat positief tegenover de integratie van leerlingen met een beperking op de school in 
hun buurt. Met als uitgangspunt dat de toelating van een (potentiële) leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte steeds individueel beoordeeld moet worden, stellen we - ondanks investeringen 
in personeel en middelen – de volgende grenzen aan de zorg vast: 

Gebrek aan opnamecapaciteit 

Een belangrijk punt in de besluitvorming vormt de samenstelling van de groep waarin het kind met 
een beperking geplaatst zal worden en de eventuele verstoring van het leerproces van andere 
leerlingen. We zullen moeten afwegen of de extra aandacht die een leerling met een beperking 
nodig heeft in verhouding staat tot de aandacht aan de overige leerlingen.  

Zorg/behandeling en onderwijs 

Indien de tijd die aan de speciale zorg en (medische)behandeling besteed moet worden aan de 
leerling duidelijk ten koste gaat van de onderwijstijd, moeten we ons afvragen of plaatsing op een 
reguliere basisschool wel verantwoord en zinvol is. 
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Verstoring van rust en veiligheid 

Met name bij ernstige gedragsproblemen zal het niet altijd mogelijk zijn een zodanige leeromgeving 
te scheppen, dat het kind verantwoord opgevangen kan worden. Vaak zal blijken dat een gewone 
basisschool daartoe niet is uitgerust. 

Daarnaast zal ook antwoord verkregen moeten worden op de volgende vragen: 

– Kan de school in materiële zin voldoen aan de hulpvraag? 
– Biedt het handelingsplan en de ondersteuning door het Regionaal Expertise Centrum  

voldoende mogelijkheden om zinvol te kunnen voldoen aan de hulpvraag? 
– Kan de specifieke hulp ook op langere termijn op onze school geboden worden? 

Leerlingen met behoefte aan extra uitdaging 

Leerlingen die meer aankunnen dan het basisprogramma krijgen in de klas extra leerstof in de vorm 
van verrijking aangeboden. Het kan zijn dat deze verrijking te maken heeft met de basisstof, het kan 
ook zijn dat er een andere, moeilijkere, opdracht wordt aangeboden. De meeste van onze methodes 
bieden deze verdiepingsstof aan. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld 
Rekentijgers, een bridgecursus of deelname aan het project Creatieve Wiskunde. Deze modules 
worden gegeven op VO scholen in Nijmegen en is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die op 
rekengebied een extra uitdaging kunnen gebruiken. 

Passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen in de Dolfijnpeergroep 

Binnen  onze regio is een nieuwe opzet van het passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. 
De nieuwe Dolfijnpeergroep in Grave is gestart in het kindcentrum De Graaff.  

De belangrijkste punten daarvan zijn: 

• 75% van de tijd zal worden besteed aan peergroup-bijeenkomsten en 25% aan de 
begeleiding van de scholen. Dit houdt in dat de leerlingen drie keer naar de peergroup komen en 
één keer niet. Deze tijd zullen de peergroupbegeleiders besteden aan de begeleiding van de scholen 
binnen hun eigen bestuur.  

• Tot de pauze zal het programma in de peergroep op gelijke wijze als voorheen gegeven 
worden. Het projectonderdeel zal er anders uit gaan zien. We zullen aansluiten bij de projecten 
waarmee de kinderen op hun eigen school aan het werk zijn. Samen met de leerlingen zullen we 
onder andere op zoek gaan naar passende hogere orde denkopdrachten, waar ze ook op hun eigen 
school aan kunnen werken. 

• Deze opdrachten (projectwerk) worden gestart/ uitgelegd in de peergroep en verder 
gemaakt in de eigen groep. Het is de bedoeling dat de kinderen ongeveer een uur per week de tijd 
daarvoor krijgen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de nieuwe website met meer informatie en downloads: 

https://sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home 
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Hoofdstuk 6: resultaten van ons onderwijs 

In deze paragraaf willen we u vertellen over de resultaten van ons onderwijs. Gedurende de 
basisschoolperiode wordt u op diverse manieren geïnformeerd over het resultaat van uw eigen kind. 
Deze resultaten zijn voor u en uw kind van belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar 
eventueel de problemen liggen. De school gebruikt de resultaten om steeds een tussenstand te 
kunnen vaststellen. Met behulp hiervan bepalen we of we op de goede weg zijn met het onderwijs 
aan uw kind. Daarnaast kunnen we de ontwikkeling van een groep, en op langere termijn de 
ontwikkeling van de school in beeld brengen door de verschillende resultaten met elkaar te 
vergelijken. Daarbij moet altijd in het achterhoofd gehouden worden dat elk kind en elke groep 
verschillend is, en dat het niet altijd goed mogelijk is om alleen maar naar cijfers te kijken en daar 
conclusies aan te verbinden. Het is altijd van belang om de omstandigheden in beeld te houden. 
Factoren die daarbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld de groepssamenstelling en de sociale 
achtergrond van de leerlingen. Het is zeker zo belangrijk om in beeld te hebben hoe het proces 
verloopt waarmee uiteindelijk het resultaat bereikt wordt.  

Tussenopbrengsten 

Door gebruik te maken van het CITO Leerling Volgsysteem (LVS) kunnen we onze tussenopbrengsten 
in kaart brengen. Op individueel niveau kunnen we zo de ontwikkeling van een kind volgen, maar 
kunnen we ook zien hoe een groep zich ontwikkelt en of we als school wellicht andere accenten 
moeten leggen. Er zijn twee toetsperiodes (Midden en Eind) en na elke periode wordt een 
diepteanalyse van de resultaten gemaakt.  

Op basis van de door de inspectie vastgestelde normen voor de vakgebieden technisch lezen, 
begrijpend lezen en Rekenen & wiskunde kan geconcludeerd worden dat De Raamdonk op deze 
vakgebieden ‘voldoende’ scoort. De inspectie bepaalt of de norm behaald wordt aan de hand van 
de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep op de respectievelijke toetsen. 

Het voldoen aan de door de inspectie gestelde minimumnorm is voor ons belangrijk, maar we leggen 
voor onszelf de lat hoger. We hanteren het (algemeen geaccepteerde) uitgangspunt dat 40% van de 
leerlingen van een groep op een bepaalde toets een I of II score zou moeten halen. Daarbij kijken 
we ook naar de toetsen waarvoor de inspectie geen normen heeft vastgesteld. Deze norm wordt 
voor de diverse vakgebieden door de meeste groepen behaald.  

Aandachtspunten worden vastgesteld aan de hand van de toetsen die eind vorig schooljaar zijn 
afgenomen. Door middel van groepsplannen, gedifferentieerde instructie (‘1 ster’ ‘2 sterren’ ‘3 
sterren’) en het werken met ontwikkelperspectieven geven we de leerlingen de begeleiding die ze 
nodig hebben om individueel of als groep de best mogelijke resultaten te behalen. Door de 
ontwikkeling op individueel en op groepsniveau te volgen kunnen we op tijd ingrijpen als daar 
aanleiding toe is.  

Eindopbrengsten 
Met de eindopbrengsten wordt bedoeld de score die de leerlingen van groep 8 behalen op de CITO-
eindtoets  (of de IEP eindtoets). De score bij de CITO-eindtoets  wordt per leerling weergegeven met 
een getal tussen 501 en 550 (waarbij 550 de maximale score is). Ook hier kunnen we op groeps- en 
schoolniveau bepaalde trends bij ons op school zien. Deze gegevens worden ook door de 
onderwijsinspectie gebruikt, om te bepalen of een school voldoende leeropbrengsten uit de 
leerlingen haalt aan het einde van de basisschool. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
populatie van een school. Op basis van deze feiten verdeelt de inspectie de scholen in verschillende 
schoolgroepen met de daarbij behorende criteria.  
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jaar De Raamdonk Landelijk gemiddelde schoolgroep 

 CITO eindtoets  

2015 535,3 535,1 

2016 530,4 535,7 

2017 535,3 536,5 

 IEP eindtoets  

2018 87 81 

2019 89,3 80,6 

2020 Als gevolg van het Coronavirus zijn er in 2020 geen landelijke geen eindtoetsen afgenomen. 

2021 85,6 79,7 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de schoolverlaters van dalton basisschool De Raamdonk in de 
periode 2015-2021 steeds betere eindopbrengsten hebben behaald. In 2016 was de gezamenlijke 
score van de groep 8 leerlingen op de CITO eindtoets als ‘onvoldoende’ beoordeeld, afgezet 
tegenover de eisen die de inspectie van het onderwijs opgesteld heeft. In 2015 en 2016 was de 
gezamenlijke score van de groep schoolverlaters op de CITO-eindtoets ‘voldoende’. In 2017,2018 
en 2019 hebben de schoolverlaters ruim boven de inspectienorm gescoord. Wij zijn erg blij met deze 
opbrengsten en zien dat de focus op de kernvakken taal/lezen ertoe bedraagt dat onze 
schoolverlaters het doe doen. Dit past bij onze ambitie die het team, intern begeleider en de 
directeur hebben uitgesproken en dat wij als doel gesteld hebben dat onze schoolverlaters minstens 
boven de ondergrens van de inspectie moeten scoren. Onze gezamenlijke ambitie hebben wij 
uitgewerkt in het schoolplan en met behulp van externe deskundigen werken wij er binnen ons 
team keihard aan om de tussen en eindopbrengsten te verbeteren van al onze leerlingen. Als gevolg 
van het Coronavirus zijn er aan het einde van schooljaar 2019-2020 in Nederland geen eindtoetsen 
afgenomen. Daarom ontbreken in 2020 de getallen in de tabel. In 2021 hebben de leerlingen van 
onze groepen 8 een mooie groepsscore gehaald die ruim boven de score ligt van vergelijkbare 
scholen in Nederland.  

IEP eindtoets  

Basisscholen kunnen wat betreft de eindtoets van groep 8 in tegenstelling tot voorheen, kiezen uit 
een aantal eindtoetsen: Het team van De Raamdonk heeft ervoor gekozen om de Centrale eindtoets 
voorheen de CITO eindtoets te vervangen voor de IEP eindtoets. Wij vinden de afname van deze IEP 
eindtoets veel prettiger voor onze leerlingen in vergelijking met de Centrale eindtoets.  

Uitstroom 

Als leerlingen onze school na groep 8 verlaten, stromen ze uit naar het voortgezet onderwijs. De 
leerkracht geeft de ouders hiervoor het schooladvies, en samen met de uitslag van de IEP eindtoets 
kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. Grave en omgeving 
kent een scala aan mogelijkheden m.b.t. het voortgezet onderwijs. Vanuit De Raamdonk’ gaan de 
meeste kinderen naar het Merlet College en het MaasWaal College in Wijchen. Verder zijn er 
mogelijkheden voor vervolgonderwijs in o.a. Uden, Nijmegen en Oss.  

De leerkracht van groep 8 informeert de scholen waar de kinderen worden aangemeld over onze 
leerlingen. Als school worden we jaarlijks op de hoogte gebracht van het welbevinden en de 
prestaties van onze oud-leerlingen. Op deze wijze bestaat voor ons de mogelijkheid om enerzijds de 
kinderen te volgen en anderzijds onze advisering te toetsen. Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen het 
advies van school en de score uit de IEP eindtoets overeenkwamen met het type vervolgonderwijs 
dat leerlingen volgen, 3 jaar nadat ze onze school verlaten hebben. 
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Rapportage aan de ouders 

Het eerste gesprek is in de herfst (medio oktober). We noemen dit het ‘welbevindingsgesprek’. 
Ouders en leerkracht wisselen op dit moment de eerste indrukken van hoe de leerling in de nieuwe 
groep functioneert uit.  

Het tweede gesprek is een rapportgesprek aan het einde van de winter (medio februari). Vooraf aan 
de rapportgesprekken krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis inclusief een overzicht van 
de citotoets resultaten.  

Het derde gesprek is ook een rapportgesprek aan het einde van het schooljaar (medio juni).   

Tijdens de rapportgesprekken komen vooral de resultaten op de toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem aan bod, en daarnaast wordt besproken hoe het kind op dat moment 
functioneert. In het tweede rapportgesprek van groep 7 worden ook de uitkomsten van de entree 
toets besproken en wordt het voorlopige schooladvies bekend gemaakt.  

De drie gesprekken tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers zijn verplicht voor alle 
ouders/verzorgers. Dit zijn naast incidentele contacten bijzonder belangrijke momenten waarin de 
samenwerking in de driehoek school, kind, ouders gevestigd en onderhouden wordt. 

Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 wordt het 3e rapport gesprek op een afwijkend moment 
gepland, in verband met het advies voor het voortgezet onderwijs.  

Vanaf groep 6 stimuleren wij dat de kinderen samen met hun ouders met de leerkracht de 
rapportbesprekingen voeren.  

Kwaliteitsbewaking door inspectie en College van bestuur 

Namens het Ministerie van Onderwijs voeren zowel de Onderwijsinspectie als het College van 
Bestuur van Optimus kwaliteitscontroles uit. Zij doen dat door de resultaten van het onderwijs per 
school af te zetten tegen de resultaten van andere scholen.  

 Ook kijken zij naar de manier waarop deze resultaten behaald worden. Het College van Bestuur van 
Optimus bezoekt jaarlijks alle scholen en de onderwijsinspectie doet dat incidenteel in het kader 
van het (PKO, periodiek kwaliteitsonderzoek). De uitkomsten van het onderzoek van de inspectie 
wordt op de website van de onderwijsinspectie openbaar gemaakt  (www.onderwijsinspectie.nl). 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Hoofdstuk 7: Ontwikkeling van het onderwijs 

OPTIMUS WERELDSCHOLEN is de titel van het Koersplan 
2022-2026 dat door het bestuur, directies, leerkrachten en 
leerlingen opgesteld.  

Het koersplan Optimus wereldscholen: 

• Geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs 
van de 41 Optimus scholen 

• Helpt om de school van de toekomst dichterbij te 
brengen 

• Helpt om kinderen toe te rusten voor een wereld in 
verandering 

We willen ervoor zorgen: 

• Dat kinderen en medewerkers het beste uit zichzelf 
halen binnen hun mogelijkheden. 

• Dat er aandacht is voor brede talentontwikkeling 
• Dat er betekenisvolle verbinding is met de omgeving 

De komende jaren draait het om: 

• De ‘Menselijke maat’ 
• Eigenaarschap 
• Efficiënt organiseren 
• Gezamenlijk leren en ontwikkelen 
• Focus op het primaire proces 

ONDERWIJSONTWIKKELING OP DALTON BASISSCHOOL DE RAAMDONK: 

1. FOCUS OP HET PRIMAIRE PROCES  

Basiskwaliteit rekenen en taal 

Wij verstevigen de basiskwaliteit van ons onderwijs: dit houdt in dat wij blijven focussen op stabiele 
eind- en tussenopbrengsten voor rekenen en taal (voorbereidend, technisch, en begrijpend lezen). 

Aanbod wetenschap & techniek  

Onze teamvisie op het aanbod Wetenschap & Techniek zijn wij aan het uitwerken. Na afronding in 
de tweede helft van dit schooljaar gaan wij een nieuw aanbod kiezen waarmee wij de huidige 
methodes voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis gaan vervangen.  

Lessenplan een nieuwe methode voor bewegingsonderwijs 

Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben wij als team gekozen voor een nieuwe methode 
voor bewegingsonderwijs. In dit schooljaar gaan onze leerkrachten en kinderen ervaring op doen 
met deze nieuws lessen.  

2. FOCUS OP EEN POSITIEF PEDAGOGISCH KLIMAAT 

Een goed pedagogisch klimaat heeft een positief effect op kinderen: ze voelen zich er prettiger en 
ze ontwikkelen zich voorspoedig. Medewerkers voelen zich veilig en ouders voelen zich welkom. 
Het pedagogische klimaat is op verschillende manieren binnen de school te beïnvloeden.  
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De leerkrachten van groep 1 t/m 8 
werken specifiek verder aan de invoering 
van het PBS POSITIVE BEHAVIOR 
SUPPORT GOED GEDRAG KUN JE LEREN.  

Iedere week werken de leerkrachten van 
groep 1 t/m 8 door het geven van lessen 
PBS aan het inslijpen van onze 
kernwaarden:  
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Hoofdstuk 8: Het contact met ouders en kinderen  

Een goed contact tussen de school en het gezin is van het allergrootste 
belang. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kind en de school sluit hierbij aan. Ouders zijn altijd welkom op 
school. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met 
ouders. Een goed contact komt van twee kanten. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders contact opnemen met school, als er iets is. U kunt 
erop rekenen dat wij dat ook zullen doen.  

Privacy / Omgang met persoonsgegevens 

Binnen Stichting Optimus primair onderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens, is vastgelegd in onze privacyverklaring en het privacyreglement. 
Deze documenten treft u aan op de website van Optimus https://www.optimusonderwijs.nl en 
https://www.deraamdonk.optimusonderwijs.nl de website van onze school. Het privacyreglement 
is met instemming van de GMR vastgesteld. 

Alle gegevens die over u, uw kind, en over onze medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
uw kind, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor 
onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. In de privacyverklaring staat 
alle verplichte informatie om u beknopt op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij 
persoonsgegevens verwerken.  

De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouder/verzorger, zoals bij de inschrijving van uw kind 
op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel, zoals IB’ers, gegevens 
over uw kind: zoals cijfers, vorderingen en overige ontwikkelingen.  

Soms worden er ook nog bijzondere persoonsgegevens verwerkt, wanneer dit bijvoorbeeld nodig is 
voor de juiste begeleiding van uw kind. Dit kunnen (medische) gegevens zijn ingeval sprake is van 
bijvoorbeeld dyslexie of allergieën.  

Gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerling administratie- en leerling 
volgsysteem. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Dit betekent onder 
andere dat de persoonsgegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot deze 
persoonsgegevens is beperkt tot personeel dat deze gegevens nodig heeft. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal (digitale) leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als 
wordt ingelogd. Wij hebben met de leveranciers van deze (digitale) materialen duidelijke afspraken 
gemaakt over de omgang met deze persoonsgegevens. De leverancier mag deze persoonsgegevens 
namelijk alleen gebruiken als daarvoor toestemming is gegeven, zodat misbruik van die informatie 
door de leveranciers wordt voorkomen. 

In ons privacyreglement kunt u lezen welke rechten u heeft aangaande de omgang met 
persoonsgegevens en bij wie u terecht kunt voor verzoeken omtrent het uitoefenen van deze 
rechten.  Zo heeft u als ouder bijvoorbeeld het recht om de door ons geregistreerde gegevens van 
en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet blijken te kloppen, dan mag u daarnaast van 
ons verwachten dat wij – op uw verzoek- de informatie verbeteren of aanvullen. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, wordt toestemming aan u gevraagd. Wij zullen aan het begin van ieder 
schooljaar u informeren over de eerder gegeven of geweigerde toestemming. U mag vervolgens 
altijd besluiten om die toestemming alsnog te geven, of om uw eerder gegeven toestemming weer 
in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen betrekking op reeds met uw 
toestemming gemaakte foto’s. Wij registreren of en waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u 

https://www.optimusonderwijs.nl/
https://www.deraamdonk.optimusonderwijs.nl/
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toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en 
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te plaatsen. Ouders kunnen in het 
ouderportaal zelf aangegeven of de NAW gegevens van hun kind mogen worden gedeeld met 
andere ouders. 

Contact 

Voor korte gesprekjes of mededelingen kunt u voor of na schooltijd altijd even binnenlopen. De 
vraag "Hoe gaat het met mijn kind?", vraagt echter meer tijd, indien u wilt dat de leerkracht dit 
serieus beantwoordt. Zijn of haar aandacht wordt vlak voor schooltijd door vele andere zaken 
getrokken. Het gevolg zal zijn dat hij of zij uw vraag niet of onvoldoende kan beantwoorden. Wij 
willen dan liever een afspraak met u maken.  

U kunt een boodschap, liefst vóór 08.30 uur, doorgeven aan de conciërge. Bij de directie en de intern 
begeleider kunt u in principe vrij binnenlopen, maar het is beter dat u even een afspraak maakt om 
te voorkomen dat er reeds een afspraak gepland is. Als u van tevoren laat weten dat u komt, wordt 
er voor u tijd vrijgehouden. Voor dringende zaken wordt er altijd zo snel als mogelijk tijd vrij 
gemaakt. Onze leerkrachten hebben dagelijks pauze van 14:15 tot 14:45.  

Ouders kunnen dagelijks na schooltijd een kijkje nemen in de klas. Naast de algemene 
informatieavond zijn er tevens open dagen gepland waarbij ouders en andere belangstellenden een 
kijkje mogen komen nemen in de school. Voor ouders met leerlingen in de groepen 1 t/m 8 worden 
koffieochtenden georganiseerd waarbij ze samen met hun kind in de groep aan de slag kunnen. 
Daarnaast worden de ouders op de hoogte gehouden via o.a. de website, de jaarkalender en de 
nieuwsbrieven en de weektaken van de leerlingen die mee naar huis komen. We gebruiken Digiduif 
als een digitaal communicatiesysteem. Hierbij zijn alle ouders aangesloten. Als u een smartphone 
heeft, kunt u het schoolnieuws apart ontvangen met een app. 

Wij onderhouden ook contact met de ouders via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad (MR). 
Deze organiseren activiteiten en ondersteunen bij beleidszaken.  

Samenwerking tussen ouders en school 

Als school gaan we met de ouders een ‘pedagogisch partnerschap’ aan. Dit houdt in dat er een 
wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders is, met als doel optimale omstandigheden te 
creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Er is een gezamenlijk belang dat voorop 
staat: een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking is daarbij van 
het grootste belang, waarbij altijd het kind centraal staat. We noemen dit de betrokkenheid van 
ouders bij school en andersom. 

We zijn blij met het grote aantal ouders dat op één of andere manier op school participeert. Dat kan 
variëren van het meehelpen bij verschillende activiteiten (als ouder of lid van de Ouderraad), het 
meedenken over een aantal zaken (tijdens de klankbordavonden of op andere manieren) of zelfs 
meebeslissen over zaken (in de MR).  

Uw mening wordt op prijs gesteld 

Eén keer per 2 jaar houden we een brede enquête onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De 
gegevens uit de enquête worden verwerkt in het schoolplan. Op deze manier willen wij ouders in 
de gelegenheid stellen hun mening over onze school aan ons te ventileren.  

Informatieavonden 

Aan het begin van het schooljaar houden we een algemene informatieavond. De avond wordt 
geopend met een korte presentatie van de directie over de schoolontwikkeling aangevuld met 
informatie van de MR en OR. Daarna start de informatie in de diverse groepen. U maakt kennis met 
de leerkracht van uw kind en met de ouders van de andere leerlingen uit de groep. De leerkracht 
vertelt wat het jaarprogramma is en welke bijzonderheden er plaatsvinden gedurende het 
schooljaar. Ouders van kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden ook 
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uitgenodigd voor de ouderavond van de groepen 1/2. Op die manier krijgen zij ook alle informatie 
en kunnen ze kennis maken met de andere ouders. In groep 8 is een voorlichtingsavond voor ouders 
over het Voortgezet Onderwijs.  

Medezeggenschapsraad 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zoals dat is voorgeschreven door de Wet 
Medezeggenschap Scholen. De medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak en advies. De 
taken van de MR zijn o.a.: het bevorderen van onderling overleg, het bevorderen van openheid, het 
waken tegen discriminatie in welke vorm dan ook. De MR bespreekt onderwerpen, die de school 
betreffen en heeft daarin instemmings- of adviesrecht. Dit alles is geregeld in een 
medezeggenschapsreglement. De MR heeft recht op informatie die nodig is voor het goed kunnen 
uitoefenen van medezeggenschap. De raad vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze 
vergaderingen zijn openbaar. De MR en de OR vergaderen op dezelfde data en starten de eerste en 
de laatste vergadering van ieder schooljaar gezamenlijk. De MR bestaat uit twee geledingen. Eén 
geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De andere geleding wordt gekozen 
uit en door ouders van de kinderen die op school zitten. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR 
kan kunt u dat doorgeven aan de MR leden of mailen naar: mr.deraamdonk@optimusonderwijs.nl 

Notulen MR 

De notulen van de MR-vergaderingen worden op onze website geplaatst.  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR van Optimus bestaat in de ideale situatie uit 14 leden waarvan de helft uit ouderleden 
bestaat. Alle leden zijn voorgedragen via een MR van een bij OPTIMUS primair onderwijs 
aangesloten school. Als GMR vergaderen we circa 10 keer per jaar op vooraf vastgestelde data en 
locaties. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van de centrale directie 
aanwezig.  

De GMR heeft advies- en instemmingbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op 
bovenschools niveau geregeld worden. Met 'bovenschools' bedoelen we dat deze niet per 
schoollocatie apart worden bepaald maar overkoepelend. Dit betekent ook dat een GMR-lid alle 
aangesloten scholen vertegenwoordigt en in die zin de belangen van alle scholen (ouders en/of 
personeel) dient te behartigen.  

Ouderraad en Oudervereniging  

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders. U bent als ouder automatisch lid van de 
oudervereniging. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit 9 ouders. Zij 
beheert de financiën van de oudervereniging en coördineert alle activiteiten van de ouders op onze 
school, in samenwerking met de leerkrachten. De Ouderraad vergadert 7 of 8 maal per jaar en de 
vergaderingen zijn openbaar.  

De financiële mogelijkheden van de oudervereniging worden grotendeels mogelijk gemaakt door 
de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering door 
de ouderraad en de medezeggenschapsraad vastgesteld en bedraagt op dit moment € 30,00 per 
kind. De inkomsten komen altijd ten goede aan de kinderen en dienen ter verwezenlijking van 
activiteiten binnen de school. Deze worden georganiseerd door de activiteitenwerkgroep in 
samenwerking met de ouderraad.  

De ouderbijdrage wordt via automatische incasso door de Ouderraad geïnd. Om dit te kunnen doen 
hebben alle ouders een formulier ontvangen en ondertekend weer ingeleverd. Aan nieuwe ouders 
wordt dit formulier bij aanmelding meegegeven, het formulier is ook via de website te downloaden. 
Als u als ouder(s) de vrijwillige bijdrage niet kunt of wilt betalen dan wordt uw kind niet uitgesloten 
van de georganiseerde activiteiten. Nadere informatie is te krijgen bij de penningmeester van de 
ouderraad. Het mailadres van de OR is ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl  

mailto:mr.deraamdonk@optimusonderwijs.nl
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Notulen OR 

De notulen van de OR vergaderingen zijn op te vragen bij het secretariaat van de OR.  

Leerlingenraad 

De Raamdonk heeft een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 8 leerlingen: twee leerlingen per 
groep uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De vertegenwoordigers worden voor twee jaar gekozen 
(verkiezingen zijn in groep 5 en groep 7). Groep 8 levert de voorzitter en secretaris. De 
leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar. De directie wordt uitgenodigd bij de bijeenkomst. De 
leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die de leerlingen aangaan. Ook 
is de leerlingenraad de officiële vertegenwoordiging van leerlingen naar buiten toe. De 
leerlingenraad heeft van de MR een (bescheiden) budget beschikbaar gekregen.  

Informatievoorziening 

Om ervoor te zorgen dat u als ouder op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op school wordt 
regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven, Raamdonknieuws. De nieuwsbrieven wordt door ouders 
ontvangen via het programma Social Schools. De jaarkalender kunt u ook zien in Social Schools. 

Klachtenregeling 

Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen, waarin staat hoe 
klachten binnen de school worden afgehandeld.  

De regeling is bedoeld voor klachten die betrekking hebben op: 

A. Machtsmisbruik: (het gebied van) seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, 
ernstige vorm van pesten. 

B. Overige klachten: begeleiding en beoordeling van leerlingen, inrichting van de 
schoolorganisatie, het schoonhouden van het gebouw, toepassing van strafmaatregelen. 

De vertrouwenscontactpersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleidt u zo nodig naar de externe 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geeft u advies. 

Ad A: klachten op het gebied van machtsmisbruik 

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet het kind (eventueel met 
de ouders) met zijn/haar verhaal bij iemand terecht kunnen. Dit kan bij de leerkracht, de directie, 
de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon. 

De interne vertrouwenspersonen zijn aangesteld voor klachten van kinderen of van ouders als 
spreekbuis van de kinderen. Het gaat dus om klachten van kinderen aan het adres van een 
volwassen medewerker (leerkracht, ondersteunend personeel) of vrijwilliger van de school of om 
klachten van een kind ten aanzien van een ander kind. De interne contactpersoon of directeur 
verzorgt de eerste opvang en brengt u desgewenst in contact met de externe vertrouwenspersoon. 
Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. 

Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst de interne contactpersoon de klager/klaagster 
direct door naar de externe vertrouwenspersoon, die de betrokkene kan bijstaan en van advies kan 
dienen. De vertrouwenspersonen voor de scholen van OPTIMUS primair onderwijs zijn: 

Dhr. Christian Heeren, 

tel. 06-51996561,  

Mevr. Marijke van der Leest,  

tel. 06-25498751. 

Beiden zijn in dienst van GIMD (Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlenging).  
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U kunt het hoofdkantoor van GIMD bereiken via telefoonnummer: 058-2954777.Ten aanzien van 
klachten op het gebied van machtsmisbruik zijn de 32 scholen van OPTIMUS primair onderwijs 
aangesloten bij de: 

Landelijke Klachtencommissie  

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel. 070-3925508 (van 09.00 uur tot 12.30 uur) 

www.geschillencies-klachtencies.nl  

Ad B: overige klachten 

Bij deze klachten gaan we ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. 
de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de klager contact met de directeur. Indien de 
klager en de directeur niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klager een klacht 
indienen bij het bestuur. Het bestuur kan de klacht laten beoordelen door een onafhankelijke 
klachtencommissie. Ook kan het bestuur de klacht zelf proberen op te lossen, samen met de klager 
en de aangeklaagde. 

Klachtencommissie overige klachten 

Zodra de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verloopt de communicatie tussen de 
klager en aangeklaagde altijd via de commissie. 

Het adres van het bestuur is: 

OPTIMUS Primair onderwijs 

Postbus 315 

5430 AH  Cuijk 

Tel. 0485 – 318910 

Bent u niet tevreden over de interne klachtbehandeling door het bestuur, dan kunt u zich alsnog 
wenden tot de landelijke klachtencommissie. De officiële klachtenregeling ligt ter inzage bij de 
directeur van de school. 
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Hoofdstuk 9: praktische zaken van A - Z 

In dit hoofdstuk vindt u op alfabetische volgorde allerlei praktische zaken. Mocht u een vraag 
hebben waarop het antwoord niet in dit deel terug te vinden is, neemt u dan gerust contact met 
ons op.  

A 
Acties 

Flessenactie 

De leerkrachten van de bovenbouw organiseren jaarlijks met behulp van kinderen uit groep 7 en 8 
en hun ouders een flessenactie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het schoolverlaterskamp 
van de leerlingen van groep 8.  

Activiteiten 

Activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen worden georganiseerd door 
activiteitencommissies uit onze ouderraad. Deze activiteitencommissies bestaan uit een of 
meerdere leden van de ouderraad die per activiteit een contactpersoon hebben vanuit het team. 
De commissies hebben de verantwoording voor het bedenken en het uitwerken van de activiteiten. 
U kunt zich als hulpouder per activiteit aanmelden bij de commissie die de activiteit organiseert en 
coördineert, u leest hier meer over in de nieuwsbrieven.  

Administratie 

In verband met onze schooladministratie willen we u het volgende vragen: als er in de loop van het 
jaar veranderingen optreden in uw persoonlijke situatie, wilt u dit dan aan de groepsleerkracht, 
maar ook aan de administratie (c.vhintum@optimusonderwijs.nl) doorgeven. Wij kunnen dan de 
groepslijsten actualiseren. Denkt u hierbij aan een ander adres, e-mailadres, telefoonnummer, 
naamswijziging enz. U kunt wijzigingen zelf aanbrengen in Social Schools. Indien u een ander e-
mailadres gaat gebruiken kunt u dat zelf in Social Schools wijzigen.  

Afwezigheid 

Als uw kind onverwacht de school door ziekte (bezoek aan dokter enz.) niet kan bezoeken, dan 
vragen wij u ons dat tussen 8.00 en 8.30 uur via Social Schools door te geven en als dat niet mogelijk 
is door te bellen naar telefoonnummer 0486-729000. Dit vragen wij van u om te voorkomen dat wij 
ons onderwijs moeten onderbreken om na te gaan waar uw kind blijft. Voor u is het wellicht een 
geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Als wij om 08.45 uur nog geen afmelding 
hebben ontvangen, neemt de conciërge contact met u op. 

Bij langdurige ziekte kunt u het beste contact opnemen met de groepsleerkracht. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Op een school worden gegevens van leerlingen verzameld en opgeslagen. Sinds 25 mei 2018 is de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele 
Europese Unie (EU) dezelfde (versterkte en uitgebreide) privacywetgeving geldt. De Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Volgens deze wet moet aangegeven worden 
op welke wijze en met welk doel de persoonsgegevens opgeslagen worden. Het bestuur is 
verantwoordelijk in de zin van de wet, omdat het bestuur de doelen en de middelen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Schooldirecteuren zijn intern beheerder in de zin 
van de wet. Beiden dienen te handelen overeenkomstig de regels van de wet. 
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Het dossier van de leerling moet volgens de AVG aan de volgende normen voldoen:  

• Er mogen alleen gegevens verwerkt worden in het leerlingdossier voor zover dat 
noodzakelijk is voor het doel. 

• De gegevens die verwerkt zijn in het leerlingdossier, moeten juist zijn. 
• De beveiliging van en de toegang tot de leerlingdossiers is goed. 

Bij de scholen van OPTIMUS primair onderwijs worden deze normen in acht genomen. Tevens zorgt 
de school voor een deugdelijke en adequate beveiliging van de gegevens en neemt ze 
geheimhouding in acht. De gegevens zullen nooit voor een ander doel gebruikt worden of ter 
beschikking worden gesteld, dan waarvoor zij zijn verzameld. Met uitzondering van wettelijke 
verplichtingen (onderwijsinspectie, leerplichtambtenaar en GGD) worden zonder toestemming van 
de ouders geen gegevens aan derden ter beschikking gesteld. 

De gegevens worden 2 tot 5 jaar na het vertrek van de leerling bewaard, de zogenaamde 
bewaartermijn. Na afloop van deze termijn moeten de gegevens vernietigd worden. 

Allergie 

Heeft uw kind allergische reacties, meld dit dan altijd direct bij de groepsleerkracht. 

Avondvierdaagse 

Wandelvereniging DEW organiseert jaarlijks de avondvierdaagse van Grave. Kinderen van groep 1-
2 lopen met hun ouders of begeleiders 2,5 of 5 km. Van de groepen 3 t/m 6 lopen kinderen 5 km. 
Kinderen uit de groepen 7 en 8 lopen 10 km. Na het lopen is er op school tegen een kleine 
vergoeding iets lekkers te koop. Een deel van de opbrengst van de avondvierdaagse en de verkopen 
gaat naar de Stichting Namelok. Inge Vloet, oud leerkracht van De Raamdonk, en haar vriend Ferdi 
zijn de oprichters van deze stichting die tot doel heeft de Masaï bevolking in Namelok, aan de voet 
van de Kili Manjaro, van schoon drinkwater en onderwijs te voorzien. Zij hebben al meer dan 50 
waterputten laten maken en hebben een praktijkschool opgezet. Voor uitgebreide informatie en 
foto’s gaat u naar hun website: www.namelok.nl. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid tijdens 
het lopen van de avondvierdaagse ligt niet bij de school, maar bij de ouders/verzorgers die hun kind 
toestemming geven om de avondvierdaagse te lopen.  

B 
Bureau Halt 

Zij komen in groep 8 voorlichting geven over jeugdcriminaliteit en het gebruik van vuurwerk en over 
de impact van (digitaal) pesten.  

Brengen en halen 

Het verkeersgedrag rondom de school is van groot belang voor de veiligheid van de kinderen. Geef 
als ouder altijd het goede voorbeeld en parkeer uw auto of fiets dusdanig dat de kinderen veilig 
in/uit of op/af kunnen stappen zodat het veilig naar school kunnen gaan van kinderen niet 
belemmerd wordt. Ouders/verzorgers wachten op de speelplaats op de kinderen achter de school 
Laat u hier voldoende ruimte voor het overzicht voor de kinderen. In uitzonderlijke situaties is het 
mogelijk dat ouders/verzorgers tijdelijk het schoolplein helemaal niet mogen betreden. Mocht dat 
het geval zijn dat wordt dat duidelijk gecommuniceerd naar ouders/verzorgers.  

C 

http://www.namelok.nl/
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Centrum Jeugd en Gezin CJG 

Er is niet één manier om een goede opvoeder te zijn, maar er zijn wel honderden manieren om een 
goede opvoeder te zijn. 

VOOR WIE IS HET CJG EN WAARVOOR IS HET CJG? 

Het CJG is er voor alle ouders/ opvoeders en jeugd maar ook voor bv. beroepskrachten en 
vrijwilligers. Kortom voor iedereen  die vragen heeft over de opvoeding, het opgroeien of de 
gezondheid van het kind/de jongere. 

Het CJG is een netwerkorganisatie met de kernpartners GGD, RMC, MEE en Radius 

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. Dagelijks wordt de mail gelezen en 
beantwoord. Indien mogelijk ontvangt u direct concreet advies en/of tips. 

We richten onze activiteiten ook op scholen, peuterspeelzalen, wijkcentra, jeugdwerk, bibliotheken 
kortom  overal waar kinderen en jongeren komen.  

Website;  www.cjglandvancuijk.nl Telefoonnummer 0900 - 900 60 30 Email: info@cjglandvancuijk.nl 

D 
Decoratie 

Per schooljaar plannen we een aantal decoratiemomenten om bij allerlei activiteiten en 
gebeurtenissen de school een gezellig en passend aanzien te geven. Dit wordt verzorgd door een 
werkgroep, bestaande uit een aantal ouders.  

F 
Fietsen op school 

Ten aanzien van het gebruik van fietsen willen we u op het volgende attenderen:  

– Laat als het kan uw kind lopend naar school gaan 
– De fietsenstalling is beperkt en bedoeld voor kinderen die  een grote afstand af moeten 

leggen 
– We dragen geen enkele aansprakelijkheid voor  beschadiging of diefstal 
– Fietsen en steppen gaan niet mee van en naar de  gymzaal 
– Fietsen en skaten op de speelplaats kunnen we niet toestaan i.v.m. de veiligheid van alle 

kinderen 
– Skates en skeelers moeten vóór de schoolpoort worden uitgedaan 
– Achtergebleven fietsen en steppen vallen onder uw verantwoording 

Fotograferen en bescherming van de privacy   

Tijdens activiteiten in de school worden foto’s gemaakt door het team of OR-leden. Deze foto’s 
mogen wij alleen gebruiken voor publicatie in de schoolgids of nieuwsbrief en/of publicatie in onze 
online albums en Facebookpagina indien ouders daar expliciet toestemming voor geven. Via links 
die u van ons ontvangt kunt u foto’s bekijken op www.mijnalbum.nl 

Vanwege privacybescherming is deze fotopagina niet toegankelijk voor derden. Links naar 
fotoalbum dienen dan ook enkel in uw bezit te blijven en niet te worden gedeeld, op welke manier 
dan ook. Alleen foto’s, met kinderen waarvan ouders toestemming gegeven hebben voor publicatie, 
komen op de schoolsite.  

  

http://www.cjglandvancuijk.nl/
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G 
Groepsouders 

Elke groep heeft zijn eigen groepsouder(-s). Bij de selectie, uit de opgegeven ouders, wordt jaarlijks 
door de leerkrachten gekeken naar zo veel mogelijk afwisseling om iedereen een kans te geven ooit 
groepsouder te kunnen zijn. Zij kunnen de groepsleerkracht bijstaan bij de organisatie van 
groepsactiviteiten.  

Gymnastiek 

De groepen 1 en 2 volgen bewegingsonderwijs in het speellokaal op school en in de gymzaal aan de 
Stadhouderslaan. Het is fijner om hier met gymschoentjes aan te sporten. Wilt u gymschoentjes, 
voorzien van klittenband, mee geven naar school. Deze blijven op school. We vragen u deze te 
voorzien van naam en in de loop van het jaar te komen controleren of de maat nog goed is. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal aan de Stadhouderslaan voor de lessen 
bewegingsonderwijs. Het dragen van sportkleding (korte broek, T-shirt en sportschoenen stellen wij 
verplicht. In verband met de veiligheid moeten lange haren tijdens de gymles vast gemaakt worden 
en is het dragen van sieraden niet toegestaan. Gymkleding niet thuis al aantrekken. Sportschoenen 
met zwarte zolen en sportschoenen die buiten worden gedragen zijn in de zaal niet toegestaan. 
Bewegingsonderwijs is een verplicht lesonderdeel. Mag of kan uw kind niet deelnemen aan de 
gymles wilt u dit dan melden aan de leerkracht. Het kind gaat, tijdens deze lessen, met de 
groepsleerkracht mee. 

I 
Inlooptijd 

De poorten van het schoolplein gaan open om 08:20. De eerste bel gaat om 08:20. Kinderen mogen 
dan naar binnen. De tweede bel gaat om 08:25. Kinderen moeten dan naar binnen. Om 08:30 en 
gaat de binnenbel en starten de lessen. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn dat kind(eren) 
later dan 08:30 op hun eigen plekje in de klas zitten. Ouders en kinderen zullen wel op het te laat 
komen aangesproken worden omdat kinderen de instructie missen en het leerproces van hun 
klasgenoten verstoren. Bij regelmatig te laat komen volgt een gesprek met de leerkracht, daarna 
met de directie en als dat geen goede verklaring/oplossing biedt zijn wij wettelijk verplicht tot 
melding bij de leerplichtambtenaar.  

Huisdieren kunnen we niet toelaten in de school tenzij hiervoor toestemming is gekregen 
(bijvoorbeeld voor een spreekbeurt of presentatie). 

J 
Jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

Jeugdgezondheidszorg is een taak van de Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) Hart van Brabant 
die de preventieve gezondheidszorg voor jeugdigen van 4 tot 19 jaar uitvoert. De preventieve 
gezondheidszorg heeft als doel het behouden en bevorderen van het lichamelijk, psychisch en 
sociaal welbevinden van het kind, in relatie met de directe omgeving (thuis, op school, vrije tijd). 

De activiteiten van de afdeling jeugd-gezondheidszorg zien er als volgt uit: 

- Groep 2: preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts 
- Groep 7: screening door de assistente 
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Kinderen die tussen 1 oktober en 30 september 11 jaar worden, krijgen een screening door de 
assistente. Tijdens de screening wordt gekeken naar de groei, het gewicht, het zien en het  kleuren 
zien. De ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd maar krijgen schriftelijk bericht over de 
bevindingen. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheids-
zorg van de GGD. 

Jeugdtandverzorging 

De ouders zijn vrij in de keuze tussen de jeugdtandarts en de huistandarts. Twee keer per jaar wordt 
het gebit van de leerlingen gecontroleerd door de jeugdtandarts en eventueel behandeld. Bij 
tussentijdse klachten moeten de ouders de jeugdtandverzorging bellen, die dag en nacht bereikbaar 
is. Uw kind wordt alleen behandeld, als het kind bij deze dienst is aangesloten. 

K 
Kinderopvang 

De kinderopvang wordt verzorgd door medewerkers van De Eerste Stap uit Wijchen/Ravenstein: 
www.deeerstestap.nl  

Voor- en naschoolse opvang: Kinderen van de onderbouw (t/m groep 4) kunnen van 07.00 tot 18.30 
uur terecht aan de Borretweg. Voor nadere gegevens en kosten dient u rechtstreeks contact op te 
nemen met De Eerste Stap. De jongste kinderen worden na school in de gang opgewacht door 
medewerksters van de BSO. Oudere kinderen mogen zelf naar de BSO-locatie gaan. 

Kinderziektes 

Wanneer er bij uw kind sprake is van een kinderziekte vragen wij u als volgt te handelen:  

- Ga bij twijfel altijd naar de dokter 
- Breng de leerkracht altijd op de hoogte van uw bevindingen en van de behandeling door de 

arts 
- Maak op school altijd melding van besmettelijke ziektes 

Wanneer de leerkracht iets ontdekt of vermoedt, dan neemt deze altijd contact met u op. De 
leerkracht zal u dan vragen of u met uw kind naar de huisarts wilt gaan. Ten aanzien van 
Krentenbaard geldt voor onze school: bij twijfel en als de blaasjes er actief en vochtig uitzien blijft 
het kind thuis. Leerkracht en ouder hebben hierover contact. Aan het begin van de behandeling 
(inwendig of uitwendig) blijft het kind 2 dagen thuis. Wanneer de blaasjes droog zijn mag het kind 
weer naar school.  

Kleding 

Voor de kinderen van groep 1-2 is het aan te bevelen om laarzen, jassen, mutsen e.d. van een naam 
te voorzien.  

Ieder jaar staan we weer versteld van de hoeveelheid kledingstukken en tassen met inhoud die aan 
de kapstokken blijven hangen. Alles wat geen bestemming meer heeft komt bij de conciërge terecht. 
Daar kunt u ernaar gaan vragen. De voorwerpen die na verloop van enige tijd niet worden opgehaald 
worden weg gedaan. Denk er dus aan dat we het niet blijven bewaren. 

Wij zijn er niet voor dat kinderen iets op het hoofd dragen in de klas, uitgezonderd bij 
geloofsovertuiging. Laat uw kind geen aanstootgevende kleding dragen. Een ontbloot bovenlijf, zelfs 
bij heel warm weer wordt niet toegestaan. Het gebruik van make-up is toegestaan bij optredens en 
andere leuke activiteiten. Het dragen van slippers en klompen door de kleuters is i.v.m. de veiligheid 
bij het spelen af te raden. 
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L 
Leerling-dossier 

Alle scholen houden een (digitaal) leerling dossier bij. Daarin staan onder meer: 

• Notities over de bespreking van het kind door het schoolteam 
• Notities van de gesprekken met ouders 
• Speciale onderzoeken 
• De toets- en rapportgegevens 
• De handelingsplannen; plannen voor extra hulp aan het kind 

Soms worden er ook schriftelijke observaties van leraren toegevoegd over de sociale- en emotionele 
ontwikkeling van het kind, de werkhouding en de taakaanpak. Het leerling-dossier is strikt 
vertrouwelijk en is gedeeltelijk digitaal en het papieren gedeelte is goed opgeborgen. 

Ouders hebben het recht om het dossier van hun kind in te zien (inzagerecht). Om het dossier te 
raadplegen, maakt de ouder een afspraak met de directeur. Deze stelt de ouder in de gelegenheid 
het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig. De school is verplicht 
desgevraagd binnen dertig dagen, tegen vergoeding van de kosten, een kopie van het dossier mee 
te geven. 

De ouders mogen de school verzoeken de gegevens te corrigeren. Daarbij moeten ze de gewenste 
wijzingen aangeven. Correctie houdt in: verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op een 
andere manier ervoor zorgen dat onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. 

De school is alleen verplicht om te corrigeren als de feitelijke gegevens onjuist zijn, onvolledig of 
niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn of op een andere wijze in strijd 
met een voorschrift van de Wet Persoonsbescherming of een andere wet zijn verwerkt. 

Leerplicht 

Kinderen mogen in Nederland vanaf vier jaar naar de basisschool. Een kind van 4 jaar is nog niet 
leerplichtig. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin het 
5 jaar wordt. Een kind van 5 jaar mag hooguit 5 uur per week vrij krijgen. In het belang van een 
soepele ontwikkelingslijn van uw kind, is het wel verstandig om het kind zo min mogelijk thuis te 
houden. 

Lunch 

De kinderen van alle groepen nemen hun lunch mee naar school. Het is erg handig voor de kinderen 
als de lunchspullen in een tas worden meegenomen. Indien nodig kunnen de bekers en/of de lunch 
in de bak in de koelkast bewaard worden. Snoep en koolzuurhoudende dranken zijn ook bij de lunch 
niet toegestaan.  

In alle groepen is met de kinderen afgesproken dat de eerste 5 min van de lunch iedereen stil is en 
zich concentreert op het eten en drinken.  Daarna mogen de kinderen zachtjes praten, maar blijven 
wel op hun eigen vaste plaats zitten zodat iedereen rustig kan eten en drinken. De leerkracht eet 
samen met de kinderen in het lokaal de lunch op en sluit daarbij bij de verschillende groepjes aan.  

Logopedist 

Als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart van Brabant zijn de preventief 
werkende logopedisten belast met het voorkomen van stoornissen op het gebied van de stem, 
spraak, taal, luisterfunctie en eventueel gehoor, bij voornamelijk basisschoolleerlingen. 
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Luizen 

Om verspreiding van hoofdluis te voorkomen wordt na iedere vakantie gecontroleerd door ouders.  

Procedure luizenscreening. 

Na iedere vakantie is er een luizencontrole.  

Na de screening worden de ouders van kinderen die luizen en/of neten hebben gebeld door de 
coördinator. Er worden geen mededelingen aan kinderen gedaan. De ouders van de betrokken 
groep worden schriftelijk op de hoogte gebracht, als er in de groep luizen zijn geconstateerd. 
Betrokken groepen worden in ieder geval één keer, indien nodig vaker, gecontroleerd. 

Als uw kind luizen en/of neten heeft, dient u dit op school te melden, ook tussen de screeningen 
door. 

Tips ter behandeling: 

- Maak het bespreekbaar, het is echt geen schande als uw kind luizen heeft; door er open over 
te zijn kunnen we het uit de taboesfeer halen  

- Hoofd en haren behandelen met een bestrijdingsmiddel volgens de gebruiksaanwijzing en 
elke dag  kammen met een speciale stalen luizenkam (2 weken lang)  

- Kleding, beddengoed, knuffels wassen of luchtdicht afsluiten, (informatie in de folder), denk 
ook aan  goed stofzuigen van meubilair en autostoelen  

- Jassen en mutsen en sjaals apart hangen of in een stevige afsluitbare tas doen, ook bij gym 
en   zwemmen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders en het kind 

Tips ter preventie: 

- Gebruik niet elkaars kam, mutsen en dassen. Denk ook aan verkleedkleren. 
- Wekelijks controleren, (als er in de groep of bij vriendjes luizen zijn, dagelijks controleren) 

dat wil  zeggen: goed kijken en/of kammen 
- Gebruik preventief geen bestrijdingsmiddelen, het helpt niet en de luizen worden eerder 

resistent er is een spray op alcoholbasis en er zijn etherische oliën te koop ter preventie, 
maar het is niet met  zekerheid te zeggen of ze afdoende helpen  

M 
Mobiele telefoons 

Het is voor leerlingen niet toegestaan om onder schooltijd een mobiele telefoon te gebruiken of aan 
te hebben staan. Leerlingen die toch een mobiele telefoon meenemen naar school leveren deze bij 
binnenkomst in het lokaal in bij de leerkracht en krijgen deze na schooltijd weer terug. Ouders 
kunnen bij leerkrachten aangeven wanneer er noodzaak is voor een leerling om een mobiele 
telefoon bij zich te hebben, zodat er in overleg met de leerkracht (tijdelijk) een uitzondering 
gemaakt kan worden. Wanneer kinderen zich niet aan deze afspraak houden, wordt de mobiele 
telefoon ingenomen en wordt met de ouders contact opgenomen om deze op school op te komen 
halen. 

Wanneer het gebruik van mobiele telefoons een meerwaarde is voor het leerproces, bepaalt de 
leerkracht de afspraken omtrent het gebruik ervan.  

O 
Omgangsregels 
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In het gedragsprotocol zijn duidelijke, schoolbrede regels opgesteld, waarin de verwachtingen die 
we m.b.t. het gedrag van alle aanwezigen op school hebben zijn vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is 
steeds het benadrukken van gewenst gedrag middels een positief opgestelde regel.  

Het gedragsprotocol is gebaseerd op 5 basisprincipes: 

1. Formuleer vanuit waarden duidelijke verwachtingen 
2. Leer verwacht gedrag aan 
3. Bekrachtig dit gedrag systematisch 
4. Minimaliseer aandacht voor negatief gedrag 
5. Formuleer duidelijke consequenties voor negatief gedrag 

Een leerling wordt één keer gewaarschuwd wanneer ongewenst gedrag vertoond wordt dat geen 
directe inbreuk op de veiligheid van anderen heeft.  

De afweging daarvan wordt gemaakt door de leerkracht die het overtreden van het gewenste 
gedrag constateert. Indien de leerkracht inschat dat er door de actie van de leerling wel een 
gevaarlijke situatie ontstaat (of is ontstaan) dan volgt geen waarschuwing maar direct een 
consequentie.  

Na de waarschuwing geeft de leerkracht aan welk gedrag wel van de leerling verwacht wordt. 

Dit gebeurt aan de hand van een positieve formulering van het gewenste gedrag. (‘Ik wil dat je loopt 
in de gang’ i.p.v. ‘niet rennen in de gang’).  

Wanneer een leerling na een waarschuwing op dezelfde dag (of volgens afspraak) nog een keer 
ongewenst gedrag laat zien volgt een time out. 

De leerling wordt dan voor een bepaalde tijd (10, 20 of 30 minuten) uit de klas gezet. Hij krijgt indien 
mogelijk werk mee en wordt door de leerkracht bij één van de volgende personen gebracht: 

1. De directie 
2. De intern begeleider 

De leerling krijgt eerst een ‘afkoel’ of ‘bezinningsperiode’, Degene waar de leerling zich gemeld 
heeft, kijkt in het administratieprogramma Parnassys of deze leerling in het recente verleden al 
vaker in de fout is gegaan. Daarna volgt een gesprekje met de betrokken leerling. De bedoeling 
hiervan is de leerling uit de negatieve sfeer te halen, niet om het probleem op te lossen. Het 
probleem kan wel besproken worden. De leerling blijft gedurende de afgesproken tijd op de time 
out plek werken. Na afloop wordt de leerling teruggebracht en na schooltijd volgt er een gesprek 
tussen de leerling en de leerkracht. In dit gesprek wordt gezocht naar een oplossing van het 
probleem waarbij het belang van gewenst gedrag positief benadrukt wordt en afspraken met de 
leerling worden gemaakt. 

Het doel van de time out 

De bedoeling van de time out is de leerling elders in de school bij een andere persoon dan de eigen 
leerkracht de kans te geven om buiten de reguliere klassensituatie te herstellen. Dit geeft ook de 
leerkracht bedenk- en hersteltijd. Bij terugkeer in de klas zoeken leerkracht en leerling zo snel 
mogelijk gezamenlijk naar afstemming van gedrag waarna de leerling weer aan het leerproces kan 
deelnemen. Er is sprake van ‘switch gedrag’: de leerling switcht van probleemgedrag naar gewenst 
gedrag en de leerkracht overdenkt hoe hij anders kan handelen waardoor verwijdering uit de klas 
kan worden voorkomen.  

Wanneer een leerling na een time out nog een keer de fout in gaat. 

Als een leerling na een time out met nabespreking binnen 4 weken weer ongewenst gedrag vertoont 
waaraan een time out gekoppeld zit, dan worden de ouders opgeroepen voor een gesprek waarbij 
de leerkracht en leerling zitten. Er worden dan met de ouders erbij opnieuw afspraken gemaakt die 
worden vastgelegd. Daarbij geldt dat, wanneer de leerling binnen 4 weken nog een keer ongewenst 
gedrag vertoont, er geen time out op school volgt maar de ouders gebeld worden om de leerling op 
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te halen voor een ‘thuis time out’. De leerling is dan de rest van de dag niet meer welkom op school 
en er volgt een gesprek met de ouders, de leerkracht, leerling en de directie. Bij eventuele herhaling 
zal een schorsing van een dag volgen, bij herhaling daarvan wordt melding gedaan bij de 
Leerplichtambtenaar.  

De hele procedure staat beschreven in het gedragsprotocol. Dit is terug te vinden op de website en 
op te vragen bij de directie. 

Onderwijskundig rapport 

Een onderwijskundig rapport maken we op bij verhuizing, de overgang naar het voortgezet 
onderwijs en op verzoek, in overleg met de intern begeleider en de groepsleerkracht. Het is voor 
ouders ter inzage en zij kunnen, indien gewenst, hiervan een afschrift ontvangen. 

Opvang van nieuwe leerlingen in de school 

Om alvast te wennen aan de school, mogen de kinderen vlak voor hun 4e verjaardag onze school 
als gast bezoeken. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de desbetreffende leerkracht. U krijgt ruim 
van tevoren te horen wanneer u met uw kind voor deze kennismakingsbezoeken kunt komen. Als 
uw kind op latere leeftijd op school komt, na bijv. een verhuizing, volgt meteen een plaatsing in de 
groep. In die gevallen vragen wij altijd om informatie van de vorige school. In onderling overleg 
kunnen we ook afspreken dat kinderen een dag meelopen in hun nieuwe groep.  

Ouders in de school  

In onze school kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. Voor het goed laten verlopen van diverse 
activiteiten op school doen wij jaarlijks een beroep op u om ons te komen ondersteunen. Ook hulp 
van opa’s, oma’s en andere belangstellenden is van harte welkom. Ook als iemand geen kind(eren) 
op school heeft, kan diegene zich opgeven. Het meebrengen van jongere broertjes of zusjes kunnen 
wij bij activiteiten en excursies tijdens schooltijd niet toestaan. U zult begrijpen dat dit storend is. 
Tijdens activiteiten kunt u ingezet worden als spel- of groepsbegeleiding.  

Speciale aandacht vragen we dit jaar voor onze talentendagen. Mocht u zelf een bijzonder beroep 
of hobby hebben (of iemand kennen die dat heeft) die ook voor onze kinderen (groep 1 t/m 4 of 
groep 5 t/m 8) interessant zou kunnen zijn, meld u dan aan voor één van deze dagen. 

R 
Recht op informatie 

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook 
het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer 
informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te 
maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.  

Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen 
hebben, is de situatie het makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. 
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt 
het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind.  

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook – beperkt - recht op informatie 
over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf 
geen informatie te geven aan deze ouders. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, 
zoals informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op 
school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de 
ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft 
geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind kan schaden. Als het gaat om de 
vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op 
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informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over 
hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over 
schoolvorderingen en evt. sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Als het belang van het 
kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook geen recht op informatie. 
Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van 
informatie aan een ouder het kind zal schaden. 

Rookvrije school 

Roken is nergens in het schoolgebouw toegestaan. Dat geldt ook voor het schoolplein. Wij vragen u 
vriendelijk om, wanneer u als hulpouder bent ingezet tijdens een activiteit buiten het 
schoolgebouw, niet te roken in het bijzijn of het zicht van de kinderen. 

Rust 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind voldoende slaap krijgt. Een uitgerust kind is beter in staat actief 
deel te nemen aan het lesprogramma in de groep en neemt meer informatie op.  

S 
Schoolfotograaf 

Jaarlijks komt er een schoolfotograaf die portretten en een groepsfoto maakt. Het aanbod is 
vrijblijvend.  

School Maatschappelijk Werk 

Onze leerlingen worden door ons begeleid. Voor elke leerling wordt naast een goed leerstofaanbod 
ook een goede persoonlijke begeleiding geboden. De leerlingen worden zo persoonlijk mogelijk 
benaderd en er wordt geprobeerd de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te volgen. Soms 
krijgt een leerling daarvoor een aangepast programma en een daarbij passende zorg; ‘Zorg op maat’. 
Deze zorg op maat is soms alleen nodig op het terrein van het leren maar soms ook op het terrein 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor een tijdige signalering en advisering krijgen wij als 
school, via het Regionaal Maatschappelijk Centrum, ondersteuning van een schoolmaatschappelijk 
werker. 

Deze schoolmaatschappelijk werker vormt samen met onze intern begeleider het zogenaamd 
schoolmaatschappelijk werkoverleg. In dit schoolmaatschappelijk overleg wordt gesproken over 
leerlingen met sociaal-emotionele en/of maatschappelijke problemen. Er volgt dan een advies over 
de te volgen aanpak. Bij die besprekingen kunnen verzoeken van leerkrachten en andere 
deskundigen van bijv. GGD geraadpleegd worden. Voordat een leerling in het overleg besproken 
wordt zal er door de intern begeleider om schriftelijke toestemming gevraagd worden aan de 
ouders. 

Wanneer u ziet of denkt dat de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals 
verwacht, kunt u uw vraag voorleggen aan de leerkracht of aan de intern begeleider. Zij zijn voor u 
de contactpersoon en kunnen op uw verzoek de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Samen 
met u worden dan de vervolgstappen bepaald. 

Waarvoor kunt u bijv. terecht: 

- Mijn kind wordt op school gepest, hoe kan ik er voor zorgen dat het weerbaar wordt? 
- Mijn kind luistert niet naar mij, wat kan ik doen? 
- Wij hebben als ouders hele verschillende ideeën over opvoeding; hoe kunnen we samen tot  

overeenstemming komen over de opvoeding? 
- Mijn zoon of dochter van 8 jaar slaapt nog iedere avond bij ons in bed, omdat hij/zij bang is 

in het donker. Is dit normaal? 
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Schoolmaterialen 

Alle kinderen krijgen van de school de benodigde leermiddelen. Deze leermiddelen gaan mee naar 
de volgende groep en worden alleen vervangen als ze mankementen gaan vertonen. Wanneer er 
sprake is van opzet dan geven wij nieuwe materialen op kosten van de ouders. De prijzen van de 
materialen zijn bij de conciërge bekend. 

Schoolplein 

Het schoolplein is toegankelijk vanaf 8:20. Om 15:00 uur worden de poorten gesloten.  

Schooltijden 

Onze school werkt met het vijf gelijke dagen model. Van maandag tot en met vrijdag gaan de 
kinderen van 08.30 tot 14.00 naar school. Kinderen en leerkracht lunchen gezamenlijk in hun 
groepslokaal.  

Schoolverf en sterke lijm 

Het komt weleens voor dat de jongere kinderen schoolverf aan hun kleding krijgen. Dit kunt u het 
beste eruit krijgen door het kledingstuk in koud water te wassen met gewone handzeep of Biotex. 
Niet in de wasmachine want dan ‘koken’ de vlekken erin. Natuurlijk wordt er ook geplakt. Er is op 
school bij de conciërge een lijmoplosser aanwezig. 

Schoolverzuim 

Vanwege bepaalde redenen kan het voorkomen dat uw kind de school niet kan bezoeken. Ziekte, 
bezoek aan een dokter, een begrafenis of een feest zijn allemaal legitieme redenen om de school 
niet of niet volledig te bezoeken. Wij vragen u of u het verzuim van school zoveel mogelijk wilt 
beperken, m.a.w. als u bijvoorbeeld een bezoek aan de oogarts buiten schooltijd kunt plannen, dat 
dan ook te doen. U wilt immers met ons dat het onderwijs aan uw kind zo min mogelijk onderbroken 
wordt. Maar ook in het belang van de groep. Het is lastig om voortgang aan het onderwijs te geven 
als er regelmatig kinderen niet zijn. Bij ongeoorloofd schoolverzuim inclusief luxe verzuim en te laat 
komen is de directie wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in te lichten. 

Sint Nicolaasfeest 

Dit is voor de kinderen een bijzondere dag met een bezoek van de Sint met zijn Pieten in alle 
groepen. De kinderen in groep 6 t/m 8 maken voor elkaar een surprise. Het gaat ons dan echt om 
de surprise en hierin komt geen cadeau en geen snoepgoed. Deze horen bij Sint-Nicolaas en samen 
met zijn Pieten verrast hij de kinderen met een cadeau en pepernoten. De kinderen verrassen elkaar 
en ons met de prachtigste werkstukken. Alle kinderen mogen ná pakjesavond een cadeautje mee 
naar school brengen.  

Snoepen  

Over snoepen hebben we de afspraak gemaakt dat er tijdens schooltijd niet gesnoept mag worden, 
behalve wanneer er met een activiteit getrakteerd wordt. 

Fruitsap is voor ons ook snoep. Er mag water gedronken worden, maar geen fruitsap of 
koolzuurhoudende dranken. Dus ook niet tijdens de lunch.  

Speelgoed 

Wanneer uw kind speelgoed op school wil laten zien, mag dat wel, maar wij verzoeken U, dit weer 
mee naar huis te nemen. Dit voorkomt veel narigheid bij verlies of kapot gaan. Is uw kind jarig, dan 
mag het natuurlijk een gekregen cadeautje meebrengen en dat ook op school laten. Wij kunnen 
‘speelgoed’ dat gevaar op zou kunnen leveren niet toestaan.  
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Sponsoring 

Wanneer het ons onderwijssysteem ten goede komt, kunnen wij positief op sponsoring reageren. 
We gaan hier selectief mee om. Wanneer u interesse heeft de school op één of andere manier te 
sponsoren dan kunt u hierover contact opnemen met de directie. 

Stopmethode 

Als je wilt dat een ander stopt met ‘iets’ wat jij niet wilt, dan 
zeg je ‘stop met………..’ en je benoemt het negatieve gedrag. 
De ander moet dan direct stoppen. Een kind, maar ook een 
leerkracht kan met de stopmethode duidelijk de grens 
aangeven. Tot hier en niet verder. Daarnaast is ook 
overduidelijk, indien iemand in overtreding is, dus door een 
stop heen gaat. Dit voorkomt veel heen en weer gepraat. STOP 
MET…..= STOPPEN.!! 

Surveillance 

Tijdens de ochtendpauze en lunchpauze wordt er 
gesurveilleerd door leerkrachten. Voor en na schooltijd is er 
geen surveillance door leerkrachten. De leerkrachten 
ontvangen hun leerlingen dagelijks in de deuropening van het 
klaslokaal.  

T 
Te laat naar huis 

Soms blijven kinderen na schooltijd langer op school. Dat kan te maken hebben met het uitvoeren 
van taken die onderdeel uit maken van de klassendienst:  

• Opruimen materialen 
• Planten water geven 

Ook blijven kinderen gewoon voor de gezelligheid op school of op het schoolplein. Ze praten wat na 
met andere kinderen of met de leerkracht, maken een spel af of werken aan de computer. We laten 
dit toe tot 15.00 uur. Wij hebben daar op de meeste dagen geen bezwaar tegen, tenzij wij om 
praktische redenen (bijvoorbeeld vergadering) de deuren op tijd moeten sluiten. Wij gaan ervan uit, 
dat u op de hoogte bent van het later thuiskomen van uw kind.  

Toelating 

In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Als u een aanmeldformulier afgegeven 
hebt of opgestuurd heeft naar school, ontvangt u van ons na enige tijd een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek zal grotendeels gaan over de inhoud van het 
kennismakingsformulier wat u tegelijkertijd met de uitnodiging van ons ontvangt. Mocht uit het 
kennismakingsgesprek en de aanvullende informatie duidelijk worden dat onze school niet aan de 
onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling kan voldoen dan gaan wij samen met de 
ouders/verzorgers op zoek naar een passende onderwijsplek buiten onze school.  

Aan het einde van het schooljaar wordt u geïnformeerd in welke groep uw kind is ingedeeld. U krijgt 
een uitnodiging voor de informatieavond aan het begin van het schooljaar. De leerlingen die 6 
weken (of korter) voor de grote vakantie 4 jaar worden, adviseren wij om na de grote vakantie in 
hun nieuwe groepssamenstelling in te stromen.  
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Traktaties met een verjaardag 

Een traktatie hoort erbij, maar hoeft niet groot te zijn. We zien bij voorkeur een gezonde traktatie, 
maar willen een snoepje of een zakje chips niet de school uitbannen. Op school zijn traktatie 
ideeënboekjes in te zien. We willen u vragen of u er rekening mee wilt houden dat er nogal wat 
kinderen zijn die allergisch zijn voor o.a. melkproducten, gluten, kleurstoffen. U kunt dit navragen 
bij de groepsleerkracht. Wilt u met onderstaande rekening houden: 

• Ouders of leerlingen overleggen met de leerkracht wat en wanneer getrakteerd kan worden 
• De traktatie bestaat uit één ding per kind 
• Leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de leerlingen 
• Er mogen géén cadeautjes gegeven worden; ook niet als die gesponsord zijn 

De ouders van groep 1-2-3-4 leerlingen mogen, als zij dat willen, de verjaardag mee komen vieren. 
Jongere broertjes of zusjes mogen dan meekomen. Maakt u hierover wel bijtijds met de leerkracht 
een afspraak. 

Tussendoortje 

Alle kinderen brengen één ding te eten mee uit het onderstaande rijtje en desgewenst water om te 
drinken. 

Er kan gekozen worden uit: 

1 stuk fruit; groep 1-2 graag in partjes gesneden  

1 stuk groente; o.a. komkommer, tomaat, wortel,  

Volkoren biscuit, ontbijtkoek, rijstwafel, boterham met gezond beleg (geen zoetigheid) 

Kinderen die dorst hebben kunnen water drinken.  

V 
Veiligheid 

Voor de veiligheid beschikken we over een calamiteitenplan. Het betreft een procedure in 
schoolverband, welke gevolgd moet worden indien zich een calamiteit voordoet, zowel binnen als 
buiten de school. Er worden ieder schooljaar twee ontruimingsoefeningen gehouden, een 
‘aangekondigde’ en een ‘onaangekondigde’. 

Er worden regelmatig inspecties gehouden door externe instanties t.a.v. brandblusapparatuur, 
speeltoestellen, speelplaats en het gebouw. Deze worden dan bekeken op werkzaamheid, 
veiligheid, hygiëne en het watersysteem op legionella. Elke vier jaar wordt er een risico-
inventarisatie RI&E, afgenomen. De Medezeggenschapsraad wordt bij deze inspectie en het plan 
van aanpak betrokken. Er wordt gewerkt aan een totaal schoolveiligheidsplan. Hierin wordt alles 
beschreven wat met veiligheid te maken heeft. Onze school beschikt over een aantal BHV-ers met 
EHBO-diploma. In principe is de conciërge het eerste aanspreekpunt bij ongelukjes. 

Verjaardag van de groepsleerkracht(en): juffendag  

De verjaardagen van het personeel worden jaarlijks gevierd. Het gaat ons erom dat we er met de 
kinderen een gezellige feestdag van maken. Wij willen benadrukken dat het zeker niet de bedoeling 
is dat u een cadeau meegeeft naar school.  

Verlofregeling  

De Leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van extra (vakantie-)verlof. 
Toestemming voor extra verlof tot en met tien schooldagen moet worden aangevraagd bij de 
schoolleiding. Dit wordt echter alleen in zeer bijzondere gevallen verleend (gewichtige 
omstandigheden). Voor verlofperiodes langer dan tien dagen per schooljaar beslist de 
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leerplichtconsulent van de gemeente. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het advies van de 
directeur van de school.  

In gevallen, waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van een van de ouders het onmogelijk 
maakt om een gezamenlijke gezinsvakantie te plannen in de schoolvakanties, kan éénmalig voor 
maximaal tien schooldagen extra verlof worden verleend (niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar!). Dit verlof kan uitsluitend worden verleend door de schoolleiding. U moet dan echter 
aantonen dat u gezien de specifieke aard van uw beroep of bedrijf niet in de gelegenheid bent in 
enige schoolvakantie (denk aan kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie) op vakantie te gaan. 
Tevens dient u een werkgeversverklaring en/of accountsverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat 
vakantieverlof in geen van de schoolvakanties mogelijk is.  

Let erop, dat schoolvakanties vanwege vakantiespreiding elk jaar op een ander tijdstip beginnen. 
Dit om onnodige teleurstelling te voorkomen. Vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de 
zomervakantie is niet mogelijk. Het verlofverzoek moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan 
van de reden worden ingediend bij de directeur van de school.  

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: 

- Verhuizing 
- Huwelijk 
- Huwelijks-, ambtsjubileum 
- Bij ernstige ziekte 
- Bij overlijden in de familie 

Geen gewichtige omstandigheden, onder andere: 

- Het eerder afreizen of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te 
vermijden 

- Het eerder afreizen, omdat men voor een bepaald tijdstip het vakantieadres bereikt moet 
hebben 

- Het vervroegen van de vakantie i.v.m. lagere prijzen 
- Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken 
- Een uitnodiging van kennis of familie, om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties 

om 

Verzoeken dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. 

Als u verlof wilt voor uw kind, dient u dat bij de directie van de school altijd schriftelijk aan te vragen. 
Extra bezoek aan de dokter, tandarts  e.d. kan door u telefonisch of schriftelijk afgehandeld worden. 

Godsdienstige verplichtingen 

Verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging wordt, als dit ten minste 2 dagen voor de verhindering gemeld wordt, toegestaan. 

Verlofaanvragen 

Het aanvragen van verlof kunt u doen door middel van een formulier dat op school beschikbaar is. 
De directie beoordeelt het ingevulde formulier. Dit aanvraagformulier, waar de verlofregels op 
vermeld zijn, kunt u bij de conciërge afhalen. 

Wilt u a.u.b. voordat u een aanvraag voor extra verlof/vakantie indient eerst nagaan of de 
leerplichtwet dit toe laat. Dat voorkomt dat u teleurgesteld wordt. We vinden het uiterst vervelend 
als u ons vraagt de wet te overtreden. Wij hopen dat u als ouders begrip kunt opbrengen voor de 
toepassing van de leerplichtwet en bij het indienen van een verzoek weloverwogen te werk zult 
gaan. Ook de directie wordt in deze aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Verlof, dat wordt 
opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als 
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt door ons gemeld aan de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar zal dit melden aan de Officier van Justitie (proces-verbaal). 
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Vervoer 

De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zowel voorin als achterin de auto een 
geschikt en goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger moeten gebruiken. Er is een uitzondering voor 
groepsvervoer en incidenteel vervoer over een korte afstand door anderen dan de eigen ouders. In 
dat geval is alleen het gebruik van de autogordels verplicht.  

Verzekering 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. Ook de ouderraad heeft een verzekering voor de activiteiten die 
zij organiseert. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens 
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand.  

De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van 
een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn 
geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake 
is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een 
bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt 
(dan ook) niet door de school vergoed.  

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers 
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Video interactie begeleiding  

Op onze school kan voor de begeleiding en professionalisering van de leerkrachten gebruik gemaakt 
van de video-interactie begeleiding (VIB). Ook kan de VIB worden ingezet ter observatie van de 
interactie tussen leerlingen onderling en kan het gedrag van een specifieke leerling, na goedkeuring 
van de ouders, door middel van VIB  worden vastgelegd.  

VIB wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen op het gedrag van de leerling, de leerkracht en de 
interactie van de leerlingen onderling om zo bij te dragen aan een betere begeleiding van onze 
leerlingen. 

Voortgezet onderwijs 

Tijdens het laatste individuele oudergesprek deelt de leerkracht van groep 7 de ouders een 
voorlopig schooladvies mede. Dit voorlopige schooladvies is in overleg opgesteld door de leerkracht 
van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Het voorlopige schooladvies is gemaakt op basis 
van onze ervaringen tijdens de schoolloopbaan van de leerling in groep 1 t/m 7. Om tot een gedegen 
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voorlopig advies te komen kijken we naar de leerprestaties, inzicht, motivatie en leergerichtheid. 
Tijdens het oudergesprek wordt ook de mening van de ouders en de leerling gepeild.  

In het begin van het schooljaar geven we in groep 8 een voorlichtingsavond over de overgang van 
de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. De onderwerpen die daar aan de orde komen, zijn: 
het Voorgezet Onderwijs in Nederland, welke scholen en richtingen heb je in Grave en omgeving, 
CITO- eindtoets, de drempeltoets, de totstandkoming van het eindadvies van de basisschool en tot 
slot informatie over de open dagen en het opgeven voor het Voortgezet Onderwijs.  

In de periode januari/februari wordt het definitieve schooladvies opgesteld door de leerkrachten 
van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Het belangrijkste deel van de advisering blijft 
onze ervaring met de leerling en onze leerlingenregistratie waarin het ontwikkelingsproces van de 
leerling gedurende de hele schoolloopbaan is vastgelegd inclusief het voorlopige schooladvies. Het 
definitieve schooladvies komt op papier te staan en wordt naar de ouders en naar de 
desbetreffende school voor Voortgezet Onderwijs gestuurd voordat de eindtoets afgenomen wordt. 

In februari/maart vinden de open dagen op de diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs plaats. 
Kinderen en ouders worden daarop attent gemaakt via de leerkracht van groep 8. De leerling wordt 
door de ouders aangemeld bij de betreffende school. De school vult een onderwijskundig rapport 
in ten behoeve van de school waar het kind is aangemeld. Via kennismakingsdagen worden de 
leerlingen wegwijs gemaakt op de gekozen school voor Voortgezet Onderwijs. 

In april wordt in groep 8 een door het ministerie van onderwijs verplichte eindtoets afgenomen. Dit 
is een toets die drie dagdelen in beslag neemt. Zodra de uitslag bekend is, wordt deze, met 
toelichting, doorgegeven aan de ouders. In de wet die basisscholen verplicht om een van de 
eindtoetsen af te nemen is ook vastgelegd hoe de scholen om moeten gaan met de uitslag van de 
eindtoets. Als de eindtoets een lagere score aangeeft dan het definitieve schooladvies mag het al 
eerder verstrekte definitieve schooladvies niet naar beneden bijgesteld worden. Scoort een leerling 
hoger dan de score die behoort bij het definitieve schooladvies dan is de school verplicht om het 
eindadvies te heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot het bijstellen van het eindadvies 
tot een hoger schooltype. Het is voor een school niet verplicht om het eindadvies te verhogen. De 
argumenten die leiden tot het wel of niet bijstellen worden gedeeld met de ouders, met de leerling 
en wordt gedocumenteerd. 

W 
Wensjes 

In de groepen 1-2 kan er op school een wensje worden gemaakt voor een verjaardag thuis van 
moeder of vader. De ouders zijn er verantwoordelijk voor om dit aan te dragen.  

Z 
Zindelijkheid 

Wij gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is als het bij ons naar school komt. Het kan uiteraard 
gebeuren dat een kind een ‘ongelukje’ heeft, in principe worden dan de ouders gebeld om het kind 
te verschonen. De leerkracht kan de rest van de kinderen van de groep namelijk niet alleen laten 
om een kind te verschonen. Mochten er medische oorzaken zijn voor een zindelijkheidsprobleem 
dan horen we dat graag van u bij de inschrijving van uw kind. 
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Hoofdstuk10: bijlagen 

Smoelenboek personeel 

   

Mirande van Hesteren Annelie Arts Nelleke Phoelich 

Groep 1-2a Groep 1-2a Groep 1-2b 

   

Margon Jans Floor Pennings Mirande van Hesteren 

Groep 1-2b Groep 1-2c Groep 1-2c 

Management Team MT  MR lid   

   

Esther van Londen Yolanda Kemperman Anja van Os 

Groep 3 Groep 3 Groep 4 

 expert leerkracht taal Contactpersoon OR 

   

Nienke van den Berk Marita Veldt Marian Kroes 

Groep 4 Groep 5 Groep 5 

expert leerkracht ICT  GMR lid 
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Teun Sanders  Niek van Heuvelen Erinn Niezing 

Groep 6 Groep 6 Groep 7 

expert leerkracht ICT  expert rekenen & MR lid 

   

Patty Wannet Marit Baken Juliette Martin 

Groep 8a Groep 7 B Groep 7 B 

MR secretaris  expert leerkracht gedrag+MT  

   

   

 

Michel van der Kraan Crosan Leemans  

directeur intern begeleider  

   

Smoelenboek onderwijs ondersteunend personeel 

   

Ed Engberink  Corin van Hintum Annie Kansel 

conciërge administratie schoonmaak 
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Verdeling werkdagen van leerkrachten, MT leden en ondersteunend personeel 

Taal-expert Yolanda, reken-expert Erinn en gedrags-expert Marit zijn door het jaar heen enkele 
dagen uit de eigen groep zodat zij hun werkzaamheden als taal-expert, reken-expert en 
gedragsexpert uit kunnen voeren.  

Samenstelling Medezeggenschapsraad 

 

  

2021-2022 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 A Annelie Annelie  Annelie Mirande Mirande 

1/2 B Nelleke Nelleke Margon Margon Margon 

1/2 C Floor Floor Mirande Floor Floor 

3 Esther  Esther Yolanda Yolanda Yolanda 

4 Nienke Nienke Anja Anja Anja 

5 Marian Marian Marita Marita Marita 

6  Teun Teun Teun Teun Niek 

7  Erinn Erinn Erinn Erinn Erinn 

8 A Patty Patty Patty Patty Patty 

8 B Juliette Juliette Marit Marit Marit 

intern begeleider  Crosan  Crosan Crosan  

directeur Michel Michel  Michel Michel Michel 

administratie Corin     

conciërge  Ed Ed Ed Ed Ed 

schoonmaak Annie Annie Annie Annie Annie 

2021-2022 Medezeggenschapsraad  

voorzitter Esther Boeijen oudergeleding esther.boeijen@mefam.nl  

secretaris Patty Wannet teamgeleding p.wannet@optimusonderwijs.nl 

lid Anouk Peijnenborgh oudergeleding anouk.peijnenborgh@gmail.com  

lid Floor Pennings teamgeleding f.pennings@optimusonderwijs.nl  

lid Erinn Niezing teamgeleding E.niezing@optimusonderwijs.nl  

lid Chantal van Dinther oudergeleding chantal.van.dinther@gmail.com  

mailto:esther.boeijen@mefam.nl
mailto:p.wannet@optimusonderwijs.nl
mailto:anouk.peijnenborgh@gmail.com
mailto:f.pennings@optimusonderwijs.nl
mailto:E.niezing@optimusonderwijs.nl
mailto:chantal.van.dinther@gmail.com
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Samenstelling Ouderraad 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rooster bewegingsonderwijs 2021-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 Ouderraad 

Voorzitter Annemarie Vizee 

Secretaris  

penningmeester Luuc Rutten 

Lid Silvia Verheijen 

Lid Manouk van den Hoogen 

Lid Christina Herwig 

Lid Joanna Kusiar 

Lid Tiara Portier 

Lid Marieke van de Bovenkamp 

Lid Ilona van Daatselaar 

Lid  

2021-2022 Rooster bewegingsonderwijs 

Groep 1-2 A: maandag 

Groep 1-2 B: maandag 

Groep 1-2 C: maandag 

Groep 3: donderdag 

Groep 4: donderdag 

Groep 5: dinsdag 

Groep 6: dinsdag 

Groep 7: woensdag 

Groep 8 A: woensdag 

Groep 8 B: woensdag 



 

Vakantie en vrijedagen rooster voor leerlingen  
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35 aug/sept 36 sept 37 sept 38 sept 39 sept/okt 40 okt 41 okt 42 okt 43 okt 44 nov 45 nov 46 nov

  def jaarplanning Raamdonk vrije dagen schooljaar 2021-2022

Start PO

Cuijk/Grave

studiedag 
12 1915 22 29 51 8

8 15 22 29 6 13

28

vr 3 10 17 24

30 7 14do 2 9 16 23

wo 1

5 12

Optimusdag
21

9 1619 26 2

20 27 3 10 17

ma 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Herfst 

vakantie

1 8 15

di 31 7 14 21

28 4 11 18

47 nov 48 nov/dec 49 dec 50 dec 51 dec 52 dec 1 jan 2 jan 3 jan 4 jan 5 jan/febr 6 febr

studiedag 

studiedag
117 14

30 6 13 20 27 3

21 28 4

19

8

wo 24 1 26 2 9

do 25 2 9 16 23 10

17 24 31

5 12

7

di 23 30 7 14 21 28 4 11

3

Kerst 

vakantie

10 17 24 31

18 25 1

ma 22 29 6 13 20 27

Kerst 

vakantie
8 15 22 29

vr 26 3 10

7 febr 8 febr 9 febr/mrt 10 maart 11 maart 12 maart 13 mrt/april 14 april 15 april 16 april 17 april 18 mei

studiedag 2e Mei vakantie

Paasdag

Koningsdag

studiedag 

6 13 20 27wo 16 23

625 1 8 15 22 29vr 18 25 4 11 18

Mei 

vakantie 

di 15 22 1 8 15 22

14 21 28 4 11 18

2 9 16

29 5 12 19 26 3

7

ma 14 21 28

Voorjaars 

vakantie

7 25 2

14 21 28 5

4

do 17 24 3 10 17 24 31

23 30

19 mei 20 mei 21 mei 22 mei/juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni/juli 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli

2e studiedag 

Pinksterdag
4 11 18

Zomer 

vakantie  

Cuijk / Grave

25

Zomer 

vakantie 

Overigen

ma 9 16 23 30 6 13 20 27

studiedag 
14 21 28

15 22 29

di 10 17 24 31 7

wo 11 18 25 1 8

Zomer 

vakantie  

Cuijk / Grave

Zomer 

vakantie 

Overigen

26

27

5 12 19

6 13 20

Hemelvaart
do 12 19 26 2 9 16 23 30

Zomer 

vakantie  

Cuijk / Grave

Zomer 

vakantie 

Overigen

14 21 287

vr 13 20 27 3 10 17 24 1

do 12 19 26 2 9 16 23 30

Zomer 

vakantie  

Cuijk / Grave

Zomer 

vakantie 

Overigen

14 21

8 15 22 29

287

18 juli 2022 start zomervakantie gemeenten Cuijk en Grave (week 29,30,31,32,33,34) 29 augustus 2022 start schooljaar 2022-2023 gemeenten Cuijk en Grave

25 juli 2022 start zomervakantie overige gemeenten (week 30,31,32,33,34,35) 5 september 2022 start schooljaar 2022-2023 overige gemeenten

 



 

 


