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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
 
 

 
 
 

1.1 Een woord vooraf
Dit is de schoolgids van onze Daltonschool, bedoeld om u
te informeren over allerlei zaken die belangrijk zijn voor het
schooljaar 2018-2019, zoals: 

de uitgangspunten van het onderwijs op onze school–
de organisatie van ons onderwijs–
de leerlingenzorg en de resultaten van onze school–
activiteiten voor de leerlingen–
stichting OPO-R, waar Daltonschool Culemborg onderdeel van is.–

 
De schoolgids is te lezen op de website van onze school. Het
kan zijn dat u zich op dit moment oriënteert op scholen, omdat uw
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zoon of dochter binnenkort naar de basisschool gaat. Dan biedt
deze schoolgids u, samen met de website, een duidelijk beeld van
onze
school. Wilt u zich verder verdiepen in het onderwijs
op Daltonschool Culemborg? Dan kunt u het Schoolplan 2016-2019
inzien. Hierin staat het onderwijsbeleid uitvoerig beschreven en
wordt de ontwikkeling gedurende vier jaar aangegeven. Het
Schoolplan wordt jaarlijks geactualiseerd in het Jaarplan . In het
jaarverslag leggen wij verantwoording af over het afgelopen
schooljaar. In deze schoolgids verwijzen we naar een aantal
documenten die op de website van Daltonschool Culemborg terug
te vinden zijn.
In de afgelopen schooljaren hebben we veel aandacht besteed aan
de toekomst van
onze school. Dit heeft geresulteerd in het projectplan "De
nieuwe weg" in 2013 en de Daltonacademie in 2013-2014. Naast
uitstekend onderwijs, waarbij we de lat hoog leggen, richten wij ons
op talentontwikkeling en toekomstgericht onderwijs.
Wij werken met een continurooster en de kinderen gaan dagelijks
van 8.30- 14.00u naar school. Ook volgend schooljaar zal de school
op 3 dagen langer open zijn. De Daltonacademie en de Huiskamer
zijn dan toegankelijk voor onze leerlingen. De door ons verder te
ontwikkelen domeinen sport, kunst en cultuur, en techniek en
natuur zijn vrij uniek in onderwijsland. Wij hopen u met deze
schoolgids op een goede wijze te informeren, zodat we samen met
u voor verantwoord onderwijs kunnen zorgen in een
plezierige en veilige leeromgeving. Mocht u na het lezen van
de schoolgids informatie over bepaalde zaken ontvangen, aarzel
dan niet en bel (0345 51 31 51) of kom langs. Wij beantwoorden uw
vragen graag. Tot slot: als wij in deze gids spreken over ouders,
bedoelen
wij daar vanzelfsprekend ook verzorgers mee. Daar waar hij
staat,kan ook zij gelezen worden.

Mick Enkelaar, Directeur Daltonschool  Culemborg
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

2.1 Gebouw Daltonschool
Culemborg
Het gebouw van Daltonschool Culemborg staat vanaf 1953 aan
een groot schoolplein met een aangrenzend grasveld. In het
schooljaar 2003-2004 is het gebouw deels gerenoveerd en vergroot.
In de zomer van 2010 zijn de toiletten op de
bovenverdieping gerenoveerd. De school beschikt nu over zeven
lokalen en verscheidene ruimtes voor het werken in kleinere
groepen en het geven van individuele hulp aan kinderen. Enkele
lokalen zijn de afgelopen jaren omgebouwd tot Huiskamer, Atelier
en Kooklokaal, waar een aantal activiteiten van de Daltonacademie
uitgevooerd kunnen worden. Om het schoolplein tot een veilige
speelplek te maken, is er in schooljaar 2015-2016 een omheining
geplaatst.  Er is een grote hal met een podium waar onder andere
de weekvieringen plaatsvinden, er is een speellokaal voor de
kleuters. Op de gangen zijn hoeken en werkplekken ingericht
voor kinderen om te kunnen samenwerken. Vanaf schooljaar
2016/2017 is er ruimte vrij gemaakt voor de Stichting Kinderopvang
en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC). Deze ruimte wordt
gebruikt als peuterspeelzaal. Daarnaast is er in een apart gedeelte
van de school een ruimte die voor verschillende activiteiten van
Gemeente Culemborg wordt gebruikt.  
Het schoolgebouw heeft een capaciteitvan rond de 180 leerlingen.
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2.2 Ambitie Daltonschool Culemborg
Iedereen is welkom, ontdek je talent!
 
Onze visie

Wij geloven dat de mogelijkheden van kinderen onbegrensd zijn.
Wij hebben vertrouwen in het eigen kunnen, de drijfveren en
de kracht van elk kind.
Wij geven kinderen de ruimte en de kansen om hun mogelijkheden
ten volle te benutten. Wij weten dat goed luisteren en kijken
kinderen helpt te groeien en te ontwikkelen.
Ons Daltonconcept, gebaseerd op de kernwaarden
samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit
en reflectie,helpt een omgeving te creëren waarbinnen kinderen
zichzelf kunnen ontdekken.
 
Onze missie

Vanuit onze overtuiging dat elk kind zoveel meer kan gaan
we samen op zoek naar de talenten en drijfveren van de kinderen.
Ons vertrekpunt is goed reken- en taalonderwijs. Onderweg leren
de kinderen bewuste keuzes te maken door zelfstandig te werken
en
verantwoordelijkheid te nemen. Bij ons op school ervaren
kinderen dat we samen zo veel meer kunnen. Zo hebben de
kinderen aan het eind van groep 8 voldoende bagage om met
zelfvertrouwen de volgende stap temaken.

Hoe we dat doen
Veilig en welkom: Wij staan er voor dat de kinderen zich veilig–
en welkom voelen op onze school. We zijn dan ook trots op
ons sterk pedagogische beleid en ons actieve anti-pest beleid.
Basis op orde: Goed taal- en rekenonderwijs is voor ons de–
kern van ons onderwijs met extra aandacht voor
woordenschatonderwijs.
Talentontwikkeling: Naast de basis besteden we veel–
aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden waarmee
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leerlingen zich in de veranderende maatschappij goed staande
kunnen houden. Dit doen we door middel van onder andere de
Daltonacademie. Leerlingen kunnen hierin 'levensecht’ en
‘allround’ leren en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De
profielen waarin zij zich binnen de Daltonacademie verder
kunnenontwikkelen zijn sport, kunst/cultuur en natuur/techniek.
Om dit te kunnen breiken hebben we 3 verlengde schooldagen
per week.
Zelfverantwoordelijke leerlingen: Wij helpen–
leerlingen zelfstandig te worden door
duidelijke afspraken te maken in de vorm van bijvoorbeeld het ve
rantwoordelijkheidscontract, de weektaak, persoonlijke
leerdoelen, een plekje in de leerlingenraad of een functie in de
ruilwinkel. Hierdoor stellen we de leerlingen in staat om het
eigenleerproces te plannen.
Enthousiast professioneel team: Als team beschikken we–
over expertise in het begeleiden van leerlingen in zelfstandig
leren.We ontwikkelen nog dagelijks onze professionaliteit en
kennis. Door onze tijd en ons enthousiasme hebben we in de
afgelopen jaren al mooie ontwikkelingen waargemaakt. We
stralen samen met leerlingen uit hoe trots we zijn op de school.
Ouderbetrokkenheid: De ouderbetrokkenheid en–
–tevredenheid is hoog. Ouders zijn meer en meer onze
ambassadeur.
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2.3 Daltononderwijs
Onze school is een Daltonschool. Het Daltononderwijs is in de
20e eeuw ontwikkeld door pedagoge Helen Parkhurst in
het Amerikaanse stadje Dalton. Zij gaf les aan één klas met
kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden en
ontwikkelde zo haar eigen aanpak. Eigen verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en samenwerken staan hierin centraal.
Tegenwoordig kent Nederland 250 Daltonscholen in het
basisonderwijs en zijn de kernwaarden aangevuld met reflectie en
effectiviteit. 
Anders dan bij bijvoorbeeld Jenaplan- of Montessorionderwijs,
krijgt uw kind onderwijs in een groep met alleen leeftijdsgenoten.
Soms moeten groepen worden gecombineerd. Dit is afhankelijk van
het totaal aantal leerlingen. In elk geval wordt er veel
samengewerkt door
kinderen uit verschillende groepen. Op een in verhouding
kleine school als de onze kennen daardoor bijna alle kinderen elkaar.
Een school kan zichzelf niet zomaar een Daltonschool
noemen, maar werkt in een periode van circa vijf jaar naar de
certificatie toe. Hiervoor wordt de school regelmatig bezocht door
de Nederlandse Dalton Vereniging om de kwaliteit van het
onderwijs te toetsen.
Daltonschool Culemborg is sinds 1998 een daltonschool. In 2016
is de licentie weer met vijf jaar verlengd.
Als u meer wilt weten over Daltononderwijs, dan kunt u op de
site kijken van de Nederlandse Dalton Vereniging (www.dalton.nl/).

http://www.dalton.nl
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3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 

3.1 Passend onderwijs
Alle scholen hebben te maken met de Wet passend onderwijs,
die op 1 augustus 2014 in werking is getreden. Centraal in de
uitwerking van die wet staan de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs aan de kinderen (die extra hulp nodig hebben) en de
vorming van regionale netwerken om tot een betere organisatie van
onderwijs en zorg te komen. Met passend onderwijs heeft elk
schoolbestuur de verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een
passend onderwijstraject te bieden. Dit houdt niet in dat elke
school iedere leerling het best passende onderwijs kan bieden. De
besturen in de regio zijn samen verantwoordelijk voor voldoende
aanbod voor alle leerlingen. Binnen OPO-R zijn we op twee sporen
bezig: binnen de scholen maken we zichtbaar – ieder voor zich en
samen – in welke zorg en begeleiding we goed zijn en in het
samenwerkingsverband kijken we – samen met andere besturen –
hoe we het beste kunnen samenwerken om alle zorg binnen het
bereik van ouders en leerlingen te brengen.
 
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.
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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 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. Voor meer info zie:  http://www.swvbepo.nl/
 

http://www.swvbepo.nl
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3.2 Onderwijs op maat
Ook nu al gaan de leerkrachten uit van hoge verwachtingen
passend bij ieder 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
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.
 
 

3.3 Praktijk van alle dag op
Daltonschool Culemborg
Op Daltonschool Culemborg zitten de kinderen, met uitzondering
van de kleuters, zoveel mogelijk in homogene klassen. Vanaf groep
1 t/m 8 leren kinderen te werken met taken. In de onderbouw zijn
dit 5 verplicht taakjes per week. Dit wordt in de loop der jaren
uitgebreid naar een dag- en weektaak. In een taak krijgen de
kinderen een basispakket aangeboden met leerstof, maar
hierbinnen wordt op verschillende manieren gedifferentieerd,
bijvoorbeeld in tijd en aanbod.
 
Ook is er binnen een taak altijd ruimte voor keuzewerk, zodat het
kind zelf dingen kan doen die het interessant vindt. Eigen
verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid),
samenwerken, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie zijn de
uitgangspunten van daltononderwijs. Kinderen maken zich deze
zaken niet vanzelf eigen.
 
Om eigen
verantwoordelijkheid
te leren dragen, werken de kinderen aan taken. In de
kleutergroepen doen ze dat met een à twee (knutsel)werkjes per
week, in de hogere groepen met een weektaak. Wat er gedaan



16 ONZE KIJK OP ONDERWIJS

moet worden, staat voor een groot deel vast, maar het kind plant
zelf vaste instructiemomenten. Zo kan hij in zijn eigen tempo
werken en is er ook ruimte voor extra stof of juist extra begeleiding.
Kort samengevat komt het erop neer dat uw kind leert om voor
zichzelf te werken en niet voor de meester of juf.
 
Samenwerken
doen de kinderen op veel manieren: in groepjes, met een ander
kind of met leerlingen uit een hogere of lagere groep. Ook wordt
er veel in de kring gedaan en in projecten gewerkt. Op die manier
leren ze niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Uw kind
leert ook met verschillen omgaan, want gelukkig is niet iedereen
hetzelfde.
 
De
zelfstandigheid
binnen het daltononderwijs is terug te zien in het taakgericht
werken, maar ook in de werkhoeken waar kinderen alleen of in
kleine groepjes aan de slag kunnen. Buiten de klas zijn er
werkhoeken. In de kleutergroepen zijn bouwhoeken en
poppenhoeken, maar ook een waterspeelplaats. Computers
bevinden zich zowel in de klas als daarbuiten.
 
Met 
effectiviteit
wordt bedoeld dat ons onderwijs gericht is op een effectieve inzet
van tijd en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit
te bereiken is de weektaak. Door een taak op maat is de leerling
doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling.
 
Reflectie
wordt vormgegeven door het kritisch bekijken van
onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding
op een daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn praktijk en
handelen in de klas. Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht
de gelegenheid om te oefenen in organiseren, initiatief nemen en
reflecteren op gedrag en keuzes. Elke week staat er een
reflectievraag op de weektaak die de leerlingen uitdaagt om na te
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denken over het werk of de samenwerking van afgelopen week. In
het leerlingportfolio dat de kern is van ons nieuwe rapport,
reflecteren onze leerlingen op welke doelen zij hebben behaald.
 
Wat doet de leerkracht?
In sommige groepen van Daltonschool Culemborg wordt de
leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent of een extra
leerkracht. Daardoor is er veel extra begeleiding mogelijk voor de
kinderen, zowel klassikaal als individueel.
 
De leerkracht geeft soms klassikaal uitleg, meestal aan het begin
van een nieuwe taak of project. Vaker werkt hij echter met kleine
groepjes van hetzelfde niveau terwijl de andere kinderen
zelfstandig werken, of geeft hij één op één instructie. 
 
Voor dat laatste zijn zelfs speciale symbolen afgesproken: als de
leerkracht in de kleutergroep de rode sjaal om heeft, weet ieder
kind dat hij even niet gestoord mag worden.
 
In een hogere groep gebruiken de kinderen de boog. Als ze een
vraag hebben, zetten ze hun naamkaartje daarin en gaan ze verder
met een andere opdracht. Ze komen later alsnog aan de beurt voor
uitleg. Uitgestelde aandacht noemen we dat. Ook hier worden
kinderen zelfstandiger van.
 
 

3.4 Pedagogisch klimaat
Daltonschool Culemborg vindt een goed pedagogisch klimaat van
groot belang. Respect, veiligheid en duidelijkheid zijn hiervoor de
bouwstenen.We zijn er dan ook trots op dat de leerlingen, ouders
en de inspectie de sociale veiligheid van onze school waarderen
met een hoog cijfer. 
 
Verschillen tussen mensen zijn bij ons niet alleen zichtbaar in
uiterlijkheden, maar ook gedrag en leerprogramma's laten grote
verschillen zien. Wij gaan ervan uit dat iedere mens uniek is en
vragen die blik van alle betrokkenen bij onze school.
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Veiligheid heeft te maken met het hierboven genoemde respect
voor elkaar. In een veilige omgeving met een positieve sfeer komen
alle kinderen goed tot hun recht. Bij conflicten zoeken we met alle
betrokken partijen uit wat er gebeurd is. Op die manier leren wij de
kinderen met conflicten om te gaan en een oplossing te vinden.
Om te zorgen voor een veilig klimaat op school is een nauw contact
met de ouders van groot belang. Dit zal mede bijdragen aan
vroegtijdige signalering en preventie. 
 
Zeker op onze school, waar kinderen veel keuzemogelijkheden
hebben, zijn er duidelijke regels nodig om structuur in de
organisatie te houden. Wij werken daarom met
verantwoordelijkheidscontracten die kinderen de ruimte geven die
bij ze past. Wij vinden het van belang dat alle betrokkenen het hoe
en waarom van de regels kennen. Het volgen van de regels en het
handhaven ervan wordt daardoor eenvoudiger.
 
Onze leerlingen worden actief betrokken bij de ontwikkelingen van
onze school, hiervoor hebben we een leerlingenraad en een
kinderdirecteur en adjunct. 
 
Voor ons Gedragsprotocol verwijzen we naar het document onder
'downloads' op onze website. 
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 

4.1 Aanmelding, in- en uitschrijving
Wanneer u meer wilt weten over onze school, dan kunt u een
afspraak maken met de schoolleiding. Samen met de schoolleider,
een leerling en/of een ouder krijgt u de school uitgebreid te zien.
Als u definitief kiest voor Daltonschool Culemborg, dan kunt u een
inschrijfformulier invullen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij
de directie, de administratie en via de website van de school. In
groep 1 komt de groepsleerkracht op huisbezoek voordat de
leerling voor de eerste keer op school komt. Hij spreekt een
wenrooster met de ouder(s) af; dit rooster betreft vijf dagdelen
voor kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden.
Bij instroom in een hogere groep is het mogelijk om in overleg met
de school van herkomst een dag te gast te zijn op Daltonschool
Culemborg. Een leerling uit de betreffende groep zorgt voor
begeleiding en informatie.
 
Wanneer een kind Daltonschool Culemborg verlaat, schrijven wij
deze leerling uit. Voor groep 8 doen wij dit altijd in de laatste
weken van het schooljaar. Wanneer kinderen tussentijds onze
school verlaten, is er altijd een gesprek met de groepsleerkracht
en/of met de directie om de reden van het vertrek met u te
bespreken. Dit gesprek kan voor ons aanleiding zijn om de kwaliteit
van Daltonschool Culemborg te verbeteren. Wanneer u uw kind bij
een andere school aanmeldt, zal deze school contact opnemen met
ons. Omgekeerd doen wij dit ook: wanneer uw kind van een andere
school komt, nemen wij voor definitieve toelating contact op met
die school. Dit zijn afspraken die alle scholen in Culemborg met
elkaar gemaakt hebben om ervoor te zorgen dat wij zorgvuldig met
overplaatsingen van kinderen omgaan.
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4.2 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 (voorheen 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 kind(eren).
 
 

4.3 Leerlingdossier
Binnen het Daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen
zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied worden
gevolgd. De school volgt de resultaten van de kinderen volgens
een leerlingvolgsysteem. Alle scholen van stichting OPO-R 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. Van leerlingen die aan het
einde van groep 8 de school verlaten, gaat dit rapport rechtstreeks
naar de school voor voortgezet onderwijs.
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4.4 Wie werken er op Daltonschool
Culemborg
Ons team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern
begeleider (IB), een onderwijsassistent en een conciërge. Elke klas
heeft één of twee vaste leerkrachten. De leerlingen hebben het
meeste contact met hun eigen leerkrachten. Zij verzorgen de
meeste lessen en staan voor de kinderen en hun ouders klaar.
 
Daarnaast hebben sommige kinderen in groepjes buiten de klas
ondersteuning van een onderwijsassistent. De IB-er bewaakt de
zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de
speciale leerlingenzorg. Bij ons op school geven we studenten van
de pabo de gelegenheid de praktische opdrachten van hun studie
uit te voeren. Pabo-studenten worden opgeleid tot leerkracht
basisonderwijs. De student loopt een bepaalde periode mee met
een leerkracht. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor wat er
in de klas gebeurt. Vierdejaars studenten kunnen bij ons op school
een LIO-stage (leerkracht in opleiding) doen.
 
Na een inwerkperiode zal de student zelfstandig voor de klas staan.
De student zal hierbij gecoacht worden door de
eindverantwoordelijke leerkracht. Wij bieden ook stageplaatsen aan
mbo-studenten. Doorgaans volgen zij een opleiding voor
onderwijsassistent.
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4.5 Medezeggenschap
Stichting OPO-R 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 (MR) 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 instemmings- en
adviesrecht van de MR zijn vastgelegd en beschreven in de Wet
medezeggenschap op scholen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de personeelgeleding van de MR: Marga de Vries: m.vries@opo-r.nl
of Ellen Koevoet e.koevoet@opo-r.nl
 
 
 

4.6 De oudervereniging
Waar de MR zich voornamelijk buigt over beleidsmatige en
bestuurlijke zaken, is de oudervereniging (OV) betrokken bij
uitvoerende zaken. Zodra hun kind op school zit, worden ouders
automatisch lid van deze vereniging. De ouders in de OV maken,
samen met leerkrachten, deel uit van alle werkgroepen en/of
commissies die zich bezighouden met het organiseren van
festiviteiten en buitenschoolse activiteiten.
 
Als vereniging is de OV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
heeft eigen statuten en is financieel onafhankelijk van de school.
Financiële stromen zijn daarmee gescheiden in
verantwoordelijkheid.
 
 

mailto:m.vries@opo-r.nl
mailto:e.koevoet@opo-r.nl
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4.7 Ouderbetrokkenheid
Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat ouders inspraak
hebben in het schoolbeleid en op school (ondersteunende)
activiteiten kunnen ondernemen. Buiten dat dit een wettelijke
verplichting is, vinden we het ook uitermate van belang dat ouders
participeren in de school. Partnerschap tussen ouders en school
vraagt vanzelfsprekend om bereidheid en verantwoordelijkheid van
ouders. Wij willen het partnerschap tussen school en ouders
versterken daarom vragen wij elke ouder een actieve bijdrage te
leveren. 
 
Ouders spelen op onze Daltonschool Culemborg een belangrijke
rol. Wij willen de ouders graag de school in halen en laten
deelnemen aan wat er op school gebeurt. In alle klassen zijn de
ouders ’s morgens, voordat de schooldag begint, van harte welkom.
Elke vrijdagmorgen kunnen ouders koffie drinken in de hal en 6
keer per jaar is er een speciale Moederochtend.
 
Ook kunnen zij een paar keer per jaar op vrijdag de weeksluiting
van de groep van hun kind bijwonen. In groep 1/2 worden ouders
10 keer per jaar verwacht tijdens de opening van de projecten van
Piramide en in groep 3 worden de ouders betrokken bij het
leesproces d.m.v. de maandelijkse 'Overstap' introductiemomenten.
 
 

4.8 Ouderbijdragen
De school stelt onder verantwoordelijkheid van de MR jaarlijks de
hoogte van de vrijwillige financiële ouderbijdrage vast. De
oudergeleding van de MR legt jaarlijks verantwoording af voor het
beheer en de besteding van de gelden. De bijdrage van de ouders
wordt gebruikt voor het organiseren van schoolactiviteiten, zoals
sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en het slotfeest.
 
 

4.9 Regeling schooltijden, vakanties
en studiedagen
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Elk jaar moeten de leerlingen uit de acht leerjaren bij elkaar
opgeteld 7520 uren naar school. Door vakanties en vrije dagen van
het totaal aantal beschikbare uren af te trekken, ontstaat per
leerjaar het aantal werkelijke lesuren. 
 
De schooltijden

We werken met het continurooster. Elke dag zijn de schooltijden
voor alle groepen hetzelfde, we beginnen om 8.30 uur en eindigen
om 14.00 uur. Alle kinderen eten tussen de middag dus op school.
 
Wat mogen de kinderen meenemen?

Brood, fruit en iets te drinken, een gezonde en voedzame lunch.
Op sommige dagen (bijvoorbeeld Sinterklaas- en kerstviering,
de laatste schooldag) zijn de schooltijden gewijzigd. Deze dagen
staan in de jaarplanner, op website en/of in de nieuwsbrieven
vermeld.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19
Voorjaarsvakantie 25-02-19 t/m 01-03-19
Goede Vrijdag 19-04-19
Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaartsvakantie 30-05-19 t/m 31-05-19
Tweede Pinksterdag 10-06-19
Vrije middag voor de zomervakantie 19-07-19
Zomervakantie 20-07-19 t/m 30-08-19

Vrije dagen en studiedagen

Het team heeft per schooljaar enkele studiedagen, waarop
wij werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs en de kinderen
vrij zijn. Deze data staan vermeld in de jaarplanning.
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4.10 Leerplicht en schoolverzuim
Stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking tot
leerplicht, schoolverzuim en voorkomen voortijdig schoolverlaten
zoals vastgelegd in de Leerplichtwet (LPW). 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 LPW) 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.
Voor verdere informatie rondom verzuim verwijzen wij u naar onze
Activiteitenkalender op de website. 
 
 

4.11 Meldcode huiselijk geweld /
kindermishandeling
Op 5 februari 2013 is de wet MELDCODE Huiselijk geweld en
kindermishandeling aangenomen. Wat deze meldcode precies
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inhoudt, kunt u lezen op de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/m
eldcode. In het kader van die wet moet iedere school een
aandachtsfunctionaris hebben. De aandachtfunctionaris op
Daltonschool Culemborg is intern begeleider Nelleke de Gans. Zij is
de vraagbaak voor leerkrachten en ouders. Verder coördineert en
biedt zij begeleiding wanneer de Meldcode in werking treedt.
Daarnaast onderhoudt zij hierover contacten met externe
organisaties.
 
 

4.12 Veiligheid en klachten
Als school van stichting OPO-R zijn wij verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op de school 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 een 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 vooral aan
pedagogische veiligheid, waarbinnen we eventuele problemen al in
een vroeg stadium kunnen onderkennen, zodat we erop kunnen
reageren. Zo is er een gedragsprotocol, waarin is vastgelegd hoe
wij op school met elkaar omgaan. 
 
Soms kan het toch misgaan tussen mensen. Als mensen zich door
het gedrag van anderen bedreigd, beledigd of geïntimideerd
voelen, moeten ze weten waar ze met hun klacht terechtkunnen en
op welke wijze hun klacht wordt behandeld. Daarvoor beschikt

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
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OPO-R over een klachtenregeling en -procedure. Deze is op de
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. 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;–
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 commissie
zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die
hoedanigheid vernemen.
Elke school heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon, bij ons is
kunt u ook altijd terecht bij de de directie en IBer. Bovendien kunt u
zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon; dit is onze
schoolarts. Zij is te bereiken bij de GGD in Tiel via 0344 69 87 00.
 
 

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

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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4.14 Ziektevervanging
De school vindt het belangrijk dat kinderen altijd les krijgen. Als een
leerkracht ziek is of onverwacht om een andere reden geen les kan
geven, betekent dit in principe niet dat kinderen naar huis gestuurd
worden. De school doet er alles aan om de lessen doorgang te
laten vinden. Stichting OPO-R heeft met ingang van schooljaar
2016-2017 een eigen flexpool met medewerkers die op alle scholen
binnen onze stichting in kunnen vallen. Als deze medewerkers niet
beschikbaar zijn, wordt er een invaller geregeld via IPPON. 
Als het toch niet lukt om een vervanger te regelen kan het
betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere groepen worden
verdeeld of dat de hulp van stagiaires en onderwijsassistenten
wordt ingeroepen. Ouders worden zo mogelijk bijtijds
geïnformeerd.
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5 Zorgstructuur
 
 
 
 

 
 
 

5.1 Zorgstructuur
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen op onze
school een plekje vinden. De school heeft de beschikking
over gespecialiseerde leerkrachten en een IB die de zorg en
extra begeleiding coördineren.
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De school werkt samen in een regionaal
samenwerkingsverband met als doel passende
zorg voor ieder kind. Dit samenwerkingsveband is Betuws passend
onderwijs, in het zorgplan van BEPO is beschreven hoe dit wordt
aangepakt. Meer inforfmatie kunt u vinden op de website van
BEPO: http://www.swvbepo.nl/
 
De school heeft zelf ook een systematische aanpak voor
leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben. In de klas
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. 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 waar extra hulp op gericht moet worden wanneer
leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben (ook hoogbegaafde
leerlingen).
 
Ouders worden tijdens de rapportfolio gesprekken en
ouderbijeenkomsten op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van
hun kind(eren). Als er tussentijds zorgen of vragen zijn, wordt er
tussentijds een afspraak gemaakt voor een gesprek. 

http://www.swvbepo.nl
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6 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
Voor alle scholen van OPO-R is het belangrijk kwalitatief goed werk
te leveren. Er is daarom een systeem van kwaliteitszorg vastgesteld
waar alle scholen mee werken. 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,
meestal via de nieuwsbrief van de school.
 
Alle kinderen maken, naast de toetsen die bij de methoden horen
(methodegebonden 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
kind:

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

 
In groep 8 maken de leerlingen in het najaar de NIO-toets en de
Sociaal emotionele vragenlijst. Met deze gegevens en wat wij al
weten van de leerlingen kan de leerkracht een goed advies geven
voor het voortgezet onderwijs, dit advies is in de meeste gevallen
bindend. De Cito Eindtoets wordt in april afgenomen, deze
resultaten bevestigen meestal het advies. De toetsgegevens bieden
naast informatie over de ontwikkeling van iedere individuele
leerling ook informatie over de prestaties van de school als geheel.

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een
voorlopige indicatie vervolgonderwijs. Deze indicatie is gebaseerd
op de schoolresultaten, vorderingen en andere relevante gegevens
(zoals werkhouding en zelfredzaamheid) in voorgaande jaren.
 
De scholen rapporteren regelmatig aan de ouders hoe hun kind
zich ontwikkelt en welke leerresultaten worden behaald. Dit
gebeurt tijdens het voortgangsgesprek en de
rapportfoliogesprekken, samen met de leerlingen.
 
 

6.1 Doorstroom
 
 vwo havo/vwo havo vmbo-tl vmbo-breed vmbo

lager

2012-2013   10 30 30 30

2013-2014 11 12  22 33 22

2014-2015 7  29 14 29 7

2015-2016  14 14 14 22 36

2016-2017 28 14  14  44

2017-2018 40  25 30  5

Doorstroom naar voortgezet onderwijs in procenten
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

7.1 Contactgegevens
Daltonschool Culemborg
Schoolhof West 1
4105 AL Culemborg
telefoonnummer 0345 51 31 51
dalton@opo-r.nl
www.daltonculemborg.nl
 
Als u wilt overleggen over de ontwikkeling van uw kind(eren) of als
er iets niet goed loopt, blijf daar dan alstublieft niet mee rondlopen,
maar neem contact met ons op.
De leerkracht is de eerst aangewezene om mee in gesprek te gaan.
Het is handig als u met hem een afspraak maakt. Als uw zorgen in
dit gesprek niet opgelost worden, dan kunt u een beroep doen op
de directie. Hiervoor kunt u een afspraak maken of een mail sturen
naar directie.dalton@opo-r.nl
 
 

7.2 Eten en drinken op school
 
Pauze van 10.15u: Fruit en/of groente en drinken
Pauze van 12.00u: Brood/fruit/groente en drinken
 
Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht
voordat zij buiten gaan spelen. 
 
Wij hechten belang aan gezonde voeding, daarom eten wij  in de
pauzes fruit en/of groente en brood. Ook krijgt elk kind een bidon,
waaruit water gedronken mag worden. U kunt uw steentje

mailto:dalton@opo-r.nl
http://www.daltonculemborg.nl
mailto:directie.dalton@opo-r.nl
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bijdragen om de kinderen milieubewuster te maken door uw kind
zo min mogelijk drinken en eten in wegwerpverpakkingen mee te
geven.
 
Als kinderen jarig zijn, mogen zij uiteraard uitdelen, wij stellen het
op prijs als de traktaties ook gezond zijn. Tips voor lekkere, leuke
en gezonde traktaties zijn te vinden in onze "gezonde traktatie
kalender". 
 
Wij zien niet graag dat kinderen op school snoepen. Onder snoep
valt voor ons ook kauwgom. Ook in de pauzes willen wij niet dat er
snoep/kauwgom wordt gebruikt.
 
 

7.3 Foto of video
Regelmatig worden er door de leerkrachten of ouders foto’s
gemaakt van activiteiten op school. Een aantal van deze foto’s
wordt gebruikt in de nieuwsbrief of voor de website. Wij werken
volgens de richtlijnen van de AVG.Soms worden er video-opnamen
van activiteiten gemaakt. Deze opnamen zijn bedoeld voor
deskundigheidsbevordering van het team.
 
 
 
 

7.4 Ontruimingsplan
Om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen, hebben
wij in overleg met de brandweercommandant een ontruimingsplan
bij calamiteiten opgesteld. De ontruiming van het schoolgebouw
wordt met de leerlingen geoefend.
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7.5 Afmelding bij ziekte
Als uw kind ziek is, dan dient u dit voor 8.25 uur te melden aan de
school. Het telefoonnummer is 0345 51 31 51. De meldingen
worden vervolgens doorgegeven aan de leerkracht.
 
Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan wordt u daarvan op de
hoogte gesteld. Wij bellen naar huis of naar de noodnummers.
Kinderen in de onderbouw moeten in dit geval opgehaald worden
van school. Kinderen in de bovenbouw laten wij alleen naar huis
gaan nadat u daar toestemming voor hebt gegeven. Voor de reis
naar huis is geen begeleiding van de school mogelijk. U bent
hiervoor dan ook zelf aansprakelijk. Als kinderen thuis gearriveerd
zijn, laten wij hen of u naar school bellen, zodat alle betrokkenen
zeker weten dat het kind is aangekomen. Het kan gebeuren dat wij
u niet kunnen bereiken. Geef daarom alle relevante
telefoonnummers door, zodat we altijd iemand kunnen bereiken.
 
 

7.6 En verder
Informatie over allerlei niet hier genoemde zaken kunt u op onze
website vinden. 
 
De volgende documenten staan op de website van Daltonschool
Culemborg:

schoolplan 2016-2019–
activiteitenkalender 2018-2019–
jaarplan–
jaarverslag–
gedragsprotocol–
zorgplan Daltonschool Culemborg–
deze schoolgids–
de meest actuele jaarplanning–
nieuwsbrieven.–

 
Handige links:

Daltonschool Culemborg: www.daltonculemborg.nl–

http://www.daltonculemborg.nl
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OPO-R: www.opo-r.nl–
Nederlandse Dalton Vereniging: www.dalton.nl–
VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs): www.voo.nl–
Infopunt GGD: www.ggdrivierenland.nl/TopMenu/–
Jeugdgezondheid/Infopunt-Opvoeding–
Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl–
Acrobat reader: get.adobe.com/nl/reader–

http://www.opo-r.nl
http://www.dalton.nl
http://www.voo.nl
http://www.ggdrivierenland.nl/TopMenu/
http://www.schoolgidsie.nl/opor/a href=
http://www.onderwijsinspectie.nl


 



42 JAARPLANNER

8 Jaarplanner
 
 
 
 

8.1 Jaarplanning
De jaarplanner met vakantierooster en
de activiteitenkalender worden jaarlijks aan alle gezinnen
uitgedeeld en zijn tevens te vinden op onze website. 
http://dalton-culemborg.nl/

http://dalton-culemborg.nl
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9 Schoolondersteuningsprofiel
 
 
 
 

9.1 Ondersteuningsprofiel
Daltonschool Culemborg
In het kader van de Wet Passend Onderwijs heeft elke school een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat wat de school
aan zorg en ondersteuning te bieden heeft, maar ook wat de
grenzen aan de zorg zijn. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel van de Daltonschool is op de
website van de school te vinden. http://dalton-culemborg.nl/

http://dalton-culemborg.nl


SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 45



 


