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4 VOORWOORD

1 Voorwoord
 
 
Deze schoolgids geeft een beeld van het reilen en zeilen op onze
school en van de sfeer die we nastreven. We willen als school meer
zijn dan een plaats waar goed les gegeven wordt. We willen dat
kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, dat ze zich veilig voelen,
maar ook dat ze uitgedaagd worden om hun grenzen steeds weer
een beetje te verleggen.
 
In deze schoolgids beschrijven we onze doelen, hoe we ons
onderwijs organiseren en wat ouders van de school mogen
verwachten. U kunt lezen hoe op de Waayer het onderwijs is
ingericht om uw kind optimaal voor te bereiden op de toekomst.
 
We hopen dat deze gids u als lezer voldoende informatie biedt.
Als u vragen of suggesties hebt, dan horen we die graag van u. 
 
Mede namens het schoolteam, de medezeggenschapsraad en de
ouderraad wens ik u veel leesplezier toe.
 
Arjan Bakhuis
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8 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT

2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

2.1 Een openbare school
De Waayer is een openbare Dalton basisschool en maakt deel uit
van de stichting OPO-R (Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland).
De scholen voor openbaar basisonderwijs zijn toegankelijk voor alle
kinderen. Er wordt uit principe niet gelet op levensovertuiging of
afkomst en als we dat al doen, dan doen we dat om van elkaar te
leren. Over het algemeen geldt dat er op onze scholen qua
culturele, religieuze en maatschappelijke achtergrond van de
leerlingen een mooie mix is. Voor de Waayer Wadenoijen geldt, dat
het een echte dorpsschool is.
 
De verschillen die er tussen mensen zijn (en dus ook tussen
kinderen), worden niet alleen gerespecteerd, ze vormen een bron
van inspiratie voor ons onderwijs. Leerlingen van onze scholen
ontwikkelen mede hierdoor een brede kijk op de wereld.
 
Het openbaar basisonderwijs biedt kinderen aantrekkelijk, goed en
degelijk onderwijs. Daarnaast bieden de scholen qua vorm en
inhoud modern onderwijs. We creëren samen met onze leerlingen
een rijke leef- en leeromgeving. Verschillende onderwijsvormen
worden gecombineerd en er wordt volop gebruikgemaakt van ICT
en multimedia als leermiddel.
 
Een andere belangrijke pijler van het openbaar basisonderwijs is de
aandacht voor maatschappelijke waarden en normen en voor de
kwaliteit van het leef- en leerklimaat. Er wordt daarbij niet alleen
aandacht besteed aan wat niet mag, maar met name juist aan
positief en gewenst gedrag.
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Hoewel er op onze school gewerkt wordt met vaste groepen
(meestal als combinatie), wordt er expliciet rekening gehouden met
de verschillen tussen leerlingen qua aanleg en talenten. Indien
nodig en mogelijk wordt er met kinderen gewerkt aan specifieke
leervragen.
 
Kinderen krijgen de mogelijkheden aangereikt om hun kwaliteiten
en talenten in brede zin te ontplooien. Samenwerking,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie
(borging) zijn onze belangrijkste uitgangspunten.
 

2.1.1 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 te
voorkomen.



10 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT

 
 
 

2.2 Schoolbeschrijving
Al meer dan 140 jaar is er in Wadenoijen openbaar basisonderwijs.
Het huidige hoofdgebouw stamt uit 1973. De naam de Waayer is in
1996 gekozen na een fusie van de toenmalige Kokkenhof met de
Beukelaar in Tiel. Er is destijds een nieuwe school in Passewaay
gebouwd, die nu de hoofdvestiging is. De openbare Daltonschool
de Waayer in Wadenoijen is daar de dependance van.
De meeste leerlingen op onze school zijn afkomstig uit Wadenoijen
zelf, maar er zijn ook leerlingen uit Tiel en de omliggende dorpen
en buurtschappen ingeschreven.
 
Onze school ligt op een gunstige plaats in een rustige omgeving. Er
is veel ruimte rondom de school, waardoor de kinderen naar
hartenlust buiten kunnen spelen. Aan de school zitten enkele
gebouwen vast: een buurthuis, een gymzaal en een peuterspeelzaal.
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Omdat de school inmiddels ruim 40 jaar in dit gebouw zit, wordt er
gewerkt aan plannen om het gebouw te renoveren.
 
In alle groepen staat nieuw meubilair. De nieuwe meubels dragen
bij aan een prettig werk- en zitcomfort.
 
 

2.3 De visie en missie van de school
Onze visie
 
Wij geloven dat elk kind aandacht verdient en door middel van de
juiste begeleiding en ruimte zich optimaal kan ontwikkelen. Dit
kunnen de kinderen bij ons op school bereiken met behulp van
eigen talenten en karakter. Onze visie is gebaseerd op de
Daltonprincipes waarbij samenwerking, zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, effectiviteit/doelmatigheid en reflectie voor
ons centraal staan.

Onze missie

Wij gaan voor het benutten van ieder talent en elke kwaliteit en
bieden de leerling stof aan op zijn of haar niveau. Wij dragen op
een sociale, actieve en uitdagende manier bij aan zelfstandige,
verantwoordelijke en bewuste burgers die deel kunnen uitmaken
van de veranderende maatschappij.
 
Omdat alle kinderen verschillend zijn, houden wij rekening met
deze verschillen. Wij willen het kind in zijn waarde laten, ook als het
anders is of anders presteert. Het kind moet zich veilig en prettig
voelen binnen de school, want alleen dan kan het zijn talenten
ontwikkelen, zich verder ontplooien en gemotiveerd werken.
Onze missie is kinderen met behoud van eigen identiteit en
karakter zo te laten functioneren, dat ze een waardevolle
toekomst tegemoet gaan en optimaal kunnen bijdragen aan een
succesvolle, tolerante maatschappij waarin respect en
samenwerking hoog in het vaandel staan.
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3 Onze kijk op onderwijs
en ondersteuning

 
 
 
 

3.1 Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 trad 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 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
(BEPO).
 
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 schoolondersteuningsprofiel is
in zijn geheel te lezen op de website van de school.
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3.2 Onderwijs op maat
De leerkrachten gaan 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 te 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 meer- en hoogbegaafde
leerlingen.
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3.2.1 BEPO Plusteam
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
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 met betrekking tot 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.
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3.3 Ons onderwijs in kort bestek
Lesaanbod
Op onze school wordt lesgegeven in alle vakgebieden die door het
ministerie zijn bepaald.
 
In de groepen 1 en 2 wordt een grote variëteit aan leermiddelen
aangeboden. Het ontwikkelingsmateriaal en de inhoud van de
verschillende werkhoeken worden regelmatig gewisseld. Daarbij
wordt rekening gehouden met de actuele belangstelling van de
leerlingen en met actuele thema's. De materialen zijn gericht op de
cognitieve, de sociaal-emotionele en de zintuiglijk-motorische
ontwikkeling. Regelmatig worden de leerlingen in de gelegenheid
gesteld keuzes te maken uit het materiaal. In deze groep wordt
gebruik gemaakt van de methode 'Onderbouwd', die de
taalvaardigheid en het ruimtelijk inzicht (voorbereiden op rekenen),
moet vergroten. Deze methode werkt ontwikkelingsgericht.
 
In de groepen 3 t/m 8 wordt veel met methodisch materiaal
gewerkt. We werken met methoden die voldoen aan de eisen die
door het ministerie zijn opgelegd (de kerndoelen). Onze school
werkt veelal met de nieuwste materialen en methodes en maakt
gebruik van programma's die zowel op de computer als op het
digibord gebruikt kunnen worden.
 
Het internet gebruiken we tevens als aanvulling op het
documentatiecentrum. De leerlingen kunnen voor de zaakvakken en
voor hun werkstukken met behulp van computers zelfstandig
informatie vinden op Kennisnet en andere sites, die voldoen aan
onze normen.
 
Becijfering
De beoordeling van de resultaten gebeurt volgens de in het team
afgesproken normen; deze komen grotendeels overeen met de bij
de methoden aangegeven normen. In de leerkrachtenmap is
hiervoor een kwaliteitskaart aanwezig. Voor de Cito-toetsen gelden
de landelijke normen. Op deze wijze krijgen we een objectief beeld
van het niveau van het kind en de school.
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Eigen leerlijn
Kinderen die sneller of minder snel dan hun groepsgenoten werken,
krijgen een eigen leerstofaanbod. U als ouder wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
 
Bij het reken- en taalonderwijs wordt gewerkt met basis-,
herhalings- en verdiepingsleerstof. Dit houdt onder andere in dat
sommige kinderen bezig kunnen zijn met herhalingsleerstof, terwijl
kinderen die dat niet meer nodig hebben, verder gaan met
verdiepingsleerstof. (Handelingsgericht werken).
 
Inspectierapport
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt de scholen regelmatig.
Hier wordt een rapport over opgemaakt, dat voor iedereen
toegankelijk is. Op het internet kunt u van elke school een
waardering vinden. Onze school is in 2013 door de inspectie
bezocht. Ons basisarrangement is verlengd. Dit betekent, dat de
inspectie tevreden is. Een positief resultaat!
 
Het rapport
Dit dient onder andere om de vorderingen van het kind te
rapporteren aan de ouders. Twee keer per jaar wordt dit uitgereikt.
Elke groep heeft een eigen rapport. Onze school biedt ouders de
mogelijkheid om drie keer per jaar de ontwikkelingen en
leerresultaten van hun kind(eren) met de leerkracht(en) te
bespreken. Indien gewenst kunnen gedurende het hele schooljaar
extra afspraken gemaakt worden over de leerresultaten van de
kind(eren). Natuurlijk kunnen er ook afspraken worden gemaakt om
te spreken over andere zaken die de leerlingen of hun
leefomgeving betreffen.
 
Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het vervolgonderwijs
door ze meer verantwoordelijkheid te geven, waardoor
zelfstandig leren en plannen steeds meer eigen wordt
gemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van aangepaste
opdrachten met een thematisch karakter. Op school worden de
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kinderen op het maken van huiswerk voorbereid door dat te
oefenen met huiswerkopdrachten voor de wereldoriënterende
vakken en opdrachten voor werkstukken.
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3.3.1 Burgerschap
 
Bij Burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om
deel uit te maken van een gemeenschap en daaraan een actieve
bijdrage te kunnen en willen leveren. Bij burgerschap gaat het om
actief en betrokken omgaan met diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Leerlingen groeien op in een steeds complexere , pluriforme en
multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om de
leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de
maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de
samenleving.
Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een
wettelijke opdracht. Bij ons op school is Burgerschapsvorming niet
een apart vak. Het is verweven met ons hele onderwijsaanbod. Het
sluit uitstekend aan bij ons Daltononderwijs, waar samenwerking en
rekening houden met verschillen eveneens belangrijke pijlers zijn.
 
Doelen op leerling-niveau:

Overleg, menings- en besluitvorming:
Een standpunt hebben, opkomen voor eigen standpunt, luisteren
naar anderen, verplaatsen in standpunt anderen, debatteren,
argumenteren, bereidheid van standpunt te veranderen,
compromissen sluiten, loyaal aan genomen besluit zijn, rekening
houden met minderheidsstandpunt, kritisch denken, informatie
inwinnen en kritisch analyseren
 
 
Omgaan met conflicten:
Inzicht in en kennis van conflictoplossing, inzicht in eigen stijl van
conflictoplossing, verplaatsen in positie van de ander,
onderhandelen, win-winoplossingen nastreven, afzien van fysiek of
mentaal geweld, kennis van mediatie, mediatievaardigheden,
omgaan met boosheid in een conflict
 
Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap:
Verantwoordelijkheid voor elkaar, verantwoordelijkheid voor klas,
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school en buurt, zorgzaamheid, rechtvaardigheidsgevoel,
participatie, initiatieven nemen, meepraten en meedenken, aan
regels houden, samenwerken, behulpzaamheid.
 
Open staan voor verschillen:
Tolerantie, aanpassen aan andermans regels en gewoonten, respect
voor andere levensopvattingen en stijlen, inleven in de ander – in
andere culturen – in andere levensomstandigheden, constructief
omgaan met vrijheid van meningsuiting of godsdienst, onderscheid
tussen vooroordeel en oordeel, kennis levensbeschouwelijke
stromingen.
 
Democratische geletterdheid:
Democratische instituties (Tweede Kamer, grondwet e.d.),
democratische spelregels, rechten en plichten in een democratie,
democratische principes (verkiezingen, achterban,
vertegenwoordiging), rol van de media in democratie.
 
Kennis en kennisoverdracht
Als school vinden wij kennis en kennisoverdracht belangrijk. Ook bij
burgerschapsvorming.
Dan gaat het om zaken als:
Kennis van geestelijke stromingen als Hindoeïsme, Boeddhisme,
Christendom, Islam
Inrichting van de rechtspraak in Nederland
De werking van democratie (verkiezingen, politiek partijen,
Prinsjesdag)
Discriminatie, Rechten van het kind, rechten van de mens
        
Maar kennis is lang niet het enige wat telt op onze school.
 
Houding/attitude
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen een goede attitude
leren ontwikkelen bijvoorbeeld door:
openstaan voor de diversiteit aan opvattingen, geloven, etniciteit
en culturen in onze samenleving
actief deelnemen aan de samenleving
Basiswaarden leren hanteren zoals gelijkwaardigheid van mensen,



ONZE KIJK OP ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING 21

vrijheid van meningsuiting en afwijzen van discriminatie
Verantwoordelijkheid willen en durven nemen
Ontwikkelen van waarden en normen
Samen werken en samenspelen
 
Reflectie en meningsvorming
Een ander belangrijk uitgangspunt vinden wij dat kinderen leren na
te denken (reflectie) en praten over (meningsvorming) de manier
waarop ze in het leven staan en tegen de dingen aankijken en
omgaan met levensvragen. Dit is één van onze Daltonpijlers.
 
Sociale vaardigheden
We willen onze leerlingen ook praktische vaardigheden bijbrengen
waardoor ze zich sociaal competent gaan voelen en gedragen.
Hierbij denken we aan:
Hoe ga je om met je zelf
Hoe ga je om met anderen
Hoe ga je om met je omgeving
Hoe ga je om met het milieu
Hoe ga je om met internet
 
De school als oefenplaats
In onze school leven we als leerlingen en leerkrachten met elkaar in
een minisamenleving. Op school oefenen onze leerlingen (en ook
de leerkrachten) in het samenleven met elkaar. Dat doen we heel
praktisch, bijvoorbeeld door:
Het samen met de kinderen opstellen van schoolregels en
klassenregels
Het elkaar er op aanspreken wanneer je je niet houdt aan de
afgesproken regels
Oefenen in democratie, o.a. door te participeren in de kinderraad
Leerlingen te leren zelf conflicten op te lossen
 
Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
Denk hierbij aan de inrichting van ons Daltononderwijs, waar
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tot de pijlers behoren. Een
paar punten willen we hier nog noemen:
Kinderen van groep 7 en 8 worden betrokken bij de organisatie van
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de meerdaagse schoolreis en zijn dan verantwoordelijk voor de
organisatie en uitvoering van minimaal één activiteit
Een aantal sportactiviteiten op school worden door leerlingen zelf
georganiseerd.
Kinderen helpen mee met totstandkoming van de schoolkrant
 
Gerichtheid op de buitenwereld
In de loop van het jaar organiseren wij allerlei activiteiten die ten
doel hebben de kinderen te betrekken bij de samenleving. We
noemen hier een aantal om u een beeld te geven
Bezoek aan kerk, moskee, en/of synagoge
Bezoek aan bibliotheek
Bezoek aan instituten zoals gevangenis, brandweer, politiebureau,
gemeentehuis
Gastsprekers op school
Voorlichting op school over drugs, alcohol, vuurwerk, etc.
 
Basiswaarden
Op onze school hanteren wij de volgende basiswaarden van de
democratische rechtsstaat:
Vrijheid van meningsuiting
Gelijkwaardigheid
Begrip voor anderen
Verdraagzaamheid
Autonomie
Afwijzen van onverdraagzaamheid
Afwijzen van discriminatie
 
 
 
 

3.3.2 De vreedzame school
Dit schooljaar starten we met de methode 'De vreedzame school'.
Hiermee willen we als school nog nadrukkelijker werken aan
samenwerking en samen leven.
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3.3.3 Idemdito
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.
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3.4 Daltononderwijs
Wij zijn een daltonschool
We hebben er bewust voor gekozen een daltonschool te worden,
omdat daltononderwijs ertoe leidt dat kinderen met behoud van
eigen identiteit en karakter leren werken op een manier waarbij
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit
en reflectie centraal staan. Daltononderwijs ziet een mens/kind als
een persoon die zelf mag en kan kiezen en die voor de gevolgen
van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Deze vorm van onderwijs gaat uit van vijf belangrijke kernwaarden:
 
1. Verantwoordelijkheid

leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak;–
leerlingen houden zelf hun werk/materiaal/taakbrief bij;–
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leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en waar;–
leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun taak;–
leerlingen worden ondersteund bij deze verantwoordelijkheid–
waar dat nodig is.

 
2. Zelfstandigheid

leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip;–
leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op;–
leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht,–
naslagwerk of ander materiaal raadplegen.

Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de kinderen
voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.
 
 
3. Samenwerken

leerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling;–
leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar;–
leerlingen maken onderling afspraken over het werk;–
leerlingen leren samenwerken; ook als het niet je vriend is, moet–
je kunnen werken met elkaar.

Deze drie kernwaarden worden aangevuld met
'Effectiviteit/doelmatigheid' en 'reflectie'.

4. Effectiviteit/doelmatigheid :
effectieve instructie passend bij het onderwerp en de behoeftes–
van de leerlingen
passende werkvormen bij de lessen–
de doelen helder hebben, zodat gericht gewerkt kan worden–

5. reflectie :
afspraken vastleggen en deze regelmatig terugkoppelen en evt.–
bijstellen
regelmatig (tussentijds) reflecteren, om zodoende te controleren,–
of nog de goede dingen op de goede manier gebeuren
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We werken met dag- en weektaken. Voor de kleuters moet u hierbij
denken aan het zelf mogen kiezen van een volgorde in de te
maken/uit te voeren werkjes. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het
taakbord en de takentoren.
 
Vanaf groep 3 wordt er door de leerlingen gewerkt met een
taakbrief, waar de dag- en weektaken op staan. In de hogere
groepen wordt met weektaken gewerkt. De bedoeling hiervan is
dat de kinderen hun werk leren plannen en uitvoeren. Het werken
aan de taakbrief gebeurt onder supervisie van de leerkracht. De
leerling wordt indien nodig begeleid zodat het kind alle stof
doorloopt en de taakbrief helemaal afwerkt. Ook wordt er in elke
groep gewerkt met een huishoudelijk takenbord of kaart, waarop
een aantal huishoudelijke taken staan, die dagelijks of wekelijks
gedaan moeten worden.
 
In het daltononderwijs wordt gewerkt met uitgestelde aandacht. De
kinderen werken dan zelfstandig of in kleine teams, terwijl de
leerkracht met een ander groepje werkt of een andere bezigheid
heeft. Hierdoor leren de kinderen niet afhankelijk te zijn van de
leerkracht en worden zelfstandigheid, samenwerking en
verantwoordelijkheid gestimuleerd.
 
Het oefenen en verwerken van de leerstof wordt individueel of in
groepjes gedaan. De school heeft meerdere werkplekken waar de
kinderen rustig kunnen werken. Ook helpen kinderen elkaar in
diverse leersituaties (samenwerkend leren).
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
In dit hoofdstuk willen we u informeren over hoe diverse zaken
binnen onze schoolorganisatie geregeld zijn.
 
 

4.1 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 burger
service nummer (BSN nummer) opgenomen. Bij inschrijving bij de
school moeten de ouders een officieel document tonen waarop het
burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van hun kind staat.
Dit nummer wordt als BSN 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.
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4.2 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 en/of een rapportageformulier
ingevuld. Leerlingen die aan het einde van groep 8 de school
verlaten, krijgen dit rapport mee voor het voortgezet onderwijs.
 
Het doel van het leerling dossier is:

het vergroten van de kennis over de leerlingen;–
de rapportage aan ouders, volgende leerkracht, andere school et–
cetera;
de signaalfunctie: het sneller signaleren van problemen en–
daarmee ook het sneller kunnen ingrijpen en begeleiden.

In het dossier staan:
relevante persoonskenmerken voor het functioneren op school;–
vorderingen van de leerlingen op de leer- en vormingsgebieden;–
maatregelen die specifiek ten behoeve van de leerling genomen–
zijn.

Het leerling dossier bevat:
het inschrijf- en intakeformulier;–
persoonsgegevens: een chronologisch overzicht waarop alle–
contacten met ouders, begeleidingsdiensten, logopediste,
schoolarts, BNT, et cetera vermeld zijn;
rapporten en toetsresultaten;–
onderzoeksrapporten, handelings-, begeleidings- en–
groepsplannen, plannen voor individuele hulp, et cetera.
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4.3 Groepen
Gezien de grootte van de school werken wij in combinatiegroepen.
Hierbij streven wij naar een maximaal leerlingenaantal van 30 per
(combinatie-)groep. Helaas is dit door de verschillen in grootte van
de groepen niet altijd mogelijk.  Uw kind krijgt niet altijd les in een
combinatiegroep. Het kan ook voorkomen dat groepen op
bepaalde dagdelen gesplitst worden en dat één groep dan alleen
les krijgt. Hierbij kan de inzet van (lio-)stagiaires worden gebruikt.
(Lio staat voor 'leraar in opleiding'.)
 
Overgang naar de volgende groep
Normaal gesproken gaan de kinderen elk jaar een groep vooruit.
In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Zo komt het
wel eens voor dat een kind een jaar over kan slaan. Middels een
verkort programma kan dat (in een enkel geval) gerealiseerd
worden.
 
Doubleren komt eigenlijk niet voor, maar als het voor de
ontwikkeling van het kind beter is, kan het in een groep geplaatst
worden waar hij/zij beter bij aansluit. Het kind werkt dan in zijn
eigen tempo, met als doel het weer bij een andere groep aan te
laten sluiten. Daarmee voorkomen we, dat kinderen alsmaar alleen
werken. Samen werken in een groep is voor kinderen beter en
bevordert de motivatie en prestaties. Vanzelfsprekend wordt u als
ouder betrokken bij dit proces en vindt er afstemming plaats.
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4.4 Regeling schooltijden
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur - 14.15 uur
Het schoolplein is in principe een kwartier voor aanvang van de
lessen open. De kinderen kunnen direct naar binnen om zich daar
voor te bereiden op hun dagprogramma en even bij te kletsen.
Er is elke ochtend een pauze om buiten te spelen en iets te eten en
te drinken.
Op dinsdag, woensdag en donderdag bestaat het hapje verplicht
uit groente of fruit.
De kleuters pauzeren op een ander moment dan de andere
kinderen en gaan afhankelijk van het weer ook op andere tijden
naar buiten.
Tussen de middag blijven alle kinderen over. De leerkrachten eten
samen met de kinderen. Natuurlijk is er ook tijd om even lekker
buiten te spelen.
 
Een schoolweek telt 25 uur en 25 minuten
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben ongeveer om de week
op vrijdag vrij. Zie de jaarplanner en de kalender op de site.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 maken per jaar minimaal 880
uur en de andere groepen minimaal 960 uur. Totaal over 8
schooljaren is dat minimaal 7520 uur. Hiermee voldoen we aan de
wettelijke eisen.
 
Vrij in verband met studie van team
Regelmatig volgen teamleden cursussen om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vak. Deze cursussen
vinden meestal na schooltijd plaats. In een aantal aantal gevallen is
er een studie(mid-)dag gepland tijdens schooltijd. Informatie over
de data van de studiedagen vindt u op de jaar- en de
maandkalender.
 
Afmelden
Wanneer een kind niet op school kan komen door ziekte of een
andere oorzaak, moet dit voor aanvang van de lessen aan de school
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worden doorgegeven. Zo weten we of de afwezigheid van het kind
bekend is bij de ouders of dat er onderweg naar school iets
gebeurd is.
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4.5 Ziektevervanging
De stichting OPO-R 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 wordt ingeroepen. Ouders worden bijtijds
geïnformeerd en als dat noodzakelijk is, vindt overleg met hen
plaats.
 
Alleen in uitzonderlijke situaties kan het voorkomen, dat een groep
of klas naar huis wordt gestuurd. Ouders worden daar vooraf over
geïnformeerd.
Bij calamiteiten wordt gezocht naar de op dat moment beste
oplossing.
 
 

4.6 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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5 Ouderbetrokkenheid
 
 
Ouderparticipatie is behalve een wettelijke verplichting een
verrijking voor de school. 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.
 
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
midden in de wereld staat; daarbij vinden wij afstemming en
samenwerking met ouders onontbeerlijk. Wij nemen ouders serieus
als gesprekspartner.
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5.1 Medezeggenschap
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 het
adviesrecht van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en
beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Onze MR is een
combinatie van leerkrachten en ouders van de Waayer in Wadenoijen
en de Waayer in Tiel. Veel zaken bespreken we binnen onze eigen
locatie, soms is een bredere blik beter en zoeken we beraad binnen
de hele MR. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij
een MR-vergadering. Voor meer informatie of inbreng kunt u contact
opnemen met de MR-geleding van onze locatie.
 
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 het bestuur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle
scholen en vormt de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke
scholen.
 
De MR-geleding van onze locatie bestaat uit:
Kim Harsta namens de ouders (kim@harsta.net)
Dia Dam namens de teamleden

mailto:kim@harsta.net
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5.2 De ouderraad
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de ouderraad (OR) 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. Gegevens over de OR kunt u vinden op
de website.
 
De OR van de Waayer is een vereniging. Dit betekent dat de OR
binnen de school een apart orgaan is met een eigen bestuur. De
OR beheert de ouderbijdragen en werkt mee aan evenementen die
(sponsor-)geld opleveren.
 
U kunt de OR om informatie vragen over activiteiten die er worden
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georganiseerd. De OR-vergaderingen zijn openbaar. U bent daar
van harte welkom.
 
 

5.3 Ouderbijdragen
Met onderstaande tabel informeren we u over de jaarlijkse
schoolkosten. Het schoolfonds betreft een vrijwillige bijdrage van
ouders. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van
activiteiten en schoolfestiviteiten. Aan het begin van elk schooljaar
wordt u verzocht het bedrag naar de penningmeester van de school
over te maken.
 
Bijdragen

Bijdrage Groep (Richt-)bedrag

Schoolfonds 1 t/m 8 44 euro
Voor nieuwe leerlingen die gedurende
het schooljaar op school komen: 3,67
euro p/m

Schoolreis 2 t/m 6 Per jaar verschillend; rond de 30 euro

Schoolkamp 7/8 85 euro (eventueel in termijnen te
betalen)

Zwemmen 3/4 Per jaar verschillend; rond de 35 euro
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5.4 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
dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden erop aangesproken
als dit anders gaat. 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.
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6 Veiligheid en klachten
 
 
Iedere school van de stichting OPO-Rivierenland 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 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 ook 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
voorkómen en wat er gebeurt als pesten zich mocht voordoen.
Daarbij hoort alertheid op pesten via internet.
 
Komt een leerling of leerkracht in aanraking met pesten,
ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld door een
medeleerling of door iemand die werkt op 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.
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Interne vertrouwenspersoon binnen school
De intern vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor
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. Ook kan zij het
wijkteam inschakelen om met hen te kijken naar eventuele
noodzakelijke vervolgstappen. Onze interne vertrouwenspersoon
isSandra Heideman.
 
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: Mariëlle Hornstra
(psycholoog), Thomas Habricht (jeugdverpleegkundige) en Ellen
van Elst (jeugdarts). Deze externe vertrouwenspersonen zijn
bereikbaar op tel.: 088-1447300 (afdeling Jeugdgezondheidszorg
GGD Gelderland-Zuid) Tiel
 

Aandachtsfunctionaris
Op onze school is tevens een aandachtsfunctionaris.
Een aandachtsfunctionaris is een vertrouwenspersoon die door
iedereen (collega's, kinderen, jongeren, ouders etc) benaderd kan
worden voor advies, steun of gewoon een luisterend oor als je
zorgen hebt over een kind of jongere. Onze aandachtsfunctionaris
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is Dia Dam.
 
Klachtenregeling
OPO-R beschikt over een klachtenregeling en -procedure. Deze is
op school beschikbaar. In de klachtenregeling leest u precies hoe u
een klacht kunt indienen. Er is een klachtencommissie voor alle
scholen van de stichting. Deze onderzoekt de klacht en adviseert
het bevoegd gezag hierover. OPO-R is hiervoor aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie (LKC), opgenomen in de
koepelorganisatie Onderwijsgeschillen. Deze is gevestigd in
Gebouw “Woudstede”, Zwarte Woud 2 te Utrecht.
www.onderwijsgeschillen.nl.
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl
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7 Zorgstructuur
 
 
Sinds 1 augustus 2014 is elk schoolbestuur er 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’). We noemen dit
het school ondersteuningsprofiel van de school. Ook leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op school een plekje
vinden. De school heeft een intern begeleider die de (extra)
ondersteuning coördineert.
 
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
met als doel passende ondersteuning voor elk kind. In het
onderwijsondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is
beschreven hoe dit wordt aangepakt. Iedere school heeft een
vastgelegde systematische aanpak voor leerlingen die extra
ondersteuning en begeleiding nodig hebben. In de klas volgt de
leerkracht de ontwikkeling van de kinderen systematisch a.d.h.v.
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). Soms wordt die ondersteuning in
samenwerking met anderen geboden.
Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).
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7.1 Intern begeleider
Op onze school hebben leerkrachten gemiddeld één dag in de
week ondersteuning van een intern begeleider (IB). De IB is
verantwoordelijk voor het:

coördineren en afstemmen van de leerlingenzorg;–
adviseren en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen van–
handelings-, begeleidings-en groepsplannen;
ondersteunen van kinderen bij individuele leerproblemen.–

 
Andere belangrijke taken van de IB zijn:

de zorgdossiers op orde houden i.s.m. de leerkrachten;–
afnemen van bijzondere toetsen;–
het samen met de groepsleerkracht(en) interpreteren van–
toetsuitslagen en organiseren van hulp voor leerlingen met
afwijkende leervragen;
onderhouden van contact met ouders;–
bijhouden van het leerlingvolgsysteem;–
evalueren en analyseren van de opbrengsten van handelings-,–
begeleidings- en groepsplannen met de leerkrachten;
mede voorbereiden van de leerlingbespreking;–
bijhouden van de orthotheek (bibliotheek met ondersteunend–
materiaal);
contact onderhouden met het speciaal onderwijs en de–
zorginstanties.
het bespreken van de de zorg aan leerlingen met de–
plusconsulent en de themaspecialisten van Bepo.
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7.2 Jeugdgezondheidszorg
JGZ voor de basisschool
__________________________________________________
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid de
ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de
schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
 
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn.
De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht.
De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het
mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit
onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht
over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
 
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente kijkt of het kind
goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het
onderzoek niet uit te kleden.
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. Ouders
krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen
en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de
basisschool'. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om
de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op
eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan
zelf een afspraak voor maken via het planbureau: 088-1447300 (ma.
t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte
en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de
beurt is.

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind
extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders 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 de ouder vragen heeft, twijfelt of het
kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via (088-1447300 (maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind
automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen
Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode
Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een
uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt samen
met het wijkteam, dat deel uit maakt van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor
vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie
en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl.
Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via
info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
 
Informatie
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer
informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact
op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 09.00-16.00 uur: 088-1447300 of via
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
 

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.cjgrivierenland.nl
mailto:info@cjgrivierenland.nl
mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl


ZORGSTRUCTUUR 51

Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie
over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over
opvoeden en opgroeien.
Per 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen
gefuseerd tot GGD Gelderland Zuid. De locaties blijven bestaan
zoals u gewend was.
GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG  TIEL
088-1447300
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC  NIJMEGEN
 
Het wijkteam is in het leven geroepen om als overkoepelende
instantie alle zaken die betrekking hebben op de jeugdzorg te
coördineren.

http://www.ggdgelderlandzuid.nl
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8 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

8.1 Verantwoording
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. We gaan twee keer per jaar een
gesprek voeren met een afvaardiging van de ouders (een
klankbordgroep). 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 afgelopen drie jaar lagen de Cito-resultaten van onze school
boven het landelijk gemiddelde:

2013: 537,9 (landelijk: 534,7)–
2014: 536,3 (landelijk: 534,4)–
2015: 534,9 (landelijk: 534,8).–
2016:–

De eind Citotoets is dit jaar voor de tweede keer in
april afgenomen en is daarmee niet meer medebepalend voor de
keuze van het voortgezet onderwijs.
In 2013 werd voor het eerst met twee niveaus gewerkt; de
basistoets en de niveautoets. De verwachte vorm van
vervolgonderwijs is medebepalend voor de keuze van de toets die
gemaakt wordt.
 
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
genoteerd en tezamen geven zij zicht op de ontwikkeling van uw

http://www.onderwijsinspectie.nl
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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 7 wordt de Entreetoets van Cito
afgenomen en aan het einde van groep 8 de Eindtoets
Basisonderwijs van Cito. Tot nu toe werd deze toets in februari
afgenomen. Met ingang van 2014-2015 wordt de toets in april
afgenomen.
 
De toetsgegevens bieden naast informatie over de ontwikkeling
van iedere individuele leerling ook informatie over de prestaties van
de school als geheel. Omstreeks juni krijgen de leerlingen in groep
7 een indicatie vervolgonderwijs. Deze indicatie is gebaseerd op de
schoolresultaten, vorderingen in voorgaande jaren en andere
relevante gegevens (zoals werkhouding en zelfredzaamheid) in
voorgaande jaren en de resultaten van de Entreetoets van Cito.
 
Ongeveer drie werken na het maken van de eindtoets ontvangen
de ouders de uitslag.
 
In februari/maart worden in overleg met de ouders de benodigde
formulieren voor aanmelding bij het vervolgonderwijs  ingevuld en
opgestuurd naar de beoogde school voor voortgezet onderwijs.
 

8.1.1 Tevredenheidsonderzoek
 
De school vindt het belangrijk goede contacten met de ouders te
onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke beoordelaar van de
onderwijskwaliteit. Eens per twee jaar vragen we de ouders middels
een enquête hun mening  over de kwaliteit van de school. Dit doen
we samen met de andere scholen van OPO-R. De uitslag van de
enquête geeft de school weer handvatten om de kwaliteit van ons
onderwijs-aanbod te verbeteren.
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8.2 Waar gaan de kinderen na de
basisschool heen
Zowel de Cito-toetsen als het advies van onze school dragen ertoe
bij dat leerlingen uit groep 8 allemaal een passende plek vinden in
het voortgezet onderwijs. Wij zijn als school trots op de resultaten
van al onze leerlingen. De scores van de eind Cito kunnen als een
soort bevestiging voor de keuze worden gezien, hoewel elke toets
een momentopname is.
 
Dit schooljaar (2015-2016) gaat/gaan:

1 leerling naar BBL met LWOO;–
3 leerlingen naar KBL;–
3 leerlingen naar TL;–
1 leerling naar TL-HAVO;–
1 leerlingen naar de HAVO;–
1 leerling naar het HAVO/VWO;–
7 leerlingen naar het VWO.–

 
Wij wensen hen daar heel veel succes.
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8.3 De kwaliteit van het
schoolklimaat
Een veilige plek voor iedereen
Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school. Veilig
betekent dat je geen gevaar loopt (lichamelijk welzijn), maar ook
dat je je geborgen voelt (geestelijk welzijn). Je moet jezelf mogen
en kunnen zijn (respect voor elkaar).
 
Hoe gaan we om met veiligheid op school?

Tijdens de pauzes is er toezicht op het omheinde schoolplein.–
Bij slecht weer mogen de kinderen naar binnen.–
Indien de kinderen tijdens de lessen de school (moeten) verlaten–
in verband met bijvoorbeeld een doktersbezoek, dan is dat altijd
in overleg met de leerkracht.
Uw kind kan en mag niet zomaar de school verlaten en–
meegenomen worden.
Onze school vindt het erg belangrijk dat iedereen in goede–
verstandhouding met elkaar omgaat. Respect voor elkaar hebben
en het bespreekbaar maken van zaken die dat beletten, staan bij
ons hoog in het vaandel.
Net als alle basisscholen hanteren wij een–
gedrags-/omgangssprotocol. Zaken die hierin staan, worden
regelmatig in de klas besproken. Tevens hanteren we een
pestprotocol, waar gelukkig niet vaak gebruik van gemaakt hoeft
te worden. Beide protocollen zijn in elke klas aanwezig.
Voor het gebruik van internet, e-mail en pc’s in het algemeen zijn–
regels opgesteld. Hierin staan afspraken over het juiste gebruik
van genoemde zaken. Deze regels worden in de klassen
besproken en zitten in de klassenmap.
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9 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

9.1 Schoolgegevens
obs de Waayer
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen
Telefoonnummer: 0344 66 15 27 
Fax: 0344 66 13 21
E-mail: waayer-w@opo-r.nl
Website: www.waayer-wadenoijen.nl
Banknummer: NL66 INGB 0002723659 t.a.v. Openbare basisschool
de Waayer.
 

9.1.1 Bestuur
Stichting OPO-R heeft het bestuursbureau in Tiel.
Secretariaat
Wethouder Schootslaan 5
4005 VG Tiel
Telefoonnummer: 0344 63 32 62
Fax: 0344 63 34 84
E-mail: bestuur@opo-r.nl
 

Bestuurder
Floris Dekker
 

Algemeen directeur/controller:
Danny Bonn

mailto:waayer-w@opo-r.nl
http://www.waayer-wadenoijen.nl
mailto:bestuur@opo-r.nl
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9.2 Ondersteunende instanties
Op school bestaat de gelegenheid om gebruik te maken van de
diensten van:
 
BNT consult
Oenselsestraat 27
5301 EN Zaltbommel
Telefoonnummer: 0418 51 44 43
 
GGD Rivierenland
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6062
4000 HB Tiel
Telefoonnummer secretariaat: 088-1447300
Jeugdarts en externe vertrouwenspersoon:
Mariëlle Hornstra (psycholoog), Gerlinde Bax
(jeugdverpleegkundige) en Veerle Depickere (jeugdarts), Nanja van
Os (assistente).
Logopediste: mevr. Ineke Wetterauw
 
Onderwijsinspectie
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoonnummer: 088 669 60 60
Fax: 030 662 20 91
Website: www.onderwijsinspectie.nl
 
Leerplichtambtenaren
Te bereiken op het stadhuis te Tiel
Telefoonnummer: 0344 63 71 11
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Kinderopvang 't Hofje voor BSO
Stationsstraat 21
4001CD Tiel
Tel. 0344-695564
info@kdvhofje.nl
Website: www.kdvhofje.nl
 
SKLM (tussenschoolse en naschoolse opvang)
Burg, Hoftijzerplein 6
4031 KV Ingen
Telefoonnummer: 06-19384931
 
Het Wijkteam
Tel.: 06-13664076
tiel2@bzjong.nl
 
Wilt u gebruik maken van aanvullende instanties, dan is dat
uiteraard mogelijk. Neem even contact op met de school voor
afspraken en contactgegevens.

mailto:info@kdvhofje.nl
http://www.kdvhofje.nl
mailto:tiel2@bzjong.nl
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9.2.1 Wijkteams Jeugd
Om de jeugdzorg eenvoudiger en overzichtelijker te maken zijn in
Tiel 4 wijkteams Jeugd gestart. Inwoners met vragen over
bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, gedragsproblemen, financiën,
huisvesting en onderwijs kunnen hier terecht.
De wijkteams Jeugd richten zich op gezinnen met kinderen tot 23
jaar. De jeugd- en gezinswerkers van de wijkteams hebben veel
kennis in huis, zodat doorverwijzen alleen nodig is voor
specialistische hulp. De wijkteams werken samen met onder meer
huisartsen, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg,
jongerenwerkers, Veiliger wijkteams en het Veiligheidshuis,
vrijwilligersverenigingen, scholen en kinderopvang.
Ouders houden zelf de regie over de hulp. De zorg wordt dichtbij
georganiseerd: thuis, in de buurt en op scholen, samen met het
gezin en het netwerk van het gezin. Bij meerdere vragen krijgen
gezinnen één vertrouwde begeleider.
De wijkteams Jeugd zijn op alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot
17.00 uur.
Onze school valt onder het Wijkteam Jeugd Tiel Passewaay en
kernen.
De contactpersoon voor de school is Marjolein va Boxtel
Tel.:        06-13664076
e-mail:    tiel2@bzjong.nl
website:  www.cjgtiel.nl en www.buurtzorgjong.nl

mailto:tiel2@bzjong.nl
http://www.cjgtiel.nl
http://www.buurtzorgjong.nl
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9.3 Het schoolteam
Locatiedirecteur: Arjan Bakhuis
Telefoonnummer: 0344 66 15 27 (school)
E-mail: a.bakhuis@opo-r.nl
 
Adjunct directeur: Marjolein van Heumen
E-mail: m.heumen@opo-r.nl
 
Leerkrachten   
Dia Dam
Emine Gökdemir
Sandra Heideman 
Ellen Koevoet
Monique Kun
Janneke Rouwet
Yolande Tijssen
Simone Winkeler
Sandra Wagter (externe leerkracht voor godsdienstonderwijs)
 

mailto:a.bakhuis@opo-r.nl
mailto:m.heumen@opo-r.nl
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9.4 Groepsindeling
De groepsindeling is als volgt:
 
Tot de herfstvakantie
 
Groep 1/2
Monique op maandag en dinsdag: Yolande op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Groep 3/4
Sandra op maandag en dinsdag; Monique op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Groep 5/6
Janneke op maandag en dinsdag; Dia op woensdag, donderdag en
vrijdag.
Groep 7/8
Ellen maandag, dinsdag en woensdag en donderdag; Simone op
vrijdag.
Ondersteuning: Ellen op vrijdagochtend
 
Na de herfstvakantie
 
Groep 1/2
Monique op maandag en dinsdag en een aantal  woensdagen;
Yolande op de andere woensdagen, donderdag en vrijdag.
Groep 3/4
Sandra op maandag en dinsdag; Emine op woensdag, donderdag
en vrijdag.
Groep 5/6
Janneke op maandag en dinsdag; Dia op woensdag, donderdag en
vrijdag.
Groep 7/8
Ellen maandag, dinsdag en woensdag en donderdag; Simone op
vrijdag.
Ondersteuning: Monique op donderdagochtend
 
Onze IB-er is: Simone Winkeler (op dinsdag)
Godsdienstlessen: Sandra Wagter (op dinsdagmiddag)
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De school biedt regelmatig stagiaires de mogelijkheid om zich te
bekwamen in hun toekomstige vak. Dit is goed voor het onderwijs
in het algemeen, maar voor de kinderen op school heeft het als
bijkomend voordeel dat er regelmatig (nog) meer aandacht kan
worden gegeven aan individuele leerlingen of groepjes. Een
Lio-stagiaire (Leerkracht In Opleiding) is bevoegd en voldoende
opgeleid om zelfstandig een groep les geven. Voor hen is het de
afronding van de studie.
 
Indien een Lio-stagiaire bij uw kind in de klas stage loopt, bent u
daar als ouder altijd van op de hoogte. 
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9.5 Informatievoorziening
Gedurende de schooltijd van uw kind(eren) verschijnen er diverse
documenten met informatie over de school. Deze informatie kunt u
inzien en desgewenst ontvangen.
 

Schoolplan: hierin staan beleidsvoornemens; dit plan wordt eens–
in de vier jaar opgesteld en jaarlijks bijgewerkt middels het
jaarplan. Het huidige schoolplan geldt voor 2016 t/m 2019
Jaarverslag: dit wordt jaarlijks opgesteld en hierin staat–
beschreven wat er het afgelopen schooljaar op het gebied van
beleid en activiteiten is gedaan.
Schoolgids: bevat actuele informatie over het schooljaar. –
Waayernieuws: hierin vindt u actuele en praktische informatie–
over het reilen en zeilen van de school; u ontvangt het
Waayernieuws om de week op donderdag per e-mail. De
informatie staat ook op de site.
Maandbulletin: dit bevat de planning voor een maand in de vorm–
van een kalenderblad en is een onderdeel van het Waayernieuws.
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9.6 Gymnastiek en zwemmen
Gelukkig heeft onze school de luxe een gymzaal naast de school te
hebben. Hier krijgen alle groepen twee keer per week gymles. In
deze gymzaal zijn gymschoenen verplicht.
 
Het lesrooster is als volgt:

Groep 1/2: dagelijks (bij goed weer buiten spelen, bij slecht weer–
op dinsdagochtend, donderdag en/of vrijdagochtend in de
gymzaal). Wilt u zorgen voor gymschoentjes met klittenband of
elastiek (geen veters)?
Groep 5/6: op maandagmiddag en vrijdagmiddag–
Groep 7/8: op maandagmiddag en vrijdagmiddag.–
Groep 3/4: op dinsdagochtend en vrijdagochtend. Deze–
groep gymt de eerste helft van het schooljaar niet op
dinsdagochtend, aangezien de kinderen dan gaan zwemmen.

 
Zwemmen
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan de eerste twintig
schoolweken van het schooljaar 2016-2017 op dinsdag van 11.00
tot 12.00 uur zwemmen. Er wordt een half jaar lang wekelijks
gezwommen. Het vervoer per bus is geregeld. Over de kosten van
het vervoer wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
De zwemlessen zijn een verplicht onderdeel van de
schoolactiviteiten. Alleen op medische gronden kan hiervan worden
afgeweken.
De gemeente Tiel overweegt de subsidie voor het schoolzwemmen
af te schaffen. Of het schoolzwemmen in 2017 gecontinueerd gaat
worden, is dan ook nog niet bekend.
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9.7 Jaarlijkse activiteiten
Reeds bekende activiteiten voor het schooljaar 2016-2017 zijn:

Schoolreis–
schoolkamp–
schoolvoetbaltoernooi–
korfbaltoernooi–
Sinterklaasfeest–
Kerstfeest–
Open dag / Daltondag–
Lentefeest, een sponsorloop of een andere activiteit–
Paasfeest–
Zomereindfeest–
'Juffendag' met daaraan gekoppeld een goed doel–
Afscheid groep 8 met musical door de hoogste groepen–
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Planning

Groep 1 Bespreking resultaten
Rapporten
Cito-toets rekenen
Cito-toets taal

November, februari en juni
Februari en juni
Januari en juni
Februari en juni
Oktober en april/mei
Seizoengebonden projecten

Groep 2 Bespreking resultaten
Rapporten
Schoolreis
Kleutertoets
Cito-toets rekenen
Cito-toets taal
Beginnende geletterdheid
Project

November, februari en juni
Februari en juni
September
Maart
Januari en juni
Februari en juni
Oktober en april/mei
Seizoengebonden projecten.
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Groep 3 Schoolreis
Bespreking resultaten
Rapporten
DMT en AVI-toetsen lezen

VLL (Veilig leren lezen)

VLL

Cito technisch lezen
Cito-toets spelling
Cito-toets rekenen/wiskunde
Cito-toets begrijpend lezen
Zwemmen

September
November, februari en juni

Februari en juni
2 x per jaar
ZON-toets evt. afnemen in
september
Na de kernen 3, 6, 8 en 11

Januari en juni
Februari en juni
Februari en juni
Juni
Dinsdag (1e halfjaar)

Groep 4 Schoolreis
Bespreking resultaten
Rapporten
DMT en AVI-toetsen lezen
Cito technisch lezen
Cito-toets
spellingvaardigheid
Cito-toets rekenen/wiskunde
Cito-toets begrijpend lezen
Cito-toets woordenschat
Zwemmen

September
November, februari en juni

Februari en juni
3 x per jaar
Januari en juni
Februari en juni
Januari en juni
Februari en juni
Januari en juni
Dinsdag

Groep 5 Schoolreis
Bespreking resultaten
Rapporten
DMT en AVI-toetsen lezen
Cito-toets begrijpend lezen
Cito-toets technisch lezen
Cito-toets rekenen/wiskunde
Cito-toets
spellingvaardigheid
Cito-toets woordenschat

September
November, februari en juni

Februari en juni
3 x per jaar
Januari
November en april
Februari en juni
Februari en juni
Januari en juni



PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS 71

Groep 6 Schoolreis
Bespreking resultaten
Rapporten
DMT en AVI-toetsen lezen
Cito-toets begrijpend lezen
Cito-toets technisch lezen
Cito-toets rekenen/wiskunde
Cito-toets
spellingvaardigheid
Cito-toets woordenschat

September
November, februari en juni

Februari en juni
3 x per jaar
Januari
November en april
Februari en juni
Februari en juni
Januari en juni

Groep
7/8

Bespreking resultaten

Rapporten
VO gesprekken groep 8
DMT en AVI-toetsen lezen
Cito-toets begrijpend lezen
7/8
Cito-toets rekenen/
wiskunde 7/8
Cito-toets spelling-
vaardigheid 7/8
Cito-eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
Schoolkamp
Afscheidsavond groep 8

November, februari (alleen
groep 7) en juni
Februari en juni
Februari/maart
Indien nodig: 2x per jaar
Januari

Januari

januari

april
Mei of juni
Juni of juli
Laatste schoolweek

 
 
Daarnaast zijn er nog diverse activiteiten zoals feesten, toernooien
en de musicals van groep 7/8. Van veel schoolactiviteiten worden
foto's gemaakt. Deze kunt u downloaden vanaf onze site. De
musical(s) wordt/worden op dvd gezet. Deze kunt u van de
master-dvd (laten) kopiëren.
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9.8 Schoolreis/schoolkamp
Schoolreis
Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen van de groepen
2 t/m 6 op schoolreis.
Wij hebben voor deze periode gekozen, omdat het dan niet zo druk
is en wij daardoor beter op de kinderen kunnen letten. Voor de
groepsvorming kan het van grote betekenis zijn.
Over de datum en de kosten wordt u zo vroeg mogelijk
geïnformeerd.
Wij kiezen bij voorkeur een bestemming waar de kinderen veilig en
vrij kunnen spelen. De kinderen van groep 1 gaan niet mee, omdat
wij ze daarvoor nog te "jong" vinden.
 
Schoolkamp
In een van de laatste weken van het schooljaar gaan de kinderen
van groep 7/8 vier dagen op schoolkamp in Loon op Zand. Dit
schooljaar is het schoolkamp van 6 t/m 9 juni 2017.
 
Het schoolkamp is integraal onderdeel van het lesprogramma op
school. Dit betekent dat alle kinderen meegaan. Normaal
gesproken worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.
 
 
Als een leerling in een uitzonderlijk geval niet mee kan op
schoolkamp / schoolreisje, wordt de leerling in kwestie gewoon op
school verwacht. Voor hem/haar wordt die dag/dagen werk
geregeld op school.
 
 

9.9 Pauzes
In de pauzes (om ongeveer 10.00 uur voor de kleuters en om 10.15
uur voor de andere groepen) kunnen de kinderen een hapje eten
en iets drinken. We willen het snoepen zoveel mogelijk beperken.
Wilt u uw kind(eren) daarom fruit of groente meegeven? Dinsdag,
woensdag en donderdag zijn onze verplichte fruitdagen, maar op
de andere dagen van de week zijn groente en fruit ook de meest
welkome snack.
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9.10 Overblijven
Alle kinderen blijven tussen de middag over op school. Hier zijn
geen kosten aan verbonden.
Natuurlijk mogen de kinderen lekker eten, maar het is niet de
bedoeling dat de kinderen snoep eten in plaats van brood.Een
gezonde maaltijd is bevordert het leren.
 
 

9.10.1 Voor- en naschoolse opvang
Over naschoolse opvang heeft onze school afspraken gemaakt met
't Hofje in Tiel, inclusief afspraken over vervoer met een busje/taxi
van school naar de opvanglocatie. Voor meer informatie over deze
opvangmogelijkheid verwijzen we u direct naar de opvang door:
 
BSO 't Hofje
E-mail: info@kdvhofje.nl
Telefoon: 0344-695564 (bereikbaar op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend)
 
Op dit moment maken er geen kinderen gebruik van voorschoolse
opvang (opvang in de ochtend, vóór schooltijd). Indien u wensen
voor voorschoolse opvang heeft, neem dan even contact op met de
directeur van de school.
 
 

9.11 Hoofdluis
Hoofdluis komt in ons land regelmatig voor. Om dit probleem
onder controle te houden, is gekozen voor een regelmatige
controle van alle kinderen van onze school. Deze controle wordt
uitgevoerd door ouders die bekwaam zijn in het opsporen en
behandelen van luizen.
 
Wanneer hoofdluis bij uw kind wordt geconstateerd, wordt u
hiervan door de leerkracht of de directie in kennis gesteld. U dient
dan direct een behandeling toe te passen. Er vindt na enige tijd

mailto:info@kdvhofje.nl
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nacontrole plaats. Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind constateren,
dan stellen wij het op prijs dat u de leerkracht(en) van uw kind
waarschuwt, zodat een ingelaste controle van alle kinderen kan
plaatsvinden.
 
Luizen zitten graag op schone hoofden. U hoeft zich dus nergens
voor te schamen als uw kind luizen heeft. Luizenproblemen kunnen
hardnekkig zijn. Vraag bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind om
de naam van de luizen-hulpouders, en spreek hen gerust aan voor
advies of ondersteuning. Zij helpen u aan de juiste (schriftelijke)
informatie om het probeem snel en doeltreffend te verhelpen.
 
Meer informatie kunt u krijgen bij de GGD Rivierenland via
telefoonnummer 088-1447300.
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9.12 Gevonden voorwerpen
Deze worden verzameld op school. Indien u iets kwijt bent, kunt u
bij het team hiernaar vragen.
 
 

9.13 Ouders mee op excursie
Zo nu en dan wordt er een beroep gedaan op ouders om met de
auto mee te rijden in het kader van een excursie. In verband met de
veiligheid is hierover overleg geweest met de rijksinspecteur voor
het basisonderwijs, de regiopolitie en Veilig Verkeer Nederland. Als
we ons houden aan de wettelijke regels, is het meerijden met
ouders toegestaan.
Toch willen we u nog even wijzen op de volgende regels:

Alle personen in de auto maken gebruik van een autogordel.–
Per zitplaats in de auto mag één persoon plaatsnemen. –
Indien er zitverhogers in de auto aanwezig zijn, dienen kinderen–
kleiner dan 1.35 meter hier gebruik van te maken.

 
 

9.14 Schoolfotograaf
In overleg met het team wordt eens per jaar een schoolfotograaf
uitgenodigd om portretfoto's en groepsfoto's te maken. U wordt
hier via de nieuwsbrieven over geïnformeerd.
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9.15 Trakteren op school
Als uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. We laten de keus
vrij, maar vragen u om kritisch te letten op het suikergehalte en de
kleur- en smaakstoffen. Gezonde traktaties of een klein
aardigheidje zijn altijd erg welkom.
 
Als uw kind jarig is, krijgt het van de leerkracht een felicitatiekaart
waarmee het langs de andere leerkrachten mag. Bij de kleuters
mag u als ouder/verzorger de feestelijkheden aan het begin van de
dag even, in overleg met de leerkracht, bijwonen.
 
Eens per jaar wordt er een 'juffendag' georganiseerd. Dan worden
de verjaardagen van de leerkrachten gevierd. Ouders die graag een
cadeautje willen schenken, adviseren we een kleine bijdrage in een
envelopje aan te bieden voor het goede doel. Dit goede doel
wordt elk schooljaar in samenspraak met de kinderen gekozen.
 
Leerlingen die om geloofsredenen (bijvoorbeeld de kinderen van
ouders die Jehova's getuige zijn) hun verjaardag niet vieren, mogen
één keer per jaar gewoon een keertje trakteren.
 
 

9.16 Koptelefoon
Kinderen krijgen tijdens hun schoolloopbaan eenmaal een
koptelefoon van school. Ze krijgen deze koptelefoon onder
andere om hygiënische overwegingen. Vanaf groep 3 worden
koptelefoons dagelijks gebruikt.
Als de koptelefoon kapot gaat of kwijt raakt, dienen de ouders een
nieuwe te kopen. Een nieuwe koptelefoon is via school aan te
schaffen. U krijgt een bericht via uw kind of een briefje, als er een
nieuwe koptelefoon moet worden aangeschaft.
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9.17 Vulpen
Kinderen krijgen tijdens hun schoolloopbaan eenmaal een vulpen
(of andere schrijfpen) van school. Ze krijgen deze pen als zij daar
volgens de leerkracht aan toe zijn.
Als de pen kapot gaat of kwijt raakt, dienen de ouders een nieuwe
te kopen. Een nieuwe pen is via school aan te schaffen. U krijgt een
bericht via uw kind of een briefje, als er een nieuwe pen moet
worden aangeschaft. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag er met
een andere pen worden geschreven; uiteraard na overleg tussen
leerkracht en ouders.
 
 

9.18 Zelfredzaamheid van kinderen
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. Indien uw kind (nog) niet zindelijk
is, zullen we van persoon tot persoon kijken wat wel mogelijk is. Als
uw kind om gezondheidsredenen niet zindelijk is, kunnen er in
overleg met de ouders aanvullende afspraken gemaakt worden. Als
uw kind af en toe een ongelukje heeft, vinden we dat heel
begrijpelijk. We verwachten van de ouders dat zij in voorkomende
gevallen hulp bieden.
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10 Jaarplanner
 
 
In November zal er nog een OPO-R studiedag worden gepland op
woensdag.
Via het Waayernieuws en de site (en mogelijk via Klasbord) zult u
z.s.m. de datum vernemen.
 
Jaarplanner 2016 – 2017

maand week datum omschrijving

Augustus 34
35

vr 19
vr 26

Laatste vakantiedag
Groep 1/2 vrij

September 36
36
38

di 06
vr 09
di 20

Schoolreis groep 2-6
Groep 1/2 vrij
Groep 1/8 vrij

Oktober 40
42
43

vr 07
ma 17 - vr 21
vr 28

Groep 1/2 vrij
Herfstvakantie
Groep 1/2 vrij

November 44
45
47
47

do 03
vr 11
wo 23
vr 25

10 min. gesprekken
Groep 1-8 vrij
Groep 1/8 vrij
Groep 1-2 vrij

December 49
49
51
51
51
52-1

ma 05
vr 09
do 22
vr 23
vr 23
26 t/m 06 jan

Sinterklaasfeest
Groep 1/2 vrij
Kerstfeest op school
Groep 1 /2 vrij
Groep 3/8 middag vrij
Kerstvakantie

Januari 01
02
04

ma 02 - vr 06
vr 13
vr 27

Kerstvakantie
Groep 1/8 vrij
Groep 1-2 vrij

Februari 06
07
08
09

vr 10
do 16
vr 24
ma 27 - vr 03

Groep 1/2 vrij
10 min rapport
Groep 1/2 vrij
Voorjaarsvakantie
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Maart 09
10
13

ma 27 - vr 03
ma 06
vr 31

Voorjaarsvakantie
Groep 1/8 vrij
Groep 1/2 vrij

April 15
16
17

vr 14
ma 17
ma 24 - vr 28

Goede vrijdag
2e Paasdag
Vakantie

Mei 18
20
21

ma 01 - vr 05
vr 19
do 25 - vr 26

Meivakantie
Groep 1/2 vrij
Hemelvaart

Juni 22
23
23
24
26
26

vr 02
ma 05
di 06 - vr 09
vr 16
di 27
vr 30

Groep 1/2 vrij
2e Pinksterdag
Schoolkamp gr 7-8
Groep 1/2 vrij
10 min rapport
Groep 1/2 vrij

Juli 27
27
28-33

wo 05
vr 07
ma 10 - vr 18 aug

Afscheid gr 8
('s middags vrij)
Grote vakantie
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11 Nawoord van het
bestuur

 
 
Beste lezer,
Deze schoolgids, over de school van uw kind, is bedoeld om zoveel
mogelijk informatie te geven aan ouders en verzorgers van de
leerlingen. Ook andere bij de school betrokken mensen en
instanties zullen soms op zoek zijn naar informatie over de school
en op die manier in aanraking komen met deze schoolgids. Om die
reden hebben we ook geprobeerd de zaken die voor al onze
OPO-R scholen gelden op dezelfde manier in alle schoolgidsen van
de scholen van OPO-R te verwerken. Het betreft veelal informatie
die wettelijk verplicht in een schoolgids moet zijn opgenomen. De
schoolgids is een belangrijk document, het heeft naar mijn idee de
functie van een “raam” waardoor u in de school kunt kijken. U ziet
dan ongeveer wat er zich in de school afspeelt. Om precies te
weten hoe het binnen verloopt, moet u in gesprek met de mensen
die binnen werken. We nodigen u dan ook graag uit met vragen,
suggesties en ideeën de school binnen te komen.
 
Alle twaalf OPO-R scholen samen vormen de stichting Openbaar
Primair Onderwijs Rivierenland. Het bestuur van de stichting houdt
de scholen in stand en zorgt er voor dat er in Tiel en Culemborg
gekozen kan worden voor goed openbaar onderwijs. Het bestuur
doet dat door er aan bij te dragen dat de missie en de visie op
leren van de stichting binnen de scholen vorm krijgt. Heel kort
samengevat gaat het dan om: “Iedereen is welkom op onze scholen
en krijgt het best bij hem of haar passende onderwijs”. Onze
schooldirecties zullen altijd hun best doen om in deze lijn te werken.
Zij werken daarbij binnen de beleidskaders in onderwijskundige,
personele en financiële zin, die het bestuur vaststelt. Uiteraard
heeft dit stichtingsbeleid zijn effect op wat er in de school gebeurt.
U, als belanghebbende bij de school, ziet dit terug in bijvoorbeeld
het aantal leerlingen in een groep. Ook de keus voor een leerkracht
voor de groep of een combinatie van collega’s kan berusten op het
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beleid van de stichting OPO-R. Vaak zullen vragen die u heeft, ook
die vragen die betrekking hebben op het beleid van de stichting,
door de schooldirecteur beantwoord kunnen worden. Mochten er
vragen over blijven, dan kunt u altijd contact opnemen met het
bestuur van OPO-R via het bestuursbureau in Tiel.
 
Openbare scholen laten in principe alle leerlingen toe. Alleen op
basis van zwaarwegende redenen kunnen leerlingen geweigerd
worden. Een reden kan zijn dat de school de betreffende leerling
niet de optimale zorg en aandacht kan bieden die hij/zij nodig heeft.
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.
 
Het bestuur van OPO-R,
 



 


