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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
"Met kennis als basis kinderen leren het zelf te doen," dat is ons
motto. Als school bieden wij kinderen een leerrijke omgeving. Wij
nemen de tijd om een goede basis te leggen, waarop kinderen zich
naar eigen vermogen verder kunnen ontwikkelen.
 
MontessoriTiel is een school die volop in ontwikkeling is en blijft,
die ook midden in de maatschappij wil staan. Dat kan alleen
wanneer de basis goed en duidelijk is.
 
Onze school is niet zomaar een plaats waar goed les gegeven
wordt. We zijn een school waar kinderen zich breed kunnen
ontwikkelen en kunnen groeien. Kinderen moeten zich veilig
voelen, uitgedaagd worden en ruimte krijgen hun grenzen steeds
een beetje te verleggen. We voeden, samen met de ouders, onze
leerlingen op tot zelfstandige, kritische en sociale personen. Niet
alleen door kinderen te vertellen wat moet en hoe, maar veel meer
door ze de ruimte te geven het ook zelf te ontdekken en zelf te
doen.
Kinderen in deze wereld zijn kinderen van een multiculturele
samenleving. Onze kinderen laten zien en wij stimuleren, dat zij
samen en met elkaar leren, leven en hun toekomst een basis
geven.
 
Wij zijn een "gezonde school"- met als thema natuur en milieu,
wat betekent dat wij onze kinderen laten ervaren wat hun rol is in
de wereld, wat verduurzaming is en hoe we onze natuur kunnen
behouden. Meerdere activiteiten hebben als onderlegger "gezonde
school". 
 
Mede namens het schoolteam, de medezeggenschapsraad en de
oudervereniging wens ik u veel leesplezier toe.
 
Marijke Pitlo, directeur
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1.1 Een schoolgids
De school zet haar beleidsvoornemens en doelen uit voor vier
jaar. Deze zijn in het schoolplan kenbaar gemaakt.  Een schoolgids
geeft duidelijkheid over de praktische invulling van het schooljaar.
Deze schoolgids is leesbaar via onze website
http://www.montessori-tiel.nl.
 
U kunt de jaarplanner in deze schoolgids gebruiken om uw eigen
planning op af te stemmen, ook is er een steeds weer actuelere
jaarplanning te bekijken op onze website.
 
 
1.2 Toelating
Openbare scholen kunnen in principe geen leerlingen weigeren.
Dit kan alleen op basis van zwaarwegende redenen. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat de school de betreffende leerling niet de
optimale ondersteuning en aandacht kan bieden die hij/zij nodig
heeft. De schoolbesturen in Rivierenland hebben afgesproken dat
leerlingen onderwijs en ondersteuning ontvangen zo dicht
mogelijk in de nabijheid van de eigen leefomgeving. Anders
geformuleerd: het regulier basisonderwijs is de na te streven
onderwijsplek voor elke leerling (ook  voor de leerling met extra
onderwijs-behoeften). Dit betekent dat iedere basisschool waar de
leerling onderwijs ontvangt de maximale inspanning levert om de
gewenste ondersteuning aan deze leerling te bieden. Als de
ondersteuningsvraag van de leerling de
ondersteuningsmogelijkheden van de basisschool aantoonbaar te
boven gaat zoekt de school een meer passende
onderwijsomgeving voor de leerling en zorgt dat de leerling daar
wordt toegelaten.
Voor de kinderen die tussentijds van de ene basisschool naar de
andere overstappen, zijn tussen de schoolbesturen afspraken
gemaakt. Ook zijn er afspraken tussen alle basisscholen om een
eenzijdige instroom van leerlingen op een bepaalde school
voorkomen.

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

 
 
 
 
2.1 Montessori
 
Op een montessorischool wordt onderwijs anders dan klassikaal
ingericht. De leerlingen zijn geplaatst volgens een groepsindeling
die gebaseerd is op de ontwikkelingsfasen van het kind.
Oorspronkelijk in een 3-jaars systeem. MontessoriTiel kiest ervoor
om de groepen samen te stellen uit twee jaargroepen om daarmee
beter tegemoet te komen aan de verschillende
ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Zo wordt er expliciet
rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen qua
aanleg en mogelijkheden.
 
De school vindt het belangrijk uit te gaan van een basisinstructie
voor iedere leerling. Daarnaast stemt de leerkracht voor
zover mogelijk het onderwijs af op de ontwikkeling van het
individu, maar zal vooral de leerling prikkelen om de lat hoger te
leggen.
 
In ons Montessorionderwijs gaan leren en opvoeden tot
zelfstandigheid hand in hand. Montessorionderwijs sluit aan bij de
uitgangspunten van veel ouders op onze school: ook zij voeden
hun kinderen op in een omgeving waarin onafhankelijkheid en
eigen verantwoordelijkheid centraal staan.
 
VISIE OP HET LERENDE KIND
 
Elk kind heeft zijn eigen unieke onderwijsontwikkeling en
behoeften met een eigen tempo van ontwikkeling op cognitief,
sociaal- emotioneel en motorisch gebied. Onze Montessorischool
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wil elk kind in samenwerking met de ouders opvoeden tot een
onafhankelijk kind met sociaal verantwoordelijk gedrag. Door het
kind met onderwijs te ondersteunen in een kosmische opvoeding
wordt het kind deel van de snel veranderende wereld waarin wij
leven. Vrijheid in gebondenheid komt terug in vrije werkkeuze
binnen het lesrooster en een ruime vrije werkperiode. Dankzij
deze voorwaarden kunnen kinderen uitgroeien tot zelfstandige,
sociaal emotionele stabiele personen die eigen keuzes kunnen
maken. Hierbij wordt zoveel mogelijk met elk kind rekening
gehouden door een uitnodigende voorbereide omgeving met o.a.
Montessorimateriaal, waarin kinderen zich zelfstandig en
zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen. De leerkracht volgt het
kind binnen de groep hierin nauwgezet met behulp van het
leerlingvolgsysteem en observatie, zodat aan zoveel mogelijk
behoeften van het kind binnen de groep kan worden voldaan.
 
2.1.1 Leer mij het zelf te doen
 
Gevoelige perioden
Maria Montessori, de grondlegger van ons onderwijstype,
ontdekte dat de aandacht van het kind bepaald wordt door wat zij
de gevoelige perioden noemde. In dergelijke perioden kan een
leerling zich met volledige concentratie met bepaalde activiteit
bezighouden. Het kind weet (onbewust) dat die bezigheid voor
hem of haar op dat moment belangrijk is. Bij iedere leerling
verloopt dit proces op een eigen manier en in een eigen tempo.

De leerkracht
De leerkracht op onze school heeft in dit proces een duidelijk
observerende en begeleidende functie. De leerkracht zorgt voor
de basisactiviteiten en speelt daarnaast in op de gevoelige periode
van de leerlingen. Hij of zij moet de specifieke ontwikkeling van
iedere leerling onderkennen en begeleiden met behulp van
speciaal daartoe ontwikkeld materiaal. Zij geeft gehoor aan de
"leerhonger"van de kinderen. De leerkracht bewaakt de juiste
ontwikkelingslijn en stuurt daar waar nodig bij. De ontwikkeling
van de leerlingen moet zorgvuldig begeleid worden; het is
belangrijk dat de leerling de juiste prikkels krijgt op het juiste
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moment. De leerkracht zorgt voor een zogeheten voorbereide
omgeving.

De voorbereide omgeving
Een voorbereide omgeving is een omgeving waarin alle materialen
aanwezig zijn waar de leerling maar behoefte aan kan hebben.
Door het werken met het materiaal wordt de leerling geholpen
inzicht te krijgen in de leerstof. De leerling is handelend bezig en
ervaart als het ware aan den lijve waar het om gaat. Veel
materiaal is zelfcorrigerend, zodat de leerling niet afhankelijk is
van de leerkracht.

Vrijheid in gebondenheid
Een leerling heeft binnen deze onderwijsvorm een zekere vrijheid
om zelf het werk te kiezen en/of in te delen. De leerkracht let er
hierbij wel op dat die keuzes in de juiste verhouding staan tot de
mogelijkheden (ontwikkelingsfase, talenten en beperkingen) van
de leerling. Leerlingen leren zelf de vaardigheden om zelfstandig
te kunnen werken. Zij leren plannen en keuzes maken. Hierbij
horen ook afspraken die het samen leren en leven in een groep
mogelijk maken. Een rustige werksfeer, waarin iedere leerling de
mogelijkheid krijgt om prettig te kunnen werken, is een voorbeeld
van zo’n afspraak. Het is kortom een vrijheid in gebondenheid,
dus niet vrijblijvend en op momenten ook verplichtend, met de
leerkracht als begeleider. Als basis geldt steeds de instructie die
bij de bepaalde leeftijdsfase hoort.
 
 
2.2 Zelfstandig werken, zelfstandig
leren
In onze maatschappij wordt van mensen meer en meer gevraagd
dat ze zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijk zijn voor en
initiatief nemen in hun eigen ontwikkeling. Wij stimuleren de
ontwikkeling van deze competenties op verschillende manieren.
 
Naast zelfstandig werken wordt er gedurende de schoolloopbaan
ook toegewerkt naar vormen van zelfstandig leren. Hierbij is veel
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ruimte voor leerlingen om zelf inhoud te geven aan hun manier
van leren en aan het onderwerp van de lesstof.
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2.3 Jaaractiviteitenplan
Tijdens regelmatige onderwijsvergaderingen met het gehele team
worden voorgenomen activiteiten geëvalueerd en bijgesteld. Dit
schooljaar staan o.a. de volgende activiteiten in het jaarplan. Een
aantal onderdelen zullen meerdere jaren terugkomen op de
agenda:
 



WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 15

eigenaarschap leerlingen door gebruik te maken van leerlijnen;–
kosmisch onderwijs in een geïntegreerde methode Da Vinci;–
Ict als middel verbeteren en doorvoeren.–
teamontwikkeling oa door het opzetten van collegiale–
consultatie
teamontwikkeling door versterking van de professionele cultuur.–
 

Deze activiteiten komen uit de sterkte-zwakteanalyse van het
team en worden toegevoegd aan de activiteiten uit de
PDCA-cyclus.
Het definitieve jaarplan wordt de voorlaatste schoolmaand in een
gezamenlijke vergadering vastgesteld.
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2.4 Omgangsregels
Het bestuur van OPO-R, de overkoepelende organisatie van twaalf
openbare basisscholen inclusief het speciaal basisonderwijs in Tiel
en Culemborg, kent een protocol met algemene omgangsregels.
 
We gaan op onze school uit van de basisregel dat alles gebeurt
met respect voor anderen en de omgeving. Zo spreken we elkaar
aan om respectvol te zijn naar anderen, ook al blijkt dat respect
niet altijd uit het gedrag van die ander. Deze basisregel geldt
zowel voor volwassenen als leerlingen.
 
 
2.5 Een prettig schoolklimaat
We betrekken onze leerlingen bij het vaststellen van de (sociale)
spelregels op school. Verschillende keren per jaar wordt er in de
groep gesproken over de regels en afspraken in de klas en op
school. Dit leidt meestal tot een set van aanvullende afspraken per
groep. Dit zijn afspraken waar de leerkracht, maar ook de
leerlingen op teruggrijpen wanneer zaken in de groep niet goed
lopen. Naast de regels die binnen een groep afgesproken worden,
zijn er algemene schoolregels.
 
2.5.1 Schoolregels

Op school ga je vriendelijk met elkaar om, je doet geen dingen–
waar anderen last van hebben.
Als je last hebt van het gedrag van anderen, dan bespreek je dat–
met die ander.
Je jas en tas hang je aan de kapstok.–
Als je met de fiets komt, loop je over het schoolplein en je zet je–
fiets in de fietsenstalling.
Op het schoolplein mag je rennen, binnen in school loop je–
rustig.
Als je in de pauze naar binnen wil, vraag je dat aan de–
pleinwacht.
Afval hoort altijd in de daarvoor bestemde prullenbakken.–
Op het schoolplein mag je tussen de struiken spelen, maar maak–
de struiken niet stuk.
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Na schooltijd mag je op het plein blijven spelen tot het hek op–
slot gaat, daarna ga je van het plein af.
Alle spullen die op het schoolplein horen, blijven daar ook. Er is–
respect voor de buren,
Op school heb je samen plezier–

 
 
2.6 Communicatie
Goede communicatie tussen school en ouders is van wezenlijk
belang. Om de communicatie goed te houden evalueren we
regelmatig ons communicatiebeleid en stellen dit waar nodig bij.
 
2.6.1 Persoonlijk contact
Wij kennen als school formele contacten. Deze worden door ons
als school georganiseerd.
Jaarlijks organiseren we een algemene ouderavond en daarnaast
meerdere inloopmomenten waarin materialen uitgelegd worden
en ouderavonden met een specifiek onderwerp. Ook is er vier keer
per jaar een officieel moment met de groepsleerkracht. Het eerste
gesprek is een "omgekeerd" gesprek. De ouders vertelt over
zijn/haar kind. De 3 volgende gesprekken zijn
voortgangsgesprekken, waarvan 1 aan de hand van een verslag.
Vanaf groep 5 wordt het gesprek met ouders en kind gevoerd. Het
2e verslag ontvangen leerlingen zonder gesprek. 4-jarigen
ontvangen geen verslag als ze korter dan een half jaar op school
zitten.
Daarnaast kennen wij indien nodig informele momenten. De
leerkrachten spelen een centrale rol in de contacten met ouders.
Contacten tussen ouders en school kunnen op initiatief van de
ouders of de school op elk moment in het jaar plaatsvinden. Ons
contact over uw kind willen we laagdrempelig houden. Hierin
beperken we ons wel zowel per mail als telefoon tot werkdagen
van de betreffende leerkracht. Als het onderwerp daarom vraagt
of wanneer de communicatie tussen ouders en de betreffende
leerkracht niet zo goed loopt, kan de Intern Begeleider of de
directie in de communicatie betrokken worden. Van gesprekken
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met ouders worden aantekeningen gemaakt. In deze
aantekeningen worden het gespreksthema en eventuele afspraken
genoteerd. De aantekeningen worden bewaard in het digitale
leerlingendossier.
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2.6.2 Informatie-uitwisseling
Communicatie vindt plaats door middel van schriftelijke of digitale
informatieverstrekking. Hierbij onderscheiden we:

de schoolgids/jaarkalender: deze verschijnt na de zomervakantie–
en omvat schoolinformatie over het schoolseizoen. De
schoolgids is eveneens digitaal beschikbaar.
de Trinoom, onze (maandelijkse) nieuwsbrief: deze wordt–
digitaal verzonden. 
de website van de school (www.montessori-tiel.nl) deze bevat–

http://www.montessori-tiel.nl
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achtergrondinformatie, maar ook veel actuele informatie,
formulieren etcetera.
e-mail: dit gebruiken we om tussentijdse mededelingen uit de–
groep- of school te verstrekken. In mailcontacten met
leerkrachten is het uitgangspunt dat de leerkracht op
werkdagen mail beantwoordt.
facebook: de schoolheeft een facebookpagina, die regelmatig–
voorzien wordt van wetenswaardigheden van de school.
onze school app - een platform waarin alle mededelingen–
gedaan gaan worden. Zowel de nieuwsbrieven alsook de
groepsberichten. Daarnaast zal deze ook gebruikt gaan worden
voor absentiemeldingen.



 



22 ONZE KIJK OP ONDERWIJS

3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 
3.1 Onze kijk op onderwijs en
ondersteuning
 
Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 treedt de ‘Wet passend onderwijs’ in werking.
Centraal hierin staan de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs aan kinderen 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 er dan wettelijk verantwoordelijk voor elk kind,
dat bij één van zijn scholen wordt aangemeld, 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.
Elke school maakt in het schoolondersteuningsprofiel voor ouders
duidelijk welke (basis en extra) ondersteuning aan leerlingen
gegeven kan worden. In het schooljaar 2012-2013 is door de
teams van de scholen van OPO-R (directeur, leraren, intern
begeleider of zorgcoördinator) een start gemaakt met de
beschrijving van de voorzieningen, die op de school zijn getroffen
voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het
ondersteuningsprofiel is onderdeel van het 4-jaren schoolplan.
 
Onderwijs op maat
Ook nu al gaan de leerkrachten uit van hoge verwachtingen
passend bij elk kind. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om in
eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket te
doorlopen, waarin taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
De kinderen worden uitgedaagd om tot betere leerresultaten
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komen. Kinderen 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. Dat geldt ook voor de kinderen
die meer uitdaging nodig hebben.
 
 
3.2 De vakken op school
De Wet op het primair onderwijs geeft kaders voor wat een kind
op de basisschool moet kunnen leren. De school verzorgt de
invulling. We houden hierbij rekening met verschillen in aanleg en
tempo tussen leerlingen. De totale ontwikkeling van het kind komt
aan bod, dat wil zeggen zowel de sociale, emotionele,
verstandelijke als de creatieve ontwikkeling.
De vakken op school zijn:

zintuiglijke en lichamelijke oefening;–
Nederlandse taal: begrijpen, lezen, schrijven en spreken;–
woordenschat, technisch lezen en spelling;–
Engels - hiermee wordt gestart vanaf groep 1.–
rekenen en wiskunde;–
expressie-activiteiten met in elk geval aandacht voor–
bevordering van het taalgebruik, muziek, tekenen,
handvaardigheid, spel en beweging;
wereldoriëntatie. Hierin komen de vakken aardrijkskunde,–
geschiedenis, techniek en natuur en milieu door relaties te
leggen in samenhang bij elkaar. Dit alles door het werken in
thema's.
maatschappelijke verhoudingen (inclusief staatsinrichting en–
burgerschapsvaardigheden);
geestelijke stromingen en andere culturen.–

Dit vak wordt ook in de lessen GVO gegeven. GVO wordt gegeven
aan de leerlingen van groep 6,7 en 8, door een vakdocent. Deze
docent leert kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het
leven staan.
Daarnaast voegen we regelmatig extra onderwerpen aan ons
lesprogramma toe.
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3.3 Ambities in ons onderwijs
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
Deze vakken worden in onze school ondergebracht in onze
Kosmische Educatie (voorheen Kosmisch Onderwijs en
Opvoeding). Een reis door de tijdlijn van het leven waarin
verbanden gelegd kunnen worden tussen beschavingen, dieren-
en plantenrijk. Verbanden leggen door het stellen van 3 vragen:
Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe. De lessen
zijn zo opgebouwd dat aan het eind van hun schoolloopbaan de
kerndoelen van het basisonderwijs voor de diverse vakgebieden
aan bod zijn gekomen. Binnen de kosmische educatie leren we het
kind vooral wie hij is in de wereld.
Samenwerking, samenwerkend leren is in dit curriculum een
vanzelfsprekendheid.
 
Engels vanaf de onderbouw
Van het 4de tot 10de levensjaar is het vermogen een tweede taal
aan te leren het grootst. Dit gegeven en de ervaring met de
nieuwe methode Take it Easy zijn voor het team een reden om te
starten met "Vroeg Vreemde Talenonderwijs"vanaf de onderbouw.
Het digibord is hierbij een belangrijke factor aangezien via dit
kanaal de "native speaker" de lessen samen met de leerkracht zal
geven.
 
Binnen de culturele, creatieve vorming zal Dans ook dit schooljaar
een belangrijke plaats innemen. Montessori Tiel heeft in
samenwerking met de Plantage een dansleerlijn voor de groepen 1
t/m 6 ontwikkeld, die zich ook komend jaar voortzet.
De voornaamste reden om te starten met deze leerlijn is dat het
leren op het gebied van dans en beweging - in de breedste zin van
het woord -  een positieve invloed heeft op de verdere
schoolprestaties van de leerlingen. De ervaring leert ons dat
kinderen zich vrijer durven te bewegen, dat ze de bij dans
geleerde concentratie gebruiken in de groep.
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Idem Dito
Al jaren is er in Tiel een cultureel project actief, waarbij een
aantal leerlingen van nagenoeg alle  basisscholen een rol spelen in
een musical. Deze musical wordt door alle leerlingen vanaf groep
3 van alle basisscholen bezocht. Dit gebeurt onder schooltijd. 
De repetities vinden plaats buiten schooltijd. De musical wordt
gedurende een week (onder schooltijd) uitgevoerd, dit zodat alle
leerlingen van de basisscholen in de gelegenheid worden gesteld
de musical te bezoeken.  Voor de spelers geldt dat zij deze week
niet op school zijn, omdat zij de hele week meespelen in de
voorstellingen. Wij zien culturele vorming als een onderdeel van
ons lesprogramma, de kinderen die in de musical meespelen
zullen om deze reden vrijgesteld worden van de lessen die in de
uitvoeringsweek plaatsvinden. Het is echter wel zo dat de
kinderen een gedeelte van de gemiste lesstof op een ander
moment in moeten halen, dit doen we in overleg met de ouders en
kinderen. We zullen u hierover tijdig informeren.
 
Burgerschapsvorming
Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken
en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen.
Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de
burger in een democratische rechtstaat.
Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en
deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden
voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen
over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde
normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen.
Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de
directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met
diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en
leren samenwerken. Met de gemengde leerlingenpopulatie die wij
hebben, krijgen ze daar veel gelegenheid toe. Als school besteden
we actief aandacht aan:

democratie: kinderen leren denken en handelen–
volgens democratische principes;
participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen–
aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;



26 ONZE KIJK OP ONDERWIJS

identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie isdie ander’.–

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er
verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren
kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen
mening te formuleren en te onderbouwen.
Het is verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan
met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten
nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving.
Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school. De
kinderraad, op school en op gemeentelijk niveau bereidt het kind
voor op een bewuste deelname aan de maatschappij.
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3.4 Het volgen van de ontwikkeling
Om de kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling is het
van belang dat een leerkracht kennis heeft van de
beheersingsniveaus van de leerling. Niet-methodegebonden
toetsen van Cito bieden de leerkracht de mogelijkheid een
genormeerde vergelijking van het beheersingsniveau te maken.
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Hierdoor wordt duidelijk waar het kind staat ten opzichte van het
groepsgemiddelde. Door ons onderwijs zo in te richten dat
instructies op de juiste momenten worden aangeboden, zullen ook
de kinderen op onze school zich op deze momenten kunnen meten
met de landelijke trends.
 
Toetsuitslagen hebben nooit het laatste woord. Ons gehele
leerlingvolgsysteem helpt ons om tijdig mogelijke achterstanden
te signaleren en de leerlingen onderwijs op maat te bieden. Naast
de kennisontwikkeling volgen we, zoals eerder aangegeven, ook
de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij
maken we gebruik van het Sociaal-emotioneel kindvolgsysteem.
De school maakt bovendien gebruik van het protocol
leesproblemen en dyslexie.
Vanaf schooljaar 18-19 zullen we de kinderen gaan volgen met
behulp van leerlijnen montessori. Het kind kan hierin zien, wat
hij/zij nog moet leren en hoe. Deze leerlijnen zullen gefaseerd
ingevoerd gaan worden, startend met taal/spelling.
 
 
3.5 Gebruik van internet
Onze school beschikt over een gesloten netwerk van computers.
Kinderen maken gebruik van het internet met beperkingen.
Lessen mediawijsheid zijn ingepland vanaf groep 5. Door middel
van een aantal heldere regels, het levendig houden van afspraken,
regelmatige controle achteraf en het bespreekbaar maken van
ongepast gedrag, willen we leerlingen leren om te gaan met de
mogelijkheden, de verleidingen en de gevaren van met name het
internet.
 
Voor het gebruik op school van internet, e-mail en computers,
hebben de gezamenlijke openbare basisscholen in Tiel een
protocol vastgesteld. In dit protocol wordt ingegaan op veilig surf-
en e-mailgedrag van de gebruiker. Daarnaast wordt in het
protocol aandacht besteed aan digitaal pestgedrag. Als school
kunnen we echter niet alles doen tegen onveilig internetgebruik.
Het volledig afschermen van informatie maakt het verkrijgen van
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toegang tot die informatie doorgaans alleen maar spannender.
Thuis (of bij vriendjes) zijn die mogelijkheden er vaak wel. De
invloed van media (tv, msn, internet) is groot en niet altijd positief.
Ouders hebben hier uiteraard zelf een verantwoordelijkheid in.
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie wordt overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd gevoerd. Naam en
contactgegevens (adres, woonplaats, telefoonnummers met
uitzondering van geheime nummers) van leerlingen zijn openbaar
en worden in de vorm van groepsoverzichten beschikbaar gesteld
aan ouders, externe instanties (die dienstverlenend zijn aan de
school) en de leerplichtambtenaar.
In de administratie wordt ook (als wettelijke verplichting) het
persoonsgebonden nummer (PGN) opgenomen. Bij inschrijving bij
de school moeten de ouders een officieel document tonen waarop
het burgerservicenummer (v/h sofinummer) 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 uw kinderen.
 
Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen volgens een
leerlingvolgsysteem. Alle scholen van de stichting
OPO-Rivierenland maken gebruik van het volgsysteem ParnasSys.
De 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 de school verlaten, wordt een
onderwijskundig rapport opgesteld. Leerlingen die aan het einde
van groep 8 de school verlaten, krijgen dit rapport mee voor het
voortgezet onderwijs.
 
Regeling schooltijden
Onze school kent een bruto aantal lesuren van 1.001 in komend
schooljaar.
Het aantal lesuren wat gegeven moet worden is in groep 1-2; 880
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uur en in de groepen 3 t/m 8; 960 uur.
Het teveel aan lesuren wordt gecompenseerd d.m.v. vrije
vrijdagen en door het inzetten van studiedagen voor het team.
Deze zijn ingepland in onze jaarkalender.
Een schoolweek zonder vrije dagen op de montessorischool duurt
26 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan kinderen van
08.30 - 14.45 uur naar school - hierin zitten 5,5 lesuren. Op
woensdag hebben de kinderen 4 lesuren en gaan van 08.30 -
12.30 naar school.
 
Ziektevervanging
Het bestuur vindt het belangrijk dat kinderen op onze scholen
altijd les krijgen. Als een leerkracht ziek is of onverwacht om een
andere reden geen les kan geven, worden kinderen in principe
niet naar huis gestuurd. Iedere school doet er alles aan om de
lessen doorgang te laten vinden. Dit kan betekenen dat leerlingen
tijdelijk over andere groepen worden verdeeld of dat de hulp van
stagiaires en onderwijsassistenten wordt ingeroepen. Ouders
worden bijtijds geïnformeerd en als dat noodzakelijk is, vindt
overleg met hen plaats.
 
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.
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4.1 Aanmelding en intake
Wanneer u tot een definitieve keuze voor onze school bent
gekomen, kunt u uw zoon/dochter bij ons inschrijven. Het
inschrijfformulier is te verkrijgen bij de administratie of te
downloaden van onze site. We nemen deze informatie tijdens een
mondelinge intake met u door, waarbij wij ook zoveel mogelijk
gegevens van u vragen om uw zoon/dochter op een goede manier
in het onderwijs te kunnen ondersteunen.
 
Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, kan het naar school. De
leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst is, zal aan de
hand van een vragenlijst een intake met u doen om zich een zo
goed mogelijk beeld te vormen van de leerling. 
 
 
4.2 Wennen op school
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Voordat uw kind op school komt, kan het in overleg met de
leerkracht vier dagdelen komen wennen. Hiervoor ontvangt u een
uitnodiging. Kinderen die binnen zes weken voor de
zomervakantie vier jaar worden, worden in het volgend schooljaar
verwacht.
 
 
4.3 Overgang naar de volgende
groep
Echt zittenblijven kent een montessorischool niet. Het komt voor
dat een kind een jaar langer over een bouw doet. Hij of zij kan bij
zo’n verlenging verder werken op eigen niveau en hoeft niet
opnieuw met een leerjaar te beginnen. De vertrouwde sociale
omgeving (een deel van de gecombineerde groep vertrekt immers
naar een volgende groep) zorgt voor een prettige start. Bij
wisseling van bouw wordt door de leerkracht bekeken waar de
leerling de beste onderwijsondersteuning krijgt. Bij welke
leerkracht en in welke groep. Hierdoor kan het zijn, dat
groepssamenstellingen wisselen. De nieuwe groepssamenstelling
wordt elk jaar ongeveer 4 weken voor de zomervakantie gegeven.
 
 
4.4 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 medewerkers
professionaliteit koppelen aan persoonlijke betrokkenheid: zij zijn
in staat om kinderen en hun ouders te zien, te horen en te
begrijpen. Onze mensen vinden het van groot belang kinderen en
ouders te betrekken bij het leerproces.
Kinderen van nu groeien op in een wereld met grote culturele
diversiteit. Als organisatie voor openbaar onderwijs vinden wij dat
kinderen zich prettig moeten voelen in een multiculturele
samenleving.  Onze scholen zijn ontmoetingsplekken voor mensen
met verschillende levensovertuigingen.  We bieden onderwijs dat
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midden in de wereld staat; daarbij vinden wij afstemming en
samenwerking met ouders onontbeerlijk. Wij nemen ouders
serieus als gesprekspartner.
Ouderparticipatie is ook een wettelijke verplichting. Het
schoolbestuur is er verantwoordelijk voor dat ouders in staat
gesteld worden inspraak te hebben in het schoolbeleid en op
school (ondersteunende) activiteiten te ondernemen.
Partnerschap tussen ouders en school vraagt vanzelfsprekend om
bereidheid en verantwoordelijkheid van ouders. Wij willen het
partnerschap tussen school en ouders versterken.
 
4.4.1 Medezeggenschap
De stichting OPO-Rivierenland heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze hanteert het door het bestuur vastgestelde “Reglement GMR”
en op schoolniveau het “Reglement Medezeggenschap”.
Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien,
dan wel 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.
De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk
worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en
verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de
medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en beschreven in de Wet
medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad
van uw school.
De leden van de MR vindt u op de website van de school. De MR
doet mededelingen op onze website en in de Trinoom. De MR is
bereikbaar via e-mail(mr.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een
eigen postvak bij de hoofdingang van de school.

mailto:mr.montessori-tiel@opo-r.nl
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4.4.2 Oudervereniging
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de oudervereniging (OV) betrokken bij
uitvoerende zaken.
De oudervereniging handelt onder eigen verantwoordelijkheid in
de gest van de school. De ouders in dit overleg maken, samen met
leerkrachten, deel uit van alle werkgroepen en/of commissies die
zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en
buitenschoolse activiteiten.
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De OV is bereikbaar via email (or.montessori-tiel@opo-r.nl) en
heeft een eigen postvak bij de hoofdingang van de school. De
oudervereniging doet ook mededelingen op de website.
De samenstelling van de OV kan gewijzigd worden tijdens de
jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. De leden van de
OV vindt u op de website van de school.

mailto:or.montessori-tiel@opo-r.nl
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4.4.3 Ouderbijdrage
Onze school vraagt, zoals elke basisschool, van de ouders een
vrijwillige bijdrage om de activiteiten te kunnen bekostigen
waarin de rijksvergoeding aan de school niet voorziet. Uit de
ouderbijdrage worden de uitgaven bekostigd voor onder andere
sportdagen, schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst-, Paas- en eindfeest,
maar ook voor activiteiten die te maken hebben met kunstzinnige
vorming.
Tijdens de jaarvergadering van de OV wordt de vrijwillige bijdrage
vastgesteld. Kort daarna volgt een brief waarin de vrijwillige
ouderbijdrage voor dit schooljaar en de betaalwijze worden
aangegeven. Voor enkele activiteiten zoals het schoolzwemmen en
het bovenbouwkamp geldt een aanvullende bijdrage per kind;
deze worden via de school geïnd en gezien het feit dat deze vallen
binnen het curriculum zijn dit verplichte bijdragen.
De OV stelt jaarlijks de hoogte van de financiële ouderbijdrage
vast. De oudervereniging legt jaarlijks verantwoording af voor het
beheer en de besteding van de gelden.
Ondanks dat er wordt gesproken over een vrijwillige bijdrage, wil
de directie ook u dringend vragen uw bijdrage aan de
oudervereniging en dus ook aan de activiteiten van de kinderen te
voldoen.
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4.4.4 Tussenschoolse opvang
Als enige montessorischool in Tiel en omstreken hebben wij naast
een wijkfunctie ook een regiofunctie. Wij werken daarom met een
continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school
over. Om dit mogelijk te maken, hebben we elke dag 4 vaste
krachten die tegen een vrijwilligersvergoeding uw kind begeleiden
tijdens de overblijf. 
  
De bijdrage die hiervoor gevraagd wordt is € 35,=. De
overblijfkrachten zijn in het bezit van een VOG en volgen
daarnaast jaarlijks een training EHBK (eerste hulp bij kinderen) 
Besluit u hieraan niet deel te nemen, heeft u de
verantwoordelijkheid de kinderen binnen de gestelde tijd te halen
en te brengen.
 



40 ONZE SCHOOLORGANISATIE

 
 
 
4.5 Leerplicht en schoolverzuim
De stichting OPO-Rivierenland hanteert de wettelijke regels met
betrekking tot leerplicht, schoolverzuim en voorkomen voortijdig
schoolverlaten zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW).  De
Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn
18e verjaardag (verplicht) naar school gaat en op een school staat
ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor
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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.
Met name van belang is het onderwerp ‘Vrijstelling wegens
gewichtige omstandigheden’, dat tussen de scholen en ouders
geregeld tot discussie leidt. 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.
 
 
4.6 Werkzaam op onze school
Directie
De directeur geeft leiding aan de organisatie en neemt vanuit haar
functie deel aan diverse overlegsituaties, waaronder een
bovenschools directie overleg
 
Bouwcoördinatoren
Op onze school zijn twee bouwcoördinatoren werkzaam. Deze
leerkrachten hebben als extra taak de onder-, midden-, tussen- en
bovenbouw waar ze ook zelf deel van uitmaken aan te sturen en te
begeleiden. Samen met de (adjunct)directeur en de Intern
Begeleider vormen zij het managementteam (MT) van de school.
Voor onderwerpen die direct met een bepaalde bouw te maken
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hebben, zijn de bouwcoördinatoren het eerste aanspreekpunt.
 
Groepsleerkrachten
De leerkrachten van onze school zijn de motor van onze
organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas
en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en de
school. Er zijn fulltime en parttime leerkrachten. Bij duobanen is
er veelvuldig overleg en worden er afspraken gemaakt over de
werkverdeling.
 
Onderwijsassistent
De Onderwijsassistent heeft als hoofdtaak, het begeleiden van
leerlingen met een Plus ondersteuning. Daarnaast begeleidt zij op
verzoek van de leerkracht leerlingen die een extra steuntje in de
rug nodig hebben. Het streven is, dat dit kortdurende interventies
zijn.
 
De intern begeleider
De leerkrachten op school worden ondersteund door een intern
begeleider (IB). De IB werkt gemiddeld twee dagen per week op
onze school. Deze functionaris is verantwoordelijk voor de
doorlopende lijnen binnen de school. De IB coacht, begeleidt en
adviseert leerkrachten met specifieke vragen rond leerlingen.
Minimaal twee keer per jaar is er een groepsbespreking,
daarnaast voert de IB leerlingenbesprekingen waarbij intensiever
op de onderwijsbehoefte van de leerling wordt ingezoomd.
 
De GVO docent
Eens per week geeft een GVO docent godsdienstig vormend
onderwijs aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Ouders
kunnen er bezwaar tegen aantekenen dat hun kind dit onderwijs
krijgt. Hun zoon/dochter volgt dan geen GVO, maar werkt in de
groep.
 
4.6.1 Onderwijsondersteuning
Naast onderwijsgericht personeel is er in de school ook
onderwijsondersteunend personeel werkzaam.
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Administratief medewerker
Op onze school is een administratief medewerker werkzaam. Zij
verzorgt de financiële- en leerlingenadministratie.
 
De schoonmaakster
Een school wordt overdag intensief gebruikt. We prijzen ons
gelukkig met een schoonmaakster die ‘s avonds onze school weer
goed schoonmaakt. Ze werkt weliswaar voor een extern
schoonmaakbedrijf, maar door haar toewijding is ze toch ook een
beetje onderdeel van onze school.
 
Stagiaires
Elk jaar bieden we jonge mensen een stageplek bij ons op school
aan. We werken samen met diverse lerarenopleidingen als ook
met het ROC Rivor in Tiel en het ROC in ‘s-Hertogenbosch. Van de
ROC opleidingen plaatsen we leerlingen die de opleiding voor
onderwijsassistent volgen.
De stagiaires op onze school draaien gedurende een aantal
maanden twee tot vier dagen per week mee. Stagiaires verrichten
vooral onderwijsondersteunende werkzaamheden (voorbereiden
van lessen, nakijken et cetera). Onze school is een erkende
Calibris stage-instelling.
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4.7 Schoolveiligheid
Iedere school van de stichting OPO-R is verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op de 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
Schoolveiligheid - sociale veiligheid.
Op de school heerst een klimaat van veiligheid en rust waarin de
kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en worden
voorbereid op een samenleving waarin mensen verschillen en
respectvol met elkaar omgaan. Van ieder die bij de school
betrokken is, wordt respect verwacht voor de ander en 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. 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 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.
 
Komt een leerling of leerkracht toch in aanraking met pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld door
een medeleerling of door iemand die werkt op uw school? Dan
vraagt de situatie om een snelle, grondige en zorgvuldige aanpak.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen
ouders, leerlingen en onderwijspersoneel een beroep doen op een
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon begeleidt hen bij
het oplossen van de klacht. Hieronder treft u informatie aan over
de interne en externe vertrouwenspersoon.
 
Interne vertrouwenspersoon binnen school
De intern vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor
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zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten,
intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne
contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en
werkt bij een zorgmelding zo nodig samen met de coördinator van
de externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra.
De intern begeleider kan u de naam van de interne
vertrouwenspersoon geven.
 
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige die
begeleiding biedt in het klachttraject. Hij/zij staat buiten de school.
De externe vertrouwenspersoon onderzoekt of de klacht in
gesprekken met school opgelost kan worden. Lukt dit niet of is de
melder na afloop niet tevreden? Dan biedt de externe
vertrouwenspersoon ondersteuning bij het indienen van de klacht
bij de klachtencommissie. Op basis van ontvangen klachten
adviseert de externe vertrouwenspersoon scholen hoe zij de
sociale veiligheid kunnen vergroten. Daarnaast ondersteunt de
externe vertrouwenspersoon de school bij het nemen van
preventieve maatregelen, zoals het opstellen van een gedragscode,
anti-pestprotocol of een protocol hoe om te gaan met sociale
media. De externe vertrouwenspersonen zijn: Marielle Hornstra
(psycholoog), Thomas Habricht (jeugdverpleegkundige) en Ellen
van Elst (jeugdarts). Deze externe vertrouwenspersonen zijn
bereikbaar op telefoon 0344-69 87 07 (afdeling
Jeugdgezondheidszorg GGD Rivierenland).
 
Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling te
verminderen, treedt in juli 2013 de wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling in werking. Bij de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van
geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het
van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het
geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van
de juiste stappen als er huiselijk geweld of kindermishandeling
wordt gesignaleerd.
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De aandachtsfunctionaris
Iedere organisatie en beroepskracht die met kinderen en ouders
werkt, is verplicht is om met een meldcode te werken. Het doel is
het realiseren van een sluitende aanpak van kindermishandeling.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet
Meldcode een deskundige collega of aandachtfunctionaris te
consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook
in huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn. De
aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de
beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering
van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van
kindermishandeling. Op alle scholen van de stichting OPO-R is een
gecertificeerde aandachtsfunctionaris aanwezig. Op Montessori
Tiel  is de aandachtsfunctionaris Christien Teunissen
c.teunissen@opo-r.nl.
 
Landelijke Klachtencommissie

Een klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag van de
Stichting OPO-R, het bestuur. Het bevoegd gezag kan de klager
voorstellen de klacht zelf op te pakken, of ervoor kiezen de klacht
door te sturen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Als
de klager niet wil dat het bevoegd gezag de klacht oppakt, of als
de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid van de klager
is, wordt de klacht doorgestuurd naar de LKC.
Stichting OPO-R is 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, faxen naar
030 280 95 91 of mailen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Meer
informatie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.
 
De Klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
het bevoegd gezag over:

(on)gegrondheid van de klacht;–
het nemen van maatregelen;–

mailto:c.teunissen@opo-r.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.–

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.
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5 Zorgstructuur
 
 
 
 
5.1 De jeugdgezondheidszorg op de
basisschool
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van
leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding.
 
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van
toepassing voor school

(niet in de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en
Wijchen)
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle
5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let
tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist
ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist
nodig? Neem dan contact met ons op.
 
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen
op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen
een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje,
meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en
hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar
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een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook
de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding
aan.
 
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan?
Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.
 
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het
kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor
het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 
Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan
ons door.
 
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee
prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een
prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle vaccinaties
gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
 
Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met
deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen
in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.
 
Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er
behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan
contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of
via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
 
Meer informatie

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’–
meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare
informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
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kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD–
scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van
leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als
gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en
vriendschappen/relaties.

http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl
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5.2 Inrichting zorg
BEPO Plusteam
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
BEPO met als doel passende zorg voor ieder kind. Iedere
basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd
welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om passend
onderwijs te bieden voor hun leerlingen.  Daarmee geeft de school
ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere
basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat
geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van
aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO:
Betuws Passend Onderwijs) 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 geven in een reguliere basisschool.
Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in
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het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt
aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning
voor de leerling.
Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht 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 eerste
lijnondersteuner. 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
daarmee samenhangende 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.
In de klas zelf volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
systematisch en constateert zo of kinderen problemen
ondervinden en zo ja, welke problemen dat zijn. Nadat de aard
van de problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld,
bepaalt de leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden
en hoe de aanpak verloopt.
De leerkracht 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 waar extra hulp op gericht moet worden
wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben (ook
hoogbegaafde leerlingen).
Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).
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5.2.1 De rol van de intern begeleider in de
leerlingenzorg
De IB is verantwoordelijk voor het coördineren en afstemmen van
de leerlingenzorg, het adviseren en begeleiden van leerkrachten
en het ondersteunen van kinderen bij specifieke, individuele
leerproblemen.
 
5.2.2 Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is opgenomen in wijkteam
Tiel-West. Het wijkteam kan als multidisciplinaire instantie hulp
bieden bij zorg aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. Er
worden daartoe gesprekken gevoerd met leerling en/of ouders.
 
Enkele voorbeelden van problemen waarbij er hulp geboden kan
worden:

pesten en gepest worden;–
sociale vaardigheden;–
problemen in de thuissituatie;–
problemen op school;–
gescheiden ouders;–
(rouw)verwerking;–
verslaving;–
depressieve gevoelens–

 
Het wijkteam kan via de Intern Begeleider geconsulteerd worden.
Het contactpersoon voor school is: Thea Mulders.



 



 

6 Verantwoording en
kwaliteit
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Voor alle scholen van OPO-Rivierenland is het belangrijk
kwalitatief goed werk te leveren. Er is daarom een systeem van
kwaliteitszorg vastgesteld waarmee alle scholen werken. Hierbij
komen de ouders ook aan het woord: elke twee jaar vindt een
onderzoek plaats in de vorm van een ouderenquête. Daarnaast
kunt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs (
www.onderwijsinspectie.nl) de resultaten van het onderwijs van
de school vinden.
 
De school vindt het belangrijk goede contacten met de ouders te
onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke beoordelaar van de
onderwijskwaliteit. Wij zorgen dat u goed geïnformeerd bent, via
de website van de school en via een nieuwsbrief.
Alle kinderen maken, naast de toetsen die bij de methoden horen
(methode-gebonden-toetsen), jaarlijks een aantal landelijke
toetsen van het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling).
De uitslagen worden verwerkt tot scores. Deze scores worden

http://www.onderwijsinspectie.nl
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genoteerd en tezamen geven zij zicht op de ontwikkeling van uw
kind:

op welk niveau werkt uw kind?–
ontwikkelt uw kind zich volgens dit niveau?–
wat beheerst uw kind wel en wat (nog) niet?–

Aan het einde van groep 8, wordt de Centrale Eindtoets
Basisonderwijs afgenomen. De toetsgegevens bieden naast
informatie over de ontwikkeling van iedere individuele leerling
informatie over de prestaties van de school als geheel.
 
Na de tussentijdse toets in januari zal school een advies geven aan
de ouders van de leerlingen in groep 7 m.b.t. het vervolgonderwijs.
Dit advies is gebaseerd op de schoolresultaten, vorderingen in
voorgaande jaren en andere relevante gegevens (zoals
werkhouding en zelfredzaamheid) in voorgaande jaren.
Het advies wat leerlingen en ouders krijgen is gebaseerd op de
resultaten van alle jaren volgen van de leerling. Het
leerlingvolgsysteem is hierbij leidend, samen met het advies van
de leerkracht. De eindtoets, die vanaf 2015 eerst eind april wordt
afgenomen zal enkel een bevestiging worden van dit advies. De
aanmelding bij het VO is voor die tijd gedaan.
Ongeveer drie werken na het maken van de eindtoets ontvangen
de ouders de uitslag.
 
 
6.1 Resultaten Eindtoets Cito en
uitstroom
De gemiddelde score van de Eindtoets Basisonderwijs van Cito
was 534,6 in 2018-2019.
Hiermee hebben onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde
gescoord.
De score was de verwachte score.
 
De uitstroom zag er als in onderstaande tabel uit.
 
Ook de tussentijdse toetsen worden geanalyseerd. In een
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gezamenlijke vergadering worden de resultaten afgezet naar de
inspectienorm en naar het ambitieniveau wat school met de
leerlingen wil bereiken. Daar waar nodig kunnen aanpassingen in
het aanbod gedaan worden om de opbrengsten/leerdoelen te
verbeteren.
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019
 538,3 538,2 534,6
VWO 5 5 1
HAVO t/m VWO  5 3
HAVO 4 1 3
VMBO TL t/m HAVO  3 2
MAVO /TL 6 1 8
VMBO KL t/m VMBO TL, met
LWOO

  5

VMBO KL t/m VMBO TL  1  
VMBO TL    
VMBO BL t/m VMBO KL  2  
VMBO BL t/m VMBO KL, met
LWOO

 2 1

VMBO KL 5 1  
Praktijkonderwijs   1
VMBO GL t/m HAVO    
VMBO GL t/m VWO    
VSO    

 
 
6.2 Kwaliteitszorg
Kwaliteit moet het resultaat zijn van bewust ingezette middelen en
werkwijzen. De laatste jaren hebben we op school heel veel zaken
aangepakt. De uitdaging voor de komende jaren is om te zorgen
dat de verbeteringen en veranderingen ook geborgd blijven; dat
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het bijvoorbeeld geen toeval is dat (en hoe) er in een groep
gewerkt wordt, maar dat dit gebeurt conform de afspraken. Onze
afspraken worden vastgelegd in een handboek en op
systematische wijze geëvalueerd. De evaluatie leidt in de meeste
gevallen weer tot nieuwe verbeterpunten. Zo houden we onze
organisatie vitaal.
 
De inspectie van het onderwijs roemde in haar bezoek van 24 mei
2012 de kwaliteitszorg van de school.
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 
7.1 Groepsindeling
Binnen ons team hebben we soms te maken met kort- langdurige
vervanging, bv door zwangerschap van een leerkracht. In dat
geval wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing en dit zo
spoedig mogelijk met ouders gecommuniceerd.
 
OB1
OB2

Janneke Koot
Ariena Jager

Babette Wentzel
Marieke van den Brink

MB1
MB2

Annemarie den Ambtman
Kim Boelhouwer

Wilma Zondag
Marlies van Diejen

TB2
TB2

Marieke Arends
Veerle Ton

Marissa van der Linden

BB1
BB2

Lianne Verhoef
Bianca Arendonk

Marissa van der Linden
Marissa van der Linden

 
 
7.2 Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30 uur – 14:45uur
Op woensdag:
8:30 uur – 12:30 uur
Onze deuren gaan om 08.15 uur open. Om 08.30 uur start de les.
U kunt tussen 08.15 en 08.30 uw kind in de klas brengen
en helpen met opstarten door op een stoeltje naast uw kind te
gaan zitten en een werkje samen te doen.
In verband met de ruimte in de gangen vragen we
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alle
ouders na schooltijd buiten op hun kind te wachten.
 
 
7.3 Deurbeleid
Onze school staat open voor iedereen, maar niet op elk
moment. Voor de veiligheid en de rust van de kinderen zullen
tijdens schooltijden de voordeur en de hekken zoveel mogelijk
gesloten zijn. Mocht u tijdens schooltijden binnengelaten willen
worden, dan kunt u de bel in de tussenhal gebruiken.
 
 
7.4 Praktisch in de klas
 
7.4.1 Zelfredzaamheid van kinderen
Als kinderen voor het eerst naar school komen, is dat vaak erg
wennen voor ze. Een kind moet nog veel leren. Het is fijn als uw
kind al een bepaalde mate van zelfredzaamheid heeft. Zorg ervoor
dat uw kind voor schooltijd nog even naar de wc is geweest en
zichzelf kan helpen op het toilet.
 
Zolang een kind niet zindelijk is, kan het helaas nog niet op school
terecht. We hanteren zindelijkheid als minimale voorwaarde.
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 de ouders aanvullende afspraken
gemaakt worden. Als uw kind af en toe een ongelukje heeft,
vinden we dat heel begrijpelijk en ondersteunen we uw kind ook
bij de verschoning.
 
7.4.2 Binnenschoenen
Onze kinderen dragen binnenschoenen. Er wordt regelmatig op de
grond gewerkt. Door het gebruik van binnenschoenen blijven de
vloer en het montessorimateriaal langer mooi.
 



64 PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

7.4.3 Eten en drinken op school
Al onze kinderen eten twee keer per dag op school.
Wij streven naar gezond gedrag. Wij adviseren voor de eerste
pauze iets te drinken en een stuk fruit mee te geven. Voor de
tweede pauze raden we iets te drinken en twee of meer
boterhammen aan.
 
Als school bieden wij een omgeving aan waarin kinderen gezonde
eetgewoonten aanleren. Dit begint bij de pauzehappen. Het beleid
rond pauzehappen op onze school is dat de kinderen een portie
groente of fruit (schoongemaakt) meekrijgen.Dit wordt
gezamenlijk in de klas gegeten.
Eventueel geeft u iets anders kleins mee, zoals een volkoren
boterham dun besmeerd met gezond beleg. Op school wordt niet
gesnoept  en er wordt ook geen snoep  meegebracht.  Dit beleid
zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Ook zullen we komend jaar
gaan gebruiken om het drinken van water en melk te stimuleren,
dit omdat onderzoek heeft uitgewezen dat in alle drankjes en
koekjes die kinderen meekrijgen veel suikers zitten verwerkt. Het
drinken van water wordt gestimuleerd door het gebruik van een
"school" bidon die elk kind krijgt. Deze bidon gaat voor het
weekend mee naar huis om goed gewassen te worden en komt op
maandag weer mee naar school.
Om ook het eten een extra moment te geven, vragen wij alle
ouders een flexibele placemat mee te geven aan hun kind.
 
7.4.4 Uitnodigingen voor feestjes
Als u voor uw kind een verjaardagsfeest organiseert, vragen we u
de uitnodigingen voor het partijtje buiten schooltijd uit te delen of
per post te versturen om teleurstellingen bij niet uitgenodigde
kinderen te voorkomen.
 
7.4.5 Jarig
Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Ook hierbij
hanteren wij het principe "ga voor gezond" en vragen u geen
snoep te trakteren. Wij vragen u om kritisch te zijn op het
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suikergehalte en de kleur- en smaakstoffen. Bij voorkeur zien wij
een gezonde traktatie.
Er zijn steeds meer kinderen met een allergie. Neem even contact
op met de leerkracht, zodat alle kinderen kunnen deelnemen aan
de feestelijkheden. Wij hebben ook kinderen met een
moslimachtergrond. Deze kinderen mogen geen varkensvlees.
Indien de traktatie te ongezond is, mag de leerkracht bepalen de
traktatie met de kinderen mee te geven en niet op school te eten.
 
7.4.6 Mobiele telefoon
In school is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.
De telefoon wordt bij aanvang van de les aan de leerkracht in
bewaring gegeven. Het meenemen van een mobiele telefoon
alsook van andere niet schoolgerelateerde spullen gebeurt op
eigen risico.
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7.5 Vrij in verband met studie van
het team
Het aantal jaarlijkse schooluren is meer dan het aantal lesuren dat
een leerling in acht jaar onderwijs moet volgen. Deze zogenaamde
marge-uren worden door de directie gebruikt om studie voor het
team in te plannen. In de praktijk komt het erop neer dat de
leerlingen een aantal middagen vanaf 12.00 uur vrij zijn en voor
schooljaar 2018-2019 tevens een aantal andere hele dagen. Deze
vrije uren zijn naast de vrije vrijdagen voor de groepen 1 en 2.
Deze dagen staan gepland in de jaarkalender.
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7.6 Bewegingsonderwijs
Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben één keer per week
bewegingsonderwijs. Onze leerkrachten hebben een
gymbevoegdheid, waardoor al onze leerlingen ook volgens de
leerlijn bewegingsonderwijs volgen. 
 
De gymlessen worden op maandag en woensdag gegeven in de
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gymzaal bij de Adamshof. De onderbouwleerlingen hebben gym in
het speellokaal (aula). Jaarlijks wordt er door de vakleerkracht
een sportdag georganiseerd voor alle groepen.
 
Op de gymdagen nemen de kinderen een extra rugzak mee met
daarin een (lange- of korte) gymbroek, een shirt (gympakje),
gymschoenen met lichte zool en eventueel een handdoek. Alles
moet zijn voorzien van de naam van uw kind. In de bovenbouw
mogen leerlingen ook deodorant meenemen, maar alleen rollers
en geen spuitbussen. Bovendien is het verstandig om op deze
dagen lang haar in een staart te laten dragen en ervoor te zorgen
dat uw kind geen sieraden om heeft. Deze kunnen makkelijk
kwijtraken of tot onveilige situaties leiden tijdens de les.
De kleuters gymmen in hun ondergoed op blote voeten of op de
binnen(gym)schoenen.
 
Daarnaast hebben in het kader van bewegingsonderwijs de
groepen 1 t/m 7 gedurende het jaar 20 danslessen van een
vakleerkracht.
 
 
 
 
7.7 Zwemonderwijs
De leerlingen uit groep 3 krijgen ook dit schooljaar vanaf eind
januari elke week een uur zwemles in het Sportfondsenbad
Groenendaal. De kinderen nemen op deze dag een extra rugtas
mee met daarin een handdoek en een zwempak/bikini of een
zwembroek.
 
Zoals altijd is het schoolzwemmen geheel kosteloos. Alleen het
busvervoer van en naar het zwembad is voor rekening van de
ouders. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een brief met
meer informatie, het juiste bedrag en betalingsmogelijkheden.
 
 
7.8 Schoolreis
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De groepen 1 t/m 6 maken jaarlijks een eendaagse schoolreis. Dit
schoolreisje wordt door elke bouw (ondersteund door leden van de
oudervereniging) zelf georganiseerd.
 
De kosten van deze reizen worden betaald uit de ouderbijdrage.
Voor het schoolreisje wordt altijd een educatieve bestemming
gezocht. Het is dan ook onderdeel van ons curriculum. Alle
leerlingen gaan in principe mee op schoolreisje.  Als hierop een
uitzondering gemaakt wordt, wordt de leerling in kwestie
gewoon op school verwacht.
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7.8.1 Schoolkamp
Voor de groepen 7 en 8 wordt aan het begin van het schooljaar
een driedaags schoolkamp georganiseerd. Als locatie kiezen we
meestal een kampeerboerderij of jeugdherberg gelegen in de
buurt van bijvoorbeeld bossen, zwembad of musea.
 
De leerlingen gaan indien mogelijk op de fiets naar hun
bestemming. Het schoolkamp is integraal onderdeel van het
lesprogramma op school. In principe worden hier geen
uitzonderingen op gemaakt. Het schoolkamp wordt begeleid door
meerdere leerkrachten.
De kosten voor het schoolkamp komt voor rekening van de ouders.
U ontvangt hiervoor aan het eind van het schooljaar een schrijven,
met ook de mogelijkheid voor gespreide betaling.
 
 
7.9 Schoolfotograaf
Elk jaar worden er foto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Er
worden dan zowel groepsfoto’s als portretfoto’s gemaakt. Ouders
worden bijtijds geïnformeerd over het bezoek van de
schoolfotograaf. Afname van de foto’s is niet verplicht.
 
 
7.10 Verkeersregels rond school en
plein
Iedere ouder wil dat zijn kind veilig naar school kan. ’s Morgens
vroeg en ‘s middag is het spitsuur rond school. Daardoor wordt de
situatie rond de school voor kinderen en ouders zeer gevaarlijk. Er
wordt bijvoorbeeld op plaatsen geparkeerd waar dat niet mag,
waardoor kinderen het overzicht verliezen.
 
Wij willen u dringend verzoeken rekening te houden met de plaats
van parkeren en uw kind veilig via de stoep naar de school te
begeleiden.
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Voor de school zijn zogenoemde kiss&ride plekken gemaakt. U
neemt afscheid, en uw kind loopt zelf naar school.
 
En natuurlijk geldt ook voor de fietsende ouder net als voor onze
leerlingen.
Op het schoolplein lopen we met de fiets.
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7.11 Afmelden bij ziekte
Bij ziekte neemt u - bij voorkeur - voor aanvang van de school
contact op met de school.
Vanaf 08.00 uur is de school bereikbaar. U geeft de naam van de
zieke door en de leerkracht bij wie uw kind in de groep zit. Vanaf
schooljaar 2018-2019 kunt u ook via een app uw kind afmelden.
 
 
7.12 Naschoolse opvang (BSO)
De naschoolse opvang buiten school (buitenschoolse opvang of
BSO) wordt onder meer verzorgd door "t Hofje, KR (Kinderopvang
Rivierenland) en Villa Kakelbont. In de school is BSO Het
Kasteeltje (De Schatkamer) gevestigd. Voor informatie over de
opvangmogelijkheden verwijzen we naar de websites van deze
organisaties (zie adressenlijst op de website).
 
Indien uw kinderen gebruikmaken van de naschoolse opvang, dan
verzoeken wij u dit te melden aan de leerkracht. Deze zorgt er
voor dat uw kind aan de juiste persoon meegegeven wordt na
schooltijd.
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7.13 Namen en adressen
Voor adressen anders dan het schooladres, wordt verwezen naar
de website
 
7.13.1 Algemeen Bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
 
De directie (het College van Bestuur)wordt gevormd door
Ellen Pieterse
Burg. Schootslaan 5
4005 VG  TIEL
0344-633262
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7.13.2 Algemene schoolgegevens
Montessori Tiel
Dahliastraat 27
4001 EC  Tiel
Tel.: 0344 63 28 15
Fax: 0344 61 42 50
montessori-tiel@opo-r.nl
www.montessori-tiel.nl
 
7.13.3 Namenlijst personeel
Directie

Marijke Pitlo–
directie.montessori-tiel@opo-r.nl

Intern Begeleider
Babette Wentzel–
ib.montessori-tiel@opo-r.nl

Onderwijspersoneel 
Annemarie den Ambtman–
Lianne Verhoef–
Marieke Arends–
Marissa van der Linden–
Kim Boelhouwer–
Bianca Vervat-Arendonk–
Ariena Jager–
Janneke Koot–
Marieke van den Brink–
Jolanda van Tuil–
Hans Schrijner–
Veerle Ton–

Onderwijsassistente
Marian van Winssen–

Docent Lichamelijke Opvoeding
Francoise Kuijpers–

mailto:montessori-tiel@opo-r.nl
http://www.montessori-tiel.nl
mailto:directie.montessori-tiel@opo-r.nl
mailto:ib.montessori-tiel@opo-r.nl
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GVO-docent                
Sandra Wagter- Elgersma–

Administratie
Ariane Koch–

 
7.13.4 Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
tel. (0348) 405 245
fax (0348) 405 244
e- mail info-lgc@vosabb.nl
www.lgc-lkc.nl
 
7.13.5 GGD
J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel
Postadres: Postbus 6062, 4000 HB Tiel
Telefoonnummer: (0344) 69 87 00
Fax: (0344) 69 87 99
e-mail: info@ggd.regiorivierenland.nl
 
7.13.6 Logopedie
Er is geen lopgopedist die op school de behandelingen mag doen.
De verzekering heeft als regel, dat logopedisten vanuit een
onafhankelijke plaats hun praktijk moeten uitoefenen. De
GGD-logopediste verwijst naar de logopedisten in de vrije
vestiging en zal ook adressen verlenen.

mailto:info-lgc@vosabb.nl
http://www.lgc-lkc.nl
mailto:info@ggd.regiorivierenland.nl
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