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4 VOORWOORD

1 Voorwoord
 
 
 
 

1.1 Welkom op de Moespot!
 
Fijn dat u voor onze school heeft gekozen!
 
In deze gids beschrijven we waar de Moespot voor staat, wat u van
onze school kunt verwachten en wat wij als school van onze
leerlingen en van u als ouder/verzorger vragen. De gids geeft een
beeld van de gang van zaken op onze school en de sfeer die we
met elkaar willen realiseren.
 
De Moespot is een gemoedelijke basisschool waar kwalitatief goed
onderwijs wordt gegeven vanuit de kernwaarden betrokkenheid,
uitdaging, innovatief en eigenaarschap. Verderop, in hoofdstuk
2.3, leest u hoe deze waarden betekenis krijgen binnen ons
onderwijs. 
 
De brede ontwikkeling van het kind is belangrijk op de Moespot en
er wordt dan, naast de basisvaardigheden, ook veel aandacht
besteed aan muziek, expressie, sport en buitenschoolse activiteiten.
Onze leerlingen worden uitgedaagd om steeds weer op zoek te
gaan naar de grenzen van hun kunnen, in een omgeving waar ze
zich veilig en geborgen weten. Immers, wie of wat je ook bent, je
hebt allemaal je eigen kracht en talent!
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De inhoud van de schoolgids is samengesteld door team en
directie en heeft de instemming van onze medezeggenschapsraad.
Voor informatie over de Moespot kunt u ook terecht op onze
website, www.moespot-tiel.nl. Vragen of suggesties horen we
graag van u. Mede namens het schoolteam, de
medezeggenschapsraad en de ouderraad wens ik de kinderen en u
een hele mooie tijd op De Moespot!
 
Erwin Hiddingh
Directeur

http://www.moespot-tiel.nl
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

2.1 Openbare basisschool
De Moespot is een openbare basisschool, die deel uitmaakt van de
stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). Deze
stichting biedt primair openbaar onderwijs op twaalf basisscholen in
Culemborg en Tiel. De Moespot onderschrijft de grondbeginselen
van het openbaar onderwijs:
 

Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar–
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Kinderen leren van jongs af aan om respect te hebben voor–
elkaars mening of overtuiging.
Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en–
verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde
opvatting.
Er is aandacht voor ieder kind en voor iedere leerkracht.–
 

Kinderen van nu groeien op in een wereld met grote culturele
diversiteit. We bieden onderwijs dat midden in de wereld staat.
Door verschillen te erkennen en er actief aandacht aan te besteden,
bieden we als openbaar basisonderwijs een duidelijke meerwaarde.
Op de Moespot hebben we nadrukkelijk aandacht voor normen en
waarden. Er is veel aandacht voor samen leren, samen werken,
samen leven en respect hebben voor jezelf, anderen en de
omgeving. 
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2.2 Waar we voor gaan
Op de Moespot doen leerlingen ertoe, zij worden gestimuleerd om
zichzelf te zijn. Wij dagen leerlingen uit om hun interesses en
talenten te ontwikkelen en om het maximale uit zichzelf te halen.
Op de Moespot dragen leerlingen verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces, voor elkaar en voor de wereld om hen heen. We
stimuleren leerlingen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig,
sociaal en kritisch individu, zodat zij aan het eind van groep 8
zelfverzekerd en goed voorbereid de Moespot verlaten om de
toekomst in te stappen.
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2.3 Waar je ons aan herkent
De Moespot is te herkennen aan de volgende kernwaarden:
 
Betrokken
Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bieden we een sterk
pedagogisch klimaat. De Moespot kenmerkt zich door een grote
mate van sociale veiligheid, waarin samenwerken en elkaar helpen
centraal staat. Een klimaat waarin je de ruimte krijgt en ervaart om
te zijn wie je bent en dat nadrukkelijk aansluit op onze eigen
kernwaarden en die van het openbaar onderwijs. Op de Moespot is
dit terug te zien in:

De open en ondersteunende cultuur waarin de leerlingen zich–
gezien en gekend voelen.
De goede communicatie en samenwerking tussen–
leerling-leerkracht en leerkracht-ouders.

Uitdagend
 De Moespot biedt een omgeving waarin de leerling zijn talenten,
interesses en (onderwijs-) behoeftes kan ontwikkelen. De leerkracht
zet zijn/haar professionaliteit in om het maximale uit het kind te
halen en uitdaging te bieden gericht op het bereiken van een
hoogst haalbare niveau. Op De Moespot worden leerlingen
uitgedaagd doordat er onder andere wordt gewerkt met:

Vakoverstijgend onderwijs; meerdere vakken worden binnen een–
context geplaatst en tegelijk aangeboden.
Groepsdoorbroken onderwijs; leerlingen werken samen met–
kinderen uit andere groepen.

Innovatief
 Wij willen de leerprocessen en leerresultaten altijd
verbeteren/innoveren en gaan uit van een creatieve, flexibele,
onderzoekende en oplossingsgerichte houding bij leerlingen en
leerkrachten. We sluiten aan bij de actuele wensen vanuit de
maatschappij en de mogelijkheden van nu en in de toekomst. Dit is
onder andere terug te zien in onze implementatie van ICT;

er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, zoals–
(mini)laptops.
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Eigenaarschap
 De leerling is samen met de leerkracht en de ouders
verantwoordelijk voor het leerproces en zijn eigen ontwikkeling.
Door actief mee te denken en initiatief te nemen, ontwikkelt de
leerling zich tot een zelfstandig en kritisch kind dat weet wat zijn
eigen mogelijkheden zijn. Hierbij stimuleren wij
de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en
autonomie bij de leerlingen in een goede samenwerking tussen
leerling-leerkracht en ouders. Op de Moespot is dit terug te zien in:

Het werken met dag- en weekplanningen voor de leerlingen.–
Het werken aan projecten aan de hand van leervragen van de–
leerlingen.
De leerlingenraad, waar leerlingen actief meedenken over zaken–
die hen en de Moespot aangaan.
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3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 

3.1 Basis voor het leven
Op de Moespot bieden we goed onderwijs in een plezierige
omgeving. Een goed pedagogisch klimaat en goede
leeropbrengsten zijn voor ons belangrijk. Daarnaast is er ook ruime
aandacht voor de creatieve, muzikale, sportieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Op onze school
werken betrokken en ervaren leerkrachten, die het beste halen uit
iedere leerling. Met als resultaat tevreden ouders en vrolijke
kinderen die graag naar school gaan. Wij zien het als ons doel om
kinderen een brede en gezonde basis mee te geven voor de rest
van hun leven. Dit betekent, dat we ons onderwijs niet beperken tot
lessen uit boeken maar kinderen ook laten leren door te doen en te
ervaren. We gaan op zoek naar de onderwijsbehoefte van de
leerling en bieden extra ondersteuning bij leer- en
ontwikkelingsvragen, maar we bieden ook verdieping en
verbreding van de lesstof waar nodig.
 
 

3.2 Onderwijs op maat
De leerkrachten bieden leerlingen de mogelijkheid om in eigen
tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket te
doorlopen, waarbij taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
De leerlingen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten te
komen. Leerlingen die om wat voor reden dan ook meer moeite
hebben met de lesstof, worden extra begeleid. Als het nodig is,
doen we dat met hulp van anderen: onze eigen specialisten of
gespecialiseerde hulp van buiten. We bieden ook extra begeleiding
(o.a. in de vorm van Plusgroepen) aan voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen, zie 3.7.
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3.3 Zorg op de Moespot
Sinds 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur zorgplicht voor de
aangemelde leerlingen: de plicht een passend aanbod van
onderwijs en ondersteuning te bieden. De school heeft een intern
begeleider (IB) die de (extra) ondersteuning coördineert voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In de klas volgt
de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen systematisch via een
leerlingvolgsysteem (dat door alle scholen van OPO-R wordt
gebruikt) en constateert zo of kinderen bepaalde problemen
ondervinden. Nadat de aard van de problemen en de oorzaken
zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de kinderen
geholpen kunnen worden en hoe de aanpak verloopt. Zo proberen
we tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen. De
leraar controleert of iedere leerling zijn of haar lesdoelen heeft
bereikt. De informatie uit deze leerlingevaluatie vormt de basis voor
een diagnose en voor het eventueel formuleren van aangepaste
leerdoelen. Naar aanleiding van deze aangepaste leerdoelen kijken
we waarop extra ondersteuning gericht moet worden (ook voor
hoogbegaafde leerlingen). De zorg op de Moespot is gericht op vijf
niveaus:
1. Algemene zorg in de groep: goed onderwijs voor alle
leerlingen.                    
2. Extra zorg in de groep: individuele hulp bij een of meer vakken
(in principe betreft het kortdurende zorg; deze wordt beschreven in
het groepsplan.
3. Speciale zorg na intern onderzoek: leerlingen in dit niveau
worden door de eigen leerkracht of door bijvoorbeeld de IB van de
school onderzocht en/of geobserveerd, waarna gerichte actie volgt.
4. Speciale zorg na extern onderzoek: indien intern onderzoek
vragen oproept die niet door de eigen schoolorganisatie
beantwoord kunnen worden, dan kan de hulp van externe instanties
ingeroepen worden voor een diagnose.
5. Zorg in de school voor speciaal basisonderwijs: wanneer de
school aangeeft dat de leerling ook in niveau 4 niet verder kan
worden begeleid, zal worden bekeken of overplaatsing naar een
school voor speciaal onderwijs of naar een andere basisschool
wenselijk is.
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3.4 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de ‘Wet passend onderwijs’ in werking
getreden. Centraal hierin staan de kwaliteitsverbetering van het
onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en
de vorming van regionale netwerken om tot een betere organisatie
van onderwijs en ondersteuning te komen. Elk schoolbestuur is
wettelijk verantwoordelijk voor elk kind dat bij één van zijn scholen
wordt aangemeld en dient een passend aanbod van onderwijs en
ondersteuning aan te bieden (‘elk schoolbestuur heeft zorgplicht’).
 
Om dit mogelijk te maken werken schoolbesturen en scholen in de
regio Rivierenland met elkaar samen in een regionaal
samenwerkingsverband met de naam Betuws Passend Onderwijs
(BePO) www.swvbepo.nl. Elke school maakt in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor ouders duidelijk welke
(basis en extra) ondersteuning aan leerlingen gegeven kan worden.
Ons ondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website.
 
 

3.5 Handelingsgericht werken en de
1-zorgroute
In het basisonderwijs zien we steeds meer leerlingen met
bijzondere ontwikkelingsproblemen. Ook dergelijke leerlingen
willen we nadrukkelijk in het reguliere basisonderwijs houden (dit
noemen we Passend Onderwijs). In de notitie Passend Onderwijs
(Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland, 2011) is na te
lezen hoe we dit stapsgewijs binnen onze organisatie vormgeven.
Onderdeel van de 1-zorgroute is het werken met groepsplannen.
Daarbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Deze worden zoveel mogelijk geclusterd en daarvoor wordt een
groepsplan opgesteld. We maken onderscheid tussen een
basisarrangement, een verdiept arrangement en een intensief
arrangement. Soms is het voor een kind nodig dat er aan
een specifiek probleem gewerkt wordt. Daar wordt dan een

http://www.swvbepo.nl
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individueel handelingsplan voor gemaakt, waarin staat op welke
manier er met dit kind extra geoefend wordt en wat het beoogde
effect is. Na zes weken wordt er geëvalueerd en wordt het plan
afgesloten, verlengd of bijgesteld.
 
 

3.6 Opbrengstgericht werken
De resultaten van onze school worden regelmatig geëvalueerd. Op
vaste momenten in het schooljaar bespreken groepsleerkrachten, IB,
directie en algemeen directeur van de stichting de resultaten
(leeropbrengsten). Blijven de resultaten achter bij de verwachting,
dan worden er afspraken tot verbetering gemaakt. Per leerling of
groep van leerlingen wordt dan een (groeps)handelingsplan
gemaakt, met als doel het maximale resultaat uit de leerlingen te
halen. Ook stichtingsbreed worden resultaten naast elkaar gezet en
geanalyseerd.
 
 

3.7 Plusklas voor meer- of
hoogbegaafde leerlingen
Passend onderwijs is er ook voor leerlingen die meer uitdaging
nodig hebben. OPO-R heeft daartoe een meerbegaafdenbeleid
ontwikkeld. De Moespot biedt kinderen die sneller door de
verplichte stof gaan de mogelijkheid om hun kennis en interesses te
verbreden, zodat eventueel onderpresteren kan worden voorkomen.
Dit doen we door middel van "compacten" (overslaan van
onnodige herhalings- en oefenstof) en "verrijken" (aanbieden van
moeilijker en uitdagender leerstof). Dit gebeurt binnen de eigen
groep, maar dit kan ook gedurende een dagdeel per week
plaatsvinden op de speciale plusklas-locatie van OPO-R in Tiel, waar
deze leerlingen gezamenlijk onderwijs krijgen. Er is een plusklas
voor leerlingen uit groep 5/6 en een plusklas voor leerlingen uit
groep 7/8.
 
 

3.8 Jeugdgezondheidszorg op de
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basisschool (GGD)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders.
 
Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een
praatje te maken. Zij let tijdens het gesprekje op de uitspraak, de
stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de
mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren
bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de
logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind
eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact
op met Gaby Rookus: (06) 46 80 50 07.
 
Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek. U krijgt een brief met informatie, twee
vragenlijsten om in te vullen en een folder over JGZ.
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. De
doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op
het onderzoek voor te bereiden. Tijdens het gezondheidsonderzoek
kijkt de doktersassistente of uw kind goed ziet, hoort, groeit en
beweegt. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.
Heeft uw kind overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk.
 
U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor
kunt u een afspraak maken. Dat kan via de planning (088) 144 74 00
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail
adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De
medewerker van de Jeugd-gezondheidszorg kan u helpen met het
invullen van de vragenlijsten.
 

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de
7/8-jarige kinderen door de dokters- assistente. Ook hiervan krijgt u
bericht als uw kind aan de beurt is.
 
Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind
extra aandacht nodig heeft. Dan ontvangt u een uitnodiging voor
het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en
het bespreken van vragen en zorgen.
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het
spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding,
gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind
goed hoort of ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van
09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een
oproep voor twee prikken (vaccinaties). Een tegen difterie, tetanus
en polio (DTP) en een tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op
12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog
niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om
deze in te halen. Bel dan (088) 144 74 50 (ma. t/m do. Van
09.00-12.00 uur).
 
Vertrouwenspersoon

De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De
interne vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor
zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag.
Voorbeelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld,
discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering.
De interne vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen.
 
Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind
ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of Jeugdgezondheidszorg
de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de
juiste hulp is voor u en uw kind. Om elkaar te vinden maken de
verschillende professionals ook gebruik van een digitaal
samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.
 
Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een
afspraak maken of meer informatie? De afdeling
Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
09.00-16.00 uur: (088) 144 73 30 of via
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’
staat meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u
hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de
gezondheid van kinderen. 
 
 

3.9 BePo Plusteam
De Moespot heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd
welke expertise en middelen worden ingezet om passend onderwijs
te bieden aan de leerlingen. Daarmee geeft de school ook de
grenzen van haar mogelijkheden aan. In het geval dat de
ondersteuning ontoereikend is heeft de Moespot de mogelijkheid
om gebruik te maken van aanvullende middelen die het
samenwerkingsverband beschikbaar stelt. Dat heet
‘plusondersteuning’.
 
De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling
met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk
stadium hulp te bieden op een reguliere basisschool. Het
samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het

mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
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‘BePO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers, die het samenwerkings-verband beschikbaar stelt
aan de school. Het plusteam helpt de intern begeleider van de
Moespot en de groepsleerkracht van de betreffende leerling bij het
in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling
en het geven van extra ondersteuning.
Het plusteam omvat twee disciplines:

De plusconsulent: deze functioneert voor school als–
eerstelijnsondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de
contacten met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling
inhoudelijk complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen
van een themaspecialist.
De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke–
deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de
extra ondersteuningsmaatregelen.

Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In
samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de
werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
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3.10 Het wijkteam
De Moespot werkt samen met het wijkteam. Dit is het loket voor
zorg voor Jeugd en Gezin. De jeugd- en gezinswerker van het
wijkteam kan ondersteuning bieden bij alles wat er speelt binnen
het gezin, zoals vragen over de opvoeding, hulp bij
financiën, administratie of gezinsproblemen. Indien nodig kan het
wijkteam u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.
U kunt het wijkteam bereiken via 088-0017781 of via een mail naar:
wijkteam.noord@cjgtiel.nl.
De contactpersoon voor de Moespot is Colette Greve,
06-51520949.

mailto:wijkteam.noord@cjgtiel.nl
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4 De inhoud van ons
onderwijs

 
 
 
 

4.1 Onderwijskundige doelen
In de Wet op het Primair Onderwijs staat wat er van scholen
verwacht wordt en welke eisen er aan het onderwijs gesteld worden.
De Moespot biedt, op basis van deze wet, de volgende vakken:

 Nederlandse taal–
 Rekenen en wiskunde–
 Engelse taal–
 Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis,–
biologie,  burgerschapsvorming, verkeer, staatsinrichting,
techniek)
 Kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen, handvaardigheid,–
drama)
 Bewegingsonderwijs–

 
 

4.2 Werkvormen
Op de Moespot wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven. Dit
houdt in, dat we in ons onderwijs zoveel mogelijk rekening houden
met verschillen.
We gebruiken daarbij verschillende (didactische) werkvormen, zoals:
 

Het Directe Instructie Model–

De leerkrachten van de Moespot werken met het directe
instructiemodel. Dat betekent dat zij iedere les starten met een
terugblik op de leerstof om zo de voorkennis van de kinderen op te
halen en te activeren. In een korte instructie van de les geeft de
leerkracht aan wat de te behalen doelen zijn. De leerkracht biedt
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de te leren stof stapsgewijs aan. De leerkracht controleert in deze
fase telkens of de kinderen de stof begrijpen en of ze al zelfstandig
kunnen verwerken of nog langer instructie nodig hebben. Dit kan
per leerling verschillen. Na de instructie gaan kinderen zelfstandig
aan de slag met verwerkopdrachten. De leerkracht geeft veel
feedback en zorgt voor een goede evaluatie na afloop van de les
zodat de kinderen weten wat er goed ging en wat nog beter kan.
 

Differentiatie / Weektaak–

De leerkrachten stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op de
individuele onderwijsbehoeften en capaciteiten van leerlingen,
zodat zij positieve leerervaringen opdoen en waardering ontvangen
voor wat ze kunnen. Intelligentie, interesse en tempo bieden
mogelijkheden tot differentiatie. De basisstof is hierbij het
uitgangspunt; deze moet in principe door alle leerlingen beheerst
worden. De leerstof wordt opgenomen in de weektaak. Per leerling
kunnen er andere zaken in de taak gezet worden, afhankelijk van de
leerbehoefte van de leerling.
 

Zelfstandig werken–

Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur waarin
kinderen zelfstandig aan opdrachten werken, zonder hulp van de
leerkracht. Kinderen nemen hierbij zelf verantwoordelijkheid voor
hun werk en de te behalen doelen die met de leerkracht zijn
overlegd. Het zelfstandig werken kan in de klas plaatsvinden, maar
ook in de speciaal daarvoor ingerichte ruimtes op de gang en in de
hal.
 
 

4.3 Leermiddelen in de groepen
Ieder leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen talenten en
behoeften. We bieden daarom de lesstof op verschillende manieren
aan en maken hiervoor gebruik van uiteenlopende leermiddelen
zoals: werkboeken, leermaterialen, digiborden, computers en
tablets.
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4.4 Activiteiten in groep 1 en 2
Op vierjarige leeftijd starten de kleuters in groep 1/2. De kinderen
maken in deze groep een start met voorbereidende taal en
rekenactiviteiten zoals het leren tellen, hoeveelheidsbegrip,
woordenschat en letterkennis. Er ligt ook een grote nadruk op het
aanleren van schoolse vaardigheden, zoals het wennen aan school,
aan elkaar en de leerkracht en het verkennen en ontdekken van de
omgeving en de materialen.
 
De leerlingen in groep 1/2 leren op een wijze die past bij hun
leeftijd en ontwikkeling en aan de hand van thema’s die aansluiten
bij hun belevingswereld. In groep 1 zijn de leerlingen nog
voornamelijk experimenterend en oriënterend bezig met veel
aandacht voor knippen, plakken, kleuren, bouwen, vouwen, kijken
en luisteren. Naarmate het jaar vordert, worden de opdrachten
steeds complexer en gerichter. In groep 2 komt het accent meer en
meer te liggen op activiteiten op het gebied van voorbereidend
lezen en rekenen, gericht op het leren lezen, rekenen en schrijven in
groep 3.
 
We observeren de ontwikkeling van de kleuters met een vaste
regelmaat, zodat we goed kunnen aansluiten bij de
ondersteuningsbehoefte van het kind en eventuele problemen in de
ontwikkeling  vroegtijdig kunnen signaleren. 
 
 

4.5 Schoolvakken en
onderwijsmethodes
Voorlezen
Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. Onderzoek wijst
uit dat kinderen die voorgelezen worden, een grotere
woordenschat ontwikkelen en beter scoren op school. Om kinderen
spelenderwijs bekend te maken met het belang van lezen, maken
wij gebruik van Leespret in de groepen 1, 2 en 3. Deze methode
laat jonge kinderen samen met hun ouders ontdekken dat je veel
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plezier kunt beleven aan voorlezen. Leespret stimuleert de
taalontwikkeling, zodat de aansluiting bij het (lees)onderwijs
vergemakkelijkt wordt en de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot
goede lezers.
 
Aanvankelijk lezen
Lezen, taal en spelling worden in groep 3 geïntegreerd
aangeboden. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. Deze
methode is verdeeld in een aantal kernen. In elke kern
worden woorden en letters aangeboden, gevolgd door een
toets(moment). In de loop van het jaar wordt er ook veel aandacht
besteed aan begrijpend lezen.
 
Technisch lezen
We gebruiken hiervoor de methode Estafette Nieuw. Daarmee
oefenen we het technisch lezen van groep 4 tot en met groep 8.
We toetsen de vaardigheid in technisch lezen. Leerlingen uit groep
7 of 8 begeleiden 3 keer per week leerlingen uit lagere groepen
met lezen; we noemen dit “tutor lezen”. Door deze manier van
samenwerken is bewezen dat zowel de oudere als de jongere
leerling beter leren lezen.
 
Begrijpend lezen
In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode
Nieuwsbegrip XL. Deze methode sluit aan bij de actualiteit en
oefent op speelse wijze het begrijpend lezen en de woordenschat.
Op de Moespot brengen we kinderen ook liefde voor boeken bij.
We hebben een uitgebreide bibliotheek waar kinderen wekelijks
boeken kunnen ruilen en informatie kunnen opzoeken.
 
Taal en spelling
In groep 3 heeft het taal- en spellingonderwijs een plaats binnen
het leesonderwijs. Vanaf groep 4 wordt taal als een apart vak
aangeboden. We gebruiken hiervoor de taalmethode 'Staal'.
 
Engels
Op de Moespot wordt al vanaf groep 1 Engels gegeven. In de
onderbouwgroepen gebeurt op speelse wijze met behulp van
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liedjes, filmpjes, plaatjes en verhalen. In de bovenbouwgroepen
gebruiken we de methode Real English en is er naast spreek- en
luistervaardigheden ook aandacht voor grammatica en zinsbouw.
 
Rekenen
In groep 1 en 2 is het rekenonderwijs door de
ontwikkelingsmaterialen verweven in het gehele onderwijsaanbod,
waarbij er aandacht is voor onder andere hoeveelheidsbegrippen,
ordeningsbegrippen en ruimtelijke oriëntatie. In de groepen 3 t/m 8
gebruiken we de methode RekenZeker. 
 
Cultuuronderwijs
We doen mee aan het project Muziek in de Klas (MIK), waarbij
kinderen op school les krijgen van leerkrachten van de Plantage
(centrum voor de kunsten). De kinderen werken dan niet alleen aan
algemene muzikale vorming, maar leren ook een instrument
bespelen. Na schooltijd is het mogelijk voor kinderen om deel te
nemen aan het schoolorkest onder leiding van een leerkracht van
de Plantage.
 
Bij expressie werken we regelmatig met leerlingen uit verschillende
groepen samen (circuitmodel), zodat kinderen de mogelijkheid
hebben om van elkaar te leren.  
 
Als school doen wij mee aan het cultureel project Idem Dito,
waarbij een aantal leerlingen van alle basisscholen een rol spelen in
een musical. Deze musical wordt door alle leerlingen vanaf groep 3
van alle basisscholen bezocht. 
 
Techniek
Bij techniek laten we de leerlingen met behulp van proefjes en
experimenten uit onze Techniektorens onderzoek doen naar
natuurkundige verschijnselen. Ze leren hierbij hoe je met producten
uit je eigen omgeving relaties kan leggen tussen werking, vorm en
materiaalgebruik. We helpen hen oplossingen voor technische
problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Ook is
techniek regelmatig verweven met andere vak-/vormingsgebieden.
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Bewegingsonderwijs
De Moespot besteedt veel aandacht aan bewegingsonderwijs. De
leerlingen van groep 1/2 hebben minimaal 2 keer per week
bewegingsonderwijs in ons eigen speellokaal. Deze lessen worden
gegeven door de groepsleerkracht.
De groepen 3 t/m 7 hebben 2 keer per week bewegingsonderwijs
in sporthal Rauwenhof, waarvan 1 keer door een vakdocent
bewegingsonderwijs. Groep 8 heeft een keer gymnastiek in de
Westroyenhal. 
Groep 3 heeft het tweede halfjaar een uur bewegingsonderwijs en
een uur zwemonderwijs per week. 
 
Levensbeschouwing, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Burgerschap
en Integratie
We werken in alle leerjaren met de methode Leefstijl om leerlingen
te helpen om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen.
De methode werkt preventief en geeft kinderen op speelse wijze
inzicht in thema’s als: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren,
rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens
uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met
groepsdruk. In Leefstijl komen ook onderwerpen aan bod op het
gebied van gezondheidsvaardigheden, burgerschap, integratie en
levensbeschouwing.
 
Media-educatie
In groep 5, 6, 7 en 8 wordt specifiek aandacht besteed aan de
media-wijsheid van onze kinderen. We maken gebruik van
gastlessen door onze leesmediacoach om kinderen te leren over de
gevaren van digitale media, maar ook over de mogelijkheden en
toepassingen die er zijn.
 
Wereldoriëntatie
Op de Moespot praten we op verschillende momenten met de
kinderen over de wereld om ons heen en brengen we hen kennis bij
over het heden en verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet
alleen om feitenkennis, maar ook om het bijbrengen van
belangstelling voor natuur, de wereld en volkeren om ons heen en
in ons verleden. In schooljaar 2017-2018 gaan we dit
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vakoverstijgend, dus geïntegreerd aanbieden.
 
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
ICT is een uitgelezen middel om het onderwijs te versterken. De
groepen 1 t/m 8 beschikken over digitale schoolborden, waarmee
leerkrachten een veelheid aan digitale bronnen kunnen oproepen.
In elke groep wordt dagelijks gebruik gemaakt van diverse
educatieve programma’s ter ondersteuning bij onder andere taal-
en rekenlessen. Kinderen maken gebruik van computers en
laptops om zelfstandig te werken aan verdieping en verbreding.
 
Verkeer
Het vak verkeer maakt kinderen bewust van de verkeersregels en
de gevaren in het verkeer. We gebruiken in groep 1 t/m 4 de
methode Rondje Verkeer van Veilig Verkeer Nederland en in groep
5 t/m 8 de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Zo
kunnen we op het gebied van het verkeersonderwijs altijd zo
actueel mogelijk zijn. De leerlingen van groep 7 doen in
april/mei een theoretische en een praktische verkeersproef.
 
 

4.6 Overgang naar volgende groep
Ons uitgangspunt is dat kinderen in principe niet blijven zitten. We
vinden het belangrijk dat zij deel blijven uitmaken van de
(sociale)groep waarmee ze vertrouwd zijn. Wanneer een kind niet
meer kan aanhaken bij het niveau van de rest van de groep, zoeken
we in eerste instantie naar de mogelijkheid om hier gericht op in te
spelen. Dat kan door extra ondersteuning te geven of door het
aanpassen van de leerdoelen. Met ouders worden dan afspraken
gemaakt over aanpassing van de lesstof en/of van de becijfering.
 
Een jaar overdoen
Hoewel we ernaar streven om leerlingen over te laten gaan, zijn er
soms redenen om van dit uitgangspunt af te wijken. Bij de kleuters
wordt vooral gekeken naar de fase van sociaal-emotionele
ontwikkeling. Soms is een kind nog erg jong en is het gebaat bij
een extra jaar in de kleutergroep. Voor kinderen die tussen 1
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september en 1 januari zijn geboren, hanteren we het protocol
herfstkinderen. Deze kinderen houden we extra in de gaten. We
kijken zorgvuldig of ze voldoende schoolrijp zijn en of ze
emotioneel toe zijn aan groep 3. Het beheersen van de stof is op
dat moment ondergeschikt aan het beheersen van schoolse
vaardigheden. Voor geïnteresseerden is het protocol herfstkinderen
op te vragen bij de directie. Een andere afspraak is dat een leerling
aan het eind van groep 3 voldoende moet kunnen lezen om de
lesstof van groep 4 eigen te kunnen maken. Daarbij wordt gekeken
naar zowel leesniveau als leestempo. Een leerling kan ook een jaar
overdoen als er duidelijke redenen zijn voor het achterblijven zoals
ziekte of andere omstandigheden. 
 
Een jaar overslaan
Het komt in principe niet voor dat leerlingen een jaar overslaan op
de Moespot. Wij hechten meer waarde aan "compacten" en
"verrijken". Cognitieve rijpheid is voor ons ondergeschikt
aan sociaal-emotionele rijpheid en een goede werkhouding.
 
 

4.7 Voorbereiding op het voortgezet
onderwijs
Om leerlingen voor te bereiden op de gang van zaken in het
voortgezet onderwijs, hebben we op school huiswerkbeleid
ontwikkeld. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen huiswerk mee krijgen
ter voorbereiding op toetsen. Vanaf groep 6 wordt er gerichter
gekeken naar huiswerk als aanvulling op de aangeboden lesstof. In
combinatie met het thuis maken van werkstukken, het voorbereiden
van spreekbeurten en het houden van boekbesprekingen, wordt
leerlingen geleerd om zelfstandig aan opdrachten te werken. In de
regel krijgen de groepen 6 en 7 maximaal één proefwerk per week.
Vanaf groep 7 wordt twee keer per week huiswerk meegegeven als
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt
daarbij ook gekeken naar het plannen van werk en huiswerk. Groep
8 heeft maximaal twee toetsen per week.
 
Van het voortgezet onderwijs krijgen wij complimenten over onze
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adviezen ten aanzien van de verwijzingen. Veel leerlingen zitten na
drie jaar nog op het niveau dat is geadviseerd bij het verlaten van
de basisschool. Hier zijn wij als school trots op! Wij kijken dan ook
verder dan de behaalde resultaten op één toets. Ook nemen wij
leerlingkenmerken heel serieus.
Het afgelopen schooljaar zijn de leerlingen uitgestroomd naar de
volgende niveaus:
 
Verwijzing naar Voortgezet Onderwijs

Basisberoepsgerichte leerweg 2 leerlingen

Basisberoepsgerichte leerweg -
Kaderberoepsgerichte leerweg

1 leerling

Kaderberoepsgerichte leerweg 2 leerlingen

Kaderberoepsgerichte leerweg -
Theoretische leerweg

2 leerlingen

Theoretische leerweg 4 leerlingen

Theoretische leerweg – HAVO 6 leerlingen

HAVO – VWO 7 leerlingen

VWO 6 leerlingen
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5 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

5.1 Kwaliteitszorg
Voor de scholen van OPO-R is het belangrijk kwalitatief goed werk
te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg vastgesteld
waar alle scholen mee werken. Een onderdeel hiervan is het
tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek in de vorm van een
ouderenquête: de Kwaliteitsvragenlijst Primair Onderwijs.
Hiermee houden ouders, leerkrachten en de leerlingen van de
hoogste groepen ons onderwijs tegen het licht. Daarnaast kunt u
op de website van de Inspectie van het Onderwijs (
www.onderwijsinspectie.nl) de inspectiegegevens raadplegen.
 
Alle kinderen maken, naast de toetsen die bij de methoden horen
(methodegebonden toetsen), jaarlijks een aantal landelijke toetsen
van het Cito (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). De
uitslagen worden verwerkt tot scores. Deze scores worden
genoteerd en samen geven zij zicht op de ontwikkeling van uw kind:

Op welk niveau werkt uw kind?–
Hoe is de ontwikkeling van uw kind ten opzichte van het–
gemiddelde niveau?
Wat beheerst uw kind wel en wat (nog) niet?–

 
In de laatste groep van de basisschool krijgen de leerlingen een
advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is gebaseerd op de
schoolresultaten, vorderingen en andere relevante gegevens (zoals
werkhouding, motivatie en zelfredzaamheid) gedurende de gehele
schoolcarrière van de leerling. 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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5.2 Communicatie
Goede communicatie tussen school en ouders/verzorgers is van
wezenlijk belang. We zoeken als school continu naar manieren om
de communicatie met u zo goed mogelijk te laten verlopen. De
Moespot maakt gebruikt van diverse communicatiemiddelen:
 

Ouders worden geïnformeerd over actuele schoolse zaken via–
de digitale nieuwsbrief die eens per drie weken verschijnt. 
 Ouders kunnen algemene informatie over de Moespot vinden op–
de website  www.moespot-tiel.nl
 Ouders worden geïnformeerd via de mail als er tussentijdse–
medelingen zijn.
 

Communicatie groepsleerkracht - ouders:
Ouders worden geïnformeerd over actuele onderwerpen in de–
groep via een driewekelijkse klassenmail.
Snelle communicatie tussen de leerkracht en ouders verloopt via–
WhatsApp.
 

Communicatie groepsleerkracht - individuele ouders:
Ouders en leerkracht voeren een gesprek met elkaar en maken–
hiervoor een afspraak via mail of telefoon.
Vier maal per jaar kunnen ouders intekenen voor een 10-minuten–
gesprek.
Elke ochtend is de groepsleerkracht aanspreekbaar tijdens de–
inloop van 8.15-8.30 uur.
 

Info-avond
De Moespot organiseert aan het begin van het jaar een
informatieavond voor de ouders. Tijdens deze avond geven de
teamleden informatie over de ontwikkelingen die op school
plaatsvinden en nodigt de directie de ouders uit om mee te praten
over nieuwe ontwikkelingen.
 

http://www.moespot-tiel.nl
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Ouderavond
Tijdens een schooljaar wordt een aantal keer per jaar een
ouderavond georganiseerd. Afhankelijk van het onderwerp kan er
informatie verstrekt worden over ontwikkelingen of input gevraagd
worden aan ouders.
 
10-minuten gesprekken
Tijdens de 10-minuten gesprekken kunt u met de leerkracht over de
vorderingen van uw kind spreken. In deze gesprekken komen de
ontwikkelingen, toetsresultaten en rapporten aan bod. Deze
10-minuten gesprekken vinden vier maal per jaar plaats. De eerste
keer betreft het een 'omgekeerd 10-minuten gesprek', waarbij u als
ouder informatie over uw kind overdraagt aan de leerkracht.
 
 

5.3 Opbrengsten
Om de vorderingen van de leerlingen te monitoren hanteren we
naast methodegeboden toetsen ook niet-methodegebonden
toetsen van Cito. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en geven
daardoor een goed beeld hoe de leerling, de groep en de school
zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
 
Naast dat wij ons eigen onderwijs evalueren en, waar nodig,
bijstellen op basis van de behaalde resultaten, wordt er ook door
anderen naar gekeken. Het gaat hierbij dan met name om de score
van de Eindtoets.
Hier wordt op school- en bestuursniveau naar gekeken, maar is ook
voor de Inspectie en (nieuwe) ouders een graadmeter voor de
kwaliteit van het onderwijs.
 
Als school zitten we de laatste jaren in een stijgende lijn qua
eindresultaten. Om absolute scores te vergelijken met andere
scholen dient er wel rekening gehouden te worden met de leerling
populatie en de daarbij behorende gewichtentelling.
De volgende scores zijn de afgelopen drie jaren behaald:
 
2014-2015:      532,8
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2015-2016:      534,0
2016-2017:      537,0
 
Met de laatste uitslag scoren we ruim boven de gestelde
inspectienorm. Ook in 2015 en 2016 zaten we boven de gestelde
grens.
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6 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 

6.1 Aanmelding en inschrijving
Uw eerste contact met de Moespot is vaak een telefoongesprek.
Daarna volgen meestal een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. We laten
u en uw kind(eren) graag de dagelijkse gang van zaken op onze
school zien. Als na het gesprek blijkt dat de Moespot u aanspreekt,
krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Wij vinden het fijn als we
tijdig inzicht hebben in de instroom van nieuwe leerlingen. Een
goed moment om aan te melden is dan ook tussen de 3 en 3,5 jaar.
 
Voor leerlingen die van school willen wisselen geldt een andere
procedure: U meldt eerst bij de huidige school dat u voornemens
bent van school te veranderen. Dan neemt u contact op met de
nieuwe school, de Moespot in dit geval. Vervolgens wordt een
afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt. De leerling mag
vervolgens een dag meedraaien. Mocht het tot overplaatsing
komen, dan nemen wij contact op met de school waar de leerling
vandaan komt, waarna een overdracht van de schoolgegevens van
het kind plaatsvindt.
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6.2 Wennen op school
Ruim maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht
van groep 1 contact met u op om een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek.  Het doel van dit gesprek is om elkaar te
leren kennen en afspraken te maken over de start op school. De
weken voorafgaand aan de vierde verjaardag mag het kind in
overleg met de leerkracht vijf dagen (of vijf dagdelen) komen kijken
om te wennen, tot hij of zij echt vier jaar is. Zodra het kind vier jaar
is, gaat het dagelijks naar school. 
 
 

6.3 Zelfredzaamheid bij instroom
Als kinderen voor het eerst naar school komen, is het fijn als zij al
een bepaalde mate van zelfredzaamheid hebben. Het is handig als
uw kind zichzelf kan helpen op het toilet. Ook is het fijn als
leerlingen van de groepen 1 en 2, in verband met de gymlessen,
zich al zelf kunnen aankleden en als de wat oudere kinderen zelf
hun veters kunnen strikken. Zolang een kind niet zindelijk is, kan het
helaas nog niet op school terecht. We hanteren zindelijkheid als
minimale voorwaarde, anders ontstaan er onwerkbare situaties.
Alleen als uw kind om gezondheidsredenen (nog) niet zindelijk is,
kunnen we hier een uitzondering op maken. Dit kan wel betekenen
dat er in overleg met u aanvullende afspraken gemaakt worden. Als
uw kind af en toe een ongelukje heeft, vinden we dat heel
begrijpelijk.
 
 

6.4 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd gevoerd. Naam en contactgegevens
(adres, woonplaats, telefoonnummers (met uitzondering van
geheime nummers)) van leerlingen kunnen in de vorm van
groepsoverzichten beschikbaar gesteld worden aan hulpouders,
externe instanties (die dienstverlenend zijn aan de school, zoals
GGD) en de leerplichtambtenaar.
In de administratie wordt ook (als wettelijke verplichting) het
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persoonsgebonden nummer (PGN) opgenomen. Bij inschrijving bij
de school moeten de ouders een officieel document tonen waarop
het burgerservicenummer van hun kind staat. Dit nummer wordt als
PGN opgeslagen in de leerlingenadministratie van de school.
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en met inachtneming van
voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens om met
de gegevens van u en uw kinderen.
 
Wilt u wijzigingen van uw persoonlijke gegevens direct aan ons
doorgeven?
 
 

6.5 Leerlingdossier
De school volgt zowel de cognitieve resultaten als de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgens een
leerlingvolgsysteem. Alle scholen van de stichting
OPO-Rivierenland maken gebruik van het volgsysteem ParnasSys.
De pedagogisch-didactische informatie van iedere leerling wordt
opgenomen in een dossier. Het dossier mag door de ouders van de
leerling, na afspraak met de intern begeleider of directie, op school
worden ingezien.
Voor de leerlingen die tussentijds en aan het eind van groep 8 de
school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit
rapport wordt in overleg met ouders verstuurd naar de nieuwe
school. 
 
Vanaf schooljaar 2016-2017 is een deel van het leerlingdossier
(waaronder Cito-scores, gespreksverslagen en absentie) voor
ouders online inzichtelijk via ons Ouderportal.
 
 

6.6 wie werken er op school
De kwaliteit van een school wordt in belangrijke mate bepaald door
de mensen die er werken en door de manier waarop deze mensen
samen de organisatie vormen. Ons team bestaat uit 15 mensen. Op
dit moment werken we met een bevlogen team van 11 leerkrachten,
een intern begeleider (IB-er), een vakdocent bewegingsonderwijs,
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een administratief medewerkster en een directeur. Op onze
website www.moespot-tiel.nl treft u de namen en functies van onze
teamleden aan. Daar is ook te vinden wie welke groep onder zijn of
haar hoede heeft.
 
 

6.7 Ouderbetrokkenheid
Bij de scholen van OPO-R staat het belang van ieder kind centraal.
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd onderwijs, zodat
we passende antwoorden hebben op de onderwijsbehoeften van
ieder kind. Om dat te bereiken willen onze leerkrachten
professionaliteit koppelen aan persoonlijke betrokkenheid: zij zijn in
staat om kinderen en hun ouders te zien, te horen en te begrijpen.
Onze leerkrachten vinden het van groot belang ouders te
betrekken bij het leerproces en bij de ontwikkeling van hun kind.
Door toegankelijk te zijn in de communicatie met ouders en ouders
te betrekken bij belangrijke schoolse zaken, wil de Moespot streven
naar een optimale samenwerking met de ouders.
 
 

6.8 Ouderparticipatie
Naast de inhoudelijke betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling
en het leerproces van hun kind(eren), maken wij in de loop van het
jaar ook vaak gebruik van de hulp van ouders. Dit kan op veel
verschillende momenten en manieren. Naast de meer officiële
organen zoals de MR en OR zijn er ouders die ons helpen als
'biebouder', 'luizenouder', 'klassenouder', etc. Ook bij losse
activiteiten, zoals een excursie of schoolreis zijn er vaak hulpouders
actief.
Zonder al deze hulp zijn heel veel (extra) zaken niet te regelen als
school.
 
Vanaf schooljaar 2017-2018 vragen wij ouders om, waar mogelijk,
een bijdrage leveren om ons continurooster goed vorm te kunnen
geven. In de praktijk betekent dit dat ouders zich intekenen om een
paar keer paar jaar toezicht te houden in de middagpauze van
12.00 tot 12.30 uur.

http://www.moespot-tiel.nl
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6.9 Medezeggenschapsraad (MR)
De inbreng van ouders bij belangrijke schoolse zaken wordt onder
andere binnen de medezeggenschapsraad (MR) in de praktijk
gebracht. De MR is een officieel orgaan dat voortvloeit uit de wet
Medezeggenschap op scholen (WMS). Op De Moespot bestaat de
MR uit drie ouders en drie  personeelsleden, die respectievelijk
worden gekozen door de ouders en het personeel.
 
De missie van de medezeggenschapsraad van de Moespot is het
meepraten over het waarborgen van kwaliteit van onderwijs in een
goede sfeer. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit
voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook
ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle
rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS).

Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de
vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht
over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en
personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het
schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie
advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen
met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met
een andere school) of het formatiebeleid. Het schoolbestuur moet
serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad
geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.
 
De stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het
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“Reglement Medezeggenschap”. Pas nadat voorgesteld beleid in
de GMR van advies is voorzien, dan wel dat er instemming is
gegeven, kan het beleid worden vastgesteld door de algemeen
directeur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle scholen en is
de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke scholen.
 
Onze MR leden vindt u op onze website en bij hoofdstuk 7.4
Contact gegevens.
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6.10 Ouderraad (OR)
Waar de medezeggenschapsraad zich voornamelijk buigt over
beleidsmatige en bestuurlijke zaken, is de ouderraad betrokken bij
uitvoerende zaken. De ouders in deze raad maken, samen met
leerkrachten, deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die
zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten. De OR van de Moespot is sinds 19
augustus 2004 een zelfstandige vereniging van de ouders en houdt
jaarlijks een algemene ledenvergadering.
De OR-leden vindt u op onze website en onder hoofdstuk 7.4
Contact gegevens.
 
 

6.11 Ouderbijdrage
De OR vraagt per schooljaar aan de ouders/verzorgers een
ouderbijdrage. Dit is een financiële bijdrage van ouders op
vrijwillige basis, die we niettemin van alle ouders hopen te
ontvangen. Voor ieder kind dat op onze school zit, wordt deze
bijdrage gevraagd. De bijdragen worden door de OR geïnd en
beheerd. Uit deze bijdragen worden onder andere bekostigd:

Sinterklaasviering–
Kerstviering–
Paasontbijt–
Zomerfeest–
Traktaties bij toernooien/sportdagen–
Disco–
Verbetering schoolplein en hulpmiddelen; NL Doet–
Allerlei andere vieringen of school-brede activiteiten die–
gaandeweg het jaar voorbij komen.

 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de
algemene ledenvergadering. Voor het schooljaar 2017-2018 is deze
bijdrage (onder voorbehoud) vastgesteld op €20,00 per
leerling. Hogere bedragen zijn ook mogelijk en van harte welkom.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met het
verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Mocht u bezwaar
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maken tegen dit verzoek, of bent u niet in staat om aan het verzoek
te voldoen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of
penningmeester. Er bestaat een mogelijkheid om in voorkomende
gevallen de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Hiervoor kunt u
contact opnemen met de penningmeester Daniëlle Dul via
or.moespot@opo-r.nl.
 
De OR heeft een rekening bij de Rabobank West Betuwe
(rekeningnummer NL65RABO0362940681 t.n.v. de ouderraad obs
De Moespot teTiel).
 
Naast de ouderbijdrage betalen ouders separaat een nader vast te
stellen bedrag voor een schoolreisje c.q. schoolkamp. Zie hiervoor
Hoofdstuk 8.2 'Op stap'.

mailto:or.moespot@opo-r.nl
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6.12 Leerlingenraad
De Moespot vindt het belangrijk om leerlingen een stem te geven
en hen te laten meedenken en meepraten over schoolbeleid. De
groepen 4 t/m 8 hebben een vertegenwoordiger in de
leerlingenraad en vergaderen eens per maand over diverse
onderwerpen die te maken hebben met schoolbeleid. Deze
onderwerpen vloeien voort uit de vergaderingen van het team,
maar komen ook van de leerlingen zelf.
 
 

6.13 Schooltijden
Op De Moespot hanteren wij een continurooster. Alle leerlingen
blijven tussen de middag op school en eten / spelen tussen de
middag onder begeleiding van de leerkrachten en enkele
vrijwilligers. Met dit continurooster voldoen wij aan de voorwaarde
dat alle leerlingen 7520 uren onderwijs moeten hebben gehad aan
het einde van de basisschoolperiode. Door de vakanties en de vrije
dagen van het totaal beschikbare aantal uren af te trekken ontstaat
per leerjaar het werkelijke aantal lesuren. De groepen 1 en 2 gaan
per schooljaar minimaal 880 uur naar school en de groepen 3 t/m 8
gaan per schooljaar minimaal 960 uur naar school.
 
Iedere ochtend is er in alle groepen een inloop van 8.15 tot 8.30
uur. Tijdens deze inloop is de leerkracht aanwezig in de groep en
ligt er werk klaar waar de leerlingen meteen mee aan de slag
kunnen. Ouders hebben tijdens de inloop de gelegenheid om met
hun kind mee naar de klas te gaan en kunnen zo informeel met de
leerkracht spreken en meekijken met de leerstof van het kind. Voor
de leerlingen zorgt de inloop voor een actieve betrokkenheid
doordat zij effectiever met de lestijd omgaan. De lestijd wordt
vergroot doordat de les nu om 8.30 uur sneller kan starten.
 
De schooltijden

Maandag 8.30 -14.30 uur

Dinsdag 8.30 -14.30 uur
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Woensdag 8.30 -12.00 uur

Donderdag 8.30 -14.30 uur

Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

 
Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018

Pasen 02-04-2018

Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018

Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018

Pinksteren 21-05-2018

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

 
 
Vrij in verband met scholing team
Regelmatig volgen teamleden scholing om op de hoogte te blijven
van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Deze cursussen
vinden meestal na schooltijd plaats. In een aantal gevallen is er een
studiedag gepland tijdens schooltijd. De data daarvan zijn op de
jaarplanner (op de website) te vinden of worden in de nieuwsbrief
kenbaar gemaakt.
 
 

6.14 Leerplicht en schoolverzuim
De stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking
tot leerplicht, schoolverzuim en voorkomen voortijdig
schoolverlaten zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW). De wet
zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag (verplicht) naar
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school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of
verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk
gebeurt. Ze worden erop aangesproken als dat niet gebeurt.
 
Scholen zijn verplicht aan de gemeente te melden wanneer
leerlingen langer dan toegestaan afwezig zijn. Het onderwerp
“Vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden’ wordt regelmatig
verschillend geïnterpreteerd.
We vatten daarom hieronder samen wat de LPW hierover zegt
(art.11 onder g en art.14):
 
Naast de bekende gronden voor het verlenen van vrijstelling van
schoolbezoek zijn er andere gewichtige omstandigheden waarvoor
verlof kan worden verleend, zoals huwelijk, begrafenis, verhuizing
en ernstige ziekte van bloedverwanten. De LPW maakt daarbij
onderscheid tussen verlof voor een periode van ten hoogste tien
schooldagen per schooljaar en extra verlof voor een periode van
meer dan tien schooldagen per schooljaar.
In bijzondere gevallen (anders dan geregeld in de leerplichtwet) kan
op verzoek van de ouders via de directeur van de school aan het
bestuur vrijstelling van het onderwijs worden gevraagd. Bij
aanvragen voor extra verlof voor ten hoogste tien schooldagen is
de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen. De
leerplichtambtenaar van de woongemeente van het kind beslist
over aanvragen voor extra verlof voor een periode van meer dan
tien schooldagen per schooljaar.
 
Vrij voor vakantie onder schooltijd
De LPW stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is. Alleen als aan de drie volgende voorwaarden wordt
voldaan, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:

Als één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden–
werkzaamheden (bijvoorbeeld in de agrarische sector of de
horeca).
Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar–
twee weken aaneen met elkaar op vakantie kan;
Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het–
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schooljaar valt.

 
 

6.15 Veiligheid en klachten
Iedere school van de stichting OPO-R is verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op onze scholen zijn afspraken van
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders,
collega’s en andere betrokkenen. Deze afspraken zijn vastgelegd in
een gedragscode, die is opgenomen in het beleidsplan sociale
veiligheid.
 
Op school heerst een klimaat van veiligheid en rust, zodat kinderen
optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en op een samenleving
worden voorbereid waarin mensen respectvol met elkaar omgaan.
Van een ieder die bij school betrokken is, wordt respect verwacht
voor de ander en voor diens eigendommen. Ook zorgvuldig
omgaan met de omgeving van de school hoort daarbij. Elke vier
jaar vindt op de school een “Risico Inventarisatie en Evaluatie”
plaats naar de fysieke veiligheid. In deze inventarisatie worden
zaken opgenomen als EHBO,  BHV, controle van brandveiligheid en
oefeningen op het gebied van calamiteiten. Deze oefeningen
vinden minimaal twee maal per jaar plaats.
 
Naast sociale en fysieke veiligheid werkt de school vooral aan
pedagogische veiligheid, waarbinnen we eventuele problemen al in
een vroeg stadium kunnen onderkennen, zodat we erop kunnen
reageren. Onze school heeft een o.a. pestprotocol, waarin is
vastgelegd hoe pesten wordt voorkomen en wat er gebeurt als
pesten zich toch voordoet. Daarbij hoort alertheid op het
voorkomen van pesten via internet. 
 
Soms kan het toch mis gaan. Als mensen zich door het gedrag van
anderen bedreigd, beledigd of geïntimideerd voelen, moeten ze
weten waar ze met hun klacht terecht kunnen en op welke wijze hun
klacht wordt behandeld. Daarvoor beschikt de stichting OPO-R
over een klachtenregeling en –procedure. Deze is op school en via
onze website beschikbaar.
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In de klachtenregeling leest u precies hoe en bij wie u een
klacht kunt melden.
De ontvanger van de klacht, over het algemeen de
Klachtencommisisie, onderzoekt de klacht en adviseert het
bevoegd gezag hierover. OPO-Rivierenland is hiervoor aangesloten
bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), opgenomen in de
koepelorganisatie Onderwijsgeschillen.
Deze is gevestigd in Gebouw “Woudstede”, Zwarte Woud 2 te
Utrecht.
Het postadres is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. U kunt ook
bellen naar 030 280 95 90 of mailen naar
info@onderwijsgeschillen.nl.
Meer informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl
 
De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen
van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de
klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken
die zij in die hoedanigheid vernemen. De Moespot heeft een eigen
vertrouwenspersoon waar u terecht kunt: Rineke Becks (
r.becks@opo-r.nl) 
 
U kunt zich eventueel ook wenden tot een externe
vertrouwenspersoon. Onze externe vertrouwenspersonen zijn
Thomas Habricht (jeugdverpleegkundige) en Ellen van Elst
(jeugdarts) van de afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD
Rivierenland, bereikbaar op tel. 0344698 707
 
 

6.16 Verzekering
Hoewel de school serieus probeert om alles zo goed en veilig
mogelijk te regelen, kan er toch iets misgaan. De school heeft voor
alle leerlingen, werknemers en ouders die werkzaamheden in
opdracht van de school uitvoeren, een verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid afgesloten.
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
mailto:r.becks@opo-r.nl
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De school is echter niet aansprakelijk voor kapotte of vermiste
spullen van leerlingen en/of ouders. Het meenemen van
(waardevolle) spullen is dan ook op eigen risico.
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6.17 Ziektevervanging
Wij vinden het belangrijk dat lessen voor de leerlingen zoveel
mogelijk doorgaan. Als een leerkracht ziek is of onverwacht om een
andere reden geen les kan geven, betekent dit in principe niet dat
leerlingen naar huis gestuurd worden. Er wordt dan gezocht naar
vervanging door een leerkracht die voor de kinderen bekend en
vertrouwd is. Wanneer dit niet lukt zal worden gezocht naar een
vervangende leerkracht binnen de vervangingspool van IPPON.
Mocht ook dat niet lukken, dan ze leerlingen, indien mogelijk,
tijdelijk over andere groepen worden verdeeld of dat de hulp van
stagiaires en onderwijsassistenten wordt ingeroepen. 
Alleen in het uiterste geval zullen leerlingen naar huis worden
gestuurd. Dit zullen wij zo tijdig mogelijk met u communiceren.
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

7.1 Plattegrond lokalen en
groepsverdeling
In schooljaar 2017-2018 starten we met zeven groepen.
De groepen 1 en 2 starten gecombineerd en verder hanteren we
enkele groepen. 
 
De personele bezetting van de groepen ziet er als volgt uit:
 
Formatie indeling

 Groep
1 en 2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

Maandag Jolanda Khalid Rineke Marga Tineke Debby Edwin

Dinsdag Irene Khalid Rineke Marga Frank Debby Edwin

Woensdag Irene Khalid Rineke Marga Frank Lia Debby

Donderdag Jolanda Khalid Irene Esther Frank Lia Edwin

Vrijdag Jolanda Khalid Irene Esther Frank Lia Edwin
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plattegrond obs De Moespot
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7.2 Op stap
Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 maken jaarlijks een ééndaagse schoolreis. Dit
schoolreisje wordt door school georganiseerd. Het reisdoel verschilt
van jaar tot jaar en wordt mede door de leerlingen bepaald. Ook de
door de ouders te betalen kosten voor dit uitstapje, verschilt per
jaar en/of per groep, afhankelijk van het reisdoel. Deze kosten
worden later in het jaar, wanneer de bestemmingen bekend zijn,
doorberekend naar de ouders en dienen vooraf te worden betaald
(als indicatie; de kosten waren in 2016-2017 €25,- per
leerling). Indien een gezin financieel geen mogelijkheden heeft
om de schoolreis te betalen, dan biedt de gemeente Tiel en/of
'stichting Leergeld' soms uitkomst.
 
Deelname aan de schoolreis is verplicht. Alleen bij hoge
uitzondering kan van deze regel worden afgeweken. In dat geval
wordt de leerling in kwestie gewoon op school verwacht.
Regelingen met betrekking tot schoolreizen zijn te vinden in het
schoolreisprotocol (ter inzage op de administratie). Bij schoolreisjes,
maar ook bij sporttoernooien en bijzondere festiviteiten, dragen de
leerlingen een Moespot-shirt.
 
Schoolkamp
Voor groep 8 wordt aan het eind van het schooljaar een driedaags
schoolkamp georganiseerd. Meestal kiezen wij voor een
jeugdherberg/kampeerboerderij in de buurt van bijvoorbeeld bos,
zwembad of musea. Het schoolkamp is een verplicht onderdeel van
het lesprogramma op school. Het schoolkamp wordt begeleid
door meerdere leerkrachten en een ouder of stagiair(e).
 
De kosten voor dit kamp worden vastgesteld mede op basis van de
locatiekosten. Ouders krijgen hiervoor een betalingsverzoek,
die vooraf dient te worden betaald.
 
Excursie
De groepen 1 t/m 8 gaan jaarlijks één of meer keren op excursie,
vaak in verband met een educatief project. Als het dichtbij is
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proberen we het vervoer zoveel mogelijk te voet of op de fiets te
organiseren.
 
 

7.3 Jaarplanner 2017-2018
Graag willen wij de ouders/verzorgers en alle overige
geïnteresseerden voorzien van informatie die zo actueel mogelijk is.
We hebben er daarom voor gekozen om de jaarplanner op de
website te zetten, zodat u daar steeds de meest recente jaarplanner
kunt downloaden.
Eventuele wijzigingen worden ook in de nieuwsbrief vermeld.
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7.4 Contactgegevens
Obs de Moespot
Wadensteinlaan 46a
4003 TG Tiel
Telefoon: 0344 63 26 98
Fax: 0344 63 27 36
E-mail: moespot@opo-r.nl
Website: www.moespot-tiel.nl
 
Directie – directie.moespot@opo-r.nl
Interne begeleiding – ib.moespot@opo-r.nl
Administratie – administratie.moespot@opo-r.nl
 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R)
Bestuurder: Vacature
Algemeen directeur: de heer Danny Bonn
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
Postbus 218
4000 AE Tiel
Telefoon: 0344 63 32 62
Fax: 0344 63 34 84
E-mail: bestuur@opo-r.nl
Website: www.opo-r.nl
 
Leerkrachten
Rineke Becks – r.becks@opo-r.nl
Lia van den Bosch – l.bosch@opo-r.nl
Tineke van Bijsteren – t.bijsteren@opo-r.nl
Edwin Dankaarts – e.dankaarts@opo-r.nl
Khalid El Hasnoui – k.hasnaoui@opo-r.nl
Marga Janssen – m.janssen@opo-r.nl
Irene de Mol – i.mol@opo-r.nl
Jolanda Verdonschot – j.verdonschot@opo-r.nl
Esther Vrijhoef - e.vrijhoef@opo-r.nl
Debby Zirilli – d.zirilli@opo-r.nl
Frank Zondag – f.zondag@opo-r.nl

mailto:moespot@opo-r.nl
http://www.moespot-tiel.nl
mailto:directie.moespot@opo-r.nl
mailto:ib.moespot@opo-r.nl
mailto:administratie.moespot@opo-r.nl
mailto:bestuur@opo-r.nl
http://www.opo-r.nl
mailto:r.becks@opo-r.nl
mailto:l.bosch@opo-r.nl
mailto:t.bijsteren@opo-r.nl
mailto:e.dankaarts@opo-r.nl
mailto:k.hasnaoui@opo-r.nl
mailto:m.janssen@opo-r.nl
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Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Freek van het Hoofd
Marion Rijksen
(vacature)
 
Personeelsgeleding:
Tineke van Bijsteren     
Debby Zirilli
Khalid el Hasnaoui
E-mail: mr.moespot@opo-r.nl
 
Ouderraad
Wilma Kara (voorzitter)
Karin Burgers (secretaris)
Danielle Dul (penningmeester)
Frøken van het Hoofd
Juanita van Arkel (lid)
Amber de Marchena (lid)
Laura Regelink (lid)
Renske Speelbos (lid)
Astrid Stronks (lid)
Mariska Schoots (lid)
E-mail: or.moespot@opo-r.nl
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