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4 EEN WOORD VOORAF

1 Een woord vooraf
 
 
 
 

 
 
 

1.1 Geachte ouder(s)
Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. Vol met belangrijke
informatie over 't Praathuis.
Allereerst over onze missie en visie: hoe kijken wij naar kinderen,
wat vinden wij belangrijk en waar gaan wij voor?
Daarnaast kunt u lezen hoe wij ons onderwijs en de begeleiding van
de kinderen inrichten. Hierbij besteden we vanzelfsprekend ook
veel aandacht aan ons Jenaplanonderwijs.
En tenslotte kunt u er allerlei praktische wetenswaardigheden
vinden.
Heeft u vragen of wilt u de school graag een keer van binnen
bekijken? Aarzel niet en neem contact met ons op, onze deur staat



EEN WOORD VOORAF 5

ook voor u open! Voor ouders die op zoek zijn naar een passende
school voor hun kind organiseren wij ieder kwartaal een kijkochtend.
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een individuele afspraak
voor een rondleiding te maken.
't Praathuis is een openbare Jenaplanschool. Dat betekent dat wij
ook graag een open school zijn. Open voor kinderen en ouders,
maar ook open voor vragen, opmerkingen, suggesties, adviezen en
gezelligheid. Wij zijn een school zonder drempels. De deur staat
voor u open. Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u de school
ervaart. Wat u prettig vindt en ook de dingen waarvan u denkt dat
ze voor verbetering vatbaar zijn. Aarzelt u dan ook niet en laat het
ons weten!
 
Als team zijn we voortdurend bezig om te kijken waar we nog
verder kunnen verbeteren en hoe we in beweging kunnen blijven.
Daarbij staat onze eigen ontwikkeling ook voortdurend in de
schijnwerpers. Want niet alleen de kinderen leren elke dag bij, dat
geldt ook voor ons.
 
Samen met alle kinderen en ouders die bij onze school betrokken
zijn maken we er een prachtig jaar van!
 
Met vriendelijke groet,
namens het team,
 
Ellen van der Ligt
Directeur
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2 Waar onze school voor
staat

 
 
 
 

2.1 Geschiedenis van 't Praathuis
Openbare Jenaplan Basisschool 't Praathuis is in 1984 ontstaan
door een uitbreiding van de toenmalige kleuterschool. Omdat de
school groeide, is in 1992 een nieuw schoolgebouw met zeven
lokalen in gebruik genomen.
 
De groei hield aan en op dit moment heeft de school tien groepen
verdeeld over twee permanente gebouwen. 't Praathuis verzorgt in
die tien groepen onderwijs aan in totaal bijna driehonderd
leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over drie bouwen. De onder-
en middenbouw hebben ieder drie stamgroepen, de bovenbouw
heeft er vier.
 
 

2.2 Visie, missie en motto van 't
Praathuis
Visie
Op ’t Praathuis leert het kind door te denken, te voelen en te
ervaren en zo alleen of samen met ouders en stamgroepleiders de
wereld om zich heen te onderzoeken en te ontdekken. Op onze
Jenaplanschool oriënteren de kinderen zich met hoofd, hart en
handen op de wereld waarin zij leven. Daarbij gaan we uit van de
unieke ontwikkeling van ieder kind; de verschillen zien wij als
rijkdom en als kans.
 
Onze school is een plek waar we samen spelen, samen werken,
samen spreken en samen vieren. Wij zijn een lerende gemeenschap
die zich kenmerkt door openheid, dialoog en zelfreflectie.
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Missie
‘t Praathuis is een openbare Jenaplanschool waar we samen een
gestructureerde leeromgeving creëren voor een optimale
individuele en sociale ontwikkeling van ieder mens. ’t Praathuis is
een leef-werkgemeenschap waar alle talenten tellen.
 
Motto
Ons motto is: samen werken, samen leven.
 
 

2.3 Uitgangspunten
jenaplanonderwijs
Het Jenaplanonderwijs dankt zijn naam aan de Duitse
universiteitsstad Jena. Daar deed professor Peter Petersen van
1923 tot 1950 onderzoek naar onderwijs en opvoeding. Zijn ideeën
kregen rond 1960 bekendheid in ons land onder de naam Jenaplan.
Petersen ziet de school als een gemeenschap van kinderen en
volwassenen.
Deze gemeenschap houdt zich bezig met de vorming van het kind.
Zij wil de kinderen helpen zich te vormen tot een volwassen mens
die kritisch en zelfstandig kan denken, een mens die zich
verantwoordelijk voelt voor zijn medemens, voor zichzelf en voor
wat hem omringt en die zich weet in te zetten en te geven. Kortom,
een mens met een positieve werkhouding.
 
Petersen zei: "Onderwijs moet plaatsvinden in pedagogische
(opvoedkundige) situaties. Deze situaties,
gesprek
, spel, werk en viering
, zijn een weerspiegeling van het leven zelf. Kennis, sociale
vaardigheden en creatief (scheppend) bezig zijn, worden gelijk
gewaardeerd, omdat zij alle nodig zijn voor het goed functioneren
van de mens in de samenleving."
 
Jenaplanonderwijs kent twintig basisprincipes . Deze principes zijn
de leidraad voor de dagelijkse gang van zaken op onze school.
Naast deze twintig basisprincipes heeft de Nederlandse
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Jenaplanvereniging ook een twaalftal kernkwalitieiten opgesteld.
De komende jaren gaan alle Jenaplanscholen in Nederland hun
onderwijsaanbod toetsen aan deze criteria.
Voldoet een Jenaplanschool aan de citeria, dan krijgt deze een
officiële erkenning van de NJPV. Vanzelfsprekend hebben we de
officiële erkenning. De basisprincipes en kernkwaliteiten zijn terug
te vinden op onze website of op de website van de Nederlandse
Jenaplan Vereniging (www.jenaplan.nl).

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

3.1 Praktijk van alle dag op 't
Praathuis
Ritmisch weekplan
Op ‘t Praathuis werken we volgens een ritmisch weekplan. Dit
houdt in dat verschillende (basis)activiteiten worden afgewisseld. Er
is een ritmische afwisseling van spanning en ontspanning binnen de
dag en/of week en er is sprake van een gemeenschappelijk en
individueel ritme. Beide ritmes doen recht aan behoeften van
kinderen: het gemeenschappelijke ritme komt tegemoet aan de
behoefte aan structuur en het individuele ritme geeft ruimte aan de
behoefte zelf te beschikken over tijd.
 
De basisactiviteiten zijn
gesprek, spel, werk en viering
. Binnen deze basisactiviteiten vinden spel, taal, rekenen, schrijven,
wereldoriëntatie, diverse kringen, bewegingsonderwijs en
dramatische, dansante, beeldende en muzikale vorming afwisselend
plaats.
 
Naast taal en rekenen is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs.
Door middel van negen grote projecten, verdeeld over drie jaar,
worden bovengenoemde vakken zoveel mogelijk binnen
wereldoriëntatie vormgegeven. Op onze website kunt u uitgebreid
lezen hoe wij deze activiteiten vormgeven.
 
Stamgroepen
Op 't Praathuis werken we met stamgroepen in plaats van klassen.
Een stamgroep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. In
de onderbouw zitten de kinderen van groep 1 en 2 (de kleuters) bij
elkaar. De middenbouw bestaat uit groep 3, 4 en 5 en de
bovenbouw uit groep 6, 7 en 8. Het doel hiervan is dat kinderen
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van en met elkaar leren en kunnen ervaren hoe het is om eerst
jongste, daarna middelste en tot slot oudste te zijn. Omdat
kinderen langere tijd in de stamgroep zitten, blijft de sfeer in de
groep van "zo doen wij dat hier" goed bewaard. Kinderen leren
elkaar te helpen. De oudere kinderen helpen de jongeren. Kinderen
ontwikkelen daardoor een positief zelfbeeld.
 
 

3.2 Pedagogisch klimaat
't Praathuis vindt een goed pedagogisch klimaat van groot belang.
Respect, veiligheid en duidelijkheid zijn hiervoor de bouwstenen.
 
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 ieder mens uniek is en
vragen die blik van alle betrokkenen bij onze school.
 
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 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.
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3.3 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
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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.
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
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werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar
vast.
Wanneer de school “handelingsverlegen” is en de hulp in gaat
schakelen van de plusconsulent of themaspecialist  wordt u hier
door ons uiteraard over geïnformeerd.
 
 

3.4 Onderwijs op maat
Ook nu al gaan de groepsleid(st)ers 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 te
komen. Kinderen die om wat voor reden dan ook meer moeite
hebben met de lesstof, worden extra begeleid. Als het nodig is,
doen we dat met hulp van anderen: onze eigen specialisten of
gespecialiseerde hulp van buiten. Dat geldt ook voor de meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
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4 Onze schoolorganisatie
 
 
 
 

4.1 JGZ voor de basisschool
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders.
 
Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een
praatje te maken. Zij let tijdens het gesprekje op de uitspraak, de
stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de
mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren
bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de
logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind
eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact
op met Angret Findhammer:
(06) 46 80 50 05.
 
Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor
een gezondheidsonderzoek.
U krijgt een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen
en een folder over JGZ.
 
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om
de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Tijdens het
gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of uw kind goed
ziet, hoort, groeit en beweegt. Uw kind hoeft zich voor het
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onderzoek niet uit te kleden. Heeft uw kind overgewicht? Dan
meten we ook de bloeddruk.
 
U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor
kunt u een afspraak maken. Dat kan via de planning (088) 144 74 00
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail
adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De
medewerker van de Jeugd-gezondheidszorg kan u helpen met het
invullen van de vragenlijsten.
 
Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de
7/8-jarige kinderen door de dokters- assistente. Ook hiervan krijgt u
bericht als uw kind aan de beurt is.
 
Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind
extra aandacht nodig heeft. Dan ontvangt u een uitnodiging voor
het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.
Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en
het bespreken van vragen en zorgen.
 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het
spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding,
gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind
goed hoort of ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een
afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van
09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt
plaats op school.
 
 
 

4.2 Aanmelding, in- en uitschrijving
Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door aangemeld worden.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de conciërges, administratie
en via de website van ’t Praathuis.

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging.
 
Wanneer een kind ’t Praathuis verlaat, schrijven wij deze leerling uit.
Voor groep 8 doen wij dit altijd in de laatste weken van het
schooljaar. Wanneer kinderen tussentijds ’t Praathuis verlaten, is er
altijd een gesprek met de stamgroepleiding en/of met de directie
om de reden van het vertrek met u te bespreken. Dit gesprek kan
voor ons aanleiding zijn om het beleid van 't Praathuis op
onderdelen aan te passen. Wanneer u uw kind bij een andere
school aanmeldt, zal deze school contact opnemen met ’t Praathuis.
Omgekeerd doen wij dit ook: wanneer uw kind van een andere
school komt, nemen wij voor definitieve toelating contact op met
de betreffende 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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4.3 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
de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens om
met de gegevens van uw kind(eren).
 
 

4.4 Leerlingdossier
Binnen het Jenaplanonderwijs vinden wij het belangrijk dat
kinderen zowel op cognitief gebied als ook 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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4.5 Wie werken er op 't Praathuis
't Praathuis heeft ruim twintig medewerkers. De directeur is
eindverantwoordelijk en is in deeltijd aanwezig. Bij afwezigheid
heeft de waarnemend directeur de dagelijkse leiding. Samen met
de drie bouwcoördinatoren vormen zij het managementteam
(MT). Dit team wordt ondersteund door een managementassistent
die ook de administratie verzorgt.
 
De twee intern begeleiders (IB's) coördineren de zorg voor alle
leerlingen. Vijftien stamgroepleiders verzorgen het onderwijs in tien
groepen. Een onderwijsassistent ondersteunt de stamgroepleiders
van de onder- en middenbouw. De conciërge zorgt voor het
gebouw en de omgeving van de school en verricht allerlei
huishoudelijke activiteiten. Elk jaar heeft 't Praathuis een aantal
stagiaires van diverse opleidingen.
 
 

4.6 Medezeggenschap
Stichting OPO-R heeft een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Deze hanteert het door het
bestuur vastgestelde “Regelement GMR” en op schoolniveau het
“Regelement 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 MR:
mr.praathuis@opo-r.nl
 

mailto:mr.praathuis@opo-r.nl
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4.7 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 oudervereniging maakt,
samen met de stamgroepsleiding, 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.
 
 

4.8 Ouderbetrokkenheid
Ouders op 't Praathuis zijn zeer betrokken en vormen een vast
onderdeel in in de ondersteuning van de stamgroepleiding en de
kinderen. Naast het mede organiseren van vieringen voor de hele
school, spelen zij een belangrijke rol bij de activiteiten die
plaatsvinden in en rondom de stamgroep.
Het Jenaplanonderwijs ziet de school als een verlengstuk van thuis.
Dat willen we niet alleen bewerkstelligen door een goed overleg
met ouders, maar wij vinden het ook belangrijk dat ouders een
actieve rol vervullen binnen de school en deelnemen aan wat er op
school gebeurt.
 
Iedere stamgroep heeft een stamgroepouder die zorgt voor
contact tussen stamgroepleider en de andere ouders over allerlei te
organiseren activiteiten in de groep. Deze stamgroepouder wordt
door de stamgroepleider voor deze taak gevraagd. Tijdens de
stamgroepavond, aan het begin van het schooljaar, worden alle
ouders uitgenodigd om kennis te komen maken met de (nieuwe)
stamgroep van hun kind. U maakt kennis met elkaar en met de
groepsleider en u wordt uitgebreid geïnformeerd over het reilen en
zeilen binnen de stamgroep. Op deze avond kunt u zich inschrijven
voor één of meerdere activiteiten die gedurende het jaar
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plaatsvinden. Ouders van kinderen die later instromen (4 jarigen en
zij-instromers) krijgen deze informatie tijdens het intakegesprek met
de groepsleider.
 
De stamgroepouder overlegt regelmatig met de stamgroepleider.
's Morgens zijn de ouders voordat de schooldag begint, van harte
welkom in de groep. Alle ouders kunnen op de vrijdagmiddag de
weeksluiting van de stamgroep van hun kind bijwonen.
Daarnaast zijn alle ouders bij toerbeurt verplicht om de rol van
overblijfouder te vervullen in de stamgroep van hun kind(eren).
Tijdens de lunch in de middagpauze helpen ze mee overzicht te
houden bij het spelen op het plein. De ondersteuning van de
ouders is ook onmisbaar bij het organiseren van de vele activiteiten
op onze school. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een
participatieformulier ouderhulp, waarop u kunt aangeven waaraan u
binnen de school graag zou willen meewerken. Dit gaat om hulp in
een aantal werkgroepen die op schoolniveau functioneren: de
organisatie van Sinterklaas, van de Avondvierdaagse, van het
schoolfeest, etc.
 
In verband met de continuïteit delen we de werkgroepen zo in dat
elk jaar een mix ontstaat tussen ervaren ouders en nieuwe ouders.
Op deze manier blijft er ervaring in de werkgroepen en wordt de
kennis doorgegeven.
 
 

4.9 Ouderbijdragen
De OV stelt jaarlijks de hoogte van de vrijwillige financiële
ouderbijdrage vast en legt jaarlijks aan haar leden verantwoording
af over het beheer en de besteding van de gelden. De bijdrage van
de ouders wordt gebruikt voor het organiseren van extra
activiteiten en schoolfestiviteiten.
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4.10 Regeling schooltijden, vakanties
en studiedagen
Elk jaar moeten de leerlingen uit de acht leerjaren bij elkaar
opgeteld 7520 uren naar school. Deze uren kunnen per jaar
verschillen in vakanties en vrije dagen.
 
Schooltijden
Wij werken op 't Praathuis met een continurooster.
Onderbouw
:
van 8.30 uur tot 14.30 uur (op woensdag tot 12.15 uur)
Midden- en bovenbouw : van 8.15 uur tot 14.30 uur (op woensdag
tot 12.15 uur)
 
Op sommige dagen (bijvoorbeeld Sinterklaas- en kerstviering, de
laatste schooldag) zijn de schooltijden anders. De betreffende
dagen staan in de jaarplanner, op de website en/of in de
nieuwsbrieven vermeld.
 
Vakantierooster 2017-2018
Herfst: 16 t/m 20 oktober
Kerst: 25 december t/m 5 januari
Voorjaar: 26 februari t/m 2 maart
Goede Vrijdag: 30 maart
Pasen: 2 april
Mei: 23 april t/m 4 mei
Hemelvaart: 10 t/m 11 mei
Pinksteren: 21 mei
Zomer: 16 juli t/m 24 augustus
 
Vrije dagen en studiedagen
Het team heeft per schooljaar ongeveer zeven studiedagen waarop
zij werkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. De data zijn
vermeld in de jaarplanning. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Daarnaast hebben de kinderen van de onder- en middenbouw nog
een aantal dagen extra vrij. Ook deze staan vermeld in de
jaarplanner.



ONZE SCHOOLORGANISATIE 27

 
Vrije dagen en studiedagen 2016-2017
06-09-2017   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
22-09-2017   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
28-09-2017   middenbouw vrij i.v.m. studiedag
29-09-2017   middenbouw vrij i.v.m. studiedag
09-10-2017   vrij i.v.m. studiedag
06-11-2017   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
15-11-2017   vrij i.v.m. studiedag OPO-R
17-11-2017   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
05-12-2017   's middags vrij
21-12-2017   onderbouw 's middags vrij
22-12-2017   's middags vrij
19-01-2018   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
31-01-2018   onder- en bovenbouw vrij i.v.m. studiedag
23-02-2018   vrij i.v.m. studiedag
21-03-2018   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
20-04-2018   bovenbouw vrij i.v.m. studiedag
22-05-2018   vrij i.v.m. studiedag
23-05-2018   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
08-06-2018   vrij i.v.m. studiedag
11-06-2018   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
20-06-2018   onderbouw vrij i.v.m. studiedag
13-07-2018   's middags vrij
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11 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’,
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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.
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4.12 Meldcode huiselijk geweld/
kindermishandeling
Op 5 februari 2013 is de wet MELDCODE Huiselijk geweld en
kindermishandeling aangenomen. Wat deze meldcode precies
inhoudt, kunt u lezen op de website van de rijksoverheid (
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bie
den/meldcode). In het kader van die wet moet iedere school een
aandachtsfunctionaris hebben. De aandachtfunctionaris op
basisschool ‘t Praathuis is intern begeleider Josien Papavoine. 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.
 
 

4.13 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. Ze worden
voorbereid op een samenleving waarin mensen van elkaar
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.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
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Zo is er een pestprotocol, waarin is vastgelegd hoe pesten wordt
voorkomen en wat er gebeurt als pesten zich toch voordoet. 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 stichting 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: u kunt op school bij de directie en
IB-ers terecht voor de contactgegevens. 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.
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
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4.14 Verzekering
Hoewel de school uiteraard 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.
 
 

4.15 Ziektevervanging
De school vindt het belangrijk dat kinderen altijd les krijgen. Als
een stamgroepleider 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. Dit kan betekenen dat leerlingen tijdelijk
een vervangende leerkracht krijgen, 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 Organisatie
leerlingbegeleiding

 
 
 
 

5.1 Organisatie leerlingbeleiding
Ook leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen op
onze school een plekje vinden. De school heeft de beschikking over
stamgroepleiders met bepaalde specialisaties en IB-ers die extra
begeleiding coördineren.
 
De school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband
met als doel passende begeleiding voor ieder kind. In het zorgplan
van het samenwerkingsverband is beschreven hoe dit wordt
aangepakt. De school heeft zelf ook een systematische aanpak voor
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 
In de groep volgt de stamgroepleider 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 stamgroepleider hoe de kinderen geholpen kunnen worden en
hoe de aanpak verloopt. Zo proberen we tegemoet te komen aan
de verschillen tussen leerlingen.
 
De stamgroepleider checkt of iedere leerling zijn of haar lesdoelen
heeft bereikt. De informatie uit deze leerlingevaluatie vormt de
basis voor een diagnose en voor het formuleren van eventueel
aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding van deze aangepaste
leerdoelen kijken we waar extra hulp op gericht moet worden
wanneer leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben (ook
hoogbegaafde leerlingen).
 
Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de
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hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).
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6 Verantwoording en
kwaliteit

 
 
 
 

 
 
 

6.1 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.
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl
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De school vindt het belangrijk goede contacten met de ouders te
onderhouden. Zij zijn immers een belangrijke pijler in de driehoek
kind-ouder-school. 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?–

Aan het einde van 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
resultaten van de school als geheel.
 
Op 't Praathuis vinden wij het belangrijk om te kijken naar de totale
ontwikkeling van het kind. Naast het rapport dat de
stamgroepleider over het kind schrijft, vult het kind ook een
zelfrapport in.
 
Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een
voorlopige indicatie vervolgonderwijs, het "potloodadvies". Deze
indicatie is gebaseerd op de schoolresultaten, de vorderingen en
andere relevante gegevens (zoals werkhouding en zelfredzaamheid)
in voorgaande jaren.
 
In het "potloodadvies" wordt ook vermeld aan welke onderdelen
nog extra gewerkt gaat worden in de periode tot aan de afname
van de eindtoets.
 
Ongeveer drie werken na het maken van de eindtoets ontvangen
de ouders de uitslag. Aansluitend worden in overleg met de ouders
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de benodigde aanmeldingsformulieren ingevuld en opgestuurd ten
behoeve van de beoogde school voor voortgezet onderwijs.
 
De uitstroomcijfers van 't Praathuis zijn goed te noemen en zijn zelfs
beter dan op grond van de schoolpopulatie mag worden verwacht.
Uiteraard zijn we daar trots op.
 
 

6.2 Doorstroom
 
 praktijkonderwijs vmbo-bbl vmbo-kl/gl vmbo-tl vmbo-tl/havo havo havo/vwo vwo

2010  13 3 3 13 17 13 37

2011 3 5 8 8 3 14 11 48

2012  8 14 3 3 5 16 51

2013  8  16 4 28  44

2014  10 3 5 2 34 2 44

2015  2 5 7 2 30 10 44

2016 1 8 3 8 2 23 9 46

2017   6 9 6 29 18 32

Doorstroom naar voortgezet onderwijs in procenten
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7 Praktische informatie
en tips

 
 
 
 

7.1 Contactgegevens
Jenaplanschool 't Praathuis
Meerlaan 26-28
4103 XZ Culemborg
telefoonnummer: 0345 51 41 11
praathuis@opo-r.nl
mr.praathuis@opo-r.nl
ov.praathuis@opo-r.nl
www.praathuis-culemborg.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 stamgroepleider is de eerst aangewezene om mee in gesprek te
gaan. Het is handig als u met hem/haar een afspraak maakt. Als uw
zorgen in dit gesprek niet opgelost worden, kunt u een beroep
doen op de bouwcoördinator, de intern begeleider en/of de
directie. Maak hiervoor een afspraak via directie.praathuis@opo-r.nl.
 
 

mailto:praathuis@opo-r.nl
mailto:mr.praathuis@opo-r.nl
mailto:ov.praathuis@opo-r.nl
http://www.praathuis-culemborg.nl
mailto:directie.praathuis@opo-r.nl
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7.2 Eten en drinken op school
Op 't Praathuis werken we met een continurooster. De kinderen
eten samen hun lunch in de eigen stamgroep onder begeleiding
van de eigen stamgroepleider en één of twee ouders. Omdat alle
ouders meedraaien in het overblijfrooster zijn er aan het overblijven
geen kosten verbonden.
 
Tijdens de kleine ochtendpauze nuttigen de kinderen hun
meegebrachte drinken en/of tussendoortje (fruit of hartig, géén
snoep of koekjes. Wij hechten belang aan gezonde voeding). Voor
tussen de middag graag brood en een beker met drinken
meegeven. U kunt ook uw steentje bijdragen om de kinderen
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. Onder snoep
valt voor ons ook kauwgom. Ook in de pauzes willen wij niet dat er
kauwgom wordt gebruikt.
Bij het vieren van verjaardagen stellen wij gezonde traktaties dan
ook zeer op prijs
 
 

7.3 Foto of video
Regelmatig worden er door de stamgroepleiders of ouders foto’s
gemaakt van activiteiten op school. Een aantal van deze foto’s
wordt gebruikt in de nieuwsbrief of voor de website. Soms worden
er video-opnamen van activiteiten gemaakt. Deze opnamen zijn
bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de stamgroepleiders.
 
Heeft u bezwaar tegen het maken en gebruiken van foto’s en/of
filmopnamen van uw kind, meld dit dan schriftelijk bij de directeur
van de school via directie.praathuis@opo-r.nl. Zonder bezwaar gaat
de school ervan uit dat het is toegestaan foto’s en filmopnamen van
uw kind voor schooldoeleinden te gebruiken.
 
 

mailto:directie.praathuis@opo-r.nl
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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 ieder jaar met de leerlingen geoefend.
 
 

7.5 Afmelding bij ziekte
Als uw kind ziek is, dan dient u dit voor 8.00 uur te melden aan de
school, zodat uw melding tijdig kan worden doorgegeven aan de
stamgroepleider. Het telefoonnummer is 0345 51 41 11.
 
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 onder- en middenbouw 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 bellen.
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7.6 En verder
Informatie over allerlei hier niet genoemde zaken kunt u op onze
website vinden. U kunt daarbij denken aan de samenstelling van de
MR en de OV, de samenstelling van het team, de
onderwijsprojecten, het schoolkamp, de overblijfafspraken,
hoofdluis, etc.
 
De volgende documenten staan op de website van 't Praathuis:

zorgplan OPO-R;–
Document Leerlingbegeleiding;–
pestprotocol;–
Schoolplan 2016-2020;–
jaarplan;–
deze schoolgids;–
de meest actuele jaarplanning;–
nieuwsbrieven.–

Handige links:
't Praathuis: www.praathuis-culemborg.nl–
twitter: @'tPraathuis–
OPO-R: www.opo-r.nl–
Nederlandse Jenaplan Vereniging: www.jenaplan.nl–
Inspectie van het Onderwijs: www.owinsp.nl–
VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs): www.voo.nl–
infopunt GGD:–
www.ggdrivierenland.nl/TopMenu/Jeugdgezondheid/Infopunt-O
pvoeding
acrobat reader: get.adobe.com/nl/reader–

http://www.praathuis-culemborg.nl
http://www.opo-r.nl
http://www.jenaplan.nl
http://www.owinsp.nl
http://www.voo.nl
http://www.ggdrivierenland.nl/TopMenu/Jeugdgezondheid/Infopunt-Opvoeding
http://www.ggdrivierenland.nl/TopMenu/Jeugdgezondheid/Infopunt-Opvoeding
http://www.schoolgidsie.nl/opor/a href=
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