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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
 
 

 
 
 
1.1 Welkom op De Distelvlinder
“Samen bouwen aan de toekomst”. De Distelvlinder is een leuke
eigentijdse school met pit en uitstraling. Wij bieden onderwijs en
zorg op maat en een brede vorming, waarbij kinderen leren
omgaan met verschillen op basis van respect, begrip en acceptatie.
 
De Distelvlinder is gehuisvest in de Brede School Culemborg-West.
Dit betekent behalve een modern, goed geoutilleerd gebouw, ook
een goed geregelde voor-, tussen- en naschoolse opvang via de
eveneens in de Brede School gevestigde Stichting Kinderopvang
en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC). Tevens kan er binnen
de Brede School gebruik gemaakt worden van de voorzieningen
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van de KEC (Kunsteducatie Culemborg). Kortom, de Brede School
Culemborg-West is een multifunctionele voorziening voor educatie,
zorg en ontspanning.
 
In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over de organisatie en
uitgangspunten van onze school. Ook staat beschreven wat u kunt
verwachten van ons en andersom, wat wij verwachten van u.
Hierbij kunt u denken aan zaken als schooltijden,
ouderbetrokkenheid of het melden van afwezigheid. Een
uitvoerige beschrijving van het onderwijsbeleid en de
ontwikkeling voor de komende jaren vindt u in het
schoolondernemingsplan. Het schoolondernemeningsplan is voor
alle betrokkenen in te zien op de website van onze school.
 
De Distelvlinder maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Rivierenland (OPO-R), 11 scholen voor openbaar
onderwijs in Culemborg en Tiel. Een aantal zaken wordt
stichtingsbreed afgesproken en geregeld. U zult de naam van de
stichting dus met enige regelmaat in deze gids tegenkomen.
 
Wij hopen u met deze schoolgids op goede wijze te informeren en
hopen samen met u voor verantwoord onderwijs te kunnen zorgen
in een plezierige en veilige leeromgeving.
 
Hebben wij uw interesse gewekt? U bent altijd welkom een kijkje
te komen nemen. Belt u gerust voor een afspraak, ons nummer is
(0345) 53 62 06.
 
Anja Tabeling,
directeur obs De Distelvlinder
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 
2.1 Visie en missie
Onze visie
 
Het motto van de OPO-R scholen is: hier maken we morgen!
Ook op De Distelvlinder geven we hier betekenis aan. Wij geloven
in de eigen, unieke kracht van kinderen en vinden het belangrijk
dat je op school de kans en de ruimte krijgt om jezelf te ontdekken
en te ontwikkelen. Dat doen we met elkaar:
samen bouwen aan de toekomst!
 
Onze missie
 
Op De Distelvlinder gaan we met elkaar op zoek naar de unieke
kracht van ieder kind, zodat talenten en mogelijkheden optimaal
ontwikkeld kunnen worden. Dit doen wij door betekenisvol
onderwijs aan te bieden in een veilige, gestructureerde omgeving,
waarbinnen leerkrachten duidelijke kaders neerzetten om elk kind
zo goed mogelijk op weg te helpen.
 
Als leerling voel je je gezien en gewaardeerd. Vanuit deze
waardering en veiligheid gaat een kind met plezier naar school,
kan het zich ontplooien en leert het in relatie tot de ander. Het
leert zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen
handelen en zorg te dragen voor anderen en voor zijn omgeving. 
 
Wij zien het als onze missie dat kinderen die onze school verlaten
klaar zijn voor het vervolgonderwijs, zelfstandig hun plaats in de
maatschapppij kunnen innemen en daaraan een positieve bijdrage
kunnen leveren. Wij willen ze vormen tot zelfbewuste, sociaal
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betrokken, probleemoplossende, nieuwsgierige en flexibele
wereldburgers.
 
Hoe we dat doen
 
Hoe wij onze missie realiseren is te herkennen aan onderstaande
punten:
 

Rijk onderwijs aanbod: een rijk, breed en eigentijds–
onderwijsaanbod waarin vakken apart, maar ook in samenhang
met elkaar worden aangeboden. Een aanbod dat aansluit bij de
verschillende interesses, kwaliteiten en mogelijkheden van
kinderen. In de ochtenduren wordt middels ons klassikale
aanbod van rekenen en taal een stevig fundament gelegd voor
ons onderwijs, waardoor het ruimschoots voldoet aan de
kerndoelen. Daarnaast bieden wij op onze school veel ruimte
voor het ontwikkelen van sociale, culturele en creatieve
vaardigheden. Elkaar helpen tijdens het uitwerken van de
verschillende lesopdrachten is op onze school een normale zaak.
Vanaf de kleutergroepen leren onze leerlingen op een goede
manier met elkaar om te gaan middels het programma De
Vreedzame School. Cultuur is een speerpunt op De Distelvlinder.
Vanuit verschillende projecten wordt hier uitgebreid aandacht
aan besteed. 
 
Oog voor unieke kracht: we waarderen ieders unieke talenten–
en bieden de ruimte om deze zo optimaal mogelijk tot
ontwikkeling te laten komen. Dat doen we door ons klassikale
aanbod regelmatig af te wisselen met groepsdoorbroken,
vakoverstijgende projecten, waardoor we zoveel mogelijk
aansluiten op de verschillende leerstijlen van kinderen.
Klassikaal betekent op onze school dat binnen een groep elk
kind op hetzelfde moment met hetzelfde vak bezig is. Dat
betekent niet dat elk kind op dat moment hetzelfde doet. In de
ochtenduren wordt de lesstof (rekenen en taal) op verschillende
niveaus uitgewerkt. In de middaguren is er binnen de
zaakvakken en de creatieve vakken ruimte voor de ontplooiing
van de eigen interesses en talenten op de betreffende gebieden.
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We nemen onze leerlingen serieus: leerlingen worden–
gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Zij
worden uitgedaagd om zicht te hebben op het eigen leren, hun
groei en ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen ruimte voor het
nemen van eigen initiatieven en hebben inspraak via de
leerlingenraad.  
 
Samen bouwen aan de toekomst: we gaan voor een optimale–
samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de
omgeving. We bieden onderwijs waarin we met en van elkaar
leren. We maken daarbij zo goed mogelijk gebruik van elkaars
kwaliteiten. 

 
 
2.2 Onderwijs en zorg op maat
Op De Distelvlinder willen we recht doen aan de onderwijs- en
zorgbehoeftes van ieder kind. Hoe wij dit vormgeven, leest u in de
hoofdstukken 4 en 6.
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2.3 Brede Vorming
Taal en rekenen vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling
van ieder kind. Deze vakken zijn niet voor niets tot speerpunten
van alle OPO-R scholen uitgeroepen. Op De Distelvlinder willen
we echter de hele mens in het kind ontwikkelen. Onze aandacht
richt zich daarvoor dus ook op het stimuleren van de creatieve en
culturele ontwikkeling en op de ontwikkeling van de sociale en
democratische vaardigheden van de kinderen.
 
2.3.1 Groep 1-2
Op De Distelvlinder werken we met twee heterogene groepen 1-2:
de Regenboogwappers en de Diamantflappers. Binnen deze
groepen hebben de kleuters in de loop van hun kleutertijd
verschillende rollen, waarbij de jongste kleuters van de oudere
kleuters kunnen leren en waarbij de oudere kleuters leren om ten
aanzien van de jongere kinderen een leidende rol op zich te
nemen.
 
De cognitieve, sociale en motorische vaardigheden worden door
de twee kleuterleerkrachten nauwkeurig gevolgd en vastgelegd in
het leerlingvolgsysteem. Kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong krijgen de kans om zich op hun eigen
niveau verder te ontwikkelen met behulp van speciaal hiervoor
aangeschaft materiaal.
 
2.3.2 Kunstzinnige en culturele vorming
Kunst- en cultuureducatie nemen een belangrijke plaats in op
onze school. Op De Distelvlinder werken we met de methode Laat
Maar Zien voor Tekenen, Handvaardigheid, Drama, Dans en
Muziek. De verschillende vakken zijn opgenomen in de roosters
voor de middagen.
 
Naast de lessen in de klas, huren we jaarlijks projecten in van
organisaties buiten de school, bijvoorbeeld in de vorm van
leskisten. Ook nodigen we kunstenaars uit die workshops komen
geven in de school. Hiervoor maken we gebruik van externe
organisaties. 
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Bij het kiezen van projecten laten we de volgende disciplines
jaarlijks aan bod komen: beeldend, drama en theater. Voor elke
groep is er in dit kader jaarlijks een project op het gebied van
zang, dans, beeldend of drama, resulterend in een jaarlijkse
podiumweek.
 
Met onze jaarlijkse geschiedenisweken willen we, vanuit de
geschiedenis van de directe leefomgeving, onze leerlingen op een
aanschouwelijke manier historisch besef bijbrengen. Hierbij
werken we met een vierjarige cyclus van onderwerpen. Elk thema
komt op deze manier zowel een keer in de onderbouw als in de
bovenbouw aan de orde, uiteraard vanuit verschillende
invalshoeken en de bij de bouw behorende diepgang.
 
Met onze projecten willen we de kinderen leren hun eigen werk
en vaardigheden te presenteren en er trots op te zijn. Daarnaast
leren we de kinderen gericht te kijken naar het werk van anderen.
 
Verder bezoekt elke groep jaarlijks een museum. Bij de keuze van
de musea vormt het verkennen van de eigen leefomgeving het
uitgangspunt en wordt zo mogelijk gezocht naar aansluiting bij de
lesstof.
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2.3.3 De Vreedzame School
Openheid, duidelijkheid, tolerantie, respect, veiligheid en
structuur zijn essentiële waarden waar wij ons op school
nadrukkelijk mee bezig willen houden. Door middel van het
programma “De Vreedzame School” geeft het team van De
Distelvlinder hier inhoud en vorm aan. De Vreedzame School is de
naam van een Amerikaans programma dat door het School Advies
Centrum (SAC) uit Utrecht en Stichting Leerplan Ontwikkeling
(SLO) uit Enschede is bewerkt voor het Nederlandse onderwijs.
Basisscholen die met dit programma werken, noemen zich een
Vreedzame School.
 
De Vreedzame School is erop gericht een veilige school te
realiseren, uitgaande van “de school als gemeenschap”.
Speerpunten hierbij zijn: omgaan met elkaar, omgaan met
conflicten, waarderen van verschillen tussen mensen en
verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Wij vinden het belangrijk
om ook de ouders hierbij te betrekken.
 
Inherent aan het concept van De Vreedzame School is het omgaan
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met pestgedrag. Pesten kan en mag niet worden getolereerd. We
leren onze leerlingen vanaf groep 1 een basishouding waarin
pesten niet thuis hoort. In de enkele gevallen waarin er toch van
pestgedrag sprake is, gaan leerkrachten en schoolleiding in
gesprek met de leerling en zijn/haar ouders om samen naar een
oplossing te zoeken. Indien nodig worden er vanuit de
schoolleiding maatregelen getroffen.
 
De leerkrachten hebben een training gevolgd, zodat zij de
leerlingen kunnen begeleiden om de doelstellingen en
vaardigheden van de Vreedzame School in de praktijk te brengen.
 
Een aantal leerlingen volgt jaarlijks een training
mediatorvaardigheden. Zij hebben een bemiddelingsrol bij het
oplossen van kleine conflicten tussen leerlingen.
 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
www.devreedzameschool.nl.
 
2.3.4 De Ontmoeting
Op onze openbare basisschool hebben we ervoor gekozen om
geen echte godsdienstlessen aan de kinderen te geven. Toch zijn
we er ons van bewust dat om een beter begrip van de
maatschappij te krijgen, kinderen wel enige kennis van andere
religies zouden moeten hebben. 
 
In het schooljaar 2012-2013 is daarom begonnen met het
programma “De Ontmoeting”. De Distelvlinder laat per schooljaar
een aantal religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke
thema’s aan de orde komen. Verbreding van de kennis over deze
onderwerpen en vergroting van begrip voor elkaar zijn hierbij de
uitgangspunten. De Ontmoeting is dan ook bedoeld als aanvulling
op ons programma De Vreedzame School.
 
We stemmen het aanbod  per thema af op het niveau van de
verschillende groepen. De onderwerpen kunnen aangeboden
worden tijdens korte kennisoverdrachtsmomenten, maar de
kennismaking kan ook plaatsvinden middels het maken van een

http://www.devreedzameschool.nl
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werkstuk of door een doe-activiteit.Tevens vinden er
daadwerkelijke ontmoetingen plaats met mensen die een bepaald
thema vertegenwoordigen.
 
Ons programma "De Ontmoeting" is voor alle leerjaren. 
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3 Onze kijk op onderwijs
 
 
 
 
3.1 Passend onderwijs
Alle scholen hebben te maken met de Wet passend onderwijs, die
vanaf 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 krijgt elk schoolbestuur de
verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend
onderwijszorgtraject te bieden. Dit houdt niet in dat elke school
aan 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.
 
In het kader van passend onderwijs heeft elke basisschool een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het ondersteuningsprofiel
van De Distelvlinder is gebaseerd op het profiel van het regionaal
samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (Bepo). Adres:
Oranje Nassaulaan 41, 4101 JS Culemborg. Tel. 0345 512184
 
U kunt ons ondersteuningsprofiel vinden op onze website:
www.distelvlinder-culemborg.nl
 

http://www.distelvlinder-culemborg.nl
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3.2 Onderwijs op maat
Onze leerkrachten gaan uit van hoge verwachtingen passend bij
ieder kind. Zij bieden kinderen de mogelijkheid om in eigen tempo,
passend bij de eigen begaafdheid, een onderwijspakket te
doorlopen, waarin taal en rekenen een belangrijke plaats innemen.
 
De kinderen worden uitgedaagd om tot steeds betere
leerresultaten komen. Iedere keer weer een stapje verder.
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 Ontwikkelingen volgen
Op De Distelvlinder gaan wij regelmatig na hoe de ontwikkeling
van ieder kind verloopt. Een goed inzicht in de resultaten van
onze leerlingen helpt ons het onderwijs aan te passen aan de
ontwikkeling van de leerlingen en nieuwe ontwikkeling uit te
lokken. Hierbij gaat het ons om de totale ontwikkeling, zowel op
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Op beide gebieden
leggen wij de resultaten vast in een leerlingvolgsysteem.
 
Wij gaan uit van de competenties (kennis, vaardigheden en
houding) van onze leerlingen. Bij de inrichting van ons onderwijs
houden wij rekening met de ononderbroken ontwikkelingslijn van
ieder kind.
 
De cognitieve resultaten worden geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Hierbij gaat het om de
resultaten van de toetsen voor begrijpend en technisch lezen,
spelling en rekenen.  In de groepen 1-2 worden de toetsen taal en
rekenen voor kleuters afgenomen.
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt
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systematisch gevolgd door observatie en toetsing. Registratie van
deze ontwikkeling vindt plaats binnen het ontwikkelingsvolgmodel
"Zien". De leerkracht observeert hierbij de leerling en de groep.
M.b.v. Zien! wordt vervolgens gekeken naar de
ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en die van de
groep.
 
 
3.4 Onderwijsarrangementen
Op de Distelvlinder werken we vanuit de basisbehoeften van het
kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij
willen dat een kind in zichzelf kan geloven door het beleven van
succeservaringen. Wij betrekken het kind zoveel mogelijk bij het
leerproces.
 
Voor de vakken taal, spelling, rekenen en lezen werken we met
groepsplannen. Dit houdt in dat kinderen op basis van zowel hun
toetsresultaten als hun ondersteuningsbehoeftes binnen hun eigen
groep in onderwijsarrangementen worden ingedeeld. Hierbij
maken we onderscheid tussen het basisarrangement, het
verdiepte arrangement (meer uitdaging) en het intensieve
arrangement (meer ondersteuning).
 
Daarbij wordt per lesonderdeel gekeken naar de prestaties en de
onderwijsbehoeftes van een kind. Een kind kan bijvoorbeeld voor
rekenen behoefte hebben aan extra uitdaging, maar voor spelling
juist extra instructie nodig hebben.
 
Het is dan mogelijk dat een kind met rekenen in een verdiept
arrangement komt, maar met spelling in een intensief
arrangement. Na elke lesperiode wordt, op basis van prestaties en
behoeftes, opnieuw gekeken welk arrangement het best bij een
kind past. 
 
Verder wordt er per kind gekeken wat een kind nodig heeft om tot
bepaalde resultaten te komen. Het ene kind heeft bijvoorbeeld bij
sommige lesonderdelen veel baat bij automatiseringsoefeningen,
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terwijl een ander kind behoefte kan hebben aan meer uitdaging of
aan het meer praktisch toepassen van de lesstof.
 
Bij elk arrangement hebben we op De Distelvlinder een ruime
keuze aan aanvullende leer- en oefenmaterialen, zodat elk kind op
zijn eigen niveau voldoende uitdaging kan vinden.
 
Met dit onderwijs op niveau menen we de kinderen op elk moment
van hun basisschoolcarrière te kunnen bieden wat ze nodig
hebben.
 
3.4.1 Lesaanbod meer- en hoogbegaafden
In het kader van passend onderwijs worden op onze school
passende programma’s ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafden.
Dit houdt in dat kinderen die meer aankunnen dan de gewone
leerstof met speciaal daarvoor aangeschaft materiaal uitgedaagd
worden om te laten zien wat ze kunnen.
 
Dit betekent in de praktijk dat deze leerlingen gedeelten van de
gewone stof kunnen overslaan, omdat ze hierin minder oefening
nodig hebben dan de gemiddelde leerling. In plaats daarvan
maken ze opdrachten en gebruiken ze materialen uit o.a. het
meer- en hoogbegaafdenmateriaal van Levelwerk. Ze krijgen zo op
verschillende, uitdagende manieren opdrachten op het gebied van
taal, rekenen, algemene vorming en studievaardigheden krijgen
aangeboden.
 
De groepsleerkrachten begeleiden de betreffende leerlingen bij de
uitvoering van het werk.Verder is er een binnenschools aanbod
voor meer- en hoogbegaafde kinderen in de vorm van
Aero-projecten. Deze worden gecoördineerd en begeleid door
onze specialist hoogbegaafdheid. Er is een Aero-groep onderbouw
en een Aero-groep bovenbouw.
 
De Distelvlinder heeft meer- en hoogbegaafdenmateriaal voor alle
groepen, want ook bij kleuters is het van belang dat ze kunnen
laten zien wat ze in hun mars hebben.
 



22 ONZE KIJK OP ONDERWIJS

Een vroegtijdige signalering van meer- en hoogbegaafdheid
vinden we dan ook belangrijk. Dit doen we met behulp van
het Digitaal Handelingsprotocol voor Hoogbegaafden. In groep
1-2 wordt ieder kind waarvan we het vermoeden hebben dat het
bovengemiddelde capaciteiten heeft, met behulp van dit protocol
gescreend. In de groepen 3 en 5 vindt eveneens een screening
plaats. Zo kunnen we meer- en hoogbegaafde leerlingen tijdig op
de juiste wijze begeleiden.
 
Buiten het programma dat we als Distelvlinder zelf in huis hebben,
is er vanaf het najaar van 2017 een bovenschoolse plusklas, in
samenwerking met het christelijk en katholiek basisonderwijs in
Culemborg. De hoogbegaafde kinderen uit de groepen 6 en 7 van
het gehele basisonderwijs in Culemborg zullen daar 1 ochtend in
de week terecht kunnen. Aan het begin van het schooljaar wordt
dit programma verder uitgewerkt.  Voor de kinderen uit groep 8 is
er de Eureka!Klas.

 
 



ONZE KIJK OP ONDERWIJS 23

3.4.2 Eureka!Klas
Voor de echt hoogbegaafde leerlingen is er sinds januari 2010 de
Eureka!Klas. T/m schooljaar 2016-2017 was de Eureka!Klas
uitsluitend bestemd voor de leerlingen van de openbare
basisscholen. Vanaf het najaar van 2017-2018 kunnen de
hoogbegaafde leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen
in Culemborg hiervan gebruik maken. Het openbaar
basisonderwijs werkt hierin dan samen met het christelijk en het
katholiek basisonderwijs. 
 
De Eureka!Klas is tot stand gekomen vanuit een initiatkief van De
Distelvlinder, in nauwe samenwerking met het Koningin
Wilhelmina College (KWC), een van de scholen voor voortgezet
onderwijs in Culemborg. De Eureka!Klas is dan ook op locatie van
het KWC en de (projectmatige) lessen worden verzorgd door
docenten van het KWC.
 
De Eureka!Klas wil hoogbegaafde leerlingen uit het
basisonderwijs een kans geven om onder gelijkgezinden een
ochtend in de week op een voor hen uitdagende manier bezig te
zijn. De Eureka!Klas is niet alleen bedoeld om kennis op te doen,
maar heeft ook als doel een optimale werkhouding te ontwikkelen,
dat wil zeggen het strategisch inzetten van studeeractiviteiten:
onderzoeken, samenwerken, plannen en leren reflecteren op het
eigen studieproces.
 
De leerlingen leren onderzoek te doen naar verschillende
onderwerpen uit de geschiedenis, filosofie, kunst en
natuurwetenschappen. Onderzoek is een expertise die juist in het
voortgezet onderwijs aanwezig is. Per schooljaar worden er in
twee periodes vier verschillende projecten uitgewerkt.
 
 
3.5 Engels
Engels is wereldtaal nummer 1. Hoe eerder en beter je die taal
beheerst, des te meer gemak heb je ervan in onze steeds
internationaler wordende maatschappij. Bovendien heeft
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onderzoek aangetoond dat het aanleren van een tweede taal in de
vroege jeugd goed is voor de taalontwikkeling. Op De
Distelvlinder wordt het vak Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8.
 
Een aantal leerkrachten van De Distelvlinder heeft zich verder
bekwaamd in het Engels en in de verschillende mogelijkheden om
deze taal in het basisonderwijs aan te bieden. Middels een
studiereis naar Canterbury hebben zij het Pilgrims Certificate
verworven.
 
 
3.6 Huiswerk
We willen dat onze kinderen leren hoe ze moeten leren. Hieronder
verstaan we het leren studeren, het maken van schema’s, het
verwerven, verwerken en toepassen van informatie in allerlei
situaties, maar ook het jezelf motiveren, het beter leren door je
eigen manier van leren te observeren en bij te sturen waar het
nodig is. Op onze school komt het leren leren uitgebreid aan bod.
Huiswerk biedt hierbij een ondersteuning.
 
Huiswerk is dus belangrijk, maar het dient wel op maat te zijn en
niet te veel ten koste te gaan van ontspanning. Door het geven van
huiswerk willen we de kinderen aangeleerde vaardigheden of
kennis laten inoefenen en trainen. Verder leren we de leerlingen
om zelfstandig taken uit te voeren, hun werktijd in te delen en te
plannen. Op die manier bereiden we hen voor op het voortgezet
onderwijs.
 
Door het geven van huiswerk willen we de ouders meer betrekken
bij het schoolwerk van hun kind en hun de gelegenheid bieden om
in te gaan op wat het kind op school heeft ervaren. Huiswerk kan
ook een middel zijn om leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte op school meer leertijd te geven.
 
Vanaf groep 3 kan een kind oefenstof mee naar huis krijgen als
onderdeel van een handelingsplan bij leerproblemen. De ouders
worden hier altijd bij betrokken. Vanaf groep 4 leren de kinderen
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hoe zij zich thuis kunnen voorbereiden op bijvoorbeeld het houden
van een spreekbeurt. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen
structureel huiswerk als voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 
4.1 Leerlingenadministratie
De leerlingenadministratie is overeenkomstig de wettelijke
voorschriften geautomatiseerd. Naam en contactgegevens (adres,
woonplaats, telefoonnummers, met uitzondering van geheime
nummers) kunnen in de vorm van groepsoverzichten beschikbaar
gesteld worden aan ouders, externe instanties (die
dienstverlenend zijn aan de school) en de leerplichtambtenaar.
Alleen de gegevens die voor een bepaalde situatie noodzakelijk
zijn, worden beschikbaar gesteld. Ouders kunnen in een antal
gevallen aangeven hiervan uitgezonderd te willen worden.
 
Eveneens wettelijk verplicht is het opnemen van het
persoonsgebonden nummer (PGN) in de administratie. Bij
inschrijving op 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 om met de gegevens van uw
kind(eren), met inachtneming van voorschriften van de Wet
bescherming persoonsgegevens (AVG).
 
 
4.2 Leerlingdossier
De school volgt de resultaten van de kinderen volgens een
leerlingvolgsysteem. Alle scholen van stichting OPO-R maken
gebruik van het leerlingvolgsysteem 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.
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Voor de leerlingen die tussentijds de school verlaten, wordt een
onderwijskundig rapport opgesteld. Voor leerlingen die aan het
einde van groep 8 de school verlaten, gaat dit rapport naar het
voortgezet onderwijs.
 
 
4.3 Ouderbetrokkenheid
Ouders spelen op de Distelvlinder een belangrijke rol. Zij
vertrouwen immers hun kinderen aan school toe. School en
ouders moeren samen zorgen voor een zo goed mogelijke
ontwiikkeling van het kind. Regelmatig wederzijds overleg vinden
we daarom belangrijk. Wij willen u echter ook in school halen en
laten deelnemen aan wat er op school gebeurt. Op onze school
zijn ouders actief betrokken bij tal van schoolactiviteiten, de
oudervereniging en de medezeggenschapsraad.
 
Elke groep heeft een contactouder. Op initiatief van de
groepsleerkracht zoekt deze ouder hulpouders voor
groepsactiviteiten zoals uitstapjes en excursies.
 
4.3.1 Communicatie met ouders
U ontvangt regelmatig een digitale nieuwsbrief met belangrijke
actuele informatie voor ouders. De data van de nieuwsbrieven
staan in de jaarplanning.
 
De jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar digitaal
onder alle ouders verspreid en is ook op de website te vinden.
 
Veel communicatie vanuit de school vindt plaats via de schoolapp:
Parro. Belangrijke mededelingen worden met regelmaat ook aan
ouders gemaild. In uitzonderlijke gevallen worden mededelingen
ook op papier aan het oudste kind van een gezin uitgereikt.
 
De website www.distelvinder-culemborg.nl bevat, naast informatie
over de doelstellingen en regels van de school, ook veel
dynamische informatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over
schoolactiviteiten, nieuwsberichten aan ouders en (foto)verslagen

http://www.distelvinder-culemborg.nl
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van activiteiten.
 
Op de borden bij de ingang wordt schriftelijke informatie
opgehangen.
 
Op ouderavonden vindt eveneens uitwisseling van informatie
plaats. Na schooltijd kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij verzoeken u om wel even vooraf een afspraak te maken. Met
de directeur kunt u altijd een afspraak maken wanneer u vragen
hebt.
 
4.3.2 Kind en scheiding
Gescheiden ouders wordt gevraagd naar de huidige gezinssituatie,
het contact tussen de ouders en het kind en de bezoekregeling /
-afspraken. Leerkrachten kunnen niet garant staan voor juiste
hantering van de afspraken. Ze kunnen bij twijfel wel de
verzorgende ouder op de hoogte stellen van bijvoorbeeld
"vreemde" afhaalsituaties.
 
De school heeft als uitgangspunt de verzorgende ouder te
informeren omtrent de schoolsituatie van het kind en over
algemene zaken. Het belang van het kind staat te allen tijde
voorop. Met vertrouwelijke informatie gaan wij zeer zorgvuldig
om. Deze wordt doorgegeven van leerkracht op leerkracht (bij
wisseling van groep).
 
 
4.4 Medezeggenschap
De stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Reglement GMR”. Op schoolniveau heeft
elke school een MR die handelt volgens het “Reglement
Medezeggenschap”. Elke MR heeft een eigen mailadres, waarop
de ouders de MR kunnen bereiken. Voor De Distelvlinder is dat
mrdistelvlinder@gmail.com.
 
Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien,

mailto:mrdistelvlinder@gmail.com
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dan wel er instemming is gegeven, kan het beleid worden
vastgesteld door de bestuurder. 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. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. 
 
Op de website van de Distelvlinder vindt u meer informatie over
de MR van de school. U kunt ook  altijd contact opnemen met de
voorzitter van de MR.
 
 
4.5 De oudervereniging
De Distelvlinder heeft een Oudervereniging (OV). Het bestuur van
de OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Tevens is er een
afgevaardigde van het schoolteam aanwezig tijdens de
vergaderingen van de OV.
 
In samenwerking met het team draagt de OV zorg voor de
organisatie van allerlei festiviteiten voor de leerlingen, zoals het
sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag en vlinderfeest.  Daarnaast
wil het schoolteam een serieuze invulling geven aan het begrip
"kunstzinnige school". Ook hiervoor worden
activiteiten georganiseerd, zodat de creativiteit, expressiviteit en
muzikaliteit van de leerlingen gestimuleerd worden.
 
Nadat het kader voor de activiteit door het team is vastgesteld,
zorgt een werkgroep voor de verdere uitwerking en uitvoering. In
de werkgroep zitten leden van het team en van de OV. Na
vaststelling van de plannen wordt voor assistentie bij de
uitvoering en/of begeleiding een beroep gedaan op de ouders.
 



32 ONZE SCHOOLORGANISATIE

De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Voor verdere
informatie over de OV kunt u op de website van de Distelvlinder
terecht.
 
Iedere ouder die de ouderbijdrage betaalt, is automatisch lid van
de oudervereniging.
 
 
4.6 De ouderbijdrage
Om extra activiteiten te organiseren is geld nodig. Het
schoolbudget is hiervoor niet bedoeld en ook niet
toereikend. Scholen kunnen daarom om een vrijwillige
ouderbijdrage vragen. Op onze school is het volgende afgesproken:

Het bestuur van de OV stelt jaarlijks (tijdens de algemene–
ledenvergadering in september/oktober) de hoogte van de
ouderbijdrage voor aan de ouders van alle leerlingen. Na
vaststelling zal de OV tot inning overgaan.
Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage.–
Een financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot–
onze school.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van–
activiteiten en voorzieningen die niet onderwijsgebonden zijn,
bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige
bijzondere gebeurtenissen.
De ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten en–
voorzieningen waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen voor
wie de activiteit of voorziening is bestemd.
Het bestuur van de OV verantwoordt jaarlijks aan de–
ouders/verzorgers hoe de ouderbijdrage is besteed.
Ouders die niet kunnen betalen, kunnen in overleg een regeling–
treffen. Bij het innen van de ouderbijdrage wordt geen dwang
uitgeoefend. Voor het schooljaar 2018-2019 bedroeg de
ouderbijdrage 27,50 euro per kind.
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4.7 Schooltijden
De groepen 1 t/m 8 hebben op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag de hele dag les en wel van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00
tot 15.00 uur, dus 5,5 uur per dag.
 
Op woensdag wordt er alleen 's ochtends lesgegeven, van 8.30 tot
12.15 uur, dus 3,75 uur.
 
Het aantal lesuren komt hiermee op 25,75 uur per week.
 
Voor de groepen 1-2 wordt er gedurende het schooljaar een aantal
extra lesvrije dagen ingeroosterd. Deze zijn terug te vinden in
onze jaarkalender.
 
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt een serieuze afweging
gemaakt om tot een ander rooster te komen: het zgn. 5 gelijke
dagen rooster. D.w.z. elke dag les van 8.30 tot 14.00 uur. De
overgang naar andere lestijden zal besloten worden i.o.m. de
ouders en de MR.
 
4.7.1 Dagindeling
Ochtend
In de groepen 1 t/m 4 is er een gezamenlijke kringactiviteit van
8.30 tot 9.00 uur, waarna er tussen 9.00 en 12.00 uur gewerkt
wordt aan de vakken lezen en taal, rekenen, spelling en schrijven.
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt in principe hetzelfde, maar is er
niet elke dag een kringactiviteit.
 
Middag
Van 13.00 tot 15.00 uur worden de lessen aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en kunstzinnige vorming over de week
verdeeld.
 
De gymlessen worden gegeven in de sporthal Parijsch. Hiervoor
hebben wij een aparte gymleerkracht. De groepen 1-2 krijgen les
in het speellokaal.
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4.8 Leerplicht en schoolverzuim
De stichting OPO-R hanteert de wettelijke regels met betrekking
tot leerplicht, schoolverzuim en voorkomen van 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.
 
Een meer gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden voor een
verlofaanvraag conform de LPW is te vinden op de website van de
Distelvlinder.
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4.8.1 Schorsing
Onze school kan het noodzakelijk achten om over te gaan tot
schorsing van een leerling. Hiervoor bestaat een aantal
voorschriften. Als de directeur besluit een kind te schorsen, kan
dat voor hoogstens één week. De schorsing wordt schriftelijk, met
opgaaf van redenen, aan de ouders meegedeeld. Wij sturen
kopieën van het schorsingsbericht naar de Inspectie van het
Onderwijs, de afdeling leerplicht en het schoolbestuur.
 
Een mogelijk alternatief voor schorsing is een dag time-out. De
ouders wordt dan gevraagd om hun kind om disciplinaire redenen
een dag thuis te houden. De time-out kan er ook uit bestaan dat
een kind wel naar school komt, maar dat het gedurende de tijd
van de time-out buiten zijn eigen klaslokaal aan het werk is. In een
enkel geval kan de time-out uit meer dan één schooldag bestaan.
 
De time-out kan wel gemeld worden aan de leerplichtambtenaar,
maar er gaat geen bericht naar de Inspectie van het Onderwijs. Er
vindt dan geen registratie van een officiële schorsing plaats,
hetgeen in het belang van het kind kan zijn.
 
4.8.2 Verwijdering
Als een school een leerling wil verwijderen, moet een procedure
worden gevolgd waarbij leerling en ouders betrokken zijn en
waarbij de gemeente (doorgaans de leerplichtambtenaar) en de
Inspectie van het Onderwijs een speciale rol vervullen. Het
verwijderen gebeurt door het schoolbestuur. De ouders moeten
worden gehoord. Het besluit tot verwijdering moet schriftelijk en
met opgaaf van redenen aan de ouders worden meegedeeld. Een
kopie van het besluit gaat naar de leerplichtambtenaar.
 
Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden nadat de directeur
ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling
toe te laten. Als het niet lukt een andere school te vinden, bestaat
toch de mogelijkheid om tot definitieve verwijdering over te gaan.
In dat geval moet de directeur kunnen aantonen dat gedurende
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acht weken zonder succes is gezocht naar een andere school. De
ouders hebben de mogelijkheid om het schoolbestuur schriftelijk
te vragen om herziening van het besluit. Dit moet gedaan worden
binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit tot
verwijdering.
 
 
4.9 Veiligheid
Als school van stichting OPO-R zijn wij verantwoordelijk voor een
transparant veiligheidsbeleid. Op onze school zijn afspraken van
kracht over de omgang van medewerkers met leerlingen, ouders,
collega’s en andere betrokkenen. Deze afspraken zijn door de
stichting vastgelegd in een gedragscode, die is opgenomen in een
beleidsplan sociale veiligheid.
 
Op onze school bevorderen wij 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. Met het programma De Vreedzame School
speelt De Distelvlinder hier zo goed mogelijk op in. Elk jaar
inventariseert de school het veiligheidsgevoel bij de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 middels een speciaal daarvoor ontwikkeld
digitaal instrument (de WMK veiligheidsmonitor).
 
Elke vier jaar vindt een “Risico Inventarisatie en Evaluatie” plaats
naar de fysieke veiligheid op school. 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 pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet. 
 
De school heeft een vertrouwenspersoon voor de kinderen (tevens
pestcoördinator). Dit is Madelon Gerritsen.
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4.9.1 Klachten
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 terecht kunnen
en op welke wijze hun klacht wordt behandeld. Daarvoor beschikt
stichting OPO-R over een klachtenregeling en -procedure. Deze is
op de school beschikbaar. In de klachtenregeling leest u precies
hoe u een klacht kwijt kunt.
 
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.
 
Op de website van onze school vindt u de klachtenregeling van

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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onze stichting.
 
4.9.2 Externe vertrouwenspersoon
Elke school heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon (voor de
Distelvlinder is dat Bernadette Kort), maar indien nodig kunt u
zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon.
 
Als OPO-R hebben we een samenwerking met GGD Rivierenland,
via hun secretariaat maken we gebruik van externe
vertrouwenspersonen. Dit is geen vast persoon, maar een team
van mensen dat beschikbaar is.
De externe vertrouwenspersoon is met het volgende nummer
bereikbaar: 088 144 73 30.
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4.9.3 Procedure klachten op De Distelvlinder
Indien u niet tevreden bent over een bepaalde situatie op onze
school, dan vragen wij u om bij voorkeur de volgende stappen te
doorlopen:

Hebt u een klacht over zaken die te maken hebben met de groep–
van uw kind? Dan is het op onze school gebruikelijk dat u eerst
contact opneemt met de groepsleerkracht. Als u er met de
groepsleerkracht niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de
directie.
Met alle andere klachten kunt u terecht bij de directie.–
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u contact–
opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de
Distelvlinder. Dit is Bernadette Kort. Bernadette kan u
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of de
Klachtencommissie.
Bij klachten over seksuele intimidatie kunt u rechtstreeks–
contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon bij de
GGD. Deze probeert een oplossing te vinden en kan besluiten
dat de klacht doorgaat naar de Klachtencommissie.

In de klachtenregeling van de stichting OPO-R vindt u eventueel
verder informatie. Deze regeling is te vinden op de website vna
onze school. 
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4.10 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.
 
 
4.11 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 dat de kinderen niet naar
huis gestuurd worden, maar dat er vervanging voor de leerkracht
gezocht wordt.
 
De stichting OPO-Rivierenland maakt gebruik van de
vervangerspool van IPPON, een externe organisatie. IPPON heeft
een uitgebreid vervangersbestand. Bij ziekte van een van
de leerkrachten van De Distelvlinder worden de daarin
geregistreerde leerkrachten benaderd voor vervanging.
 
In het incidentele geval dat de vervanging van een leerkracht niet
lukt, kan het betekenen dat leerlingen tijdelijk over andere
groepen worden verdeeld of dat de hulp van stagiairs en
onderwijsassistenten wordt ingeroepen. Ouders worden bijtijds
geïnformeerd en als dat noodzakelijk is, vindt overleg met hen
plaats.
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5 Zorgstructuur
 
 
 
 

 
 
 
5.1 Toelating
Op openbare scholen is in principe iedereen welkom. Leerlingen
kunnen alleen geweigerd worden 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
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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. 
 
 
5.2 Leerlingenzorg
De leerlingzorg wordt door De Distelvlinder planmatig
aangepakt. Wij laten die zoveel mogelijk binnen de groep
plaatsvinden. Korte begeleiding buiten de groep wordt incidenteel
door collega's van binnen de school gegeven. Als er echt
intensieve begeleiding voor een kind nodig is voor een bepaalde
periode, wordt de hulp van het samenwerkingsverband (Bepo)
gevraagd. Vanuit de Bepo worden hier gelden voor beschikbaar
gesteld.
 
Zorg kan ontstaan op grond van de prestaties van een leerling en/
of naar aanleiding van signalen op sociaal-emotioneel gebied.
 
De prestaties van elk kind worden geregistreerd in het
leerlingenvolgsysteem en regelmatig geanalyseerd. In eerste
instantie houdt de leerkracht dit bij en wordt de leerling in een
van de niveaugroepen geplaatst. Als een kind onder het
basisniveau presteert voor een of meerdere vakken, wordt
ondersteuningsstof aangeboden. Als de prestaties beneden de
verwachting blijven, kan de leerkacht de intern begeleider (IB)
vragen om extra begeleiding buiten de groep. De ouders worden
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hiervan op de hoogte gesteld. Indien nodig wordt er een
individueel handelingsplan opgesteld.
 
De resultaten van een kind  kunnen ook beïnvloed worden door
problemen op sociaal-emotioneel gebied. Indien deze van tijdelijke
aard zijn, is contact tussen de leerkracht en de ouders meestal
voldoende. Als de problemen structureler lijken te zijn, wordt
de IB in kennis gesteld. Samen met de ouders wordt dan gekeken
of hulp van buitenaf gewenst is.
 
5.2.1 Remedial teaching lezen, taal en rekenen
Het geven van RT binnen de groep wordt zoveel mogelijk door de
leerkrachten verzorgd.  De leerkracht biedt, naar gelang de
situatie, leerlingen die dat nodig hebben extra hulp, zowel op taal-
als op rekenkundig gebied. De intern begeleider van de school kan
hierbij ondersteunen.
 
De school streeft ernaar dyslexie in een zo vroegtijdig mogelijk
stadium te herkennen. Gebleken is dat vroegtijdige hulp op dat
gebied de kans op een goed resultaat van die hulp aanzienlijk
vergroot. Zowel de onderbouwleerkrachten als de intern
begeleider besteden hier veel aandacht aan. Voor de kinderen met
leesproblemen is het computerprogramma Bouw aangeschaft.
Wetenschappelijk onderwijs heeft aangetoond dt met dit
programma aantoonbare vorderingen gemaakt kunnen worden.
 
5.2.2 De intern begeleider
De intern begeleider (IB) coördineert de zorg op verschillende
niveaus. De IB volgt het kind door middel van
leerlingenbesprekingen, groepsbezoeken en groepsbesprekingen.
Tevens onderhoudt de IB de contacten met de verschillende
externe begeleiders en zorginstanties en natuurlijk met de ouders
van kinderen die extra zorg nodig hebben.
 
5.2.3 Handelingsplannen
Als er bij een leerling een meer dan gemiddelde zorgbehoefte
geconstateerd wordt, vindt er altijd overleg plaats tussen de
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leerkracht en de IB. Ook de ouders worden hierbij betrokken.
 
De leerkracht en de IB bespreken op welke wijze de zorgleerling -
op individueel niveau of op groepsniveau - het best kan worden
begeleid en leggen dit vast in een zogenoemd handelingsplan. Bij
het opstellen van handelingsplannen wordt indien nodig gebruik
gemaakt van de orthotheek, waarin hulpmaterialen voor
zorgleerlingen zijn te vinden. De ouders worden op de hoogte
gesteld en in onderling overleg wordt bepaald of zij zelf een rol
kunnen spelen in de begeleiding.
 
Bij het opstellen van het handelingsplan wordt tevens bepaald op
welk tijdstip en op welke wijze de vorderingen door de leerkracht
en de IB worden beoordeeld. De ouders worden hierover
geïnformeerd. Als de zorgleerling de doelen die in het
handelingsplan gesteld zijn behaald heeft, wordt de begeleiding
beëindigd en gaan alle gegevens in het leerlingdossier. Dit dossier
is voor de ouders op verzoek in te zien.
 
De IB blijft de leerling volgen in de leerlingbesprekingen. Mocht
blijken dat het handelingsplan toch (nog) niet de gewenste
resultaten oplevert, dan wordt in overleg met de ouders besloten
tot het opstellen van een nieuw handelingsplan. Als de cyclus
opnieuw doorlopen is zonder voldoende resultaat, bepaalt de IB in
overleg met de ouders welke vervolgstappen er mogelijk zijn.
 
Bij zittenblijven of een verwijzing naar het speciaal onderwijs
wordt de directeur ingeschakeld. Zittenblijven kan bij hoge
uitzondering voorkomen. De meerwaarde van het opnieuw geheel
doorlopen van dezelfde groep moet duidelijk aanwezig zijn. De
ouders hebben nadrukkelijk hun inbreng in de afweging van
argumenten. De directeur beslist uiteindelijk.
 
5.2.4 Speciale zorg
De scholen voor primair onderwijs in Culemborg participeren in
het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs. Hierin
kan hulp worden verleend aan leerlingen binnen de groep, binnen
de basisschool en/of tussen basisscholen onderling, in
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samenwerking met de school voor speciaal onderwijs. Op deze
manier kan iedere leerling de zorg ontvangen die op een bepaald
moment wenselijk is.
 
Voor een aantal leerlingen kan de zorg op onze school niet
toereikend blijken te zijn. Het kan dan wenselijk zijn om een
orthopedagoog of een externe instantie in te schakelen voor nader
onderzoek. Dit is alleen mogelijk als de ouders hiermee
instemmen. Per kind wordt bekeken waar de hulpvraag het beste
neergelegd kan worden.
 
Afhankelijk van de vraagstelling kan het nader onderzoek bestaan
uit een korte observatie, een didactisch deelonderzoek of een
uitgebreider onderzoek. Indien uit het onderzoek van de externe
begeleider blijkt dat het kind op onze school niet de pedagogische
en didactische hulp kan krijgen die het nodig heeft, kan de school
de ondersteuningsaanvraag neerleggen bij het
samenwerkingsverband. Daar kan gekeken worden naar de
mogelijkheden voor ambulante hulp vanuit het speciaal onderwijs,
dan wel naar eventuele plaatsing op een van de scholen voor
speciaal onderwijs. Ouders worden uiteraard nauw bij deze acties
betrokken.
 
Op onze school brengen wij bij aanmelding de onderwijskundige
vragen van het kind zo goed mogelijk in kaart. Wij verwachten
daarbij een actieve en openhartige bijdrage van de ouders van het
aan te melden kind. Vervolgens wordt bezien of De Distelvlinder
in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal
hierbij staan het belang van het kind én de mogelijkheden van
onze school om het ontwikkelingsproces van het kind te
ondersteunen. Bij het besluit tot wel of niet kunnen toelaten zal
altijd sprake zijn van een besluit van het gehele schoolteam. We
gaan er immers van uit dat - bij toelating - de leerling in principe
de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn.
 
Als het kind toegelaten wordt, zal elk schooljaar opnieuw gekeken
worden of het kind op De Distelvlinder de aandacht en
begeleiding kan krijgen die het nodig heeft. Dit doen we om te
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bepalen of de plaatsing op onze school nog steeds in het belang is
van het kind.
 
Soms lopen we bij een kind tegen de grenzen aan van de zorg die
onze school kan bieden. Dit is in elk geval aan de orde als het
gedrag van het kind het veiligheidsgevoel van medeleerlingen
en/of leerkrachten aantast of als er uiteindelijk zoveel aandacht
naar het betreffende kind moet gaan, dat dit ten koste gaat van de
aandacht die de rest van de groep nodig heeft.
 
Als er overwegingen zijn om - in het uiterste geval - het bevoegd
gezag te adviseren een leerling het onderwijs aan onze school te
ontzeggen, zullen wij samen met de ouders zoeken naar een voor
het kind zo goed mogelijk alternatief.
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5.3 Grenzen aan onze zorg
Op de Distelvlinder hebben we oog voor de zorgbehoeftes van
leerlingen, maar in een aantal gevallen zullen we als school
moeten constateren dat we niet aan de zorgbehoefte van een kind
kunnen voldoen. Toelating van het betreffende kind op onze
school is dan niet in het belang van het kind en kan de
onderwijsbehoeftes van de andere kinderen in de weg zitten.
 
In onderstaande gevallen kunnen wij uw kind niet de zorg bieden
die het nodig heeft en zult u op zoek moeten gaan naar een school
die beter bij uw kind past. Indien nodig, zullen wij u daarbij zoveel
mogelijk helpen.
 
Grenzen:

De ernst van de zorgbehoefte mag er niet toe leiden dat de–
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veiligheid van leerlingen en leerkrachten in het geding komt.
De leerprestaties van de andere leerlingen moeten gewaarborgd–
kunnen blijven.
Aan een zorgbehoefte moet in principe door het gehele–
schoolteam voldaan kunnen worden (tenzij bij de toelating van
een kind duidelijk afgesproken wordt dat het kind bijvoorbeeld
alleen de onderbouw op de school zal doorlopen).
Er zijn grenzen aan het aantal zorgleerlingen per groep. Dat–
aantal kan verschillen naar gelang de zwaarte van de
verschillende zorgbehoeftes.
Er zijn grenzen die door het gebouw waarin de school gevestigd–
is gesteld worden (trap, moeilijk bereikbare lift).
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5.4 Externe instanties
 
5.4.1 Centrum voor Jeugd en Gezin
Alle schoolbesturen werken samen met de gemeente op het
terrein van extra ondersteuning bij opvoeding en opgroeien.
Ouders en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
terecht voor informatie en advies.
 
Het CJG is een samenwerkingsverband tussen het
consultatiebureau, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen,
schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerkers en
jeugdhulpverleners.
Het CJG is op meerdere manieren in school aanwezig: 

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige kijken of een kind–
zich op een gezonde en evenwichtige wijze ontwikkelt. Zij geven
ouders informatie en advies en kunnen (op vraag van ouders)
kortdurende ondersteuning bieden.
De logopedist voert bij alle 5-jarige leerlingen die niet al elders–
bij een logopedeist in behandeling zijn, een preventief
onderzoek uit om spraak- / taalproblematiek in een vroegtijdig
stadium te signaleren.
De schoolmaatschappelijk werker wordt op verzoek van de–
intern begeleider van de school (met instemming van de ouders)
ingeschakeld bij schooloverstijgende ondersteuning.

Bezoek de website voor ouders www.cjgculemborg.nl
 
5.4.2 GGD
Onderstaand vindt u informatie van de GGD betreffende de zorg
die geboden wordt aan de kinderen van de basisschool.
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van

http://www.cjgculemborg.nl
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leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling,
gezondheid en opvoeding.
 
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van
toepassing voor school

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

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’–
meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare
informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD–
scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van
leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als
gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en
vriendschappen/relaties.
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl
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5.4.3 Andere externe instanties
Externe instanties zoals fysiotherapeuten, artsen en externe
logopedisten kunnen ingeschakeld worden als er speciale
begeleiding nodig is voor een kind. De specialistische hulp mag,
indien nodig, onder schooltijd buiten de school plaatsvinden.
Voorwaarde hiervoor is dat ouders en school een verklaring
hebben getekend waarin de aard en wijze van begeleiding en de
verantwoordelijkheid voor het kind zijn geregeld. Deze verklaring
kunt u aanvragen bij de directeur.
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6 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 
6.1 Kwaliteitszorg
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 aan meewerken. 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 Distelvlinder vindt het belangrijk om goede contacten met de
ouders te onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke
beoordelaar van de onderwijskwaliteit. Wij zorgen dat u goed
geïnformeerd bent, via de nieuwsbrief van de school, maar vooral
in persoonlijke gesprekken. Wij rapporteren regelmatig aan de
ouders hoe hun kind zich ontwikkelt en welke leerresultaten
behaald worden. Drie keer per jaar vinden er
leerkracht-oudergesprekken plaats, waarvan twee keer n.a.v. de
leervorderingen van uw kind. Vierjarigen die instromen in groep
1-2 krijgen hun eerste rapport na minimaal een half jaar
onderwijs. 
 
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 aan meewerken. Hierbij komen de
ouders ook aan het woord: elke twee jaar vindt een onderzoek
plaats in de vorm van een ouderenquête.
 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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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 Distelvlinder vindt het belangrijk om goede contacten met de
ouders te onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke
beoordelaar van de onderwijskwaliteit. Wij zorgen dat u goed
geïnformeerd bent, via de nieuwsbrief van de school, maar vooral
in persoonlijke gesprekken. Wij rapporteren regelmatig aan de
ouders hoe hun kind zich ontwikkelt en welke leerresultaten
behaald worden. Drie keer per jaar vinden er
leerkracht-oudergesprekken plaats, waarvan twee keer n.a.v. de
leervorderingen van uw kind. Vierjarigen die instromen in groep
1-2 krijgen hun eerste rapport na minimaal een half jaar onderwijs.
Op de rapporten van de kleuters worden de vorderingen in de
verschillende vaardigheden inzichtelijk gemaakt.
 
Op de groepen 1-2 na, maken alle kinderen, 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 wordt, ten behoeve van de overgang naar het
voortgezet onderwijs, de Eindtoets Basisonderwijs van Cito
afgenomen. De toetsgegevens bieden naast informatie over de
ontwikkeling van iedere individuele leerling ook informatie over
de prestaties van de school als geheel.
 
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 zelfstandigheid) in

http://www.onderwijsinspectie.nl
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voorgaande jaren.
 
In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets.
Ongeveer drie weken na het maken van de eindtoets ontvangen de
leerlingen en hun ouders de uitslag.
 
In maart, dus voorafgaand aan de Cito-Eindtoets, worden de
formulieren t.b.v. het vervolgonderwijs ingevuld en worden de
leerlingen van groep 8 aangemeld bij de scholen voor voortgezet
onderwijs. Bij aanmelding op een van de scholen voor voortgezet
onderwijs is het advies van de basisschool bindend. In incidentele
gevallen kunnen, n.a.v. de uitslag van de Cito-Eindtoets, het
advies en de aanmelding heroverwogen worden. Dit geldt m.n. als
de score op de Cito-Eindtoets recht zou geven op plaatsing op een
hoger niveau van het voortgezet onderwijs.
 
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 wordt, ten behoeve van de overgang naar het
voortgezet onderwijs, de Eindtoets Basisonderwijs van Cito
afgenomen. De toetsgegevens bieden naast informatie over de
ontwikkeling van iedere individuele leerling ook informatie over
de prestaties van de school als geheel.
 
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 zelfstandigheid) in



58 VERANTWOORDING EN KWALITEIT

voorgaande jaren.
 
In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets.
Ongeveer drie weken na het maken van de eindtoets ontvangen de
leerlingen en hun ouders de uitslag.
 
In maart, dus voorafgaand aan de Cito-Eindtoets, worden de
formulieren t.b.v. het vervolgonderwijs ingevuld en worden de
leerlingen van groep 8 aangemeld bij de scholen voor voortgezet
onderwijs. Bij aanmelding op een van de scholen voor voortgezet
onderwijs is het advies van de basisschool bindend. In incidentele
gevallen kunnen, n.a.v. de uitslag van de Cito-Eindtoets, het
advies en de aanmelding heroverwogen worden. Dit geldt m.n. als
de score op de Cito-Eindtoets recht zou geven op plaatsing op een
hoger niveau van het voortgezet onderwijs.
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6.2 Uitstroom naar het voortgezet
onderwijs
Het schooladvies leggen wij vast in het onderwijskundig rapport
dat naar de school voor voortgezet onderwijs gaat.
 
Voor dit schooladvies kijken wij als basisschool in de eerste plaats
naar de resultaten van de Cito-resultaten die de leerlingen tijdens
hun hele basisschoolperiode hebben behaald. Dit zijn echter niet
de enige overwegingen. Ook de andere leerprestaties wegen mee,
evenals de interesses en motivatie van de leerling zelf. Het geheel
moet in onderlinge samenhang worden bekeken. Op grond van al
deze gegevens schat de school in welk niveau de leerling
waarschijnlijk met succes kan volgen: vmbo, havo of vwo. De
school geeft een uitgebreide - mondelinge - toelichting op het
advies.
 
Uiteraard hechten scholen voor voortgezet onderwijs veel waarde
aan het schooladvies van de basisschool. Dit advies is bij wet
voorgeschreven. Een school voor voortgezet onderwijs kan ook
zelf onderzoeken of een kind geschikt is.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs van de afgelopen 5 jaar.
 
Uitstroom voortgezet onderwijs

         
         
 vwo havo/vwo havo havo/vmbo-tl vmbo-tl vmbo overig totaal
2014-2015 34,4 3,1 21,9 6,3 9,4 25  100
2015-2016 28,6 3,6 21,4 3,6 21,4 21,4  100
2016-2017 42 10 19  13 16  100
2017-2018 21,5 21,5 3,5  32 21,5  100
2018-2019 33  21 13 8 25  100

* uitstroom in procenten
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6.3 Cito-resultaten op de
Distelvlinder
Het onderwijs op de Distelvlinder heeft tot nu toe tot scores op de
Eindtoets Basisonderwijs van het Cito geleid die boven het
landelijk gemiddelde lagen. In de tabel hieronder vindt u het
overzicht van de Cito-scores van de laatste 6 jaren.
 
Cito-scores Eindtoets

Cito-score obs De Distelvlinder Landelijk gemiddelde
2013 537,1 534,7
2014 538,2 534,4
2015 534,1 534,8
2016 535,2 534,9
2017 539,9 536,8
2018 532 535,6
2019 537,5 536,1
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 
7.1 Gezamenlijke afspraken
Om de gang van zaken op school goed te laten verlopen, is het
prettig als school en ouders weten wat ze van elkaar mogen
verwachten.  
 
7.1.1 Melden afwezigheid
Als uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of andere
omstandigheden, dient u dit voor 8.30 uur te melden aan de
school. U kunt daarvoor bellen naar 0345 53 62 06. Afwezigheid
zonder bericht trekken wij na om te voorkomen dat een kind
zonder medeweten van de ouders of de school buiten rondloopt. 
 
7.1.2 Doktersbezoek
Om schoolverzuim zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u
vriendelijk afspraken met tandarts en (huis)arts bij voorkeur na
schooltijd te maken. Als de afspraak toch onder schooltijd valt,
dient u uw kind zelf te komen halen van en terug te brengen naar
school.
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7.1.3 Halen en brengen

Kinderen en ouders kunnen vanaf 8.20 uur en vanaf 12.55 uur–
naar binnen.
De pleinwacht houdt voor aanvang van schooltijd (8.15-8.25 uur–
en 12.45-12.55 uur) toezicht op de kinderen.
De leerkrachten zijn in principe aanwezig in de klas.–
De kinderen van de groepen 1-2 kiezen samen met de ouder(s)–
een boekje of een speeltje uit in de ontmoetingshoek en nemen
vervolgens afscheid van hun ouders.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kiezen in de klas een–
rustige activiteit tot de schoolbel gaat..
Even voor twaalf uur worden de kinderen van de groepen 1-2 en–
3 door de leerkracht naar het schoolpleinhek gebracht en aan de
ouders meegegeven.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 volgen om twaalf uur. Ook–
dan lopen de leerkrachten mee naar buiten.
Als het kind door iemand anders wordt opgehaald, verzoeken wij–
u dit vooraf te melden aan de leerkracht.
Aan het eind van de middag hanteren we dezelfde werkwijze.–
Aan het eind van de ochtend of middag kan er bij het uitgaan–
van de school dus altijd even kort contact tussen ouders en
leerkrachten plaatsvinden. Als een uitgebreider gesprek
gewenst is, kan daarvoor een afspraak gemaakt worden na
schooltijd.
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7.1.4 Fietsen
Voor de veiligheid rond de school dragen we gezamenlijk de
verantwoordelijkheid. Om alle kinderen veilig op school te kunnen
laten komen, is afgesproken dat er alleen in de parkeervakken
geparkeerd mag worden en beslist niet aan de kant van de weg.
Hiermee wordt de veiligheid van allen vergroot.
 
Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst
te worden dan wel op een plek in het verlengde van het hek. Het
plaatsen van fietsen direct naast het toegangshek is echter beslist
niet de bedoeling. In voorkomende gevallen zal de school
maatregelen treffen om een veilige doorgang vanuit de school te
garanderen.
 
7.1.5 mobiele telefoons
Steeds meer kinderen bezitten een mobiele telefoon. Wij zien het
liefst dat mobiele telefoons thuisblijven, maar kunnen ons
voorstellen dat het voor sommige kinderen prettig of in een enkel
geval zelfs noodzakelijk is om ze mee naar school te nemen. Als
telefoons mee naar school genomen worden, worden ze aan het
begin van de dag in een bak bij de leerkracht ingeleverd. De
telefoon staat dan "uit". De school of de leerkracht is niet
aansprakelijk voor het kwijtraken of stuk gaan van een telefoon. In
geval van speciale omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat
een kind de telefoon tijdelijk bij zich houdt. Dit gebeurt dan in
overleg met de leerkracht.
 
Aan het eind van de dag kunnen de telefoons weer bij de
leerkracht opgehaald worden. Ook tijdens de pauzes op het
schoolplein, willen wij onze kinderen niet met een mobiele
telefoon zien.
 
Leerlingen die onder schooltijd met een telefoon gesignaleerd
worden, leveren de telefoon bij de leerkracht in en zijn hem voor
minimaal 1 dag kwijt. Voor een telefoon die net voor het weekend
of voor een vakantie ingenomen wordt, wordt een passend
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alternatief gezocht.
 
Bij dringende omstandigheden kunnen ouders altijd de school
bellen. Het kind wordt dan even uit de klas gehaald. 
 
7.1.6 Foto's
Op de website van de school zullen met regelmaat foto’s geplaatst
worden van door de school geïnitieerde activiteiten. Hierop zullen
uiteraard leerlingen te zien zijn. De school vermijdt het plaatsen
van foto’s op de site of in de schoolgids waar kinderen alleen of
met hun tweeën op staan. Foto’s van groepjes plaatsen we in
principe wel. Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op
deze wijze op de website, social media, schoolkalender dan wel in
de schoolgids te zien is, kunnen dit bij de directie kenbaar maken.
De ouders vullen hiertoe eenmalig een formulier in. De school
verplicht zich om elk schooljaar bij de ouders te informeren of er
nog wensen tot wijzigingen op dit gebied bij de ouders zijn. 
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7.1.7 Gymnastiek
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in Sporthal
Parijsch door een aparte gymleerkracht.  De kinderen lopen daar
onder begeleiding van de groepsleerkracht met de hele groep
naartoe. De kinderen van de groepen 1-2 krijgen hun
bewegingsonderwijs in het eigen speellokaal.
 
De kinderen dragen tijdens de gymnastiekles bij voorkeur
gymschoenen, een T-shirt en een broekje. Zij brengen hun tas met
gymspullen mee naar school op de dag dat zij gymnastiekles
hebben. Op gymdagen is het niet verstandig telefoons, sieraden,
horloges et cetera mee naar school te nemen in verband met
verlies of diefstal uit de kleedkamers van de sporthal.
 
De kleuters gymmen doorgaans in hun ondergoed. Zij kunnen hun
gymschoenen in een daarvoor bestemde bak op school laten. Voor
elke vakantie wordt de gymkleding meegegeven, zodat deze
gewassen kan worden. Bij jonge kinderen gaat de voorkeur uit
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naar schoenen met klittenband, omdat ze deze zelf aan en uit
kunnen trekken. Als uw kind zelf veters kan strikken, kunnen
schoenen met veters worden gebruikt. Wij verzoeken u de
schoenen van de kleuters te voorzien van hun naam om
misverstanden te voorkomen.
 
7.1.8 Eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze worden de kinderen in de gelegenheid
gesteld hun meegebrachte drinken en/of hapje (liefst fruit of
hartig, géén snoep) te nuttigen. Overblijvers eten tussen de
middag bij voorkeur brood. Wellicht kunt u ook uw steentje
bijdragen aan onze poging de kinderen wat milieubewuster te
maken door uw kind zo min mogelijk drinken en eten in
wegwerpverpakkingen mee te geven.
 
Wij zien niet graag dat kinderen op school snoepen. Niet alleen
om het snoepen, maar ook om de manier waarop kinderen
onderling hiermee omgaan. Onder snoep valt voor ons ook
kauwgom. Ook in de pauzes willen wij niet dat er kauwgom wordt
gebruikt. De kinderen "vergeten" de kauwgom na de pauze weg te
gooien en zitten dan kauwend in de groep of weten niet waar ze
de kauwgom moeten laten.
 
7.1.9 Er is er een jarig
Als uw kind jarig is, mag het trakteren op school. Wij zien het
liefst dat er “gezonde kost” wordt getrakteerd. Ook vragen wij u
rekening te houden met kinderen met allergieën en met kinderen
die vanuit (religieuze) overtuiging bepaalde voedingswaren niet
mogen eten. Verder is het de bedoeling dat de kinderen alleen in
de eigen klas trakteren. Gezien het grote aantal leerlingen /
verjaardagen is het wenselijk dat de kinderen geen traktaties voor
de leerkrachten meenemen.
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7.1.10 Uitnodigingen
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes, kerstkaarten en
dergelijke willen wij graag buiten de school uitgedeeld zien en
niet in het klaslokaal. Wij willen hiermee teleurstellingen bij
kinderen die niet uitgenodigd worden voorkomen.
 
7.1.11 Allergieën
Op onze school willen we zorgvuldig omgaan met kinderen met
allergieën. Wij vragen u schriftelijk aan de directeur te melden of
uw kind een allergie heeft (bijvoorbeeld voor voedsel, schmink of
insecten). Na deze melding zal de leerkracht u benaderen om een
aantal afspraken met u te maken.
 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over traktaties in de groep: wat mag uw
kind wel of niet hebben? Er kan u worden gevraagd of u kunt
zorgen voor een trommeltje met een vervangende traktatie. Als de
allergie van uw kind veel aanpassingen vergt, neemt de leerkracht
voor elke festiviteit contact met u op om te vertellen wat de
traktaties zullen zijn, zodat u eventueel zelf voor iets ter
vervanging kunt zorgen.
 
Bij kinderen met levensbedreigende allergieën die een specifieke
aanpak nodig hebben, maakt de leerkracht een afspraak met de
ouders om een zogenoemde anafylactisch-protocol in te vullen. In
zo’n protocol staat precies hoe wij moeten handelen bij een
allergische reactie.
 
U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste
informatie over eventuele allergieën van uw kind en voor het
direct melden van veranderde omstandigheden. Dit dient u bij de
directeur te doen. Het personeel kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor vermeende nalatigheid.
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7.1.12 Hoofdluis
Elke eerste woensdag na de vakantie wordt er op school een
luizencontrole gedaan. Bij constatering van hoofdluis worden de
ouders van de betreffende leerling(en), indien mogelijk, dezelfde
ochtend telefonisch op de hoogte gesteld door de leerkracht.
Kinderen / leerkrachten die ziek of afwezig zijn, worden op een
later tijdstip alsnog gecontroleerd.
 
Wij verzoeken u de haardracht van uw kinderen op de
controledagen aan te passen: geen gel in het haar en geen
ingewikkelde vlechtwerken en dergelijke.
 
Naar alle ouders van de leerlingen van de groep waarin hoofdluis
geconstateerd is, wordt dezelfde dag een brief gemaild. Alle
kinderen van de groep krijgen een flyer van de GGD mee met tips
over de bestrijding van hoofdluis (daar kunt u dus thuis naar
vragen).
 
Na twee à drie weken vindt er in de groep waarin hoofdluis
geconstateerd is wederom een controle plaats. Als er bij een en
hetzelfde kind bij herhaling luis geconstateerd wordt, wordt er bij
de ouders aangedrongen op een gesprek met de GGD.
 
Ouders die zelf bij hun kind luis constateren, dienen dit zo snel
mogelijk door te geven aan de leerkracht.
 
7.1.13 Tussen- en naschoolse opvang
Stichting OPO-R is eindverantwoordelijk voor de tussenschoolse
opvang (TSO). De Distelvlinder laat zich hierin professioneel
ondersteunen door de SKPC (Stichting Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk Culemborg). Een pedagogisch medewerker
van de SKPC is dagelijks op school aanwezig tijdens de TSO-uren.
Zij adviseert en ondersteunt de overblijfkrachten.
 
Er is mogelijkheid tot opvang op maandag,-dinsdag,-donderdag-
en vrijdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur. Na inschrijving bij de
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SKPC kan uw kind deelnemen aan de TSO. De kosten zijn, bij het
afnemen van een abonnement, € 1,70,= per dag en bij incidenteel
overblijven € 2,50 per dag.
 
Voor verdere informatie over de tussenschoolse opvang kunt
terecht bij de directeur van de school of bij de SKPC (www.skpc.nl
).
 
De naschoolse opvang van de kinderen van 4 t/m 7 jaar van de
Distelvlinder vindt zoveel mogelijk plaats in het gebouw van de
Brede School. De jongste kinderen kunnen dus in principe in een
en hetzelfde gebouw blijven. Doordat de culturele stichting KEC
ook in het Brede Schoolgebouw gehuisvest is, bestaat de
mogelijkheid om muzieklessen en dergelijke eveneens na
schooltijd in hetzelfde gebouw te laten plaatsvinden. De
naschoolse opvang van kinderen van 8 t/m 12 jaar vindt op een
SKPC-locatie in de buurt van de school plaats. De betreffende
kinderen worden op school afgehaald. Voor de naschoolse opvang
dient u zich eveneens bij de SKPC aan te melden.

http://www.skpc.nl
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8 Jaarplanner
 
 
De jaarplanning, met daarin alle belangrijke data voor school,
leerlingen en ouders, wordt voor het begin van elk schooljaar naar
alle ouders gemaild.
 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle ouders een kalender
van de school. Hierop is eveneens de jaarplanning te zien.
 
De data van de schoolvakanties staan op de website van de school,
zodra ze officieel vastgesteld zijn. Dit is doorgaans in het voorjaar.
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9 Schoolondersteuningsprofiel
 
 
 
 
9.1 Ondersteuningsprofiel OBS De
Distelvlinder
In het kader van passend onderwijs dient elke school vanaf 1
augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Het
ondersteuningsprofiel van De Distelvlinder is te vinden op onze
website: www.distelvlinder-culemborg.nl.
 
In ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke zorg wij als
school aan leerlingen kunnen bieden en wat de grenzen van onze
zorg zijn.

http://www.distelvlinder-culemborg.nl


 


