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1.Voorwoord

Bergentheim, juni 2020
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Van harte welkom op de Koningsbergerschool! Voor u ligt onze nieuwe schoolgids. Hierin leest
u over de dagelijkse gang van zaken in onze school en vanuit welke visie op onderwijs wij onze
keuzes hebben gemaakt. Daarnaast leest u welke ambities we voor onze school, voor de
kinderen en onszelf hebben opgesteld op het gebied van leren, samen leven en persoonlijke
ontwikkeling. Op de Koningsbergerschool vinden we het belangrijk dat we ruimte geven aan
elkaar om te komen tot ontwikkeling. Het contact met ouders is daarbij van groot belang.
Samen met ouders leggen we een stevige basis voor de persoonlijke ontwikkeling van al onze
leerlingen.
De schoolgids is samengesteld door het schoolteam en de medezeggenschapsraad en wordt
verspreid onder alle gezinnen. Alle nieuwe gezinnen ontvangen een schoolgids bij aanmelding
van hun kind. De schoolgids is ook te vinden op onze website. Mocht u naar aanleiding van de
schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur.
Het team van de Koningsbergerschool wenst u en de kinderen een plezierig en leerzaam
schooljaar toe!

Contactgegevens:
Mevr. J. Tijhof-Keus (directeur)
Kanaalweg-West 58
7691 CA Bergentheim
Tel: 0523-232093
E-mail: j.tijhof@chronoscholen.nl
Website: www.koningsbergerschool.nl
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2. Missie en visie
Dè plek om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen!
Vorig schooljaar hebben we als team gewerkt aan een herbezinning op onze visie op
onderwijs. Samen hebben we onze kernwaarden en ambities in beeld gebracht. Dit hebben
we beschreven in ons visieboekje van de Koningsbergerschool. Hieronder leest u een korte
samenvatting.
Ons paspoort
Als iedere school een paspoort zou hebben met daarin de belangrijkste kenmerken, zou die
van ons bestaan uit drie woorden: Rust, openheid en vakmanschap. Deze woorden komen
terug in het dagelijks handelen van alle leerkrachten.
Rust
Zelfontplooiing, je eigen ‘ik’ vormen en werken aan je eigen doelen. Daar komt veel bij kijken.
Dit kan alleen in een rustige omgeving die uitnodigt om te leren. Door sterk
klassenmanagement en duidelijke gedragsregels waarborgen wij een veilige omgeving voor
iedereen.
Het effect van openheid
Doordat leerlingen veel aandacht aan elkaar te besteden, gaan ze de eigenheid van ieder
persoon meer waarderen. Door samen te werken leggen leerlingen verantwoording aan
elkaar af. Dit creëert verbondenheid en waardering. Die waardering leidt weer tot
zelfvertrouwen. Dat betekent dat je durft te zeggen wat je vindt, ook al is dat soms spannend.
Onze leerkrachten geven het goede voorbeeld. In ons team heerst een sfeer waarin iedereen
elkaar respecteert om wie ze zijn. Daarnaast waarderen we onze collega’s om hun sterke
punten en talenten. En zo werkt het ook met onze leerlingen. Stimuleer het zelfvertrouwen
en laat kinderen kennis maken met elkaars mooie eigenschappen. Deze opdracht geven we
aan elkaar mee. Bespreek in alle openheid wat je van kinderen verwacht en hoe je ze kan
helpen. De sfeer wordt er zoveel beter en vertrouwder door.
Openheid staat ook voor de band met de ouders. We werken intensief samen met de ouders
voor nog beter onderwijs. Daarnaast is er zoveel contact als nodig om het welzijn van ieder
kind te borgen. We willen dat ouders mee kunnen denken, maar ook mee kunnen doen.
Vakmanschap is niet vrijblijvend
Vakmanschap van alle leerkrachten? Dat klinkt net zo logisch als een bakker die lekker brood
maakt. Het moest er nog eens bijkomen van niet! Maar wij gaan een stapje verder.
Vakmanschap is niet vrijblijvend op de Koningsbergerschool. Wij doen mee aan
kwaliteitsprogramma’s die zorgen dat al onze leerkrachten continu worden voorzien van de
nieuwste kennis op onderwijsgebied. Deelname is niet vrijblijvend, wij verwachten namelijk
ook van onszelf een ondernemende houding. Voorop willen lopen in kennis dus! Want
vakmanschap staat niet voor niets in ons paspoort!
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Vanuit deze drie kernwaarden werken we de komende jaren aan de volgende ambities:
Samen, ondernemend en verantwoordelijk
Op de Koningsbergerschool helpen we onze leerlingen om burgers te worden die blij,
ondernemend en verantwoordelijk zijn.
Samen
Leerlingen, opvoeders en leerkrachten zijn bij ons een team. Elke leerling ontwikkelt zich bij
ons met alle mensen die betrokken willen zijn. Uit de bijbel halen we inspiratie voor het
omgaan met elkaar en met onszelf. Op deze manier leren onze leerlingen hun eigen identiteit
te kleuren. De Koningsbergerschool zien we als een plek waar kinderen, opvoeders en
dorpsgenoten elkaar ontmoeten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de school en voor
elkaar.
Ondernemend
We dagen onze leerlingen uit om ondernemend te zijn. Op de Koningsbergerschool ontdekken
de leerlingen hun persoonlijke interesses en talenten en blijven deze ontwikkelen. Daarnaast
vinden we het creatief denken belangrijk, waardoor onze leerlingen leren denken in
mogelijkheden.
Verantwoordelijk
Van onze leerlingen verwachten we dat ze actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. We
bespreken samen aan welke doelen de leerling werkt en wat de vervolgstappen kunnen zijn.
Zo wordt de leerling gestimuleerd om steeds meer eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling.
Dat vraagt van ons om ruimte te geven. Ruimte voor elke leerling om op zijn eigen manier te
kunnen leren en te bewegen. Maar het vraagt ook om rust en duidelijkheid, zodat elke leerling
in een veilige omgeving zijn eigen grenzen kan verleggen. Op de Koningsbergerschool voelen
we ons ook verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving. We zien naar elkaar om op
school en in het dorp en we zetten ons in voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. We gaan zorgvuldig met onze spullen en de natuur om. Zo dragen we bij aan een
duurzame wereld.
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3. Organisatie
Van de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting
voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg
De Koningsbergerschool behoort tot de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono,
gevestigd te Hardenberg.
Onze stichting van 14 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Christelijk primair
onderwijs. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies,
medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Chrono bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie
van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair
Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 januari 2012 is de
vereniging omgezet in een stichting. De toenmalige Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni
2011 daartoe besloten en er voor gekozen om bestuur en toezicht volledig te scheiden: het
College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad van Toezicht (RvT) houdt (intern) toezicht.
Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. Het College van Bestuur is de
wettelijke term en kan uit één of meerdere personen bestaan.
Op de website van Chrono (www.chronoscholen.nl) staan de Statuten van de Stichting, het
bestuursreglement en het organogram.
Het Christelijk Onderwijs is onderwijs, waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven
en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de
ouderklankbordgroep of de medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools kunt u een rol
spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (= gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft
personeelsleden van Chrono.
We werken samen aan het onderwijs voor onze kinderen op alle Chronoscholen. De
directeuren en het college van bestuur worden daarbij ondersteund door de medewerkers
van het bestuurscentrum. Wij willen Chrono als professionele organisatie verder uitbouwen.
Daarmee zorgen we met name voor goede randvoorwaarden op het gebied van onderwijs,
christelijke identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting en ICT. Door goed samen
te werken, solidair te zijn en elkaar te ondersteunen bij zaken die onze aandacht vragen,
kunnen we als stichting voor alle Chronoscholen het nodige betekenen! Daar ligt de
meerwaarde voor de scholen.
Vanuit Chrono willen we planmatig werken en plannen op elkaar aan laten sluiten.
Een belangrijk basisdocument is het Koersplan 2018-2022, wat u kunt vinden op de website
van Chrono.
De speerpunten daaruit zijn:
• verdere uitbouw en implementatie van Passend Onderwijs
• het vormgeven van ouderbetrokkenheid als educatief partnerschap (loopt door)
Schoolgids Ds. Koningsbergerschool Bergentheim
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•
•
•
•
•
•

het inspelen op ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs in de scholen (verdiepen); zie ICT
puzzel-beleid
continue ontwikkeling competenties van personeel (duurzame leerkracht/ continuous
improvement)
uitbouw Chronoscholen naar IKC’s (samenwerking Welluswijs)
het inspelen op IHP (aandacht voor de schoolgebouwen)
wetenschap, techniek en talentontwikkeling, onderzoekend en ontdekkend leren
(verplichte opname in het curriculum van 2020)
curriculumontwikkeling voor toekomst / onderwijs 2032

Elke school werkt volgens het Schoolplan 2019-2023 en deze sluiten aan op het Koersplan
2018-2022. Naast de speerpunten van Chrono zijn er speerpunten op schoolniveau.
Een paar hele praktische voorbeelden van de meerwaarde van Chrono:
• Alle personeel is in dienst van Chrono en dus niet van een school. Dit betekent, dat het
personeel de mogelijkheid heeft op een andere school te gaan werken. Soms is dat
noodzakelijk, bijvoorbeeld als de ene school minder leerlingen krijgt en een andere
juist meer. Soms is dat wenselijk om persoonlijke (door-)groei mogelijk te maken.
• We organiseren personeelsbijeenkomsten, waar ervaringen worden uitgewisseld. Zo
kun je gemakkelijk van elkaar leren, bijvoorbeeld door het uitwisselen van
lesmateriaal.
• Op het gebied van ICT, bijvoorbeeld de aanschaf van computers en tablets, werken we
nauw samen. De systeembeheerder werkt voor alle scholen, die hetzelfde systeem
gebruiken. Dat maakt het onderhoud gemakkelijker.
• Het bestuurscentrum ondersteunt de directeuren bij hun werk. Als je dingen voor één
school uitzoekt en ander scholen daarover inlicht, scheelt dat moeite en tijd.
Voorbeelden zijn vragen op het gebied van huisvesting en onderhoud, verlofaanvragen
voor personeel, veiligheid van speeltoestellen.
• In het directeurenoverleg worden zaken besproken, die voor alle scholen van belang
zijn.
• Bij scholing van personeel werken we nauw samen, zodat we bijvoorbeeld steeds vaker
cursussen in Hardenberg, onder de vlag van de Chrono Academie, kunnen organiseren.
• Onder de stichting valt, naast dertien basisscholen, een school voor speciaal
basisonderwijs: De Oase. De expertise die in deze school aanwezig is, kan door alle
Chronoscholen gebruikt worden.
• De bestuurder en een aantal directeuren nemen deel aan overleg binnen de afdeling
Coevorden-Hardenberg van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld,
Vaart en Vecht.
De afgelopen schooljaren hebben we een systeem ontwikkeld voor kwaliteitszorg, op zowel
schoolniveau als bovenschools. Daarmee krijgen directies, MR, GMR en Raad van Toezicht
meer zicht op de kwaliteit van de diverse onderdelen die we belangrijk vinden. We willen zo
voorkomen dat we verrast worden.
Het “Jaarbericht 2019” is te vinden op de website www.chronoscholen.nl. Mocht u liever een
leesexemplaar willen; op elke school liggen een aantal exemplaren van het Jaarbericht klaar.
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U kunt deze verkrijgen via de directeur van de school. Door het lezen van het Jaarbericht weet
u wat er speelt binnen Chrono en de scholen.
De bedoeling van deze Schoolgids is om u als ouder een helder en duidelijk beeld te geven
waar de school voor staat. Scholen verschillen, ook binnen onze stichting. De stichting streeft
naar “eenheid in verscheidenheid”. Dat betekent dat iedere school de nodige ruimte krijgt,
om zichzelf te profileren in samenspraak met de directe omgeving van de school (team,
ouderklankbord, MR en ouders).
Daarnaast is het zo dat in de Schoolgids ook verantwoording wordt afgelegd door de school
over de manier van werken en de resultaten. U als ouder hebt er recht op om te weten waar
de school voor staat, maar ook waar u op mag rekenen.
Uw kind(eren) brengt/ brengen veel tijd door op de basisschool. Als bestuurder ben ik blij dat
u uw kind(eren) wilt toevertrouwen aan één van onze Chronoscholen. Ik wens u, samen met
allen die bij de school betrokken zijn, een goede tijd toe. Voor al uw vragen kunt u contact
opnemen met de school.

Henk Brink,
Voorzitter college van bestuur Chrono
Gegevens van het bestuurscentrum van Chrono
Bestuurscentrum en postadres van het bestuur:
Bestuurscentrum Chrono
Stelling 8d
7773 ND HARDENBERG
Tel.: 0523-272821
De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag)
e-mail: bestuurscentrum@chronoscholen.nl
website: www.chronoscholen.nl
Medewerkers bestuurscentrum:
Henk Brink
Roelineke Gommer
Dalida Harders
Janine Murk
Monique van der Heide
Margreet Rooseboom
Lilian Huisman
Femke Faber

voorzitter college van bestuur
beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT
managementassistent en medewerker Personeelszaken
administratief medewerker, ondersteuning beleidsmedewerker
Financiën, Huisvesting en ICT
administratief medewerker
administratief medewerker
orthopedagoog
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Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2020:
De heer S.F van der Veen
Mevrouw W. Dunnink-Jentink
De heer E.S.P. v.d. Grampel
De heer B.Jonker
De heer W.E. Boonstra

Voorzitter
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4. De school
Naam en bezoekadres
Ds. Koningsbergerschool
Kanaalweg-west 58
7691 CA Bergentheim
Telefoon: 0523-232093
e-mail: j.tijhof@chronoscholen.nl
website: www.koningsbergerschool.nl
Identiteit
De Koningsbergerschool is een open christelijke basisschool. Alle leerlingen zijn van harte
welkom op onze school, mits de christelijke uitgangspunten worden gerespecteerd. Van
ouders en leerlingen wordt tijdens de godsdienstlessen en de vieringen van de christelijke
feestdagen een positieve bijdrage verwacht.
Naam
Ds. Koningsberger was als hervormd predikant voorzitter van het eerste schoolbestuur in
1923. In de jaren tachtig kreeg onze school zijn naam. In de volksmond wordt veelal gesproken
over ‘Koningsbergerschool’ of ‘De Koningsberger’. Dit is ook zo verwerkt in het nieuwe logo.
Het schoolgebouw
De school ligt in het dorp Bergentheim. De leerlingen komen niet alleen uit het dorp zelf, maar
ook uit de buurtschappen Brucht, Oud-Bergentheim en andere buitenwijken. De school ligt in
de kern van het dorp, met de voorkant aan het kanaal Almelo - De Haandrik.
Voor leerlingen is de ingang van de school aan de Dorpsstraat. De school heeft 10 lokalen. Ook
is er een lokaal op de bovenverdieping. Voor gymnastiek (groep 3 t/m 8) maken wij gebruik
van de sporthal “Möllincksslag”. Deze ligt op een kwartier loopafstand van de school.
Voorzieningen in het schoolgebouw
Groepslokalen:

Wij hebben 10 groepslokalen.
Het 10e lokaal is op de bovenverdieping.

Speellokaal:

Voor de groepen 1 en 2 beschikken wij over een speellokaal.
Hier wordt het bewegingsonderwijs gegeven. De groepen 3 en 4
maken hier ook incidenteel gebruik van.

Gymnastieklokaal:

In ons dorp staat een sporthal: De Möllincksslag. Wij maken daar
met de groepen 3 t/m 8 gebruik van.

Zelfstandige werkplek:

In de school hebben wij verschillende ruimtes waar leerlingen
zelfstandig of in kleine groepjes aan het werk kunnen.

Digitale schoolborden:

In elk groepslokaal hangt een smartbord.
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Orthotheek:

We hebben een kleine ruimte (boven) ingericht voor remediërende
materialen. Deze ruimte wordt ook gebruikt door externe
hulpverleners en voor één op één begeleiding van kinderen.

Directiekamer:

De directiekamer bevindt zich in de gang links voor.

I.B. – ruimte:

Deze ruimte ligt bij de lokalen van de onderbouw.

Gemeenschapsruimte:

Wij beschikken over een groot gemeenschapslokaal.
Dit gebruiken wij o.a. als: speellokaal, ruimte voor ouderavonden
en de musical en als gymlokaal voor de kleuters

Leerlingenaantal
Op 1 oktober 2020 zijn er ongeveer 195 leerlingen op onze school ingeschreven. Dit aantal breidt

zich gedurende het schooljaar uit naar ruim 200 leerlingen. Ons leerlingenaantal blijft redelijk
stabiel, ondanks de krimp.
Brede school
Om de ontwikkelingskansen van kinderen zo groot mogelijk te maken, m.n. voor het
kwetsbare kind, participeren we in de brede school. Bij dit overleg zijn verschillende partijen
betrokken, zoals de beide basisscholen, de kinder- en peuteropvang en de gemeente
Hardenberg. Vanuit dit overleg worden diverse (buitenschoolse) activiteiten geïnitieerd en de
onderlinge samenwerking versterkt.
Aanmelden van uw kind
Voordat uw kind vier wordt, meldt u uw kind aan op school. Dit kunt u het beste doen als uw
kind net drie is geworden. U kunt dan contact opnemen met de directeur van de school. Zij
maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Tijdens deze
kennismaking vertelt de directeur over de school en leidt ze u rond. U heeft alle ruimte om
vragen te stellen en om de school te informeren over uw kind. Aan het einde van het gesprek
ontvangt u een inschrijfpakket en de schoolgids. In de maand voorafgaand aan de eerste
Schoolgids Ds. Koningsbergerschool Bergentheim
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schooldag van uw kind wordt uw kind uitgenodigd om drie dagdelen te komen kijken.
Ongeveer zes weken na de eerste schooldag vindt er een gesprek plaats met ouders en de
leerkracht om over het welbevinden van uw kind te praten.
Kinderen stromen de eerste schooldag van de nieuwe maand na hun 4e verjaardag in.
Bijvoorbeeld: Als uw kind op 14 mei vier jaar wordt, dan mag het de eerste maandag in juni
naar school. Kinderen die op of na 1 juni 2020 vier jaar worden, zullen na de zomervakantie
geplaatst worden. De eerste zes weken gaan de nieuwe leerlingen alleen op de ochtend naar
school. Zij worden dan om 11.45 uur opgehaald, dus voordat de groep gaat lunchen. Dit geldt
niet voor nieuwe leerlingen, die direct na de zomervakantie starten. Zij blijven ’s middags ook
op school.
Voor nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8 bestaat de gelegenheid om van te voren
de school te bekijken en een dagje mee te draaien in de nieuwe groep. Indien gewenst,
worden nieuwe leerlingen in de groepen 2 tot en met 8 getoetst om inzicht te krijgen in hun
kennis en vaardigheden.
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5. De organisatie van het onderwijs
De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal samen
in een groep. De school kent een onderbouw ( groepen 1/2a en 1/2b en 3), een middenbouw
(met de groepen 4, 5 en 6) en een bovenbouw (met de groepen 7 en 8). Het aantal leerlingen
per groep varieert tussen de 16 en 29 leerlingen.
Het team
Op onze school werken 13 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent, 1
administratief medewerkster, 1 conciërge, twee vrijwilligers en 1 directeur. Binnen het team
hebben collega’s verschillende taken en functies, toegespitst op hun expertise en ervaring.
De directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school. Samen met de leerkrachten streeft zij
naar een maximale uitvoering van de missie en visie van de school. De directie is
belangenbehartiger van leerlingen, ouders en leerkrachten. De kwaliteitszorg en het
waarborgen van een transparante communicatie met collega’s, ouders en andere
belanghebbenden zijn belangrijke taken van de directeur. Bij afwezigheid van de directeur
wordt zij vervangen door Kitty Koiter. Wanneer beiden afwezig zijn, dan worden zij vervangen
door Herman Bril.
De groepsleerkracht
Een groepsleerkracht leidt een groep en is eerstverantwoordelijke voor de goede gang van
zaken en het welbevinden van elk kind. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor
de ouders van de kinderen. Naast het lesgeven is de groepsleerkracht betrokken bij de
organisatie van vieringen, het schoolreisje, schoolkamp, de sportdag en andere nietlesgebonden activiteiten.
Intern begeleider
Kitty Koiter is intern begeleider (IB-er). Zij is hiervoor bijna drie dagen vrij geroosterd van
lesgevende taken. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. In grote lijnen houdt
dit in, dat zij:
•
zorgt voor het naleven van de toetskalender;
•
de zorg van leerlingen coördineert en de leerkrachten hierin adviseert;
•
gesprekken met ouders voert;
•
didactisch onderzoek verricht bij leerlingen;
•
de contacten met externe zorgverleners onderhoudt.
Remedial-teacher
De meeste R.T.-werkzaamheden gebeuren in de groep door de leerkracht d.m.v. verlengde
instructie. Kitty Koiter is ook onze Remedial Teacher. De Remedial Teacher geeft speciale zorg
aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof, maar ook aan leerlingen, die sociaal
emotioneel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij stelt in samenspraak met de
leerkracht ontwikkelingsperspectieven op voor speciale zorg. De uitvoering van deze zorg
buiten de groep ligt ook bij haar of onder haar verantwoordelijkheid door een
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onderwijsassistent. De specifieke hulp aan kinderen
onderwijsbehoefte wordt door Kitty gecoördineerd.

met

een

andersoortige

ICT-coördinator
De ICT-coördinator heeft tot taak het coördineren en begeleiden van het ICT-onderwijs. Bij
ons op school is dit Herman Bril.
De leerlingbegeleider
Femke Faber is één van de twee leerlingbegeleiders van Chrono. Zij is verbonden aan onze
stichting Chrono. Femke is orthopedagoog/ gezondheidszorgpsycholoog. Met Femke kunnen
wij zorg en onderwijsbehoeftes van leerlingen bespreken. Zij geeft ons adviezen. Indien nodig
voert zij een onderzoek uit. Dit wordt alleen met toestemming van de ouders gedaan.
De onderwijsassistent
In onze school werken onderwijsassistenten. Zij worden ingezet voor het begeleiden van
kleine groepjes en voor de ondersteuning van de leerkracht in de groep. Het hebben van extra
handen in de groepen is van belang om alle kinderen de aandacht te kunnen geven die ze
nodig hebben.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs
Net als vorig schooljaar krijgen de groepen 5 t/m 8 bewegingsonderwijs van een vakleerkracht
via Sportservice Hardenberg. Dit schooljaar zullen de groepen 3 en 4 ook bewegingsonderwijs
van een vakleerkracht krijgen.
De begeleiding en inzet van stagiaires
Elk jaar hebben wij stagiaires van de PABO (Windesheim) en het Alfa College op onze school.
Zij worden, in goed overleg met de groepsleerkrachten, geplaatst in een groep. Zij moeten
vanwege hun studie lessen geven of ondersteunende werkzaamheden verrichten. De directie
heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de stagiaires binnen de groep.
Wijze van vervanging bij ziekte
Bij ziekte worden leerkrachten ook vervangen. Momenteel is een vervangende leerkracht
soms moeilijk te krijgen. De volgende mogelijkheden worden dan bekeken:
-

Invallers van de invallijst benaderen.
Parttimers benaderen.
Duo-collega’s benaderen.
Leerkracht onderbouw doorschuiven naar bovenbouw en in de
onderbouw vervanging zoeken. (de kans van slagen is daar groter)
Inzetten stagiaires.
-Interne begeleiders en/of directeur valt in ( indien mogelijk)
Klassen samenvoegen of verdelen over andere groepen.
Klassen naar huis sturen (eventueel in een wisselsysteem).
Klassen verdelen in een roulatiesysteem bij langere afwezigheid.
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Groepsbezetting in het schooljaar 2020-2021
In onderstaand schema kunt u zien welke leerkracht volgend schooljaar voor welke groep
staat.
GROEP
1/2a
1/2b
3
4
5
6
7
8
Dir.
IB

ma.mo
PF
AB
JR
HM
LM
NV
HB
HS

ma.mi
PF
AB
JR
HM
LM
NV
HB
HS

KK

KK

*Vanaf 14 januari 2020
SB=Shailaja Brakert
AB=Aafke Broekroelofs
GP=Greetje de Putter
JR=Janine Roepers
HB=Herman Bril

di.mo
PF
AB
JR
HM
LM
NV
HB
HS
JT

di.mi
PF
AB
JR
HM
LM
NV
HB
HS
JT

wo
IB
SB
JS
HM
EP
GP
HB
LM*
KK

do.mo
PF
SB
JS
HM
EP
GP
HB
HS
JT
KK

NV=Nicole Visser
PF=Paulien Frijling
HS=Harrald Schonewille
IB=Irene Bronk
KK=Kitty Koiter

do.mi
PF
SB
JS
HM
EP
GP
HB
HS
JT
KK

vr.mo
IB
SB
JS
HM
LM
NV
EP
HS
JT

vr.mi

LM
NV
EP
HS
JT

JS=Janny Serné
EP=Evelien v.d. Pijl
JT=Julian Tijhof
LM=Leonie Mannessen
HM= Hermien Middag

Schooltijden en continurooster
Op onze school werken we met een continurooster. De schooltijden zien er als volgt uit:

Gr. 1 t/m 4
Gr. 5 t/m 8

Maandag
08.30-14.30
08.30-14.30

Dinsdag
08.30-14.30
08.30-14.30

Woensdag
08.30-12.30
08.30-12.30

Donderdag
08.30-14.30
08.30-14.30

Vrijdag
08.30-12.00
08.30-14.30

Alle kinderen nemen een gezond lunchpakketje mee vanuit huis. Om 11.45 uur eten de
leerkrachten met hun groep. Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten. De pleinwacht
wordt door leerkrachten en ouders gelopen. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de
directie. Samen kunnen we het continurooster tot een groot succes maken en houden de
leerkrachten voldoende tijd over voor hun verplichte middagpauze.
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6. Wat leren de kinderen op de Ds. Koningsbergerschool?
Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het
stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.
Rekenen, taal en lezen krijgen veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.
Groep 1 en 2
We starten in augustus met twee kleutergroepen. Afgelopen jaar zijn we overgestapt naar
heterogene groepen. Dat betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de groep
zitten. Gedurende het jaar komen er maandelijks instroomkinderen bij, verdeeld over de
beide groepen. Groep 1 is de instroomgroep voor nieuwe kleuters die in de loop van het
schooljaar 4 jaar worden.
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel
aandacht voor sociale ontwikkeling. De eerste zes weken gaan de instroomkinderen alleen ’s
ochtends naar school. Dat geldt niet voor de kinderen die na de zomervakantie voor het eerst
op school zijn. Zij mogen meteen hele dagen naar school.
In de onderbouw willen we kindgestuurd en thematisch werken. Het ontwikkelingsniveau van
het kind is bepalend voor het lesaanbod van de groep, een subgroep of een individuele
leerling. Door het vormen van heterogene groepen springen we in op het grillige verloop van
de ontwikkeling van het jonge kind en stimuleren we het samenwerken tussen kinderen. Door
middel van kennis van de leerlijnen en gerichte observaties uit onze methode weten we welke
doelen behaald zijn en wat de volgende stap in de ontwikkeling van het kind zou moeten zijn.
We werken vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook
steeds weer terug. Daarnaast wordt op verschillende niveaus gespeeld en gewerkt aan tafels,
in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.
In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (bijvoorbeeld school, vakantie,
herfst, lente). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel
aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor andere vaardigheden. De methode
Kleuterplein is hiervoor de leidraad.
In principe doorlopen de kleuters in twee jaar de kleuterperiode. We kijken regelmatig en
zorgvuldig naar de ontwikkeling van een kind. Daarbij vinden we het belangrijk, dat een kind
zich ontwikkelt in een uitdagende leeromgeving.
Het bevorderen van de zelfstandigheid en taakbesef
We stimuleren taakbesef, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfredzaamheid door het gebruik
van het planbord en de materialen voor uitgestelde aandacht. De leerkracht is rolmodel en
‘modelt’ gewenst gedrag. De doorgaande lijn met groep 3 waarborgen we door structurele
groepsoverstijgende activiteiten aan te bieden voor 4 t/m 6 jarigen in de vorm van circuits. De
fase van ontwikkeling is leidend in het aanbod en de doorstroom, dus niet de geboortedatum.
De inloop
Alle kinderen mogen vanaf 8:20 uur naar school gebracht worden. De kleuters spelen tot 08.45
uur buiten om elkaar en de leerkracht te ontmoeten. Om 08.25 uur gaat de bel. De kinderen
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van groep 3 t/m 8 gaan dan naar binnen. Om 8:30 uur beginnen we met de lessen. Het hek
van het schoolplein gaat dan dicht. Om de overstap naar groep 3 te verkleinen, blijven de
kinderen van groep 3 tot aan de herfstvakantie ook buiten spelen tot 08.45 uur. Wilt u iets
vragen of doorgeven, dan kunt u dit het beste na schooltijd doen of telefonisch voor schooltijd
doen. Ook kunt u de leerkracht een mail sturen. Wanneer het slecht weer is, gaan de kinderen
vanzelfsprekend direct naar binnen. De leerkracht staat dan bij de ingang van de school.
Fruit eten
Elke morgen wordt er gezellig met elkaar rustig de tijd genomen om wat fruit te eten en om
wat te drinken. Wilt u dit fruit in een bakje doen en alles waarin iets wordt meegenomen
voorzien van de naam van uw kind (tas, beker en/of bakje)! I.v.m. de hoeveelheid afval liever
geen pakjes meegeven.
Verjaardagen
Wanneer opa's, oma's of ouders jarig, zoveel jaar getrouwd of ziek zijn mogen de kinderen op
school iets maken. Wilt u dit ruim op tijd aangeven bij de leerkracht? Bij de kleuterklassen ligt
een kalender om de verjaardagen zelf in te vullen.
Gymnastiek
Wij verzoeken u om gymschoenen voor uw kind aan te schaffen voor de gym en spellessen in
het speellokaal. Het liefst zgn. "ritmiek"- of balletschoenen (geen gladde zolen). Deze zijn
namelijk door de kinderen zelf gemakkelijk aan te trekken. Wilt u ook deze schoenen voorzien
van de naam van uw kind?
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Groep 3 t/m 8
De vakken beter bekeken
Godsdienstige vorming
De Koningsbergerschool is een christelijke school. Twee of drie keer per week wordt een
Bijbelverhaal verteld of voorgelezen. In de groepen 1 t/m 8 wordt de godsdienstmethode Kind
op Maandag gebruikt. Deze methode doorloopt op basis van een tweejarig rooster de hele
Bijbel: het Oude en Nieuwe Testament. Ook worden ideeën aangereikt om de verhalen te
verwerken in bijvoorbeeld opstel, puzzelopdrachten, tekeningen, kleurplaten, enz.
Rekenen en wiskunde
Wij gebruiken de methode Wereld in Getallen, versie 4. In de rekenles leren we de kinderen
praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot
een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en
te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het
hoofd te leren maken. Als u met uw kind over rekenen praat, houdt er dan rekening mee dat
ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u vroeger gewend was te
doen.
Nederlandse taal
Wij werken met de methode Taal Actief in de groepen 4 t/m 8. In 2017 hebben we de nieuwste
versie geïmplementeerd. De methode richt zich naast taal ook op spelling en woordenschat.
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan
elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos
schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen
zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te
brengen.
Lezen
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de
nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Groep 4
t/m 7 werkt met de nieuwste versie van de methode Estafette.
We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de
moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Eind groep 7 moeten
alle kinderen het hoogste AVI-plus niveau bereikt hebben.
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen te liggen. Hiervoor
wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip gebruikt en gebruiken we aanvullende teksten
van DIA en de teksten van wereldoriëntatie.
Op school leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook
belangstelling voor boeken bij te brengen. We lezen op school voor en we gaan met de
groepen 3 t/m 8 om de zes weken naar de bibliotheek. Daarnaast bieden we het hele jaar door
leesactiviteiten aan, zoals de Kinderboekenweek, aandacht voor poëzie en het tutorlezen. Een
aantal malen per week hebben de leerlingen de gelegenheid om in de klas stil te lezen.
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Schrijven
Kinderen leren in groep 3 t/m 6 schrijven met de methode Pennenstreken. In groep 2 werken
we met de voorloper van deze methode. Een voorbeeld van de letterkaart is op school
verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij, dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd
en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Wij kiezen ervoor om
de leerlingen in blokschrift te leren schrijven.
Engels
Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met de Engelse taal. Er zijn veel bronnen
waaraan kinderen Engelse woordjes kunnen ontlenen. Te denken valt aan de vele Engelstalige
tv-programma’s en de Engelse woorden die gebruikt worden bij het bezoeken van het
internet. We vinden het belangrijk dat kinderen al in een vroeg stadium de basis aangeboden
krijgen van de Engelse taal. We beginnen daarom in groep 5 met het vak Engels. In de
middenbouw zal de nadruk liggen op het verstaan van de Engelse taal. In de bovenbouw zal
naast het verstaan ook de nodige aandacht aan het spreken en schrijven worden besteed.
Wereldoriëntatie en verkeer
We praten op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen. Daarnaast
brengen we hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet
alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de
natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan
de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten,
schooltelevisie, werkstukken enzovoort. Vorig schooljaar zijn we begonnen met de methode
Blink Wereld geïntegreerd. Deze methode biedt in verschillende thema’s de
wereldoriënterende vakken aan. Door middel van ontdekkend en onderzoekend leren gaan
leerlingen zelf op zoek naar antwoorden op hun onderzoeksvragen. Deze manier van werken
levert een waardevolle bijdrage aan de kennisverwerving, maar zeker ook aan het leren
samenwerken, leren onderzoek doen en het stimuleren van de nieuwsgierigheid.
Voor verkeer gebruiken we de verkeerskrantjes van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In groep
7 doen de kinderen verkeersexamen. Dit omvat een praktisch en een theoretisch deel. In
groep 8 wordt gewerkt met van “8 naar 1”. Dit project is bedoeld als overgang van de
basisschool naar het Voortgezet Onderwijs.
Expressievakken
Ontwikkelen van de creativiteit en aanleren van diverse technieken willen we ook komend
schooljaar vormgeven door het aanbieden van ateliers. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8
kunnen naar interesse zich inschrijven bij een workshop/atelier naar keuze. Voor het doorgaan
van de ateliers zijn we afhankelijk van ouders, die mee willen helpen. Ook gebruiken we de
methode ‘Moet je doen’. Dit is een methode voor handvaardigheid, tekenen en muziek. In
deze methode worden voor alle leerjaren op overzichtelijke wijze allerlei lessen uitgewerkt.
Bij de expressievakken streven we kwaliteit na. Voor het vak muziek maken we gebruik van
de muziekimpuls subsidie. Door deze subsidie kunnen we in samenwerking met Hafabra extra
instrumentlessen in groep 5 geven. Ook hebben we onderzoek gedaan naar een nieuwe
muziekmethode voor groep 1 t/m 8. Afgelopen schooljaar hebben we gekozen voor de
methode 123Zing!
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Lichamelijke oefening
Gymnastiek wordt voor groep 1 en 2 gegeven in het speellokaal. In een circuit genieten de
kinderen van een sport & spelles. Vanaf groep 3 wordt gym gegeven in sporthal 'de
Möllincksslag' gedurende een uur per week. Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8
is gymkleding en -schoeisel verplicht. De groepen 3 t/m 8 krijgen les van een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, die verbonden is aan Sportservice Hardenberg. De gymlessen zijn op de
donderdag.

Burgerschap
Juist omdat er zoveel verschillende culturen en religies in Nederland zijn, is het belangrijk dat
kinderen al vroeg leren over de waarden en normen in Nederland. De school kan daaraan een
bijdrage leveren, door kinderen op te voeden met waarden en normen die voor de inwoners
van Nederland belangrijk zijn. Bij burgerschap draait het om de centrale vraag: wat is mijn
verantwoordelijkheid en hoe ga ik vanuit die verantwoordelijkheid om met de wereld om me
heen? Burgerschap is geen vak, maar een manier van doen! Het is geen kennisgebied, maar
een vorm van ervaringsleren: je leert het door te doen! Een aantal voorbeelden van actief
burgerschap op onze school zijn: 4 mei-herdenking, bezoek Westerbork, deelname aan milieuen verkeersprojecten.
Huiswerk
In de drie hoogste groepen krijgen de kinderen structureel huiswerk. Doel hiervan is:
• Leren zelfstandig te leren
• Geconcentreerd leren werken
• Leren plannen van het huiswerk
• Wennen aan huiswerk ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Tijdens de informatieavond worden de ouders op de hoogte gesteld van de gang van zaken
rondom het huiswerk in de groep.
Informatie- en communicatie technologie (ICT) binnen ons onderwijs
Onze school beschikt over een modern computernetwerk met aansluiting op het internet.
Door de hele school maken wij gebruik van verschillende softwareprogramma’s, zoals Gynzy..
Zij leveren programma’s op het gebied van (voorbereidend) rekenen en taal. Ook van de
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software die bij de verschillende methodes hoort, maken de kinderen gebruik; “Veilig Leren
Lezen” in groep 3, “De Wereld in Getallen” in de midden- en bovenbouw en “Verkeer” in groep
7. Bij de aanschaf van nieuwe methodes is de aanwezige software een belangrijk criterium.
Bij het maken van verhaaltjes en gedichten wordt veel gebruik gemaakt van Word. Met dit
programma kunnen de kinderen de lettertypes zelf kiezen (evenals de lettergrootte), ze
kunnen plaatjes toevoegen en het verhaal of gedicht afdrukken als ze klaar zijn.
Afgelopen schooljaar zijn alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan werken met COOL, een online
portaal waar kinderen rechtstreeks kunnen inloggen in hun werkomgeving. Naast dat dit voor
kinderen eenvoudiger en plezieriger werkt, hebben de collega’s de mogelijkheid om in deze
omgeving het computergedrag te monitoren met de meekijkfunctie en te sturen. Zo bestaat
de mogelijkheid om op alle devices dezelfde website vast te zetten, zodat leerlingen niet naar
een andere site kunnen browsen. Dit komt de effectieve leertijd ten goede.
De ICT-coördinator bij ons op school is Herman Bril. Hij stuurt het ICT-gebeuren bij ons op
school aan. Hij bekijkt en beoordeelt nieuwe software, onderhoudt de website, lost
computerstoringen op en schoolt het team bij, als dat nodig is.
In groep 1 t/m 3 werken leerlingen af en toe op een I-pad. Ze spelen dan educatieve spellen
via apps en software. In groep 4 werken we met tablets van Snappet. In groep 5, 6, 7 en 8
werken de leerlingen met chromebooks. Alle groepen hebben een digitaal schoolbord of een
smartbord.
Snappetonderwijs
Op onze school werken we met Snappet. Snappet is een digitale leeromgeving die ingericht
is op de meest gebruikte leermethodes die beschikbaar zijn. Snappet heeft de
verwerkingsstof uit diverse methoden verwerkt tot digitale leeropgaven die verwerkt
kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet.
Via de organisatie Snappet krijgen alle leerlingen van groep 4 een eigen tablet, waarop zij
lessen spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen kunnen maken. De groepen 5, 6,
7 en 8 werken op een chromebook. Naast de verwerking van de aangeboden leerstof krijgen
de leerlingen oefenstof op hun eigen niveau. Op deze manier werken leerlingen aan hun
eigen doelen. Daarnaast heeft het verwerken van de leerstof op een tablet voor kinderen
met een ernstig leesprobleem of met dyslexie het voordeel dat de tablet ook kan voorlezen;
zo worden de leerlingen ook auditief ondersteund.
Na een instructie van de leerkracht maakt het kind de opdrachten niet meer in zijn
werkboekje, maar op de tablet of het chromebook. Het kind ziet direct wat goed gaat en wat
niet. De leerkracht kan achteraf precies zien welke opdracht de leerling meteen goed heeft
gemaakt, welke hij na een herkansing goed heeft gemaakt en welke hij niet begrijpt. Is de
leerling klaar met de afgesproken opdrachten, dan kan hij/zij met de eigen stof verder in de
tablet. Het programma registreert waar kinderen zijn gebleven en past de opdrachten aan
op het niveau van de leerling.
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De sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast het leren van vakken als taal en rekenen is het leren van sociaal gedrag van even groot
belang. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het kunnen functioneren in een groep
zijn belangrijke aspecten van de sociaal en emotionele ontwikkeling.
PBS
Op onze school werken we met een preventieve aanpak, waarbij we de kinderen helpen zich
op een positieve manier sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Dit doen we met behulp van de
principes van PBS: Positive Behaviour Support. PBS gaat uit van het benadrukken van gewenst
gedrag, waardoor dit versterkt en waardoor gedragsproblemen verminderen. Wekelijks wordt
in elke groep een PBS les aangeboden, bijvoorbeeld over gewenst gedrag op het schoolplein
of gewenst gedrag in de groep. We leren kinderen ook om te gaan met ongewenst gedrag van
andere kinderen of volwassenen.
We werken in onze lessen gericht aan het versterken van het positieve zelfbeeld van kinderen,
we zorgen dat ze zelfvertrouwen verwerven. Daarnaast leren we ze om (beter) hun gevoelens
en gedachten onder woorden te brengen en meer sociaal inzicht te krijgen. Kinderen die
problemen hebben, leren we dat het heel moedig is om hulp te vragen. Onze mascotte REVI
(REspect Voor Iedereen) helpt ons hierbij.
Pesten: we treden er tegen op!
Soms zijn er situaties waarin kinderen zich onvoldoende sociaal ontwikkelen en daarmee
emotionele en fysieke schade kunnen aanrichten. Op elke school komt het voor: pestgedrag
onder kinderen. Een vervelende situatie, die zijn littekens achterlaat. Niemand wil dat zijn kind
pest of wordt gepest. Op school werken we preventief met PBS. Het doel is om kinderen
positief gewenst gedrag aan te leren door het geven van complimenten en door de focus op
gewenst gedrag te houden. Soms is deze aanpak niet voldoende en ontvangen we signalen
van pestgedrag. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd. We hebben in samenwerking met
ouders en leerlingen een pestprotocol opgesteld. De leerlingenraad heeft een samenvatting
voor elke groep geschreven, met daarin de consequenties van (herhaaldelijk) pestgedrag. Bij
signalen van pestgedrag wordt altijd contact opgenomen met ouders van de pester en het
gepeste kind. Het pestprotocol is te vinden op onze website.
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De gezonde school
In 2019 heeft onze school het vignet Gezonde School ontvangen voor het thema voeding. Het
aanleren van gezonde eetgewoonten is voor kinderen belangrijk voor hun toekomst. Daar
willen we als school een positieve en actievere rol in gaan spelen. We gaan ervan uit dat
kinderen die goed in hun vel zitten, ook beter presteren. Met deze gedachte hebben we een
gezondheidsbeleid geschreven. We zien dit beleid als een investering in de gezondheid en de
toekomst van de kinderen.
De reden waarom we dit doen ligt ook in het verlengde van de ontwikkelingen in Bergentheim.
De werkgroep 'Gewoon Gezond Bergentheim' is ontstaan uit een initiatief van de gemeente
Hardenberg. Diverse partijen in het dorp vormen samen de werkgroep.
Gewoon Gezond Bergentheim heeft als opdracht het stimuleren van een gezonder en vitaler
Bergentheim. In het dorp gebeurt al van alles op het gebied van een gezonde levensstijl. Het
is de bedoeling dat verder uit te bouwen en elkaar te stimuleren. Daar gaan we als school
graag in mee. We proberen als school voor kinderen structureel een gezonde omgeving te
creëren. Daarom handhaven we onze afspraken en spreken we ouders en kinderen aan op
deze afspraken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij u, daarbij is er de
mogelijkheid om individuele afspraken te maken bij allergie, dieet of bepaalde (geloofs-)
overtuiging. Dit gezondheidsbeleid is te downloaden vanaf de website.
Pauzehap
Als school stimuleren wij een omgeving waarin kinderen de gezonde keuze op het gebied van
voeding kunnen maken. Het beleid op onze school is dat de kinderen op drie vaste dagen in
de week een portie groente of fruit (schoongemaakt en voor de jonge kinderen ‘’hapklaar’’)
meekrijgen. Dit wordt gezamenlijk, vlak voor de ochtendpauze, in de klas gegeten. Onze vaste
‘gezonddagen’ zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen geeft u uw kind alleen
groente en fruit mee. Hiermee willen wij bijdragen aan de norm van 2 stuks fruit en 150 gram
groente per dag.
Op maandag en dinsdag stimuleren we ook de gezonde pauzehap maar is het niet verplicht.
Hieronder geven we een aantal voorbeelden wat leerlingen op maandag of dinsdag mee
kunnen nemen. Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 beschikt elke klas over een
koelkast, zodat kinderen ook eten of drinken koel kunnen bewaren.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
•
•

Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.

•

Volkoren of bruine boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, ontbijtkoek zero of een
krentenbol. Kijk voor geschikt beleg bij ‘Eten tijdens de overblijf’.
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Lunchpakketten
Kinderen kunnen bij ons overblijven. Wij vinden het belangrijk dat ook tijdens de lunch zo
gezond mogelijk gegeten wordt. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de
broodtrommel te doen. Hebben ze dit wel bij zich, dan gaat het weer mee terug naar huis. Wij
stimuleren het eten van groente, fruit en volkoren producten. Hieronder een aantal
voorbeelden wat geschikt is tijdens de lunch:
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
•
Volkorenbrood of bruinbrood.
•
Eventueel als variatie volkoren knäckebröd, roggebrood of krentenbol.
•
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout
bevat:
o
Zoet beleg, zoals appelstroop, jam of pindakaas
o
Hartig beleg, zoals kaas, smeerkaas, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, of
kipfilet.

•

Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker
als beleg en voor erbij.

Traktatiebeleid
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om
individuele afspraken te maken bij een allergie of een dieet.
Omdat wij als school ons profileren als een ‘gezonde school’,
vinden wij dat gezond trakteren daarbij hoort. Kinderen krijgen
per schooljaar al gauw 20 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn
is een feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de
traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken.
Ook is er sinds schooljaar 2017 – 2018 een gezond traktatierek
aanwezig op school. Deze is beschikbaar gesteld door Gewoon
Gezond Ommen – Hardenberg. Hier kunnen ouders en kinderen
volop inspiratie op doen en een eigen recept kiezen en
meenemen naar huis. De traktaties zijn onderverdeeld in twee
categorieën: ‘’Simpel & Super’’ en ‘’Creatief’’. Ouders kunnen
gebruik maken van het traktatierek. Als leerkrachten stellen we
een gezonde traktatie ook op prijs, maar stellen het niet
verplicht.
Gezond drinken
Als school stimuleren wij gezond drinken, momenten hiervoor zijn tijdens de pauzes en de
lunch. We vragen ouders om geen frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te
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geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Het is voor de kinderen mogelijk om hun beker of
bidon voor de les of in de pauze te vullen met water. Dit kan onder schooltijd worden
opgedronken. Elk klaslokaal beschikt over een watertappunt dat gebruikt kan worden.
Handhaving
In het schooljaar 2018/2019 is dit beleid vastgelegd. Wij geloven meer in het positief
stimuleren van gezonde voeding dan maatregelen te treffen tegen ongezonde voeding. Het
met regelmaat en eenduidig benoemen van de waarde van gezonde voeding, bijvoorbeeld in
de nieuwsbrief of tijdens ouderavonden, zal meer effect hebben dan verbieden van minder
gezonde producten. De inhoud van de broodtrommel heeft een verplicht karakter en dit wordt
ook gecommuniceerd naar ouders. Mochten we een signaal ontvangen waarbij meerdere
keren niet volgens afspraken wordt gehandeld dan wordt dit besproken met ouders tijdens
ouderavonden of indien nodig wordt er eerder gecommuniceerd. Kinderen die in de
middagpauze snoep en koek bij zich hebben, nemen dat weer mee naar huis. De leerling krijgt
een gezond alternatief.
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7. Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwgezet gevolgd. De leerkrachten observeren het
gedrag van uw kind en nemen op vaste momenten toetsen af. Deze combinatie (observatie
en toetsing) geeft een betrouwbaar beeld van hoe uw kind zich ontwikkelt. Twee keer per jaar
overleggen leerkrachten in het bouwoverleg over de werkaanpak in de groep n.a.v. de
toetsanalyse en de actuele ontwikkelingen. De resultaten worden toegelicht en verklaard,
waarna nieuwe plannen worden opgesteld en gerealiseerd in de groep. We gaan uit van de
principes van handelingsgericht werken. Dat betekent dat we cyclisch werken met de
onderwijsbehoeften van elk kind als uitgangspunt.
Voor het in kaart brengen van de cognitieve ontwikkeling maken we gebruik van toetsen die
bij de lesmethodes horen. Deze toetsen worden na een afgerond thema of blok afgenomen.
Daarnaast maken we gebruik van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen
geven een beeld hoe uw kind cognitief presteert in vergelijking met groepsgenoten uit het
hele land. In onderstaande tabel ziet u in welke groepen welke toetsen van het
leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Dit schooljaar maken we een keuze voor een nieuw
leerlingvolgsysteem.
Toetsoverzicht:
Toets
1
DMT (woorden
lezen)
AVI (tekst lezen)
Spelling
Rekenen
Begrijpend
Lezen
Beginnende
x
geletterdheid
Fonemisch
x
bewustzijn
NIO
Route 8
Eindtoets
NSCCT

2

3
x

4
x

5
x

6
x

7
x

8
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
X
X
x

x

x

Sinds 2018 werken we met ZIEN!, een ontwikkelingsvolgmodel voor de sociale en emotionele
ontwikkeling van leerlingen. De observatielijst wordt voor elke groep door de leerkracht
ingevuld, waardoor er een groepsoverzicht over het welbevinden en de betrokkenheid van
alle kinderen wordt gemaakt. Daarnaast voeren de kinderen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een
vragenlijst in om het welbevinden en de betrokkenheid te volgen. Beide gegevens leveren
waardevolle informatie op en wordt gebruikt om de aanpak in de groep en met de leerling af
te stemmen. Deze gegevens moeten (anoniem) ook gedeeld worden met de inspectie.
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NSCCT
De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test is ontwikkeld om beter zicht te krijgen op de
cognitieve capaciteiten van kinderen. Met deze test kan de leerpotentie van het kind worden
vastgesteld. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid om hun instructies nog beter af te
stemmen op de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen.
In dit het schooljaar zal de NSCCT worden afgenomen in groep 5,6 en 7. Dit wordt gedaan in
de maand november door de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht.
NIO toets
In september 2020 wordt in groep 8 de NIO-toets afgenomen. Dit is een intelligentietoets. De
gegevens van deze toets zijn medebepalend voor een juiste schoolkeuze.
Eindtoets leerlingen groep 8
In groep 8 is het verplicht een eindtoets te maken. Op onze school gebruiken we de Route 8
eindtoets. Dit is een digitale adaptieve toets, d.w.z. dat de toets zich aanpast aan het niveau
van het kind. Deze toets wordt op één morgen in april gemaakt.
De uitslagen van de toetsen vinden we belangrijk. Hiermee kan o.a. voor ieder kind worden
bepaald, hoe het heeft geprofiteerd van het onderwijs op onze school. Ook voor de school als
geheel zijn de uitslagen dus van belang. We evalueren de uitslagen van deze toetsen en
bekijken aan welke zaken we extra aandacht moeten geven.
Rapporten
We informeren u over de ontwikkeling van uw kind door middel van een schoolrapport. De
kinderen krijgen twee keer een rapport per schooljaar. Op het rapport staan cijfers en letters
en vanaf dit schooljaar is er ook een ik-rapport toegevoegd. Hierin staan verschillende doelen
o.a. op het gebied van werkhouding en welbevinden. Leerlingen vullen dit ik-rapport zelf in
tijdens een kindgesprek met de leerkracht en leren zo te reflecteren op hun eigen handelen.
In principe wordt het 1e rapport halverwege het schooljaar uitgereikt; het 2e rapport ontvangt
u voor de zomervakantie.
Oudercontacten en ouder-kind-leerkrachtgesprekken
Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat kinderen meepraten over hun welbevinden en
cognitieve resultaten. Kinderen worden daardoor betrokken bij hun leren, wat ten goede
komt aan de motivatie. Daarom hebben we de contactavonden afgeschaft. Daarvoor in de
plaats zijn de kindgesprekken en de ouder-kind-leerkrachtgesprekken gekomen. In de periode
voor de herfstvakantie wordt u na schooltijd samen met uw kind uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Een week van te voren ontvangt u een formulier
met vragen over uw kind en over de verwachtingen die u en uw kind hebben van dit
schooljaar. In januari en februari voert de leerkracht gesprekken met alle kinderen, waarna
opnieuw een ouder-kind-leerkracht gesprek wordt gehouden voor de voorjaarsvakantie.
Tijdens dit gesprek worden de ik-doelen en de toetsresultaten besproken en worden er
vervolgafspraken gemaakt voor de komende periode. In mei volgt er opnieuw een kindgesprek
tussen de leerkracht en de leerling om de voortgang te bespreken. Eind juni is er de
mogelijkheid voor ouders om een eindgesprek bij de leerkracht aan te vragen. Het is ook
mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een eindgesprek.
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Passend onderwijs:
Geen mens is hetzelfde en ook als het op leren aankomt, bestaan er grote verschillen. In
onderwijs en opvoeding houden ouders en leraren meestal vanzelfsprekend rekening met die
verschillen en stemmen zij als het even kan hun complimentjes, correcties, verwachtingen en
doelen af op hun kind of de betreffende leerling. Ieder kind vraagt in onderwijs (en opvoeding
als het even kan) “maatwerk” van de opvoeders. In de “gewone” school voor basisonderwijs
betekent dit maatwerk bijvoorbeeld, dat niet van alle leerlingen na acht jaar onderwijs
verwacht mag worden, dat zij dan even goed kunnen rekenen of lezen. Ook de wijze waarop
leerlingen zich het rekenen en lezen eigen hebben gemaakt kan erg verschillen. De een heeft
op onderdelen of de hele linie veel begeleiding of instructie nodig gehad en de ander leek het
“aan te waaien”. Voor de meeste leerlingen lukt het de basisschool goed om rekening te
houden, met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt een leerling om goed te
kunnen leren zo’n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding, dat deze in de basisschool
niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal ook in een
vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden, dat de school
onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm,
waarin beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft, kan dan
verwezen worden naar bijvoorbeeld een “speciale school voor basisonderwijs” of een school
voor “speciaal onderwijs”.
Om in die gevallen te voorkomen, dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school
die goed “past” bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de
minister het onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal
onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Nu de “wet op
passend onderwijs” op 1 augustus 2014 van kracht is geworden, is het bestuur van het regulier
onderwijs (deze wet geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs) verplicht om voor iedere
leerling, die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt
aangemeld, “passend onderwijs” te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school,
dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden, waarin wel op een goede wijze
maatwerk geleverd kan worden.
In 2013-2014 is het nieuwe samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, waarin de besturen
van onze regio samenwerken, tot stand gebracht. De gezamenlijke besturen beschrijven in het
ondersteuningsplan, hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs. In het
verlengde van de vroegere intentieverklaring betekent passend onderwijs voor het SWV Veld,
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Vaart & Vecht dus onder meer dat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal
onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.
Het bestuur van de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren verantwoordelijk voor een goed passend alternatief. In het Afdelingsplan van onze afdeling
Coevorden-Hardenberg wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als
partners samenwerken, nader geconcretiseerd. Zowel het ondersteuningsplan van het SWV
Veld, Vaart & Vecht als het afdelingsplan van de afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de
website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, http://www.veldvaartenvecht.nl

Commissie voor Arrangeren en Toewijzen - CAT
Toewijzen:
De CAT van de afdeling Coevorden-Hardenberg is onder meer verantwoordelijk voor een
goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen, die zijn aangewezen op speciale
onderwijsvoorzieningen. Behalve de speciale school voor basisonderwijs (SBO) van de afdeling
(De Oase) kan dat ook voor het speciaal onderwijs (SO) zijn. De ouders zijn in alle gevallen
waarbij een andere school in aanmerking komt, als “partner” betrokken bij een eventuele
verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor S(B)O (expertise) maken deel uit van de
CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt, dan
kunnen zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT
genomen beslissing. Als een leerling wordt aangemeld bij de CAT, is dit uitgebreid besproken
met de ouders van het kind en geven zij toestemming voor de aanmelding.
Adviseren:
Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en
jeugdzorg van belang is, kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een
vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Coevorden of
Hardenberg deel uit van de CAT. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven, of zij bij
deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de
ondersteuningsteams (eerder bekend als zorgteams) op schoolniveau, zoals deze in alle
scholen van onze afdeling functioneren.
Arrangeren:
Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling
een bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd (dat wil zeggen dat de basisondersteuning zoals deze beschreven is in het school-ondersteuningsprofiel daarin niet of
onvoldoende voorziet), dan kan de school via de eigen orthopedagoog extra ondersteuning
inzetten. Wat er nodig is voor het kind, de leerkracht en de ouders wordt beschreven in het
ontwikkelingsperspectief (OPP). De schoolbesturen hebben hiervoor van het SWV een budget
gekregen en kunnen dit naar eigen inzicht inzetten voor kinderen, die die extra ondersteuning
nodig hebben. Dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van expertise die de school niet heeft,
extra handen en/ of specifieke materialen. Er wordt ook altijd gekeken, of er thuis ook
ondersteuning nodig is en dit kan dan gerealiseerd worden via jeugdhulp. De school kan
ambulante begeleiding inzetten vanuit de SBO De Oase of vanuit de SO scholen (Kentalis,
cluster 3), bijvoorbeeld Boslust en Twijn en van ambulant begeleiders met cluster 4 ervaring
(gedragsproblematiek). Er is binnen de besturen een interne ondersteuningsstructuur
beschreven.
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Extra zorg waar nodig
Elke leerkracht op school differentieert zijn leerstof en verwerking in verschillende niveaus.
De meeste leerlingen krijgen instructie en verwerken het daarna zelfstandig. Sommige
leerlingen hebben aan een korte instructie voldoende en kunnen bijna direct aan de slag of
maken alleen de moeilijkste opgaven. De derde groep leerlingen heeft juist wat meer of
vaker instructie nodig om de leerstof te kunnen begrijpen of om zich zeker genoeg te voelen.
De meeste leerlingen hebben voldoende aan deze manier van lesgeven.
Maar wat als er zorgen zijn? Zodra de leerkracht ziet dat het kind moeite heeft met de
leerstof of zich niet wel bevindt, onderneemt het actie. Daarbij vraagt de leerkracht zich
altijd af wat de onderwijs- of zorgbehoefte van het kind op dat moment is. Hieronder wordt
een aantal stadia genoemd maar deze lopen soms ook door elkaar en zijn dus niet altijd
precies afgebakend.
1. De leerkracht vraagt de onderwijsassistent om wat extra ondersteuning van de
leerling. Dit kan als er klassenassistentie mogelijk is. Anders zal de leerkracht zelf
extra ondersteunen op momenten dat er tijd voor is. De leerkracht stelt de ouders
ervan op de hoogte dat hun kind wat moeite met de leerstof heeft of vraagt hen om
actief te oefenen thuis.
2. Voordat er een achterstand ontstaat of er anderszins zorgen zijn over gedrag of
welbevinden, overlegt de leerkracht met de intern begeleider Kitty Koiter. Samen
stellen ze een plan op om de situatie te verbeteren. Ook kan de ouders gevraagd
worden om contact op te nemen met de logopediste, de fysiotherapeut, de jeugdarts
of een andere instantie.
3. Soms wordt in breder verband gevraagd om mee te denken. Bij zo’n breed overleg
zijn altijd de leerkracht, de ouders en de intern begeleider aanwezig. Daarnaast kan
de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster of de logopediste
worden uitgenodigd. Ook andere disciplines die in het gezin actief zijn, schuiven soms
aan bij dit overleg. Deze overleggen vinden in school plaats.
4. Wanneer de zorgen aanhouden of er meer zorg nodig is dan de school kan leveren,
wordt de orthopedagoog/ GZ psycholoog Femke Faber gevraagd om mee te denken.
Zij is in dienst van Chrono en kan het kind observeren of een psychologisch
onderzoek doen. Ook kan zij, in overleg met de intern begeleider, besluiten om een
arrangement toe te wijzen. Dat betekent dat er extra geld komt om het kind te
begeleiden. Dit arrangement wordt dan meestal uitgevoerd door een
onderwijsassistent. Ook kan besloten worden om de leerling op zijn eigen niveau
verder te laten gaan voor een bepaald schoolvak of voor meerdere vakken. Dit wordt
altijd intensief besproken met de ouders maar ook met het kind ( afhankelijk van de
leeftijd). Dit betekent immers dat de einddoelen voor dit kind anders zullen zijn.
5. Als blijkt dat ook met deze intensieve zorg, de school niet kan voldoen aan de
onderwijs- of zorgbehoeften van de leerling, dan wordt samen met de ouders en de
orthopedagoog/ GZ psycholoog gekeken naar de mogelijkheid om te doubleren of
om te zoeken naar een onderwijsvorm waar het kind de gespecialiseerde
ondersteuning en begeleiding krijgt, die het nodig heeft. De school kan dan besluiten
om het kind aan te melden bij de CAT, om een toelaatbaarheidsverklaring te
verkrijgen voor het SBO ( bv. De Oase) of het SO ( bv. De Ambelt).
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Op de Koningsbergerschool wordt ernaar gestreefd om de kinderen dat onderwijs te bieden
wat zij nodig hebben. Daarbij kijken we zowel naar de leerdoelen als naar het sociaal
emotioneel welbevinden. Door zorgvuldig te werken met oog voor ieder kind, is een verzoek
aan de CAT om een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO een zeldzaamheid.
Ondersteuningsteam
In het ondersteuningsteam worden vragen van school of ouders over de ontwikkeling van
kinderen besproken. Daarbij hebben we het vooral over vragen rond gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling. Bij een ondersteuningsteambespreking zijn altijd de IB-er en de
orthopedagoge aanwezig. Vaak worden ook de ouders uitgenodigd voor de bespreking.
Afhankelijk van wat de vraag is, zijn nog andere deskundigen aanwezig bij de bespreking, zoals
bv. de verpleegkundige of een schoolmaatschappelijk werkster.
Doel van de bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is, om er voor te zorgen dat het
kind zich goed kan (blijven) ontwikkelen.
Ouders kunnen zelf ook met opvoedingsvragen/ gezinsproblemen terecht bij de
jeugdverpleegkundige of de school maatschappelijk werker. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Kitty Koiter.
Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen zijn verplicht een schoolondersteuningsprofiel te schrijven. Hierin beschrijft de
school onder meer de wijze, waarop de ondersteuning in de school vorm en inhoud krijgt,
welke basis-ondersteuning wordt geboden, hoe de extra ondersteuning binnen de school
wordt ingezet en welke expertise er aanwezig is op school. Daarnaast beschrijft de school ook
haar grenzen voor wat betreft de zorg die zij kan bieden. Het school-ondersteuningsprofiel ligt
voor belangstellenden op school ter inzage.
Leerlingendossier
De gegevens over uw kind (zoals observatieverslagen, afschriften van rapporten, resultaten
van toetsen en korte weergaven van belangrijke gesprekken) worden door het
ondersteuningsteam bewaard in het leerlingendossier. Daarnaast worden verslagen van
gesprekken, observaties en andere bevindingen bewaard in een digitaal dossier.
Wanneer is onderzoek nodig?
Soms is een onderzoek noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken.
Wanneer er duidelijke signalen zijn, dat de ontwikkeling verstoord is of dreigt te vertragen,
wordt in overleg met ouders een onderzoek aangevraagd. Het zorgteam weegt zorgvuldig af
wanneer extra onderzoek nodig is.
In gesprek met de leerkracht
Wanneer u zich als ouders zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, ga hierover dan
zeker in gesprek met de leerkracht. De leerkracht maakt het kind de hele dag mee
en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u altijd
de interne begeleider daarover aanspreken.
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Begeleiding meer- en/of hoogbegaafde leerlingen
Juf Roepers is coördinator meer- en hoogbegaafdheid. Zij zet het beleid uit en kan worden
ingeroepen voor ondersteuningsvragen van collega’s op dit gebied. Voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen hebben we (in overleg met ouders) een afgestemd aanbod. Jaarlijks
nemen we een signaleringslijst af in elke groep, om vroegtijdig in beeld te hebben welke
leerlingen mogelijk meer uitdaging nodig hebben of op een andere manier uitgedaagd moeten
worden. Het aanbod kan bestaan uit het indikken van de basisstof en het uitbreiden van
verrijkingsstof. Binnen de methodes is verdiepingsstof aangegeven, die deze leerlingen
kunnen maken. Bovendien hebben we binnen de school materialen en methodes, die meer
geschikt zijn voor deze leerlingen. Soms komt het voor dat leerlingen versneld doorstromen.
Tweewekelijks is er een plusklas voor (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen. De
lessen in de plusklas worden gegeven door juf Roepers en zijn voor kinderen uit alle groepen.
De groep kinderen heeft vaak een specifieke hulpvraag op het gebied van taakaanpak,
werkhouding en frustratieregulering. De lessen zijn dan ook vooral gericht op breinleren en
mindset van de leerlingen.
Talentenklas Manifesto
Christelijke basisscholen en het Vechtdal College hebben samen een plusklas genaamd
Manifesto. We willen een extra leerstofaanbod bieden voor kinderen die daarvoor in
aanmerking komen. De extra activiteiten worden zowel in Hardenberg als Dedemsvaart
georganiseerd in een gebouw van het Vechtdal College. De selectie voor deze klas is streng.
IQ en welbevinden zijn twee onderdelen van de selectie.

Gezondheidsonderzoeken
door
GGD
IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien.
De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling
Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten
denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we
uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek en komen we op school om
voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de email.

Schoolgids Ds. Koningsbergerschool Bergentheim
Schooljaar 2020 - 2021

32

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school
voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons
op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van
uw kind. U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in
stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan
contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
Op aanvraag van school komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven
over een gezonde leefstijl.
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online
ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de
gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via
www.mijnkinddossier.nl.
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail
ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op
onze website.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
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8. De Koningsbergerschool en het voortgezet onderwijs
Gedurende acht jaren zit uw kind bij ons op school. In die acht jaar werken we er samen naar
toe, dat uw kind op het passende niveau uitstroomt naar het voortgezet onderwijs en vol
zelfvertrouwen een goede start kan maken op de nieuwe school. Naast de kwaliteit van de
basisschool zijn interesse, motivatie en aanleg van het kind ook bepalende factoren voor het
niveau van het vervolgonderwijs. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder
kind te halen en er zo voor te zorgen, dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet
onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.
Voorlichting aan ouders
De ouders van groep 8 worden in het najaar uitgenodigd voor een speciale ouderavond,
waarop informatie wordt gegeven over 'het stappenplan naar het voortgezet onderwijs'.
In november of december bespreken we met de ouders de eerste resultaten van hun kind.
Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen ouders en leerlingen scholen voor Voortgezet
Onderwijs bezoeken. In februari kunnen de leerlingen met hun ouders de open dagen van het
VO bezoeken. De leerlingen brengen in één van de laatste weken van het schooljaar
gezamenlijk een bezoek aan de scholen voor voortgezet onderwijs (Vechtdal College en
Nieuwe Veste). Voor 1 april moeten de leerlingen bij het VO zijn aangemeld.
Verwijzingsprocedure voortgezet onderwijs
Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele
vormen van voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is vrij, het instroomniveau wordt bepaald
door het advies van de basisschool en de toelatingseisen van het voortgezet onderwijs bij
LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs); VMBO-basis; VMBO-kader: VMBO-GT; VMBOT/HAVO en HAVO/VWO. Voor het advies worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem
meegenomen, samen met de NIO-uitslag en het sociaal-emotioneel welbevinden.
Deze gegevens worden besproken met de ouders en de leerling. Samen wordt er dan een
goede keuze gemaakt. Over alle leerlingen die aangemeld worden, is contact tussen een
vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs en de groepsleerkracht van groep 8. Het
voortgezet onderwijs wil de leerlingen graag op de juiste plaats laten instromen. Hoe het
precies zal gaan, krijgt u in de loop van het jaar via de nieuwsbrief van ons te horen. Elk jaar
stuurt het voortgezet onderwijs ons de resultaten van oud-leerlingen in de eerste twee
schooljaren op het voortgezet onderwijs. Wij evalueren deze resultaten.
Uitstroomgegevens Koningsbergerschool
Het aantal leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt
van jaar tot jaar. In dit schema geven we een overzicht van de uitstroomgegevens in aantallen
over de laatste 5 jaar.
Uitstroomgegevens

2016

2017

Vwo gym

1

Havo vwo

7

6

vmbo-tl Havo

2

4

2018

2019

2020

11

7

5

2

5

12

1
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vmbo-tl

9

7

6

8

1

vmbo-k

6

6

6

6

7

vmbo-basis

1

1

3

1

2

Totaal

26

24

29

27

27

De scores van de eindtoets van Route-8 over de afgelopen vier jaar staan hieronder vermeld.
In 2020 is geen eindtoets afgenomen. De scholen waren gesloten i.v.m. het coronavirus.
Score school
2017
2018
2019
2020

210,2
208,6
200,6
-

Inspectienorm landelijk

Ondergrens

206,0
206,0
206,0
-

202
202
-

Route-8
Route-8
Route-8
-
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9. Buiten- en naschoolse activiteiten voor kinderen
Gedurende het schooljaar zijn er met grote regelmaat buitenschoolse activiteiten. Bij een
aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders van harte welkom. Hieronder een overzicht
met de belangrijkste activiteiten.
Sportdag:
Schoolkorfbal:

Schoolvoetbal:
Schoolreisje:
Schoolkamp:
Excursies:

Voorstellingen:

Verkeersdiploma:
Bibliotheek:

Jaarlijks doen wij mee aan de sportdag. (groep 5 t/m 8)
Deze sportdag organiseren wij samen met de Casper Diemerschool.
Jaarlijks doen wij mee met meerdere teams uit groep 5 t/m 8 aan het
schoolkorfbaltoernooi, georganiseerd door Kios ‘45, SDO en UNI. I.v.m.
het coronavirus gaat het dit jaar helaas niet door.
Jaarlijks doen wij met een meisjes- en jongensteam
mee aan het schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Hardenberg.
De groepen 1 t/m 7 gaan één keer per jaar op schoolreis.
Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp.
Elk jaar worden er diverse excursies georganiseerd. Zo gaat groep 8 elk
jaar naar het Rijksmuseum in Amsterdam en groep 7 bezoekt kamp
Westerbork.
Elke groep bezoekt eens per jaar het cultureel centrum de
Voorveghter in Hardenberg. Ze wonen daar een culturele voorstelling
bij.
Groep 7 doet elk jaar verkeersexamen (theorie en praktijk).
Alle groepen bezoeken op gezette tijden de bibliotheek.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Goede doelen dag
Jaarlijks houden we een goede doelen dag. Door middel van een leuke of ludieke actie wordt
geld ingezameld door de kinderen. De goede doelendag is de slotdag van de actie. Dan wordt
de opbrengst bekend gemaakt en de cheque overhandigd aan de organisatie van het goede
doel. Aan het begin van het schooljaar wordt het goede doel bekend gemaakt in het
InforMaatje.
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Bid- en Dankdagviering
Op deze twee dagen gaan wij met de leerlingen en personeel naar de kerk. De leerlingen doen
actief mee in de dienst. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze
diensten bij te wonen. De diensten beginnen om 10:30 uur en zijn in de regel om 11:15 uur
afgelopen, waarna de leerlingen naar huis mogen.
Plan Nederland
Onze school heeft één kind geadopteerd. Salim Barry is een jongen uit Baroueli, Mali. Het geld
voor deze adoptie komt binnen tijdens de collecte in de bid- en dankdagdienst. Meer
informatie over Salim leest u op de website van school.
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10. De ouders
Optimale samenwerking tussen school en ouders.
De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en
vaak ouders elkaar ontmoeten. Wij vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen de ouders
en de school goed is. We werken ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan de
opvoeding en ontwikkeling van het kind en zijn tevens “partners” om die ontwikkeling goed
te kunnen begeleiden en volgen.
Wat mag u van de Koningsbergerschool verwachten.
A. Op de Koningsbergerschool :
doen wij ons best om ieder kind een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen
zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving, de schoolresultaten zijn op het niveau
van vergelijkbare scholen in ons land
nemen wij deel aan diverse projecten o.a. sport en cultuur.
B. Het welbevinden van uw kind krijgt veel aandacht:
wij werken met veel zorg aan een goede sfeer, waarbij elk kind zich veilig, geborgen en
vrij mag voelen
elk kind krijgt les in een uitdagende (leer)omgeving en in een verzorgd schoolgebouw
wij hechten aan goede omgangsvormen, waarbij wij letten wij taalgebruik, eerlijkheid,
respect en doen ons best zelf het goede voorbeeld te geven.
C. De Koningsbergerschool communiceert met u op een heldere wijze:
u hoort bij de aanmelding van uw kind over de wijze waarop de Koningsbergerschool
een christelijke school is
u hoort bij de aanmelding van uw kind hoe u door ons geïnformeerd wordt over de
vorderingen van uw kind bijv. het rapport en handelingsplan
wij doen ons best om een goed leesbare schoolgids te schrijven, zodat u op de hoogte
kunt zijn van de organisatie van de school
wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders d.m.v. de nieuwsbrief,
website, ouderspreekuur
het team staat open voor uw vragen en uw tips/ adviezen rondom uw kind
het team is goed bereikbaar.
Wat mag de Koningsbergerschool van u verwachten t.a.v.:
A. Het schoolgebeuren:
iedereen houdt zich aan de schoolregels
ieder doet zijn/haar best zich aan de schooltijden te houden
loyaliteit wordt getoond door respectvol met elkaar om te gaan
het schoolbeleid wordt gerespecteerd
B. Het welzijn van uw kind:
u toont interesse in het schoolgebeuren, door bijv. de schoolvorderingen met de
leerkracht te bespreken en samen de zorg en het welbevinden te delen
samen te werken (school en thuis) aan de sociaal emotionele ontwikkeling
u staat open voor tips en adviezen die de school aandraagt
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C. Ondersteuning bij activiteiten:
betrokkenheid bij het schoolgebeuren te tonen door o.a. medewerking te verlenen bij
activiteiten (schoolpleincommissie, ouderwerkgroep, handvaardigheid-ouder e.d.)
mee te denken in de ontwikkeling van de school bijv. in de schoolcommissie en de
medezeggenschapsraad.
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywet: De Algemene Verordening Bescherming
persoonsgegevens (AVG).
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband
met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan
in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij vragen alle
ouders bij aanmelding van hun kind om toestemming voor het delen van beeldmateriaal en
een beperkt aantal persoonsgegevens met andere ouders.
In de privacyverklaring op de website is uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met
haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor nadere
informatie verwijzen wij u graag naar deze verklaring. Voor vragen kunt u natuurlijk ook
terecht bij de directie.
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Wij willen de ouders zoveel mogelijk op de hoogte houden van het schoolgebeuren. Dit doen
wij o.a. door het bijhouden van een website www.koningsbergerschool.nl en het uitgeven van
een nieuwsbrief: het InforMaatje. Elke veertien dagen geven wij via de mail deze nieuwsbrief
uit. Hierin geven wij informatie over zaken op/ van school. Soms over inhoudelijke zaken, dan
weer organisatorische. De nieuwsbrief staat ook op onze website. De nieuwsbrief wordt alleen
per mail naar de ouders en medewerkers verstuurd. Dit schooljaar stappen we over naar de
communicatieapp ‘Parro’. Deze app biedt alles wat voor een goede en duidelijke
communicatie met ouders noodzakelijk is. Zo kunnen er groepsberichten en individuele
berichten geplaatst worden. Ouders kunnen zich via deze app aanmelden voor gesprekken op
school en voor het helpen bij activiteiten. Op deze manier voorkomen we veel mailverkeer en
gaan we mee met de moderne communicatiemiddelen.
Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond van elke groep. In groep 8 nodigen
wij de ouders uit voor een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs op het Vechtdal
College en de Nieuwe Veste. Ter afsluiting van een project worden ouders vaak uitgenodigd
om te komen kijken op school.
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De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van onze school behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeel. Samen met
de directeur spreken ze over belangrijke ontwikkelingen op school en samen beslissen ze of
iets wel of niet door moet gaan. Soms geven ze alleen advies en soms is hun instemming
noodzakelijk. Alle afspraken rond de MR staan in het medezeggenschapsreglement. Dit
reglement is bij de MR. Op stichtingsniveau functioneert de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Zij overleggen, samen met de bestuurder, over belangrijke
zaken van gemeenschappelijk belang. Ook onze school is daarin vertegenwoordigd. Onze MR
bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. De vergaderingen zijn openbaar.
Ouderwerkgroep (OWG)
Onze school is blij met een actieve ouderwerkgroep. De ouderwerkgroep heeft een
coördinerende en ondersteunende taak bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals:
- de kerstviering
- de paaslunch
- het voorleesontbijt
- de financiële zaken omtrent de ouderbijdrage
- verkeersouders
- overblijfouders
- klusmomenten
- hulpouders tijdens activiteiten
Ouderklankbord
Het ouderklankbord heeft als doel het informeren en adviseren van de directie en het team
over uiteenlopende zaken, zoals visie, beleid, communicatie en ouderparticipatie. Vier keer
per jaar is er een overleg met de directie. Het ouderklankbord is altijd gericht op de
ontwikkeling van de leerlingen.
Verkeersouders
De verkeersouders zijn een groep ouders die zich intensief bezighoudt met zaken rondom
verkeer. De weg van huis naar school en omgekeerd geniet de volle aandacht.
De volgende ouders maken deel uit van deze groep:
Tanja Hakkers
Ralf Veldhuizen
Mirjam Stoeten
Ouderbijdragen
Wij kennen een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Voor elk kind betalen de ouders € 45,00
per schooljaar.
Het schoolfonds is bedoeld voor o.a. de volgende uitgaven:
- schoolreisjes
- deelname sporttoernooien
- sinterklaascadeau voor groep 1 t/m 4
- Paasmaaltijd
- andere activiteiten voor de kinderen
- projecten

- kampgeld
- schaatswedstrijden
- Kersttraktatie
- afscheidsavond groep 8
- prijzen voor eventuele activiteiten
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Deze bijdrage is vrijwillig. Desondanks hopen wij dat u deze bijdrage zult betalen, zodat wij
onze activiteiten kunnen voortzetten. Mocht dit om uw financiële situatie niet kunnen, dan
kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld van de gemeente Hardenberg. Zij zorgen dan
voor het overmaken van deze bijdrage.
Sponsoring
Op 19 februari 2009 heeft het Ministerie van Onderwijs een convenant sponsoring onderwijs
afgesloten met partijen die het onderwijs, het bedrijfsleven, ouderverenigingen, scholieren en
de overheid vertegenwoordigen. Chrono volgt de richtlijnen en aanbevelingen uit dit
Convenant. Dat is de reden dat Chrono niet een eigen sponsorreglement heeft opgesteld.
Voor directeuren, ouderklankbordgroepen en MR-en is het van belang, kennis te nemen van
dit Convenant op het moment dat er afspraken worden gemaakt over sponsoring.
Als sponsoring gebeurt op een zorgvuldige wijze, is daartegen geen bezwaar.
Het is goed nog op te merken, dat er sprake is van donatie als er geen enkele tegenprestatie
wordt gevraagd. Zodra dit wel het geval is, wordt het sponsoring.
Het meest recente convenant, getekend 9 februari 2009, is bijvoorbeeld te downloaden via
Google onder : “Convenant sponsoring onderwijs”.
Schoolverzekering voor leerlingen
Voor alle leerlingen hebben wij een 24-uursverzekering afgesloten.
Buitenschoolse activiteiten
Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht bij buitenschoolse activiteiten.
Dat geldt zowel voor bijvoorbeeld het schoolreisje als een voetbaltoernooi. Het gaat daarbij
niet alleen om de activiteit zelf, maar ook om de reis er naar toe. Genoemde activiteiten
worden door de school of vanuit de school georganiseerd. Dit betekent, dat op dat moment
de school ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen. Het bestuur heeft een
zorgplicht ten opzichte van de veiligheid van de aan haar toevertrouwde kinderen. Dat houdt
o.a. in dat het bestuur ervoor zorg draagt, dat er in ieder geval voldoende toezicht is bij
buitenschoolse activiteiten en dat de leerlingen adequaat verzekerd zijn. In de praktijk is het
natuurlijk zo, dat de school zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid en ook zelf zorg draagt
voor het toezicht. Het toezicht hoeft niet te geschieden door leerkrachten, het kunnen ook
ouders/verzorgers zijn die toezicht houden.
De grote lijn is op dit moment: voor het vervoer en toezicht bij het omkleden is de school
verantwoordelijk. Ook bij het zwemmen is de school verantwoordelijk en dient er toezicht te
zijn. Het zwembadpersoneel heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid, maar ouders
kunnen de school aansprakelijk stellen voor onrechtmatig handelen (gebrek aan toezicht).
Het bestuur heeft een school-ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
De verzekering geeft een adequate dekking in geval van aansprakelijkheid van het bevoegd
gezag, het personeel en de vrijwilligers.
Schade veroorzaakt door leerlingen
Wanneer leerlingen schade veroorzaken aan materialen van school, dan zijn de ouders /
verzorgers daarvoor wettelijk aansprakelijk. De school zal daarom eventueel geleden schade
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ook verhalen op de ouders / verzorgers van de kinderen. Te denken valt aan het opzettelijk
vernielen van schoolspullen.
Schade aan tablets en chromebooks worden verhaald op de verzekering van ouders. Alle
leerlingen krijgen aan het begin van groep 4 een Snappet en aan het begin van groep 6 een
chromebook in goede staat in bruikleen. Wekelijks worden de devices gecontroleerd door de
leerkracht. Indien er schade is, zoals bekladden met pen, missende toetsen of een gebroken
scherm, wordt er contact opgenomen met de ouders om de verzekering in te schakelen.

Medicijngebruik door kinderen
Het is belangrijk om de medicijnen die uw kind gebruikt door te geven aan de leerkracht. Als
deze medicijnen onder schooltijd moeten worden ingenomen, kunt u de leerkracht vragen dit
te doen. De ouders/ verzorgers blijven echter eindverantwoordelijk. Op school is een
medicijnprotocol aanwezig.
Wanneer een kind onder schooltijd naar de huisarts moet ( bijvoorbeeld na een val), dan
worden de ouders gebeld. Zijn de ouders niet bereikbaar, dan gaat een leerkracht met het
kind naar de huisartsenpost in Bergentheim en zo nodig naar het ziekenhuis.
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
In toenemende mate worden we geconfronteerd worden met het feit, dat ouders/ verzorgers
op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie hulp inschakelen om extra
zorg voor hun kinderen te organiseren. Daarom is er een beleid opgesteld voor alle scholen
van de Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd".
T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier
afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie, kan hierop een
uitzondering worden gemaakt Er dient wel gesproken te worden over een geregistreerde,
erkende behandelaar.
In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een
contract aan school te worden afgegeven, met daarin een "verklaring van vrijwaring van
verantwoordelijkheid". Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school, c.q. het bevoegd
gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de
externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten. U vindt de beleidsnotitie op de
website van de CHRONO en van de school.
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Tandheelkundige voorlichting
De tandheelkundig preventief medewerker verzorgt in groep 2 een gastles over
mondgezondheid. Met behulp van een groot gebit en een grote tandenborstel wordt
voorgedaan hoe de kinderen hun gebit het beste kunnen poetsen. Ook wordt gepraat over
tussendoortjes en het bezoek aan de tandarts. Behalve de poets-instructie-les geeft de
tandheelkundig preventief medewerker adviezen over een gezond traktatiebeleid.
Meldcode kindermishandeling
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode
van ons bestuur.
Deze code is te vinden op de website van ons bestuur:
http://www.chronoscholen.nl/documenten/algemeen
Mobiele telefoons
Het meenemen en gebruik hiervan door kinderen is bij ons op school niet toegestaan.
Dringende berichten kunnen doorgegeven worden via het telefoonnummer van de school.
Activiteiten gericht op school
De school heeft een belangrijke taak in het beschermen en bevorderen van de gezondheid
van kinderen. De GGD ondersteunt leerkrachten, leerlingen en ouders hierbij. Bijvoorbeeld
door het helpen opzetten van een project over genotmiddelen of veiligheid. Daarnaast biedt
de GGD advies aan de school over de bestrijding van hoofdluis en besmettelijke ziekten zoals
hersenvliesontsteking. Tenslotte controleert de GGD de veiligheid en hygiëne op school en
adviseert de school hierover.
Meer informatie?
Heeft u vragen, wilt u advies of meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg? U kunt altijd
bellen, ook als uw kind “niet aan de beurt” is voor een onderzoek. Van maandag tot en met
vrijdag kunt u bellen met een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistente, logopedist
of tandheelkundig preventief medewerker van de:
GGD Regio IJssel-Vecht. (tel.: 038-4281500)
E-mail: jeugdgezondheidszorg@rijv.nl
Website: www.rijv.nl/ggd
Luizencontrole
Op onze school functioneert een luizenteam. Deze groep is samengesteld uit ouders. Elke
eerste woensdag na een schoolvakantie is er een algemene controle in alle groepen. Wanneer
er luis is geconstateerd, wordt u als ouder gebeld en moet u uw kind op komen halen om te
behandelen. Het luizenprotocol is te vinden op onze website. Alle kinderen hebben een
‘luizenzak’, om hun jas in op te hangen aan de kapstok! Belangrijk voor de ouders: de
aanwezigheid van luis direct melden bij de groepsleerkracht!
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid rondom onze school wordt in de gaten gehouden door de
verkeersouders. Zij vormen een commissie van meerdere ouders. De verkeersouder is een
contactpersoon tussen school, ouders en derden, zoals politie, gemeente en 3VO
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(overkoepelend orgaan voor verkeersveiligheid). Allerlei verkeersactiviteiten worden
ondernomen, bijvoorbeeld het project ANWB Streetwise, de fietsenkeuring en het afnemen
van het verkeersexamen in groep 7.
Ontruimingsplan
In geval van brand, explosie of andere calamiteiten treedt het ontruimingsplan in werking.
Hierin is een snelle ontruiming van het gebouw geregeld en zijn afspraken vastgelegd over de
verzamelplaatsen na het verlaten van het gebouw. Halfjaarlijks wordt het ontruimingsplan
geoefend en eventueel bijgesteld. Het ontruimingsplan hangt in alle klassen naast de deur.
Gids basisonderwijs
Voor een juist inzicht in de rechten en plichten van ouders en leerlingen verwijzen wij u naar
de Gids Basisonderwijs. De gids is te downloaden via de website van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/09/01/gids-basisonderwijs2015-2016
Buitenschoolse opvang
Ouders die dat wensen, kunnen gebruik maken van een door de school geregelde vorm van
buitenschoolse opvang. N.a.v. een enquête, gehouden onder de ouders in maart 2007, heeft
het bestuur destijds, in overleg met de aanbieders van buitenschoolse opvang, gekozen voor
het makelaarsmodel. Dit houdt in dat het bestuur van de Stichting Chrono de buitenschoolse
opvang heeft uitbesteed. De school heeft geen rol in de organisatie van de kinderopvang. In
Bergentheim verzorgt de Dassenburcht de voor- en naschoolse opvang.
Klachtenregeling Chrono:
“Een goed gesprek voorkomt erger”
Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Deze fouten kunnen leiden tot klachten, die
vaak op te lossen zijn door met elkaar in gesprek te gaan. Veruit de meeste klachten zullen in
onderling overleg op deze manier kunnen worden opgelost. Het te lang blijven lopen met een
klacht is niet goed voor ons en voor u. Komt u er dus mee als er iets niet op een goede manier
verloopt. Dan kunnen we er samen wat aan doen.
Komt het niet tot een oplossing op schoolniveau, dan kunt u zich wenden tot de directeur of
bestuurder.
Contactpersoon
Iedere school heeft een contactpersoon aangesteld. Als u met een klacht naar de
contactpersoon gaat, zal hij of zij u uitleggen welke stappen u kunt zetten en u in contact
brengen met de vertrouwenspersoon, de directeur, bestuurder of de klachtencommissie.
Voor onze school is dat Harrald Schonewille. Hij is dagelijks te bereiken via het nummer van
de school.
Vertrouwenspersoon
U kunt zich ook wenden tot de één van de twee vertrouwenspersonen van de Stichting voor
PCPO Chrono. De vertrouwenspersoon zal kijken of bemiddeling een oplossing kan bieden of
dat u beter een klacht kunt indienen. Als u dat wilt, kan hij of zij u hierbij ook helpen. Hij of zij
kan u ook doorverwijzen naar een organisatie die zijn gespecialiseerd in opvang en nazorg. De
vertrouwenspersonen van de stichting zijn:
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Mevr. M.G. Oostenbrink- Otten
Tel. 0523-657596

Dhr. J. Kruiter
Tel. 0523-264462

Melden grensoverschrijdend gedrag
Elke school heeft een meldingsplicht bij het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Dit
kan gedrag zijn van leerlingen tegenover leerlingen of leerkrachten tegenover leerlingen en
omgekeerd. Het gaat om gedrag in de schoolsituatie, niet bij de thuissituatie. De melding gaat
dan naar de directeur of bestuurder.

Klachtencommissie
De stichting voor PCPO Chrono heeft een klachtenreglement en is aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs.
Het klachtenreglement van de stichting voor PCPO Chrono is op te vragen bij de directeur van
de school en staat ook op de website van de stichting, www.chronoscholen.nl

Vertrouwenspersoon inspectie
Daarnaast is er een meldpunt bij de inspectie voor klachten over seksuele intimidatie, misbruik
en fysiek of psychisch geweld.
(zie ook beleidsplan ‘Agressie, geweld en seksuele intimidatie” op www.chronoscholen.nl)
U kunt daarvoor terecht bij het meldpunt vertrouwenspersoon van de inspectie:
09001113111
Zijn er klachten op het gebied van sponsoring en bestuursbeleid, dan graag in eerste instantie
melden bij de directeur of bestuurder.

Directeur of bestuurder:
Dhr. H. Brink
Stelling 8d
7773 ND Hardenberg
Tel. 0523-272821

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-386 16 97
www .klachtencommissie.org
Email: info@klachtencommissie.org

Toelating en verwijdering van een leerling
Voor Chrono geldt een vastgesteld beleidsplan “Toelating en verwijdering van een leerling”.
Dit plan ligt bij de directeur ter inzage. In deze schoolgids vermelden we enkele hoofdzaken
uit het plan.
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Algemene uitgangspunten toelatingsbeleid.
1.
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen, in het kader van Passend
Onderwijs, de zorgplicht om aangemelde leerlingen die extra ondersteuning behoeven
een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.
2.

Ouders hebben een keuzevrijheid: zij zoeken een school die het beste aansluit bij hun
eigen opvattingen en ideeën over goed onderwijs en die zij het beste vinden aansluiten
bij aard en karakter van hun kind (levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische
uitgangspunten).

3.

In principe zijn alle kinderen welkom op één van de scholen ressorterend onder het
bevoegd gezag. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing,
cultuur of handicap.

4.

Ouders kunnen hun kind schriftelijk aanmelden (aanmeldingsformulier) vanaf de dag
dat het kind drie jaar wordt en het liefst tien weken voor de datum waarop ze toelating
vragen.

5.

Ouders zijn verplicht bij aanmelding aan te geven bij welke school ze eveneens om
toelating hebben verzocht.

6.

De school die de het aanmeldingsformulier als eerste ontvangt, moet een zo passend
mogelijk onderwijsaanbod doen, dus een plek vinden op een school waar het kind
daadwerkelijk geplaatst kan worden.

7.

Het schoolbestuur (dit is gedelegeerd aan de schoolleiding) beoordeelt of een
aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft en moet een oordeel
vellen over de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. Hiertoe kan het
bestuur (via de CAT of school) de ouders vragen gegevens te overleggen over
stoornissen of handicaps van het kind of de beperkingen in de onderwijsparticipatie.

8.

De school waarvoor toelating wordt verzocht, toetst de ondersteuningsbehoefte aan
het eigen ondersteuningsprofiel. Het profiel is te vinden op de schoolwebsite.

9.

De (on)mogelijkheden van de individuele basisschool zijn bepalend voor de plaatsing
van een kind op de school waar het kind wordt aangemeld. Deze staan beschreven in
het School ondersteuningsprofiel, hierna te noemen SOP). Hierbij wordt o.a. gekeken
naar:
a. De capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind;
b. De groepsgrootte;
c. De groepssamenstelling;
d. De beschikbare huisvesting;
e. De beschikbare personeelsformatie.

10.

De toelating van een kind mag niet afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de
ouders.
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11.

Als een school een leerling die extra zorg behoeft moet weigeren, is zij verplicht er voor
te zorgen, dat deze leerling bij een andere school terecht kan. Dit is een
resultaatverplichting.

12.

Ouders en leerlingen dienen de bijzondere grondslag van de school te onderschrijven of
te respecteren.

13.

Leerlingen zijn verplicht met alle activiteiten mee te doen; uitsluitingen, bijvoorbeeld
van het bijwonen van vieringen en godsdienstlessen zijn niet mogelijk, een en ander met
inachtneming van artikel 58 WPO.

Procedure toelating van een kind
•
Aanmelding is mogelijk gedurende het schooljaar (zie ook nr. 4 Algemene
uitgangspunten toelatingsbeleid).
•
Ouders die kun kind willen aanmelden op de school van hun keuze dienen eerst contact
op te nemen met de directeur van de school. Er wordt een afspraak gemaakt voor een
gesprek, waarin de ouders informatie ontvangen over het onderwijs op de school.
Daarbij wordt in ieder geval de schoolgids aan de ouders overhandigd.
•
Ouders zijn verplicht alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan de
school: het achterhouden van informatie kan het weigeren van de inschrijving tot gevolg
hebben, ook met terugwerkende kracht.
•
Een toekomstige kleuter leerling wordt voorafgaande aan de definitieve plaatsing, zodra
het de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, in de gelegenheid gesteld kennis
te maken met de school, de kinderen en de leerkracht. De kennismaking omvat
minimaal 1 en maximaal 5 dagdelen. Definitieve plaatsing is mogelijk vanaf het vierde
levensjaar. In het speciaal basisonderwijs bestaat, onder voorwaarde van goedkeuring
door de inspectie, de mogelijkheid om op speciale gronden een leerling toe te laten
vanaf de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden.
•
Indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool vindt, voorafgaand aan de
inschrijving, altijd overleg plaats met de directie van de andere basisschool.
•
De directeur van de ontvangende school stuurt vervolgens een bewijs van inschrijving
naar de school van herkomst.
•
De school van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te
leveren aan de nieuwe school van het kind. (Art. 42 WPO)
•
Een zorgdossier kan reden zijn om een kind niet toe te laten tot de school, indien
aantoonbaar is dat de benodigde zorg door de school niet geboden kan worden. Een
kind heeft een zorgdossier wanneer:
o het een speciaal onderwijsindicatie heeft, d.w.z. een lichamelijke of geestelijke
handicap of een beschikking voor een school voor speciaal basisonderwijs;
o het een pedagogisch-didactisch of psychologisch onderzoek heeft gehad,
waarin een advies voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is
opgenomen;
o er sprake is van gedragsproblemen;
o het een afwijkend programma volgt in een of meer vakgebieden.
•
Wanneer de (terug)plaatsing van een kind met een lichamelijke of geestelijke handicap
problemen geeft op de school, bespreekt de directeur van de desbetreffende school dit
met het College van Bestuur.
Schoolgids Ds. Koningsbergerschool Bergentheim
Schooljaar 2020 - 2021

47

•
•
•
•
•

Een beschikking van de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) of zorg advies team
(ZAT) waarbij een kind wordt verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs,
kan reden zijn om een kind niet toe te laten tot de school.
Plaatsing van een toekomstige leerling in een minder geschikte periode (december of
laatste weken van het schooljaar) wordt in overleg met de ouders afgesproken.
Ouders dienen het inschrijfformulier geheel en naar waarheid in te vullen en te
ondertekenen. Indien het formulier niet volledig en/of niet naar waarheid is ingevuld,
kan plaatsing worden geweigerd.
Leerlingen worden geacht verzorgd op school te verschijnen volgens algemeen gangbare
normen, dit ter beoordeling van de schoolleiding.
De schoolleiding heeft de bevoegdheid voorschriften te geven en te wijzigen ter zake
van uiterlijk en kleding van leerlingen.

Toelating en (vrijwillige) ouderbijdrage
Conform artikel 40 WPO, maar ook in de internationale verdragsteksten is opgenomen, dat
het primair onderwijs kosteloos beschikbaar moet zijn. Er kan dus geen sprake zijn van een
verplicht lidmaatschap van een school- of ouderraad, waarvoor contributie wordt geheven.
Het al dan niet heffen van een vrijwillige ouderbijdrage is een zaak van de aan de school
verbonden M.R. of klankbordgroep.
Schorsing van een leerling
Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de Wet op het primair onderwijs.
Nu zijn dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs van toepassing. Dit betekent, dat het
bestuur met opgave van reden een leerling voor een periode van ten hoogste één week kan
schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Tenslotte
stelt het bestuur de onderwijsinspectie van de schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
Procedure voor verwijdering van een leerling
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel, die een directeur slechts in het uiterste
geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag
en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school of ouder en school.
Wanneer de directeur de beslissing tot verwijdering heeft genomen, moet vervolgens de
wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd.
Stapsgewijs komt dat neer op het volgende:
•
Voordat het bevoegd gezag of de directeur tot verwijdering van een leerling besluit,
hoort het zowel de betrokken groepsleerkracht(en) als de ouders.
•
De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij wordt gewezen op
de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
•
Het bevoegd gezag of de directeur meldt het besluit tot verwijdering terstond aan de
leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.
•
Indien de ouders bezwaar maken hoort de bevoegd gezag of de directeur hen over dit
bezwaarschrift.
•
De bevoegd gezag of de directeur neemt binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaarschrift een besluit.
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Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur er voor heeft
gezorgd, dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Het bestuur heeft een
resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan
worden. Het verdient de voorkeur dat, door correspondentie met andere scholen, vast te
leggen.
Ook hier geldt dat de leerplichtambtenaar en de onderwijs in kennis moeten worden gesteld.
De school houdt een dossier bij, waarin opgenomen welke problemen zijn opgetreden en wat
de school er aan gedaan heeft om ze op te lossen om verwijdering van de leerling te
voorkomen. In het dossier bevindt zich in ieder geval een schriftelijke waarschuwing van de
school aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke verwijdering als
het wangedrag aanhoudt. De beslissing tot verwijdering van een leerling moet immers een
eventuele rechtelijke toets kunnen doorstaan. Dit komt in het basisonderwijs en ook op onze
scholen gelukkig heel weinig voor. Mocht het wel aan de orde komen, dan is het genoemde
beleidsplan leidend.
Geschillencommissie Passend Onderwijs
De regels voor het indienen van bezwaar tegen besluiten over de weigering van toelating of
het verwijderen van een leerling blijven ongewijzigd. Nieuw is wel dat er per 1 augustus 2014
een Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering is gekomen, kortweg
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Aan deze commissie kunnen ouders geschillen
voorleggen over de weigering tot toelating en de verwijdering van elke leerling. Zie voor meer
informatie de folders over de Geschillencommissie Passend Onderwijs voor ouders en
besturen op www.onderwijsgeschillen.nl.
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11. Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering
Op een aantal manieren werkt de Koningsbergerschool aan verdere kwaliteitsverbetering:
werken met goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten
van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van de zgn.
verbeterplannen.
Kwaliteitsverbetering door goede methoden
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Zo worden er elk jaar
voor de groepen 1 en 2 nieuwe materialen aangeschaft en worden methoden regelmatig
vervangen.
Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen kinderen
goed leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit?
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen, maar ook kinderen die veel extra
oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide
groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de
kerndoelen die de overheid ons stelt.
Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan
hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol
gebruikt worden. De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan
samenwerking en overleg.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen
volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of meerdere studiedagen en volgen
leerkrachten nascholingscursussen of een studie om hun taak goed te kunnen blijven
verrichten. Het komend schooljaar richten we ons op onderstaande ontwikkelingen en volgen
hiervoor individueel of in teamverband scholing. De teamscholing is gericht op:
1. Sterk rekenwerk: verhogen van de rekenresultaten door focus op de didactiek. Door
de jaren heen zien we (landelijk) een langzaam dalende trend in opbrengsten. Met
behulp van de schoolanalyse zoeken we naar mogelijke verklaringen en
verbeterpunten voor ons rekenonderwijs. Op basis van die gegevens maken we een
schoolbreed plan van aanpak.
2. Begrijpend Lezen: verhogen van de resultaten door focus op de didactiek. Door de
jaren heen zien we (landelijk) een langzaam dalende trend in opbrengsten. Met
behulp van de schoolanalyse zoeken we naar mogelijke verklaringen en
verbeterpunten voor ons rekenonderwijs. Op basis van die gegevens maken we een
schoolbreed plan van aanpak.
3. Het doorontwikkelen van de visie en de doorgaande lijn in groep 1 t/m 3. Gerda van
der Wel (kwaliteitszorg Chrono) begeleidt de collega’s van de groepen 1 t/m 3 hierbij.
Beeldbegeleiding
Leerkrachten werken steeds aan verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. Daarbij
worden soms filmopnames gemaakt, zodat in samenwerking met de intern begeleider kan
worden gekeken naar de interactie, didactiek en het klassenmanagement in de groep. De
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beelden zullen alleen door de leerkracht en de intern begeleider worden bekeken en worden
na beëindiging van de begeleiding gewist. We gaan er van uit, dat u geen bezwaar heeft dat
er eventueel in de klas van uw kind wordt gefilmd. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt
u dit aan het begin van het schooljaar, of zo spoedig mogelijk, kenbaar maken bij de directie.
Soms kan film-coaching betrekking hebben op de interactie tussen de leerkracht en een
individuele leerling. In die situatie wordt in een gesprek met de desbetreffende ouders om
toestemming gevraagd en wordt de werkwijze besproken.
Kwaliteitsverbetering dankzij het schooljaarplan
Jaarlijks maken we een jaarplan. De evaluatie van het voorgaande jaarplan is besproken in de
MR en ligt ter inzage bij de directie. In verband met de coronaperiode zijn verschillende
onderwerpen van afgelopen schooljaar doorgeschoven naar dit schooljaar en komen dus in
dit overzicht terug.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van het jaarplan 2020-2021. Het volledige jaarplan
is op te vragen bij de directie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doorontwikkelen onderbouwvisie en de doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 3.
Inzet chromebooks vanaf groep 5.
Verhogen opbrengsten rekenen en begrijpend lezen door het opstellen van een plan van
aanpak.
Leerlijn opzetten voor de vijf wereldgodsdiensten in de bovenbouw t.b.v. kennismaken
met verschillende culturen.
Ik-rapporten en kindgesprekken inzetten, waardoor leerlingen bewuster bezig zijn met
hun leerproces
Nieuwe gesprekkencyclus met ouders en kinderen uitvoeren.
Structurele activiteiten in het dorp initiëren en uitvoeren om te leren met en van elkaar
en om naar elkaar om te zien.
Instellen van een schooldienst: samen zijn we verantwoordelijk voor de school en elkaar.
Aanpassen curriculum op vaardigheden voor een kritische luisterhouding
Werken vanuit leerdoelen in de onderbouw
Inrichten van werkplekken buiten de groepen
Werken aan een verbetercultuur door middel van bordsessies en gezamenlijke
lesvoorbereidingen
Start bezinning op de identiteit van onze school
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12. Regeling school- en vakantietijden
Schooltijden
groep 1 tot en met 4:
maandag, dinsdag, donderdag
woensdagmorgen
vrijdagmorgen

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 12.00 uur

groep 5 tot en met 8:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdagmorgen

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur

Pauze:
De groepen 3 t/m 8 hebben ‘s morgens een beweeg- en eetmoment van 10.15 uur - 10.30
uur.
De groepen 1 en 2 kennen het “fruit-eet-moment” in de groep.
Aanvang school ’s morgens:
Alle kinderen mogen vanaf 8:20 uur naar school gebracht worden. De kleuters spelen tot 08.45
uur buiten om elkaar en de leerkracht te ontmoeten. Om 08.25 uur gaat de bel. De kinderen
van groep 3 t/m 8 gaan dan naar binnen. Om 8:30 uur beginnen we met de lessen. Het hek
van het schoolplein gaat dan dicht. Om de overstap naar groep 3 te verkleinen, blijven de
kinderen van groep 3 tot aan de herfstvakantie ook buiten spelen tot 08.45 uur. Wilt u iets
vragen of doorgeven, dan kunt u dit het beste na schooltijd doen of telefonisch voor schooltijd
doen. Ook kunt u de leerkracht een mail sturen. Wanneer het slecht weer is, gaan de kinderen
vanzelfsprekend direct naar binnen. De leerkracht staat dan bij de ingang van de school.
Gymnastiekuren 2020-2021
Tijd
11.00-11.45 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.30 uur

Groep
3 en 4
5 en 6
7 en 8

Maatregelen preventie schoolverzuim
Schoolverzuim moet te allen tijde gemeld worden. Vrij vragen kan alleen via een ingevuld
verlofformulier, dat opgehaald kan worden bij de directeur. Als leerlingen zonder ziek- of
afmelding niet op school zijn, wordt contact opgenomen met de ouders.
Regels in geval van schoolverzuim
Wettelijk is er geen mogelijkheid om buiten de schoolvakanties vrij te krijgen. De directie van
de school mag hiervoor geen toestemming verlenen! Voor bruiloften, begrafenissen en
andere bijzondere gezinsomstandigheden moeten de ouders toestemming hebben van de
directie. Bij onwettig verzuim is de directie verplicht aangifte te doen bij de afdeling
"leerplichtzaken" van de gemeente Hardenberg.
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Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst
Een verzoek tot extra vakantieverlof dient 2 maanden van tevoren schriftelijk voorgelegd te
worden aan de directeur. De directeur handelt de zaken af naar de ruimte die de wet hem
biedt. Op school is een informatiemap “leerplicht” ter inzage aanwezig.
Vakantierooster
Het vakantierooster dat wij hanteren is gelijk aan de andere Chronoscholen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april t/m 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
23 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

*Op witte donderdag zijn de leerlingen om 13.30 u vrij.
*De laatste vrijdag voor de kerst- en zomervakantie zijn de leerlingen om 10.30 u vrij.
Overige vrije dagen i.v.m. studiedagen of lesvrije dagen van de leerkrachten:
Dinsdagmiddag 1 september
groep 1 t/m 3 vrij ‘s middags
Maandag 1 februari
groep 1 t/m 8 vrij
Dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei
groep 1/2a en 1/2b vrij i.v.m. kamp groep 8
Dinsdag 8 juni
groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. sportdag groep 5 t/m 8
Vrijdag 18 juni
groep 1 t/m 8 vrij
Woensdag 23 juni
groep 1 t/m 8 vrij
Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten
De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten.
Het bevoegd gezag kan echter, op verzoek van de ouders, een leerling vrijstellen van het
deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend
op, door het bevoegd gezag (bestuur van de vereniging), vastgestelde gronden. Het bevoegd
gezag bepaalt bij vrijstelling, welke onderwijs activiteiten voor de leerlingen in de plaats
komen van die, waarvoor vrijstelling is verleend.
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13. Diverse geledingen en externe partners
Ouderwerkgroep
Onze ouderwerkgroep bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Jeanet Centen
Secretaris
Inge Zieleman
Penningmeester
Wim Kappers
Com.leden
Tanja Hakkers
Heidy Haandrikman
Wim Pullen
John Hendrickx
Medezeggenschapsraad
De volgende personen hebben zitting in de M.R.:
Voorzitter
Secretaris
Lid
Personeel

Idwer Wiersma
Ingrid Nieuwenhuis
Berthil Jurjens
Herman Bril
Leonie Mannessen
Evelien van der Pijl

Externe partners
Inspectie van het onderwijs:
- info@owinsp.nl
- www.onderwijsinspectie.nl
- vragen over onderwijs; 0800–8051 (gratis)
Vertrouwensinspecteur van de inspectie:
- tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)
Schoolbegeleider:
- Mevr. F. Faber tel. 0523-271000
Schoolarts:
- Dhr. J. Diekman tel. 038–4281688
Schoolverpleegkundige:
- Irma van der Kamp tel. 038–4281688 van 8.00–10.00 uur en 12.00–13.00 uur
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14. Plattegrond van de school

Gr.
1/2a

Gr.
1/2b

IB
Gr. 3

Person.
kamer

Dir

Gr. 7

Gr. 8

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 4

Lokalen
Ruimtes zelfstandig werken
Overige ruimtes
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