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INLEIDING 
Voor u ligt het schoolplan van Fatimaschool, geldend voor de periode 2015-2019. Dit schoolplan kwam tot 

stand door een gezamenlijke inspanning van directie, staf en het team van de Fatimaschool. Vervolgens is 

het voorgelegd aan de MR en deze heeft er instemming op verleend.  

Dit schoolplan beoogt voor de komende jaren het belangrijkste werkdocument van het schoolteam te zijn. 

Het beschrijft de dagelijkse praktijk en het beleid voor de komende jaren en biedt daardoor duidelijke en 

overzichtelijke handreikingen voor alle schoolbetrokkenen. Het schoolplan bestaat uit een algemeen deel 

met beleid en doelstellingen, een aantal deelplannen en een specifiek schoolontwikkelingsplan 

(vierjarenplan 2015-2019). 

De inhoud van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de RVKO en de 

beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de 

focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven 

we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).  

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de 

Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsplan 

beschrijven we het IPBbeleid (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) i.v.m. de persoonlijke 

ontwikkeling van onze werknemers. Hun competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid. 

Door dit te beschrijven in een plan willen we, in samenhang met de schoolgids, onze ouders duidelijkheid 

bieden en verantwoording afleggen aan de RVKO, ons bevoegd gezag en de inspectie van het onderwijs. 

Het schoolplan is digitaal en staat in de leerkrachtenmap. Er wordt van leerkrachten verwacht dat zij op de 

hoogte zijn van de inhoud. Het schoolplan wordt regelmatig besproken tijdens de zgn. bouwvergaderingen. 

In ons vergaderschema is hier structureel plaats voor gemaakt, zie activiteitenplan en jaardraaiboek. 

directie Fatimaschool
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AFKORTINGEN UIT HET SCHOOLPLAN 
ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

  (= aandachtstekort stoornis gepaard gaande met hyperactiviteit) 

AMK  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

AVI  Analyse Van Individualiseringsvormen  

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BAPO  Bevordering Arbeids Participatie Oudere werknemers 

BPB  Budget voor Personeels Beleid 

CITO  Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 

CED   Centrum Educatieve Dienst 

DIB  Directie Interne-Begeleiding overleg 

DMT  Drie-Minuten-Toets 

GOA  Gemeentelijke Onderwijs Achterstandbeleid 

IB  Intern Begeleider 

ICT  Informatie, Communicatie en Technologie 

INK-model Integraal-, Kwaliteits-, management-model 

IPB  Integraal PersoneelsBeleid  

JOS  Jeugd Onderwijs en Samenleving  

TBL  Toets Begrijpend Lezen 

LIO  Leraar In Opleiding 

LVS  Leerling Volg Systeem 

LWS  LeesWoordenSchat 

MDO  Multi Disciplinair Overleg 

MR  MedezeggenschapsRaad 

OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel 

PABO   Pedagogische Academie Basis Onderwijs 

PPO  Passend Primair Onderwijs 

RIAGG  Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg 

RMPI  Rotterdams Medisch Psychiatrisch Instituut 

ROB  Rotterdams Onderwijs Beleidsplan 

RVKO  Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 

RT  Remedial Teacher 

RekWis   Rekenen- en Wiskunde toets 

SBO   Speciaal Basis Onderwijs 

SMW  School Maatschappelijk Werk 

SKVR  Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 

SVS  Schaal Vaardigheid Spelling 

VO  Voortgezet Onderwijs 

WST  WoordenSchatToets 

ZMLK  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 

ZMOK  Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN DEEL 
1.1 Schoolomgeving  

1.2 Visie en missie  

1.3 Kwaliteitsbeleid 

1.4 Organisatiestructuur 

1.5 Vergaderstructuur 

1.6 Financieel en materieel beleid 

1.7 Verwijzingen 

 

1.1 SCHOOLOMGEVING  

 

De Fatimaschool is gelegen in een mooie groene 

wijk en kan gebruik maken van de volgende 

faciliteiten: 

- twee mooie parken, op loopafstand van de   

   school; 

- winkelstraat ‘de Peppelweg’, erg handig tijdens  

   projecten; 

- de grote zaal van de Castagnet doet prima   

dienst als theaterzaal, compleet met podium en 

andere faciliteiten; 

- zwembad De Wilgenring, waar de groepen 4 en  

  5 zwemles krijgen; 

- kinderboerderij de Wilgenhof, waar alle  

   groepen regelmatig lessen volgen bij het   

   ‘Natuur en Milieu Educatief Centrum’; 

- het schooltuinencomplex aan de Ringdijk,   

   waar de groepen 6 en 7 schooltuinen  

   onderhouden.  

 

De groepen zijn verdeeld over vier gebouwen. In 

het gebouw aan de Vuurpijlstraat bevinden zich 

de groepen 1, 2 en de peuterspeelzaal. In het 

gebouw aan de Larikslaan 192 bevinden zich de 

groepen 5, 7 en 8; in het gebouw aan de 

Larikslaan 190 twee groepen 1-2 en twee 

groepen 6 en in het gebouw aan de Schoolstraat 

bevinden zich de groepen 3 en 4. 

In Schiebroek Noord is de afgelopen jaren veel 

tot stand gekomen. Goed voorbeeld is de Lupine, 

waar de slopershamer en de aannemers overuren 

draaien. Ook de aanleg van het Ganzerikplein en 

de sloop en nieuwbouwstroom van PWS in de 

aangrenzende buurt springen in het oog. Er is 

met verschillende partijen gewerkt aan de 

winkelcentrumvisie en aan de verbetering van de 

Peppelweg. Het beleid is vastgesteld om te 

komen tot een zorgvriendelijk Schiebroek. 

 

 

Leerlingpopulatie 

- Onze leerlingen zijn overwegend autochtone 

kinderen.  

- Er is nauwelijks sprake van leerling-gewicht. 

Dit betekent dat er voor onze leerlingen een 

basisbedrag binnenkomt en er geen tot 

weinig extra gelden ontvangen worden. 

- De school werd op 1 oktober 2016 door 559 

leerlingen bezocht. 

- Het merendeel van onze kinderen komt uit 

een gezin waarvan de ouders een goede 

opleiding hebben genoten. Het belang dat 

ouders hechten aan goede leerresultaten is 

groot. 

 

Functie in de wijk 

Het merendeel van de leerlingen komt uit de wijk 

waarin de school ligt. Vanwege de katholieke 

identiteit en de goede naam van de school, 

komen er ook kinderen uit de omliggende wijken.  

- naast de onderwijzende functie van de 

school, wordt er ook geboden: 

schoolmaatschappelijk werk (zie hoofdstuk 

7); 

- voorschoolprogramma (zie  hoofdstuk 6); 

- voor-, tussen- en naschoolse opvang (zie  

hoofdstuk 3). 

 

1.2 VISIE EN MISSIE  

 

Visie 

De basisschool omvat een belangrijke periode in 

het leven van een kind. Jarenlang is er diezelfde 

weg van huis naar school en vertrouwen ouders 

hun kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de 

juffen en meesters van onze basisschool. Dat is 

een belangrijk deel van een kinderleven. Een 

basisschool kiest men dan ook met zorg. De 

basisschool is een plaats waar kinderen gevormd 
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worden en waar hun persoon en karakter zich 

ontwikkelen. Daarbij groeien ze niet alleen in 

lengte, maar ook in kennis en vaardigheden, 

zodat ze bij het verlaten van de basisschool een 

stevig fundament hebben voor hun verdere 

leven. 

Naast een leergemeenschap is onze school ook 

een leefgemeenschap. Leven en leren kunnen 

alleen tot goede resultaten leiden als we bereid 

zijn rekening te houden met elkaar, zowel met 

elkaars mogelijkheden als beperkingen. Dit kan 

alleen wanneer ieder de ander vertrouwt. Pas 

dan durven mensen zichzelf te zijn. Vertrouwen 

scheppen is een belangrijke voorwaarde voor het 

welslagen van ons onderwijs! 

Onze Levensbeschouwelijke visie 

De Fatimaschool is een katholieke school waar 

ieder kind met zijn/ haar achtergrond wordt 

gerespecteerd. Het kenmerk van deze identiteit 

is: betrokkenheid bij, respect en zorg voor 

anderen. Onze katholieke levensbeschouwing is 

een inspiratiebron voor ons handelen in de 

dagelijkse praktijk. In het gewone schoolse leven 

van iedere dag schenken we aandacht aan deze 

normen en waarden:  

- een positieve levenshouding; 

- bevorderen van een gevoel van eigenwaarde 

en zelfvertrouwen; 

- betrokkenheid bij en zorg voor elkaar; 

- vertrouwen, geborgenheid, veiligheid; 

- respect voor mens, natuur en religie; 

- acceptatie: elkaar in zijn of haar waarde 

laten; 

- solidariteit, vriendschap, saamhorigheid; 

- gerechtigheid en eerlijkheid.  

Omdat we een katholieke school zijn, vieren we 

met alle kinderen de christelijke feesten en 

besteden wij aandacht aan de bijbelverhalen. 

Bovenstaande betekent voor het team dat er op 

onze school een warm klimaat heerst waarin 

iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt en 

ruimte heeft om zich te ontplooien. Iedereen 

draagt een verantwoordelijkheid naar zichzelf en 

anderen. 

Onze pedagogische visie  

Op de Fatimaschool bieden wij de kinderen een 

veilige leeromgeving door als leerkrachten 

consequent te handelen. Van de peuterspeelzaal 

t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het 

hanteren van omgangsregels. We werken aan de 

ontplooiing van de zelfstandigheid van de 

kinderen. Hierbij denken wij aan zelf 

verantwoordelijkheid leren nemen: bijvoorbeeld 

elkaar helpen, samen problemen oplossen en het 

zorgvuldig omgaan met materiaal. Samenwerken 

en als groep één geheel vormen door middel van 

betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme 

leer- en leefomgeving. Ons levensbeschouwelijk 

onderwijs en de lessen sociale vaardigheid 

(methode ‘Leefstijl’) ondersteunen ons hierin.  

Onze onderwijskundige visie 

Op de Fatimaschool werken wij met het 

leerstofjaarklassensysteem. De leerkrachten 

geven adaptief onderwijs; door te differentiëren 

wordt er goed ingespeeld op de verschillende 

leerbehoeften in een groep  en wordt er actief 

gewerkt aan het vergroten van de relatie, 

competentie en autonomie van de leerlingen. De 

kleuters werken in  heterogeen samengestelde 

groepen. Vanaf groep 3 geven wij les volgens het 

directe instructiemodel. Dit doen we o.a. door te 

werken met dag- of weektaken. Regelmatig 

overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande 

ontwikkelingslijn. Onze manier van werken 

stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit 

zichzelf te halen op cognitief-, sociaal-

emotioneel-, motorisch- en creatief gebied. 

Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer 

willen we minimaal een opbrengst behalen die 

overeenkomt met de score die Cito aangeeft voor 

onze doelgroep. 

Onze maatschappelijke visie 

De kinderen die onze school bezoeken, vormen 

een afspiegeling van de directe omgeving waarin 

de school staat. Wij brengen de kinderen gevoel 

voor eigenwaarde en zelfvertrouwen bij en leren 

hen respect te hebben voor hun medemens. Dit 

doen wij door samenwerkingsvormen binnen de 

school aan te bieden en de kinderen een kritische 
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houding bij te brengen ten aanzien van zichzelf 

en hun omgeving.  

Sociale competentie, normen en waarden en 

burgerschap 

Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair 

Onderwijs waarin staat dat het onderwijs mede 

gericht is op de bevordering van actief 

burgerschap en sociale integratie. Wij willen de 

culturele kennis en achtergrond die de kinderen 

zelf meebrengen in de klas gebruiken en 

besteden aandacht aan de verscheidenheid aan 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden, zoals deze in onze multiculturele 

samenleving spelen. 

We onderkennen hierbij drie domeinen: 

- democratie (gelijke behandelingen, solidariteit,   

   kritische houding t.a.v. maatschappelijke   

   kwesties); 

- participatie (je medeverantwoordelijk voelen   

   voor je buurt, het milieu, de school, de   

   vereniging); 

- identiteit (waarderen en respecteren van   

   verschillen, herkennen van discriminatie,   

   omgaan met vrijheden en beperkingen). 

 

Samenvattend 

Ons onderwijs is erop gericht dat iedere leerling 

de school verlaat met een zo ruim mogelijke 

bagage; cognitieve vaardigheden, weerbaarheid, 

doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Dit 

leidt ertoe dat ieder kind goed is voorbereid een 

volgende stap te zetten binnen een gerichte 

opdracht, maar ook op zijn eigen levensladder! 

Missie 

Samen op weg naar jouw hoogste trede! 

 

Onze kernwaarden 

- Op onze school werken we vanuit de zeven  

  waarden van de RVKO; 

- Op onze school heerst een professionele 

cultuur; 

- Op onze school hebben we oog voor het  

  individuele kind; 

- Op onze school hebben we oog voor de  

  ouders/ verzorgers (klantgericht – ouders als  

  partners); 

- Op onze school hebben we oog voor rust,  

  reinheid en regelmaat . 

 

 

 

 

“Fatimaschool: 

samen op weg 

naar jouw hoogste 

trede!” 
 

1.3 KWALITEITSBELEID 

 

Net als alle andere scholen binnen de RVKO 

hanteren ook wij voor team, ouders en 

leerlingende Kwaliteitsvragenlijst. Aan de hand 

van enquêtes meten wij hoe deze geledingen de 

kwaliteit van onze school ervaren. De 

bevindingen dienen mede als leidraad voor het 

opstellen van ons schoolontwikkelingsplan. 

In december 2016 werd deze enquête 

afgenomen. De uitslag van deze INK was 

gemiddeld een waardering van een 8,3. De 

uitkomsten zijn naar de ouders gecommuniceerd 

en vertaald in het schoolontwikkelingsplan. 

Jaarlijks vindt er aan het eind van het schooljaar 

een evaluatie plaats met het team over ons 

onderwijs, de organisatie en de structuur. 

Verbeterpunten worden vertaald in aanpassingen 

van het onderwijsaanbod en/ of de 

organisatiestructuur.  

Binnen het bestuur is een management 

informatie systeem afgesproken waarmee wij als 

school verantwoording afleggen over ons 

handelen en informatie geven over de 



 

 11 

opbrengsten van ons onderwijs. De 

kwaliteitseisen zijn verenigingsbreed vastgesteld, 

en beschreven in het directie vademecum. Deze 

betreffen zowel de kwaliteitseisen van de 

inspectie van het onderwijs als eigen bestuurlijke 

eisen. Minimaal twee maal per jaar vinden over 

de ontwikkelperspectieven monitorgesprekken 

plaats tussen schooldirectie en bovenschools 

manager. 

 

De leerkrachten werken met een normjaartaak, 

waarmee de taakbelasting inzichtelijk wordt 

gemaakt.  

Het beleid is erop gericht om uitval van 

leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval 

stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg 

met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De 

directeur en de zieke leerkracht stellen 

vervolgens een plan van aanpak op. Tevens 

bestaat de mogelijkheid voor overleg met de 

bedrijfsarts en/ of de bovenschools 

maatschappelijk werkster. Wij hechten veel 

belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en 

rondom de school. 

 

We kennen op onze school een gedragsprotocol, 

waarin ook omschreven staat hoe we omgaan 

met agressie, geweld en seksuele intimidatie. 

 

De school is uitgerust met een logboek, waarin 

alle onderhoudszaken m.b.t. de gebouwen wordt 

bijgehouden. Axxerion (Multical) draagt er zorg 

voor dat de jaarlijkse controles worden 

uitgevoerd. De brandweer voert jaarlijks een 

controle uit; de acties die hieruit voortkomen, 

worden opgepakt door Axxerion (Multical). 

 

1.4 ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

De directeur  

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van 

het) beleid. Ze is eindverantwoordelijk voor de 

gang van zaken op school. Zij houdt zich bezig 

met de schoolorganisatie, het 

onderwijsinhoudelijke-, financieel- en 

personeelsbeleid van de school. Ze onderhoudt 

contacten met het schoolbestuur en de inspectie 

van onderwijs. Samen met de adjunct-directeur, 

de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren 

vormt zij het managementteam (MT). 

 

De adjunct-directeur 

De adjunct-directeur geeft samen met de 

directeur vorm aan het beleid van de school. 

Wekelijks wordt hierover gesproken in het 

directie-overleg. De adjunct-directeur maakt deel 

uit van het managementteam. 

 

De intern begeleider (IB) 

De intern begeleiders coördineren op onze school 

de zorg voor kinderen. Zij begeleiden ook de 

leerkrachten bij het uitvoeren van de speciale 

zorg (zie hoofdstuk 7). Zij hebben een 

signalerende functie. Tevens maakt de IB’er deel 

uit van het managementteam. Er vindt 

driewekelijks directie-IBoverleg plaats.  

 

De bouwcoördinator (BC) 

De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk 

voor hun bouw. Zij hebben een signalerende 

functie. Zij bereiden de bouwvergaderingen voor 

en leiden deze. Er vindt maandelijks directie-

bouwoverleg plaats. 

 

De groepsleerkracht 

De groepsleerkrachten geven dagelijks onderwijs 

aan een groep leerlingen. Zij bereiden de lessen 

voor, geven les aan de kinderen en begeleiden de 

kinderen. De groepsleerkrachten toetsen 

regelmatig de vorderingen van de kinderen. De 

groepsleerkrachten zijn ook degenen die de 

vorderingen van de kinderen met hun ouders 

bespreken. De groepsleerkrachten zijn 

verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en 

de resultaten in de groep. 

 

De pedagogisch medewerkster peuterspeelzaal 

De pedagogisch medewerksters zijn 

verantwoordelijk voor de leiding aan de 

peutergroepen. De activiteiten voor de peuters 

worden door hen voorbereid en uitgewerkt. Zij 
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onderhouden ook het dagelijkse contact met de 

ouders van de kinderen. 

 

De administratief medewerkster 

De administratief medewerkster ondersteunt de 

directie en andere medewerkers binnen onze 

school met een aantal administratieve taken. 

 

De conciërge 

De conciërges zijn een aanspreekpunt binnen de 

school. Zij houden zich bezig met de 

ondersteuning van alle teamleden op vooral 

huishoudelijk niveau. 

 

Stagiaires 

Wij stellen leerlingen van verschillende 

beroepsopleidingen in staat om stage bij ons te 

lopen: 

-PABO-stagiaires:  

Zij worden onze toekomstige collega’s en zullen 

in de groep regelmatig lessen verzorgen onder   

begeleiding van de leerkracht van de groep. 

- LIO-stagiaires: 

Dit zijn vierdejaars PABO studenten, die voor een 

langere periode drie dagen per week zelfstandig 

een groep voor hun rekening nemen. De 

begeleiding vindt meer op afstand plaats. Tijdens 

de blokstage zal de LIO-er gedurende vijf weken 

achtereen de groep geheel zelfstandig moeten 

draaien. 

- Stagiaires onderwijsassistent en 

klassenassistent: 

Zij zijn gedurende een half jaar tot een jaar een 

aantal vaste dagen op school en begeleiden 

groepjes of individuele leerlingen onder toezicht 

van de groepsleerkracht en verlenen hand- en 

spandiensten. 

1.5 VERGADERSTRUCTUUR 

 

Voor wat betreft de vergaderstructuur op de 

Fatimaschool hebben wij gekozen de 

vergaderingen over het schooljaar te verdelen, 

rekeninghoudend met weken waarin al 

overlegmomenten plaatsvinden. In de 

jaarplanning staat exact aangegeven op welke 

data de wekelijkse vergaderingen zijn en wat de 

inhoud is van de bijeenkomsten. We 

onderscheiden: 

Plenaire teamvergaderingen, waarin 

huishoudelijke en organisatorische zaken worden 

besproken. Deze worden geleid door een 

directielid. Daarnaast is er een voorbereidende 

vergadering in de laatste week van de 

zomervakantie. Deze  vergadering is voor 

iedereen verplicht. 

Bouw-/schoolresultatenvergaderingen, die qua 

inhoud zowel huishoudelijk als 

onderwijsinhoudelijk van aard kunnen zijn. 

Afhankelijk van de agenda zijn deze 

vergaderingen afwisselend plenair en in de 

bouwen. De agenda bepaalt ook of de 

vergadering wordt geleid door een directielid, 

IB’er of de betreffende bouwcoördinator.   

Commissievergaderingen, die worden voorbereid 

door de coördinator van de betreffende werk- of 

vakgroep. 

Directieoverleg, waarin de directie de punten 

bespreekt die aandacht behoeven. 

IB-directieoverleg, waarin leerling-gerelateerde 

zaken worden besproken, 

schoolresultaatvergadering wordt doorgesproken 

en tevens eventuele onderwijskundige 

aanpassingen. 

Directie-bouwoverleg, waar organisatorische 

zaken worden besproken en zaken ingebracht die 

binnen ons onderwijs spelen en besproken 

moeten worden in bouw/ schoolplanvergade-

ringen. 

MT-vergaderingen, waarin de intern begeleiders, 

de bouwcoordinatoren en de directie het beleid 

van de school bespreken en bewaken. 

Schoolresultaatvergaderingen, welke geheel 

gewijd worden aan de zorg. Deze vergaderingen 

worden voorgezeten door de intern begeleiders. 

Zie hiervoor ook het interne zorgplan (zie 

hoofdstuk 7 van het schoolplan). Binnen de 

zorgstructuur zijn  er groeps- en 

leerlingbesprekingen. 
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Paralleloverleg, dat wekelijks plaatsvindt tussen 

de groepsleerkrachten van de parallelgroepen 

over afstemming roosters, lesstof etc. 

Studie(mid)dagen, waarbij inhoudelijke thema’s 

uitgebreid aan de orde worden gesteld, of een 

teamscholingstraject wordt gevolgd. De 

studiedagen worden door de directie en/of MT 

voorbereid met externen en vervolgens 

gehouden. De studiedagen zijn verplicht voor het 

onderwijsgevend personeel. 

1.6 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID 

 

Vanuit de rijksoverheid wordt een 

Lumpsumvergoeding gegeven gerelateerd aan 

het leerlingaantal. Binnen de RVKO is er een 

verdeling van deze inkomsten gemaakt in een 

bestuursdeel, een deel voor personele inzet en 

personeelsbeleid (zie formatieplan) én een deel 

voor materieel beleid (zie eenjarige en meerjarige 

begroting). Het administratiekantoor van de 

RVKO draagt zorg voor de bewaking van de 

budgetten, een juiste administratie en een 

inventarisoverzicht. 

De meerjarenplanning is gekoppeld aan de 

materiële begroting. De jaarlijkse grote bestelling 

van onderwijsmaterialen, methode afhankelijk en 

– onafhankelijk, gebruiks- en verbruiksmaterialen 

vindt plaats in mei. Het team ontvangt in april 

een bestellijst, waarin men aan kan geven wat 

noodzakelijk of wenselijk is. Als alle bestellijsten 

geïnventariseerd zijn, wordt door de directie de 

definitieve bestelling bepaald.  

 

De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd 

door de penningmeester van de 

activiteitencommissie. Jaarlijks legt deze 

verantwoording af over de besteding van 

middelen bij een vergadering van de MR. Er 

vindt een kascontrole plaats. Hiervan wordt een 

financieel verslag gemaakt, dat als leidraad dient 

voor de nieuwe begroting. De overblijf- en 

kampgelden worden beheerd door de directie. 

Het gebouwbeheer is in handen van Multical 

(Axxerion). De zorg voor de materialen binnen 

de groepen is in handen van de individuele 

leerkracht en voor de overige materialen ligt de 

verantwoordelijkheid bij de directie. 

1.7 VERWIJZINGEN 

• De schoolgids 

• De informatiekalender met daarin 

organisatorische punten en jaarkalender 

• Het directievademecum van de RVKO 

• Het schoolondersteuningsprofiel 

• Het strategisch beleidsplan van de RVKO 

• Het inspectierapport d.d. 15-03-2012 

• Het zorgplan WSNS  

• De materiële begroting 

• Het formatieplan  
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• Het periodiek kwaliteitsonderzoek 

(Kwaliteitsvragenlijst) 

• Het inwerkplan voor een startende 

leerkracht 

• Het ARBO plan en ontruimingsplannen 

voor ieder gebouw 

• Uitslag Kwaliteitsvragenlijst december 

2016  
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Hoofdstuk 2: Aannamebeleidsplan 
2.1 Aanname nieuwe leerlingen 

2.2 Leerlingen met specifieke nderwijsbehoeften 

2.3 Inschrijvingsgegevens 

2.4 Overgangsmomenten 

 

2.1 AANNAME NIEUWE LEERLINGEN 

 

Belangstellende ouders die hun kind bij ons 

willen inschrijven, worden uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met de directie.  De 

ouders krijgen hierbij uitleg over de identiteit van 

de school, het pedagogische klimaat en ons 

onderwijs m.n. voor de relevante groep. 

Uiteraard kunnen ouders hun vragen kwijt. 

Daarna krijgen de ouders een rondleiding door de 

school en kunnen zij eventueel een kijkje nemen 

in de betreffende groep. Bij vertrek krijgen zij de 

schoolgids en de jaarkalender uitgereikt. 

Wanneer kinderen nog geen vier jaar zijn en een 

andere peuterspeelzaal bezoeken, wordt aan de 

ouders toestemming gevraagd om contact met 

de betreffende peuterspeelzaal op te nemen. Dit 

om inzicht te krijgen betreffende de gezondheid, 

het gedrag, de zelfstandigheid en de 

taalvaardigheid van het kind, zodat we vanaf het 

begin in kunnen spelen op de specifieke 

behoeften. 

Ouders wordt gevraagd om voor het eerste 

wenmoment een vragenlijst in te vullen. Deze 

informatie wordt gebruikt door de leerkracht om 

het kind vanaf de eerste schooldag zoveel 

mogelijk tegemoet te kunnen komen in de 

onderwijsbehoeften (bijlage 2). 

Wanneer kinderen op het moment van 

aanmelding al een andere basisschool bezoeken, 

wordt er voor een eventuele plaatsing contact 

opgenomen met de huidige school van het kind. 

Dit contact wordt pas opgenomen door de IB’er 

of directie, nadat de ouders zelf de school 

hebben ingelicht.  Pas wanneer daar alles naar 

behoren afgewikkeld is én wanneer er geen 

verwijzings- of verwijderingsprocedure loopt,  

kan het betreffende kind worden ingeschreven. 

Aan de vorige school wordt om een 

uitschrijvingsbewijs en een onderwijskundig 

rapport van de vertrekkende leerling gevraagd. 

 

2.2 LEERLINGEN MET SPECIFIEKE 

ONDERWIJSBEHOEFTEN 

 

Volgens de Wet Passend Onderwijs krijgen 

ouders van een kind met een handicap een 

grotere keuzevrijheid om voor hun kind met een 

handicap te kiezen voor regulier of speciaal 

onderwijs.  Vanaf augustus 2014 beslist het 

samenwerkingsverband of de school voor deze 

kinderen een passende onderwijsplek is en of de 

school beperkte extra faciliteiten krijgt.  Dit 

betekent dat ook wij deze aanmeldingen kunnen 

krijgen. Iedere aanmelding zullen wij 

onderzoeken op haalbaarheid. Afhankelijk van de 

aard van de handicap zullen we sommige 

kinderen een passende onderwijsplek kunnen 

bieden, maar in een aantal gevallen zal dit niet 

mogelijk zijn. Voor verdere informatie verwijzen 

we u naar het zorgplan (hoofdstuk 7). 

 

2.3 INSCHRIJVINGSGEGEVENS 

 

Bij inschrijving wordt een kopie van het paspoort 

of identiteitsbewijs van één der ouders gevraagd.  

Zie voor de gegevens op het inschrijfformulier 

(bijlage 1). 

Ouders overhandigen bij inschrijving een kopie 

van het document waarin het 

burgerservicenummer van het kind staat 

vermeld. 

 

2.4 OVERGANGSMOMENTEN 

 

In de schoolloopbaan van een kind zijn een aantal 

overgangsmomenten te benoemen. De 

momenten die genoemd kunnen worden zijn: 

Instroom van leerlingen 

• Vanuit de thuissituatie vanaf leerplichtige 

leeftijd 

• Vanuit de peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf 
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• Tussentijdse instroom gedurende de 

schoolloopbaan in het PO 

- van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 

- van SO naar PO 

- van SBO naar PO 

Uitstroom/ doorstroom van leerlingen 

• Naar vervolgonderwijs aan het einde van het 

PO 

• Tussentijdse uitstroom gedurende de 

schoolloopbaan in het PO 

- van PO naar PO (zelfde onderwijssoort) 

- van PO naar SO 

- van PO naar SBO 

De wijze waarop gehandeld wordt en de 

afspraken omtrent overdracht van gegevens en 

in-  en uitschrijving zijn beschreven in het directie 

vademecum. 
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HOOFDSTUK 3: ACTIVITEITENPLAN 

EN JAARDRAAIBOEK 
3.1 Schooltijden 

3.2 Richtlijn urenberekening met daarin het   

      vakantierooster 

3.3 Richtlijn tijdsverdeling over de verschillende   

      vakgebieden    

3.4 Overblijven 

3.5 Voor- en naschoolse opvang 

3.6 Toezicht houden  

3.7 Werkweekbezetting 

3.8 Afspraken jaardraaiboek  

3.9 Normjaartaakoverzicht niet-lesgebonden  

      taken 

3.10 Jaarplanning 

 

3.1 SCHOOLTIJDEN 

 

De school werkt volgens het zogenaamde 

‘Hoorns’ model. Alle groepen hebben dezelfde 

begin- en eindtijden en krijgen 24,75 uur les per 

week. In de jaarplanning zijn nog twee extra vrije 

dagen opgenomen en drie studiedagen, zodat er 

nog plm 6 marge-uren overblijven voor 

onvoorziene omstandigheden. De schooltijden 

zien er als volgt uit:    

Peuterspeelzaal    

Inlooptijd:   8.30 - 08.45 uur  

ma t/m vr     8.45 -11.45 uur 

 

Larikslaan en Vuurpijlstraat  

ma,di,do,vr   8.30-11.45 uur  12.45-14.45 uur 

wo       8.30-12.15 uur     ’s middags vrij 

inlooptijd Vuurpijlstraat 8.20-8.30 (ma t/m vr) 

inlooptijd Larikslaan  8.20-8.30 (ma en wo) 

 

Schoolstraat  

ma,di,do,vr   8.30-11.40 uur  12.50-14.55 uur 

wo    8.35-12.20 uur  ’s middags vrij 

inlooptijd Schoolstraat   8.15-8.30 (di en do) 

  

“De kinderen die 

onze school 

bezoeken, vormen 

een directe 

afspiegeling van 

de directe 

omgeving waarin 

de school staat.” 
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3.2 RICHTLIJN URENBEREKENING MET DAARIN HET VAKANTIEROOSTER 

 

GROEPEN 1 t/m 8 

AANTAL LESUREN PER WEEK 24,75 

LESUREN P.WK. X 52 WEKEN 1287 

  1287 

UITGAVEN   

HERFSTVAKANTIE 24,75 

KERSTVAKANTIE 49,50 

VOORJAARSVAKANTIE 24,75 

PASEN 10,50 

MEIVAKANTIE 49,50 

PINKSTEREN 5,25 

ZOMERVAKANTIE 148,50 

3 STUDIEDAGEN (1X MA + 2 X WO) 12,75 

3 EXTRA VRIJE DAGEN 15,75 

TOTAAL VAKANTIE 341,25 

 AANTAL GEMAAKTE LESUREN 945,75 

    

AANTAL GEWENSTE LESUREN 940,00 

MARGE UREN 5,75 
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3.3 RICHTLIJN TIJDSVERDELING OVER DE VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN 

     

KWARTIERENTABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 

ZINTUIGLIJKE OEFENING / 

REKENEN 

36       

TAALONTWIKKELING 24       

TAAL  41 16 16 18 18 21 

SPELLING   6 6 6 6 6 

SCHRIJVEN  8 8 4 2 2 2 

TECHNISCH LEZEN   15 12 9 8 6 

BEGR./ STUD. LEZEN   3 3 3 3 3 

REKENEN EN WISKUNDE  20 20 20 20 20 20 

ENGELS    2 3 3 3 

W.O., ICT EN VERKEER   5 5     

GESCHIEDENIS    3 4 4 4 

AARDRIJKSKUNDE    3 4 4 4 

BIOLOGIE    3 4 4 4 

VERKEER    2 2 3 2 

EXPRESSIEVE VAKKEN 8 10 9 7 7 7 7 

LICH. OEFENING 24 6 10 10 8 8 8 

SOC. EMOTIONELE ONTWIK.  2 4 2 3 4 4 4 

PAUZE 5 5 5 5 5 5 5 

        

TOT. AANTAL KWARTIEREN 

P.WK 

99 99 99 99 99 99 99 

TOTAAL AANTAL KWARTIEREN 

P. WK  

99 99 99 99 99 99 99 

        

Totaal aantal kwartier hoofdvakken  61 60 57 56 55 56 

Percentage van het geheel  61,7% 60,6% 57,6% 56,6% 55,6% 56,6% 
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3.4 OVERBLIJVEN  

 

Om de kwaliteit van het overblijven te handhaven 

ligt de organisatie van het overblijven (TSO)  in 

handen van kinderopvang Mundo. De kinderen 

kunnen op  maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag gebruik maken van de TSO. Zij brengen 

zelf hun lunch mee. Drie medewerkers van 

Mundo sturen de overblijfkrachten aan. Zij zullen 

geregeld op consult gaan tijdens het overblijven 

en zijn op het plein aanwezig tijdens het 

buitenspelen, zodat zij de overblijfkrachten 

feedback kunnen geven op hun handelen. De 

kinderen eten onder toezicht van hun eigen 

leerkracht in samenwerking met een 

overblijfouder hun lunch op aan een tafel in de 

klas.  Tijdens de lunch wordt er voor de kinderen 

iets te drinken ingeschonken en een stuk fruit 

aangeboden. Dit is om de huiselijkheid te 

bevorderen. Bij mooi weer wordt er buiten aan 

de picknicktafels of op een picknickkleed gegeten 

(groep 3 t/m 8). Na het eten gaan de kinderen 

buitenspelen onder toezicht van de 

overblijfkrachten. Er worden dan één á twee 

spellen aan de kinderen aangeboden, waarvoor 

de overblijfkrachten één keer per jaar een cursus 

volgen. Bij regenachtig weer spelen de kinderen 

binnen met de materialen die voor het 

overblijven zijn aangeschaft. Kinderen die niet 

overblijven, kunnen het plein niet op omdat de 

hekken voor hen gesloten zijn. Met het oog op 

een goed overzicht, zal er vijf minuten voor de 

start van de middaglessen een bel gaan. De 

kinderen van de groepen 1-2 gaan in de rij van 

hun klas staan om naar binnen te gaan. 

De inkomsten van het overblijven worden 

gespendeerd aan materialen voor de kinderen, 

zowel voor binnen als buiten. Ook krijgen de 

overblijfkrachten uit dit budget een financiële 

vergoeding en worden hieruit de kosten die 

Mundo rekent voor de gehele organisatie 

betaald. Tijdens het overblijven gelden dezelfde 

regels als tijdens de schooluren. De 

overblijfkrachten zijn hiervan op de hoogte. 

Tijdens de overblijf-vergaderingen worden deze 

regels besproken (bijlage 3). Mundo draagt de 

zorg voor de scholing van de overblijfkrachten. 

3.5 VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG      

 

Wij hanteren het zgn. “makelaarsmodel” en 

hebben contact met verschillende b.s.o.’s in de  

omgeving. In september 2008 hebben wij een 

convenant getekend met Stichting Prokino, een 

aanbieder van BSO.  Sindsdien stellen wij een 

ruimte binnen de school beschikbaar voor BSO. 

Ketelbinkie, waar onze jongste kinderen geplaatst 

zijn. Vanuit het team is er een leerkracht 

aangesteld als contactpersoon tussen school en 

BSO.  Zo nodig wordt er relevante informatie over 

een kind uitgewisseld. 

 

3.6 TOEZICHT HOUDEN 

 

’s Morgens en ’s middags voor schooltijd 

hanteren wij een inlooptijd, waardoor de 

leerlingen rustig de klas in kunnen komen. De 

deur gaat dus dagelijks tien minuten voordat de 

school begint open. Bij de begin- en eindtijd van 

de lessen klinkt er een bel. Dit is voor een ieder 

een duidelijk signaal. Iedere morgen, vanaf 8.15u, 

zijn er twee leerkrachten op het plein aan de 

Larikslaan aanwezig om toezicht te houden. 

Tijdens de pauzes zijn alle leerkrachten op het 

plein aanwezig om toezicht te houden. De 

leerkrachten van de groepen 1-2  en groep 3 zien 

erop toe dat de leerlingen met de 

ouder(s)/verzorger(s) meegaan. De leerlingen van 

de groepen 4 t/m 8 verlaten zelfstandig de school 

via de binnenpleinen. Dagelijks is er tot 15 

minuten na het uitgaan van de school één 

leerkracht  aanwezig op het binnenplein om 

toezicht te houden aan de Larikslaan en aan de 

Schoolstraat houdt de conciërge toezicht. 
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3.7 WERKWEEKBEZETTING 

 

1. Er gaan maximaal zes personen mee op 

kamp bij een groep van 30 kinderen. 

2. Bij voorkeur, indien haalbaar, drie 

leerkrachten en drie ouders (twee 

leerkrachten, vier ouders kan/ mag ook).  

Het aantal leerkrachten dat meegaat, is 

afhankelijk van wat er op dat moment 

binnen de schoolorganisatie mogelijk is. Dit 

kan per schooljaar, of deel van een 

schooljaar, wisselen. 

3. De directie bepaalt, in overleg met 

betrokken groepsleerkrachten, welke ouders 

en leerkracht(en) meegaan. 

4. De hulpouders worden benaderd door de 

groepsleerkrachten. 

5. Bij voorkeur gaan er hulpouders mee, die de 

gehele periode beschikbaar zijn. 

6. Het budget vanuit de activiteitencommissie 

bedraagt € 500,-. 

7. De hoogte van de ouderbijdrage voor het 

kamp wordt in overleg met de directie 

vastgesteld. 

8. De hulpouders en leerkrachten betalen geen 

bijdrage voor het kamp.  

 

3.8 AFSPRAKEN JAARDRAAIBOEK 

 

In de jaarkalender staan alle activiteiten gepland, 

die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden. De 

activiteiten worden voorbereid door een 

commissie, bestaande uit leerkrachten en ouders 

uit de activiteitencommissie. Vanuit het team is 

er één leerkracht coördinator van de activiteit en 

verantwoordelijk voor de samenwerking met de 

activiteitencommissie. In de teamvergaderingen, 

de vergaderingen van de activiteitencommissie 

èn in de commissievergaderingen worden de 

activiteiten voorbereid. 

3.9 NORMJAARTAAKOVERZICHT  

 

Aan het einde van het schooljaar ontvangen de 

leerkrachten de benodigheden om hun 

normjaartaak voor het nieuwe schooljaar te 

kunnen maken. Naast het exelbestand van de 

normjaartaak ontvangen ze een overzicht van 

algemene-, onderwijsinhoudelijke- en 

organisatorische taken. Iedere leerkracht kan 

zijn/ haar voorkeuren voor bepaalde taken 

aangeven. Aan de hand van de voorkeurslijst 

komt de directie tot een zo goed en eerlijk 

mogelijke taakverdeling (bijlage 4). 

Zie bijlage 5 voor de taakverdeling van het 

managementteam. 

3.10 JAARPLANNING 

 

Zie bijlage 6. 
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HOOFDSTUK 4: PERSONEELSPLAN 
4.1 IPB beleid 

4.2 Taakbelasting, normjaartaak  

4.3 Begeleiden studenten 

4.4 Nascholing teamleden 

4.5 De Medezeggenschapsraad 

4.6 Arbo 

 

4.1 IPB BELEID 

 

Om van al haar personeelsleden de 

ontwikkelingen te volgen en te stimuleren, heeft 

de RVKO vastomlijnde IPB richtlijnen, die zijn 

vastgelegd in het directie vademecum. 

Hierin wordt gewaarborgd dat er 

klassenconsultaties plaatsvinden en aan een vier- 

jarige POP-cyclus wordt deelgenomen, met 

daarin verwerkt intervisie, POP-, voortgangs-, 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Volgens deze richtlijnen is dit bij ons op school als 

volgt georganiseerd:  

Ieder personeelslid maakt een Persoonlijk 

Ontwikkelings Plan, dat aan de hand van de 

verschillende soorten gesprekken regelmatig 

bijgesteld kan worden. Als aanzet wordt een 

gesprek gevoerd met  een directielid om tot een 

POP te komen: voorafgaande aan dit gesprek 

krijgt de medewerker een format voor een POP. 

Dit kan gebruikt worden als voorbereiding op het 

gesprek. Na het gesprek werkt de medewerker 

het POP uit en wordt het aan de direct 

leidinggevende in definitieve vorm voorgelegd.

 

 

Ieder jaar voert de directie een functionerings-of 

voortgangsgesprek waarbij de nieuw opgestelde 

dan wel bijgestelde POP wordt besproken. 

Voorafgaand aan een functioneringsgesprek vindt 

er altijd een klassenconsultatie plaats. In het 

vierde jaar van de cyclus wordt een 

beoordelingsgesprek gevoerd, dit gesprek is een 

evaluatie van de afgelopen vier jaar. 

Leerkrachten die nog geen vaste aanstelling 

hebben binnen de RVKO, krijgen binnen 26 

weken twee functioneringsgesprekken en één 

beoordelingsgesprek. Het volgend schooljaar 

doen zij aan de normale cyclus mee.  

Nieuwe leerkrachten krijgen een persoonlijke 

mentor toegewezen uit het team bij wie ze met 

allerhande vragen terecht kunnen. Gedurende de 

eerste twaalf weken zullen zij werken met het 

zogenaamde Fatima-inwerkplan.  Met behulp van 

dit inwerkplan passeren alle onderwijskundige en 

organisatorische zaken de revue en zodoende 

wordt er niets vergeten. De IB’er geeft hen extra 

begeleiding op het vlak van de leerlingenzorg, de 

ICT’er draagt zorg voor het inwerken op ICT 

gebied (digitale rapporten, digibord en 

softwarepakketten). 

Met onze seniorleerkrachten wordt, waar de 

organisatie dat toelaat, zoveel mogelijk rekening 

gehouden. 

Collegiale consultaties 

Een collegiale klassenconsultatie is een 

mogelijkheid om binnen de school als ‘lerende 

organisatie’ van elkaar te leren en oog te hebben 

voor de doorgaande lijn binnen de school. 

Minimaal één keer per jaar zal iedere leerkracht 

in de gelegenheid worden gesteld om bij een 

collega een collegiale consultatie te gaan doen. 

De groep zal dan worden overgenomen door de 

directeur, de adjunct-directeur of de IB’er. Het 

vooroverleg en de nabespreking vinden buiten de 

lesgebonden uren plaats. 

In overleg kan er ook voor gekozen worden om 

de consultaties in een aantal groepen te 
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concentreren, dit afhankelijk van behoefte en 

onderwijsinhoudelijk thema. 

Een collegiale klassenconsultaties bevat de 

volgende elementen: 

Vooroverleg: 

- Wat wil de observator graag zien/ leren? 

- Waarop wil de leerkracht graag dat er gelet 

   wordt? 

- Welke les gaat de leerkracht geven en waarom? 

 

Klassenbezoek: 

- De leerkracht geeft de afgesproken les. 

- De observator kijkt, maakt aantekeningen over      

  de afgesproken punten. 

 

Nagesprek: 

- Even stoom afblazen! 

- Bespreken van de geobserveerde punten, geven 

   van tips en suggesties. 

- Zowel de observator als de leerkracht geven de  

  leerpunten aan. 

- Afspraken over verslaglegging. 

 

Verslaglegging: 

De observator maakt het verslag. Dit bevat de  

leerpunten, zoals ze tijdens het nagesprek aan de 

orde zijn geweest. Het verslag is persoonlijk: 

Alleen de observator en leerkracht hebben een 

verslag.  

Na een ronde collegiale klassenconsultaties volgt 

een inventarisatie van de leerpunten door de 

directie. In een evaluerende teamvergadering 

kunnen die leerpunten die voor de hele school 

van belang zijn worden ingebracht. Er wordt niet 

gesproken over het functioneren van individuele 

leerkrachten! 

Aan het begin van het schooljaar wordt 

afgesproken in welke periode de consultaties 

zullen plaats vinden. Het rooster zal minimaal 

twee weken van tevoren worden opgesteld. 

Klassenconsultaties 

Een klassenconsultatie is geen beoordeling, maar 

een begeleidingsinstrument. 

Elk schooljaar zal de directie bij iedere leerkracht 

een klassenconsultatie afleggen. Afwisselend 

gebeurt dit door de directeur en adjunct-

directeur. De nabespreking vindt buiten de 

lesgebonden uren plaats.  

Een klassenconsultatie kan zowel aangekondigd 

als onaangekondigd zijn. De aangekondigde 

klassenconsultatie bevat de volgende elementen: 

Vooroverleg: 

- Waar komt de observator naar kijken? 

- Waarop wil de leerkracht graag dat er gelet 

   wordt? 

- Welke les gaat de leerkracht geven en waarom? 

Dit vooroverleg kan ook bestaan uit afspraken                  

in een teamvergadering en/of een aantal punten 

die de leerkracht schriftelijk aangeeft. 

 

Klassenbezoek: 

- De leerkracht geeft de afgesproken les. 

- De observator kijkt, maakt aantekeningen over   

   de afgesproken punten. 

- De observator maakt gebruik van een   

   klassenkijkwijzer. 

 

Vaste aandachtspunten die beschreven staan in 

de zgn. kijkwijzer die gebruikt wordt bij de 

klassenconsultaties: 

- algemene indruk 

- pedagogisch klimaat 

- didactische handelen 

- interactie leerkracht/ leerlingen 

- inrichting lokaal  

 

Nagesprek: 

- Even stoom afblazen! 

- Bespreken van de geobserveerde punten, geven  

   van tips en suggesties. 

- Vaststelling van de leerpunten. 

- Afspraken over verslaglegging. 
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Verslaglegging: 

- De observator maakt het verslag. Dit bevat de 

afspraken en leerpunten die geformuleerd zijn     

tijdens het nagesprek. Het verslag is 

persoonlijk. In het directieoverleg worden de 

klassenconsultaties besproken. Het is mogelijk 

dat in het nagesprek bij de klassenconsultaties 

door de directie afspraken worden gemaakt 

voor een vervolgconsultatie. 

-  Het verslag wordt met de leerkracht 

besproken, en eventueel aangevuld met de 

opmerkingen van de leerkracht. 

-  De leerkracht ontvangt het verslag en de   

directie bewaart een kopie in het 

personeelsdossier. 

Aan het begin van het schooljaar wordt 

afgesproken in welke periode de consultaties 

zullen plaatsvinden. Het rooster zal minimaal 

twee weken van tevoren worden opgesteld.  

 

4.2 TAAKBELASTING EN NORMJAARTAAK 

 

De taak van ieder teamlid is in eerste instantie 

het verzorgen van goed onderwijs.  

Ieder teamlid krijgt een vast aantal uren 

toebedeeld voor lesgevende, corrigerende en 

voorbereidende taken. Ook wordt voor ieder 

teamlid een aantal uren vastgesteld voor 

overlegsituaties, vergadertijd en verplichte 

avondbijeenkomsten. Vanuit de takenlijst met 

niet- lesgebonden taken worden, al naar gelang 

de ambitie en werkomstandigheden van ieder 

individueel teamlid, niet lesgebonden taken 

toebedeeld. Er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de wensen en capaciteiten van 

een teamlid, maar ook met een eerlijke verdeling. 

In mei/ juni wordt geïnventariseerd welke taken 

teamleden graag zouden willen uitvoeren en 

welke taken liever niet. Hierdoor komt eenieder 

tot zijn of haar normjaartaak die verder 

afhankelijk is van de aanstellingsomvang en de 

wijze waarop eventuele BAPO en 

compensatieverlof wordt ingevuld.  

 

Wij gebruiken het vaste normjaartaakformat van 

de RVKO. Hierdoor zijn wij in staat om een 

evenwichtige en zeer nauwkeurige verdeling van 

taken onder de teamleden te maken. Voor de 

zomervakantie vinden er individuele gesprekken 

plaats tussen de directie en teamleden waarin de 

normjaartaken worden besproken en na 

wederzijdse goedkeuring ondertekend. 

 

4.3 BEGELEIDEN STUDENTEN 

 

De school staat open voor PABO studenten, SPW 

studenten en studenten Helpende Zorg en 

Welzijn. Wij plaatsen in iedere groep, waar dat 

mogelijk is, een student. Voor hun begeleiding is 

de mentor of coach natuurlijk de eerst 

aangewezen persoon. Een leerkracht fungeert als 

opleidingscoördinator en is belast met de 

ontvangst van de studenten, de indeling en de 

contacten met de PABO, Albeda College en 

Zadkine College. De coördinator bewaakt tevens 

het overzicht over het functioneren van de 

student en de relatie met de mentor of coach. 

Indien de situatie daarom vraagt, speelt zij een 

rol in het onderlinge overleg. 

 

4.4 NASCHOLING TEAMLEDEN 

 

Wij hechten er veel belang aan dat teamleden 

zich verder bekwamen, iets wat in het POP 

uiteraard aan de orde komt. Indien de cursus ook 

een schoolbelang dient, bieden wij daar waar 

mogelijk de formatieve uren om de cursus bij te 

kunnen wonen.  

Wanneer op ons verzoek aan een studie of cursus 

wordt deelgenomen, worden de kosten geheel 

vergoed. 

Wanneer op eigen verzoek een studie gedaan 

wordt, zal er eerst gekeken worden in hoeverre 

deze past binnen het school- en of 

bestuursbeleid. Leerkrachten kunnen een 

aanvraag indienen voor de lerarenbeurs. De 

kosten van de studie en eventuele vervanging 

worden voor de duur van mininmaal twee jaar 

vergoed. 
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4.5 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

De MR houdt toezicht op allerlei zaken die de 

school aangaan. Zij richt zich op het beleid en de 

inhoud van het onderwijs en de organisatie van 

de school. De MR van de Fatimaschool bestaat uit 

acht personen, vier ouders en vier leerkrachten. 

De directeur heeft een adviserende functie.  

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. 

instemming geven over onderwerpen die in het 

RVKO reglement zijn vastgesteld. Daarnaast 

vormt de medezeggenschapsraad voor de 

schoolleiding een belangrijke informatiebron 

voor vragen, wensen en opmerkingen van 

ouders. 

Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd, 

maar indien nodig wordt er een extra vergadering 

belegd. De voorzitter leidt de vergaderingen. De 

secretaris zorgt in overleg met de voorzitter en 

zonodig de directie voor het opstellen van een 

agenda en verzorgt de notulen en de post.  

MR-leden worden voor drie jaar gekozen. De 

voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de 

verkiezingen volgens de voorschriften in het MR-

reglement. De ouderbijdragen worden onder 

regie van de MR beheerd. De in- en uitgaven 

worden elk jaar gecontroleerd door een 

kascontrolecommissie. 

De samenstelling van de MR dd. juni 2016: 

Oudergeleding : Personeelsgeleding: 

Stijn Gijtenbeek Gert-Jan Blonk 

Tijs van der Wielen Marije van Eijk 

Andries Nek  Madelijn van der Vlis 

Jessica Wit  Janniek van den Berg 

  

4.6 ARBO      

 

Onze school heeft een Arbobeleidsplan.  Vanuit 

het team zijn er vier leerkrachten aangesteld als 

ARBO coördinator. 

Verzuim 

Het verzuim wordt geregistreerd en behandeld 

middels het programma Verzuimmeester volgens 

de IPZ richtlijnen van de RVKO.  

Ongevallenregister 

De ARBO-coördinatoren vragen maandelijks de 

ongevallenregistratieformulieren op. Wanneer 

zich een ongeval heeft voorgedaan, wordt dit 

ingevuld door betreffende leerkracht. Op het ene 

formulier de ongevallen die meer nodig hebben 

dan een pleister. Op het andere formulier de 

pleisterongevallen waarbij de oorzaak door actie 

in het vervolg kan worden voorkomen. 

Veiligheid en gezondheid 

Naar aanleiding van de Kwaliteitsvragenlijst 

wordt per schooljaar een actielijst en plan van 

aanpak samengesteld.  

Welzijn 

Er is een inventarisatie geweest van het 

(team)welzijn en de welzijnsrisico’s voor het 

personeel.  

Agressie, geweld en seksuele intimidatie 

De school heeft een gedragsprotocol, waarin 

omgaan met agressie, geweld en seksuele 

intimidatie is opgenomen. Op schoolniveau is er 

een vertrouwenspersoon en een maatschappelijk 

werkster. Daarnaast kan men ook bij de 

vertrouwenspersoon van de RVKO terecht. 

Bedrijfshulpverlening 

De bedrijfshulpverlening is op school goed 

geregeld. Er zijn voldoende BHV’ers aanwezig. 

Jaarlijks worden er, indien nodig, nieuwe 

personeelsleden opgegeven voor de cursus 

bedrijfshulpverlening. Leerkrachten met een 

BHV-diploma gaan om het jaar op herhaling. 

Ontruimingsplan 

Er is een goedgekeurd ontruimingsplan. Het 

ontruimen wordt jaarlijks in de praktijk geoefend. 

Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt de ontruiming 

onder begeleiding van deskundigen geoefend en 

dezelfde dag na schooltijd geëvalueerd.
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HOOFDSTUK 5: VAKGEBIEDEN 
5.1 Leergebieden kleuters 

5.2 Directe instructiemodel in de midden- en 

bovenbouw 

5.3 Zelfstandig werken 

5.4 Rekenen 

5.5 Nederlandse taal 

5.6 Technisch, begrijpend en studerend lezen 

5.7 Schrijfonderwijs  

5.8 Wereldoriëntatie 

5.9 Engels 

5.10 Levensbeschouwelijk onderwijs 

5.11 Aandacht voor sociale redzaamheid en 

maatschappelijke verhoudingen 

5.12 Expressieve vakken 

5.13 Bewegingsonderwijs 

 

5.1 LEERGEBIEDEN KLEUTERS 

 

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het 

Ontwikkel Volg Model (OVM).  

Omdat niet ieder kind zich op hetzelfde tempo 

ontwikkelt, is gekozen om de ontwikkeling van de 

kinderen bij te houden met een volgmodel. Door 

een kind goed te observeren, kunnen wij hem/ 

haar steeds uitdagen een volgende stap te 

maken. Deze manier van werken sluit aan bij een 

ontwikkelingsgerichte visie. Nieuwe leerkrachten 

binnen de groepen 1-2 volgen een korte cursus 

om thuis te raken in de werkwijze van OVM.  

5.1.1 Doelstellingen  

OVM biedt een doorgaande lijn om taal- reken- 

en sociaal emotionele ontwikkeling te 

bevorderen. De opdrachten worden verwerkt in 

de hoeken, waardoor het aanbod kan worden 

aangepast aan de onderwijsbehoefte(n) van 

individuele kinderen. De voorloper van ‘Pluspunt’ 

is geïmplementeerd in de onderbouw. We maken 

gebruik van de voorloper van de methode 

‘Pennenstreken’ om het leren schrijven te 

bevorderen. 

 ‘Hemel en aarde’ heeft tot doel om kinderen, 

d.m.v. themaverhalen vanuit het katholiek 

perspectief, zin te laten geven aan de eigen 

ervaringen. 

‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ streeft 

ernaar dat kinderen kunnen deelnemen aan 

relevante bewegingsactiviteiten, de eigen 

bewegingsmogelijkheden uitproberen en 

bewegingssituaties met elkaar op gang kunnen 

houden. 

5.1.2 Methoden en materialen 

Gedurende de kleuterperiode krijgen de kinderen 

een gestructureerd programma aangeboden, 

waarin alle leervoorwaarden aan bod komen. Er 

wordt gewerkt met OVM. Aan de hand van 

diverse thema’s worden reken-, taal- en 

schrijfvoorwaarden ontwikkeld. Voor rekenen en 

schrijven werken we met de voorlopers. Deze 

werkwijze sluit aan op de methode Veilig Leren 

Lezen, waarmee in de groepen 3 gewerkt wordt. 

De verschillende ontwikkelingsmaterialen  

ondersteunen het gehele onderwijs. Geheel 

individueel wordt ook gebruik gemaakt van de 

computerprogramma’s  ‘Bas gaat digitaal’, 

Ambrasoft schoolpakket, Getallenrom 1-2 , 

Woordenrom 1-2, Edurom klank en rijm en 

Woordenrijk.  

5.1.3 Opbrengsten 

De kinderen scoren overwegend boven het 

landelijk gemiddelde. De kinderen in de 

kleutergroepen maken een geleidelijke 

ontwikkeling door waar zij twee jaar de tijd voor 

krijgen. Na 1,5 jaar ‘kleuteren’ wordt gekeken of 

een leerling door kan naar groep 3. Ouders 

worden steeds op de hoogte gehouden van de 

ontwikkeling van hun kind d.m.v. de 

portfoliogesprekken.  

5.1.4 Organisatie 

Uiteraard is er naast de cognitieve ontwikkeling 

ook veel aandacht voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich optimaal 

in een veilige en stimulerende leeromgeving. Er is 

dus in de klassen veel aandacht voor het 

pedagogisch klimaat, de speelse wijze van het 

leerstofaanbod en de individuele omgang met 

het kind. In het gehele programma wordt 
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gewerkt aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, 

assertiviteit, concentratie en overige algemene 

vaardigheden. Om dit aanbod zo individueel 

mogelijk af te stemmen, werken wij met OVM. In 

het midden van groep 2 worden ook de Cito-

toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen.  

De leerlingen van groep 2 volgen vanaf januari 

deels een eigen programma. Met groepslesjes, 

kleine kring, werkbladen en een eigen aanbod op 

de computer worden zij voorbereid op de 

overgang naar groep 3. 

De motoriekontwikkeling neemt ook een 

belangrijke plaats in. Naast alle oefenvormen, die 

binnen en buiten het klaslokaal worden 

uitgevoerd, wordt ook gebruikt gemaakt van de 

methode ‘Bewegingsonderwijs in het 

speellokaal’. 

De leerlingen plannen en registreren hun gekozen 

werkjes met behulp van het planbord. Een aantal 

keer in de week zal de leerkracht de keus voor de 

leerlingen maken, de overige momenten zijn de 

leerlingen vrij om de activiteiten te kiezen waar 

hun belangstelling naar uitgaat. 

Activiteiten die aan bod komen in de groepen 1-2 

zijn: 

Taal   Kringgesprek 

   Versjes 

   Prentenboeken 

   Taalspelletjes 

Voorbereidende 

activiteiten m.b.t. taal- en  

leesonderwijs 

   

Rekenen  Begrippen 

   Tellen 

   Ordenen/rangschikken 

Voorbereidende 

activiteiten m.b.t. 

rekenonderwijs  

 

 

Muziek Liedjes die te maken 

hebben met de thema’s 

Liedjes vanuit de 

kinderen 

Liedjes uit de reeks 

‘Zangmakers’ 

   Dramalessen 

 

Beweging  Bewegingsverhalen 

   Lessen op muziek 

Toestellessen in de 

gymzaal 

Bewegingslessen met en 

zonder materiaal 

 

Zelfstandig  Ontwikkelingsmateriaal 

werken Begrippen aanleren met 

verschillend materiaal 

   Werken met het planbord

   

 

Aanleren van  ontdek/ontwikkelhoeken 

verschillende expres- 

sietechnieken  

       

Levensbeschouwelijk Bijbel en 

onderwijs  levensbeschouwelijke 

verhalen 

   Liedjes 

   Bidden 

   Verwerkingsactiviteiten 

5.1.5 Relatie kerndoelen 

De methodes ‘Hemel en aarde’ en 

‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’ voldoen 

aan de  kerndoelen. De diverse kerndoelen staan 

beschreven in de handleidingen horende bij de 

gebruikte methoden en materialen. 

5.1.6 Beleidsvoornemens en borging 

Borging van het werken met OVM wordt begeleid 

door de IB’er en de bouwcoordinator en vindt net 

als de borging van de methoden plaats d.m.v. 

evaluatiemomenten binnen de 

bouwvergaderingen.  Eventuele aanpassingen/ 

veranderingen zullen in overleg met directie/ IB 

en collega’s worden gemaakt. 
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5.2 DIRECTE INSTRUCTIEMODEL IN  

DE MIDDEN- EN BOVENBOUW 

 

5.2.1 Doelstellingen 

Wij willen binnen ons onderwijs rekening houden 

met de cognitieve verschillen tussen de kinderen 

in een klas. In het algemeen kunnen bij het 

omgaan met verschillen tussen kinderen de 

volgende niveaus onderscheiden worden: 

1. het groepsniveau;  

2. kleine groepen;  

3. individuele ondersteuning;  

4. zelfstandig werken en leren;  

5. ondersteuning door ouders of leerlingen. 

 

In het algemeen is het voor het effectief omgaan 

met verschillen van belang, dat de bovenstaande 

niveaus inhoudelijk goed op elkaar afgestemd 

functioneren, waarbij de groepsinstructie 

centraal staat. Op groepsniveau gaat het dan om 

de interactieve groepsinstructie. Voor de 

leerontwikkeling van kinderen is het immers een 

vereiste dat ze van de dagelijkse groepsinstructie 

profiteren. Een goede, gestructureerde 

vormgeving van de les is van groot belang voor 

het aanleren van lees- en rekenvaardigheden. 

Bovendien is een door de leerkracht gestuurde, 

gedifferentieerde instructie van groot belang 

voor effectief onderwijs aan risicokinderen en 

kinderen met leerproblemen. Onder meer omdat 

het zowel mogelijkheden voor interactief 

onderwijs als voor het omgaan met verschillen 

biedt.  

Het directe instructiemodel als effectieve vorm 

van lesgeven vormt de basis van onze instructie. 

Hierbij zetten de leerkrachten, met als doel de 

betrokkenheid bij de leerlingen te vergroten, 

coöperatieve werkvormen in.  

5.2.2 Methode en materialen 

Om het directe instructiemodel toe te kunnen 

passen, heeft iedere groep tenminste de 

volgende materialen nodig: een instructietafel, 

een stoplicht en een time-timer.   

5.2.3 Opbrengsten 

De effectiviteit van het directe instructiemodel 

wordt naast de interactieve mogelijkheden mede 

bepaald door de mogelijkheid om 

gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt 

tot uiting in de afwisseling van groepsinstructie, 

subgroepinstructie en individuele instructie. 

Lesgeven met behulp van het directe 

instructiemodel is daarom een belangrijke 

conditie voor het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen.   

5.2.4 Organisatie 

Het directe instructiemodel bestaat uit de 

volgende stappen: 

1. dagelijkse terugblik en actualiseren van 

voorkennis;  

2. presentatie/ interactieve 

groepsinstructie;  

3. de verlengde instructie; 

4. (in)oefening van de strategieën en 

samenwerkend leren;  

5. zelfstandig toepassen van strategieën en/ 

of samenwerkend leren bij het toepassen 

van strategieën;  

6. periodieke terugblik;  

7. terugkoppeling (gedurende elke lesfase).  

 

5.2.5 Beleidsvoornemens en borging 

Essentieel voor het directe instructiemodel zijn 

niet de zeven te onderscheiden fasen, maar is de 

interactieve invulling ervan. Het is van belang dat 

de volgende interactieve principes bij het werken 

met het directe instructiemodel worden 

toegepast: 

- Ieren steunt op goede inter-persoonlijke   

  relaties;  

- leerkrachten moeten gericht zijn op het geven   

   van feedback aan leerlingen;  

- tijdens het lesgeven en leren dient het begrijpen   

   waar het om gaat centraal te staan;  

- tijdens het lesgeven dient nadruk te liggen op  

   respect, uitleggen, voordoen en participeren;    

   met name de eigen bijdrage van de leerling   

   moet positief gewaardeerd worden en er   

   moet bij de sterke kanten van de leerling   

   worden aangesloten;  
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- het lesgeven is procesgericht, waarbij de   

   kwaliteit van lesgeven en leren even belangrijk   

   is als de doelen die bereikt moeten worden;  

- er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van   

   de intrinsieke motivatie van de leerlingen;  

- de leerkracht probeert het falen van leerlingen  

   te voorkomen door het scheppen van een   

   goede leeromgeving.  

Bovenstaande punten komen goed tot uiting 

d.m.v. het inzetten van coöperatieve 

werkvormen. Deze onderdelen worden als 

observatiepunten meegenomen tijdens 

klassenobservaties (zie bijlage 7). 

5.3 ZELFSTANDIG WERKEN 

 

5.3.1 Doelstellingen 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren 

om hun werk te plannen. Dit geeft ze meer 

zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Het zelfstandig werken stelt ze in de gelegenheid 

een ander eens een handje te helpen of de hulp 

van een ander in te roepen als ze ergens niet 

uitkomen. Bovendien geeft het de leerkracht 

gelegenheid om extra aandacht te geven aan die 

leerling die dat nodig heeft. In alle groepen wordt 

gezocht naar momenten waarop kinderen 

zelfstandig aan het werk kunnen. Vaak wordt er 

na de instructie zelfstandig gewerkt.  

In alle groepen wordt aandacht besteed aan 

zelfstandig werken aan de hand van ‘het 

stoplicht’. Zelfstandig werken maakt deel uit van 

het directe instructiemodel. 

5.3.2 Methoden en materialen 

Om het zelfstandig werken te kunnen realiseren, 

maken wij gebruik van methoden die het 

zelfstandig werken bevorderen. Tevens maken de 

leerkrachten voor de kinderen dag-en weektaken, 

waarbij de taakformulieren een doorgaande lijn 

laten zien. In iedere groep is een kieskast met 

(uitdagende) materialen voor kinderen die meer 

aankunnen. In de weektaak wordt aangegeven 

wanneer de kinderen deze materialen mogen 

gebruiken. 

5.3.3 Organisatie  

In de groepen 1 en 2 worden per speelwerkles 

twee tijdseenheden gecreëerd van twee maal 10 

à 15 minuten. De leerkracht biedt dan gericht 

hulp aan een groepje kinderen. Gedurende de 

zelfstandig werken tijd mogen de kinderen de 

leerkracht niet storen. Dit is visueel d.m.v. een 

oranje kaartje op het planbord hangt. De 

timetimer geeft aan hoe lang het zelfstandig 

werken duurt. De leerkracht reageert daarbij 

consequent met niet reageren, als de kinderen 

toch wat komen vragen. 

Vooraf  aan het zelfstandig werken wordt er een 

duidelijke instructie gegeven. De bedoeling is dat 

de kinderen dit als een gewoonte gaan ervaren. 

In het perspectief van die gewoonte en efficiënte 

leertijd geven we een startsein. De term 

‘zelfstandig werken’ is interessant voor jonge 

kinderen en wordt in het kader van de ‘hoge 

verwachtingen’, die we hebben, naar de kinderen 

genoemd.  

Na het zelfstandig werken is er een evaluatie 

(zonder dat ieder kind uit zijn hoek hoeft te 

komen). Er wordt benoemd wat goed ging. 

Kinderen kunnen eventueel benoemen wat 

minder goed ging. Er wordt gevraagd naar 

perspectief voor de volgende keer. 

In de groepen 3 t/m 8 is het zelfstandig werken 

als volgt georganiseerd:  

Als het stoplicht op rood staat: 

- Zijn de kinderen stil en zelfstandig aan het werk. 

- Mogen de kinderen elkaar en de leerkracht niet   

   om hulp vragen. 

 

Als het stoplicht op oranje staat: 

- Zijn de kinderen stil en zelfstandig aan het werk  

- Mogen de kinderen elkaar helpen indien nodig.   

   Er wordt alleen geholpen binnen het eigen   

   groepje. 

- Mogen de kinderen als de leerkracht langsloopt,   

   wel hulp vragen/ een vraag stellen. 

 

Als het stoplicht op groen staat:  

- Zijn de kinderen stil en zelfstandig aan het werk  

- Mogen de kinderen elkaar helpen indien nodig.   
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   Er wordt alleen geholpen binnen het eigen   

   groepje. 

- Mogen de kinderen naar de leerkracht toe om   

   hulp te vragen/ een vraag te stellen. 

 

Signalen 

De volgende afspraken zijn gemaakt over de 

signalen die worden gebruikt: 

Het stoplicht is een schoolafspraak en wordt ook 

gebruikt in hogere klassen. Het stoplicht staat 

voorin het klaslokaal op een duidelijk zichtbare 

plek.  

In groep 1-2 is de kleur van het stoplicht te zien 

op het planbord m.b.v. een groen of oranje 

kaartje.  

In de groepen 1 t/m 8 hangt er naast het stoplicht 

een timetimer, zodat de resterende tijd zichtbaar 

gemaakt wordt. 

 

5.3.4 Beleidsvoornemens en borging 

- De werkwijze en  afspraken blijven een  

  terugkerend onderwerp op de bouw vergade- 

  ringen. Er is een doorgaande lijn v.w.b. de dag-  

  en weektaken.  

- Er is per leerkracht minimaal één   

   klassenconsultatie per jaar, waarbinnen er   

   vooral aandacht zal zijn voor het directe   

   instructiemodel, het zelfstandig werken en de   

   dag- en weektaken. 

- Vanaf schooljaar 2015-2016 vinden er collegiale    

   klassenconsultatie plaats. De IB’ers en/ of de  

   didactische coacht nemen daartoe de groep van  

   de bezoekende leerkracht over.  

 

5.4 REKENEN 

 

5.4.1 Doelstellingen 

Voor de algemene en leerjaarspecifieke 

doelstellingen wordt verwezen naar de 

handleiding van de methode ‘Pluspunt’, een 

realistische reken-en wiskundemethode met een 

sterk adaptief karakter. Zo wil de methode de 

verschillen tussen kinderen zoveel mogelijk 

honoreren, maar ook hanteerbaar maken voor de 

leerkracht. 

Het werken vanuit situaties die voor kinderen 

hanteerbaar zijn, brengt met zich mee dat we 

regelmatig te maken krijgen met rijke 

probleemsituaties. Vaak zijn dat situaties die zich 

van verschillende kanten laten bekijken. Door 

samen te overleggen over de aanpak van een 

probleem, door oplossingsstrategieën te 

verwoorden en te vergelijken, leren de kinderen 

van elkaar, aan elkaar en met elkaar. 

 

5.4.2 Methoden en materialen 

De methode Pluspunt is vanaf schooljaar 2014-

2015 volledig geimplementeerd.  

5.4.3 Opbrengsten 

De opbrengsten liggen hoger dan het landelijk 

gemiddelde (zie interne zorgplan). 

5.4.4 Organisatie 

In de methode wordt regelmatig getoetst, 

waarna er aanwijzingen volgen voor een 

gedifferentieerd aanbod.  

Tijdens de leerkrachtgebonden lessen zijn er drie 

instructieniveaus: 

1. Instructie voor de hele groep 

2. Verlengde instructie aan een kleine groep 

3. Individuele instructie tijdens de verwerking 

 

Voor een leerjaar zijn steeds twee boeken, een a- 

en een b- deel. De boeken zijn verdeeld in 

blokken, die weer verdeeld zijn in taken. In ieder 

blok is een toets opgenomen, waarna er taken 

voor herhaling of verbreding volgen. Verder 

maken we onderscheid tussen gezamenlijke 

taken en zelfstandig werken. 

Naast het lesboek met de leerkrachtgebonden 

taken en het lesboek met zelfstandige 

verwerking , heeft de methode ook een lesboek 

met plustaken.  

5.4.5 Relatie kerndoelen 

De methode voldoet aan de kwaliteitseis van de 

vastgestelde kerndoelen die zijn terug te vinden 

op de website van het Ministerie van OC&W. 

5.4.6 Beleidsvoornemens en borging 
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Borging vindt plaats d.m.v. evaluatiemomenten 

binnen de bouwvergaderingen. Eventuele 

aanpassingen/veranderingen die door het 

merendeel van het team gedragen worden, 

worden ingevoerd. Schooljaar 2017-2018 gaan de 

leerlingen v.w.b. de verwerking werken met 

chromebooks, waardoor de leekracht nog 

adequater directe feedback kan geven. 

5.5. NEDERLANDSE TAAL 

 

5.5.1 Doelstellingen 

Het onderwijs in Nederlandse taal is er op 

gericht, dat de leerlingen: 

- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze  

   taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in  

   het dagelijkse leven voordoen. 

- kennis en inzicht verwerven betreffende  

   betekenis, gebruik en vorm van taal. 

- plezier hebben en houden in het gebruiken en     

   beschouwen van taal. 

De deeldoelstellingen worden in de methode per 

leerjaar omschreven (zie methode). 

5.5.2 Methoden en materialen 

In groep 3 wordt gewerkt met de geïntegreerde 

taalleesmethode ‘Veilig leren lezen’, Maan versie 

twee. Hierbij gebruiken wij het bijbehorende 

computerprogramma.  

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode 

‘Taal actief’ voor taal-  en spellingonderwijs. Alle 

bijbehorende software is aanwezig en wordt 

volledig ingezet. 

5.5.3 Opbrengsten 

De opbrengsten liggen hoger dan het landelijk 

gemiddelde (zie interne zorgplan). 

5.5.4 Organisatie 

De methoden worden volgens de handleiding 

gebruikt. 

5.5.5 Relatie kerndoelen 

De methoden ‘Veilig leren lezen’ en ‘Taal actief’ 

voldoen aan de kerndoelen. Deze staan 

beschreven in de handleiding van het 

desbetreffende leerjaar. 

5.5.6 Beleidsvoornemens en borging 

Borging vindt plaats d.m.v. evaluatiemomenten 

binnen de bouwvergaderingen. Eventuele 

aanpassingen/veranderingen die door het 

merendeel van het team gedragen worden, 

worden  ingevoerd. In schooljaar 2017-2018 

wordt er in de groepen 3 en 4 gewerkt met de 

nieuwste versie. In de andere groepen worden 

gedurende het jaar bepaalde lessen uit de 

nieuwste versie gegeven, om bij verdere 

implementatie hiaten te voorkomen. 

5.6 TECHNISCH, BEGRIJPEND EN STUDEREND 

LEZEN 

 

5.6.1 Doelstellingen 

Het doel van ons leesonderwijs is dat kinderen 

essentiële leesstrategieën zelfstandig kunnen 

toepassen en bereid en bekwaam zijn om 

verschillende teksten met begrip en plezier te 

lezen. 

5.6.2 Methoden en materialen 

In groep 3 wordt begonnen met begrijpend lezen. 

Groep 3 gebruikt de methode ‘Veilig Leren lezen’, 

waarin het begrijpend lezen is geïntegreerd. 

Vanaf groep 4 t/m 6 werken de kinderen met de 

methode ‘Estafette’, waarin voor groep 4 het 

begrijpend lezen is geïntegreerd.  In de tweede 

helft van dat leerjaar wordt er een start gemaakt 

met de begrijpend leesmethode ‘Lezen in Beeld’.  

5.6.3 Opbrengsten 

Op de Fatimaschool wordt de toets DMT 

afgenomen voor het technisch lezen. De kinderen 

kunnen op basis van hun toetsscore gelijk worden 

ingedeeld in een aanpak. Wanneer een kind een 

IV of V heeft, toetsen we door met de nieuwe 

individuele AVIkaarten. Het kan zijn dat het kind 

dan iets hoger uitkomt. Met deze gegevens 

kunnen we ook deze kinderen indelen. Daarnaast 

heeft ‘Estafette’ drie keer per jaar eigen toetsen -

-> vloeiend en vlot. Hiermee toetsen wij het 

woorden lezen. 

5.6.4 Organisatie 

‘Veilig leren lezen’ bestaat uit 12 thematische 

kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen 
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introductie, instructie, zelfstandige verwerking, 

vervolgopdrachten en reflectie. Er wordt gewerkt 

met dagprogramma’s. 

De methode ‘Lezen in beeld’ heeft verschillende 

leesboeken en een werkboek voor de groepen 5 

t/m 8. Een belangrijk doel van de methode ‘Lezen 

in beeld’ is het opzoeken van informatie in 

teksten, teksten in schema zetten en 

samenvattingen maken. De methode heeft 

enkele toetsen per leerjaar. Verder is er jaarlijks 

een Cito-toets begrijpend lezen.‘Estafette’ is een 

gedifferentieerde methode: er wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie groepen 

kinderen: 

Groep 1: de risicoleerlingen --> deze kinderen 

hebben veel instructie nodig en doen eigenlijk 

alle oefeningen en leesmomenten van de 

methode samen met de leerkracht. Zij krijgen dus 

intensieve begeleiding van de leerkracht. Deze 

kinderen krijgen bovendien een uur extra leesles 

in de week.  

Groep 2: de methodevolgers --> dit zijn eigenlijk 

de kinderen die prima lezen en hun niveau in 

stand houden of verbeteren door de methode te 

volgen. Zij krijgen wel begeleiding, maar doen 

ook onderdelen zelfstandig. 

Groep 3: de vlotte lezers --> deze kinderen 

hebben eigenlijk nauwelijks instructie nodig, zij 

doen daarom veel zelfstandig. Voor deze 

kinderen is er extra uitdagend materiaal binnen 

de methode. 

Elke les start en eindigt met de hele groep. De 

kinderen lezen allemaal hetzelfde boek, alleen 

hebben ze een andere verwerking. Zo voelt 

iedereen zich betrokken bij de leesles en hebben 

ook de goede leerlingen voldoende aandacht van 

de leerkracht.  

We leren de kinderen niet alleen technisch en 

begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor 

boeken bij. Daarom wordt er veel voorgelezen. Er 

vinden diverse activiteiten plaats in het kader van 

de leespromotie. Hierbij valt te denken aan  

boekbesprekingen, boekverslagen en de 

klassenbibliotheek. Jaarlijks besteden wij ook 

uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. 

De kinderen lezen naast de methode ‘Estafette’ 

ook nog enkele momenten in de week vrij. Zij 

mogen dan een boek naar keuze uitzoeken uit de 

klassenbibliotheek.  

5.6.5 Relatie kerndoelen 

‘Veilig leren lezen’ sluit aan op de tussendoelen 

beginnende geletterdheid. Alle aspecten van 

beginnende geletterdheid komen vanaf het begin 

geïntegreerd aan bod. De methode voldoet aan 

de kwaliteitseis van de vastgestelde kerndoelen 

die terug zijn te vinden op de website van het 

ministerie van OC&W. 

De methode ‘Lezen in beeld’ voldoet aan de 

kerndoelen voor begrijpend en studerend lezen. 

De methode ‘Estafette’ voldoet eveneens aan de 

kerndoelen. 

5.6.6 Beleidsvoornemens en borging 

Vanaf schooljaar 2015-2016 bewaakt de 

leescoördinator de doorgaande lijn en de 

leesactiviteiten binnen de school. In minimaal 

drie bouwvergaderingen per jaar staat het lezen 

op de agenda. In schooljaar 2017-2018 zullen de 

leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gaan 

proefdraaien met Nieuwsbegrip, waarbij ze 

m.b.v. chromebooks de verwerking doen. 

“Wij hechten er veel 

belang aan dat 

teamleden zich verder 

bekwamen, iets wat in 

het POP uiteraard aan de 

orde komt.” 

5.7 SCHRIJFONDERWIJS 

 

5.7.1 Doelstellingen 
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‘Pennenstreken’ is een schrijfmethode met een 

doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 

Het kleuterdeel, voor groep 1 en 2 , stimuleert 

het beginnend schrijven (voorbereidend 

schrijven). In groep 3 en 4 vindt het aanvankelijk 

schrijven plaats. Hier staat het aanleren van de 

schrijfletters in kleine letters en hoofdletters 

centraal. In de groepen 5 t/m 8 wordt het 

schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf 

groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod 

komt (voortgezet schrijven). 

‘Pennenstreken’ beoogt een kindvriendelijke 

methode te zijn, waarmee kinderen met plezier 

leren schrijven met als doelstelling: het 

ontwikkelen van een vlot en vloeiend, maar 

vooral duidelijk leesbaar handschrift van de 

kinderen. 

5.7.2 Methode en materialen 

In alle groepen werken we met  de methode 

‘Pennenstreken’. Hierbij maken wij gebruik van 

de bijbehorende materialen : handleidingen, 

schrijfboekjes, oefenboekjes, richtingkaarten. 

Voor klassikaal gebruik zijn er: lettercijferkaartjes, 

letterlijnkaartjes, hoofdletterkaart en een 

letterwandkaart. 

5.7.3 Opbrengsten 

Binnen de bouwvergadering zijn er afspraken 

gemaakt over hoe we met de prestaties van de 

kinderen en registratie daarvan omgaan. 

5.7.4 Organisatie 

De schrijflessen in ‘Pennenstreken’ zijn verdeeld 

in 3 fasen: introductie, instructie en inoefening. 

De verwerking of toepassing gebeurt in andere 

vakgebieden waarbij moet worden geschreven. 

Naast de basisstof die voor alle leerlingen 

bedoeld is, biedt ‘Pennenstreken’ 

vervolgopdrachten, voor zowel de snellere 

schrijver als voor de kinderen die nog moeite 

hebben met de leerstof. 

De methode biedt observatie- en 

registratieformulieren voor de leerkracht. 

5.7.5 Relatie kerndoelen 

De methode biedt een doorgaande lijn voor het 

technisch schrijven voor de groepen 1 t/m 8, 

zodat de schrijfontwikkeling kan worden begeleid 

van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Om  

de einddoelstelling (teksten kunnen schrijven in 

een acceptabel tempo en in een goed leesbaar 

handschrift) te bereiken zijn er tussendoelen 

geformuleerd die per jaargroep aan de drie 

bovengenoemde schrijffasen gekoppeld zijn. 

5.7.6 Beleidsvoornemens en borging 

‘Pennenstreken’ is een vast terugkerend 

onderwerp op de bouwvergaderingen en zal twee  

keer in het team geëvalueerd worden. 

5.8 WERELDORIËNTATIE 

 

Voor de vakgebieden aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek werken we in 

groep 3 t/m 8 met respectievelijk ‘Geobas’, 

‘Speurtocht’ en ‘Argus Clou. 

5.8.1 Doelstellingen 

De zaakvakken worden in samenhang 

aangeboden. De onderwerpen zijn zo gekozen 

dat ze vanuit de verschillende zaakvakken kunnen 

worden toegelicht. In de groepen 3 en 4 worden 

de kinderen voorbereid op de zaakvakken, die in 

de groepen 5 t/m 8 een belangrijkere rol gaan 

spelen. Voor de groepen 1-2 is techniek 

verweven in de opdrachten tijdens een thema. 

5.8.2 Methoden en materialen 

De drie methoden kennen per leerjaar de 

volgende materialen: 

- voor de leerling: een leerlingenboek en een   

   werkboekje  

- voor de leerkracht: een handleiding 

 

Alle bijbehorende software wordt in alle groepen 

ingezet. Voor techniek maken we gebruik van o.a. 

leskisten, constructiemateriaal en 

handvaardigheidmateriaal. 

 

5.8.3 Opbrengsten 

De opbrengsten op gebied van wereldoriëntatie 

liggen hoger dan het landelijk gemiddelde.  

5.8.4 Organisatie 
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De drie methoden zijn actueel en eigentijds en 

dragen relevante informatie over door middel 

van veelzijdig beeldmateriaal en bondige teksten, 

die aansluiten bij de belevingswereld van de 

kinderen. Hoofdkenmerken van deze methoden 

zijn: 

- thematisch-concentrische opbouw 

- duidelijk, mooi plaat- en beeldmateriaal 

- begrijpelijke taal 

- samenhang met andere vakken 

- topografie 

- differentiatie 

- actief burgerschap. 

 

Alle kerndoelen worden behaald in 25 weken. Dit 

is inclusief de toetsen. Door het beperkte aantal 

lesweken ontstaat rust en ruimte in het 

lesprogramma. De leerkracht kan die ruimte 

vervolgens zelf invullen met projecten, excursies 

of andere activiteiten. 

5.8.5 Relatie kerndoelen 

De lesinhouden van de drie methoden zijn 

afgestemd op het bereiken van de kerndoelen in 

het basisonderwijs. 

5.8.6 Beleidsvoornemens en borging 

In de bouwvergaderingen worden de methoden 

voor geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuurkunde geagendeerd. Knelpunten en 

successen worden besproken. Daarnaast worden 

er, indien nodig, afspraken vastgelegd.  

5.9. ENGELS 

 

We werken met de methode ‘Take it easy’ in de 

groepen 5 t/m 8. 

5.9.1 Doelstellingen 

In heel Europa maakt het onderwijs in vreemde 

talen een enorme groei door. Tegenwoordig 

komen kinderen via het internet, de computer en 

de televisie veel vaker in aanraking met andere 

talen dan vroeger. Het voortgezet onderwijs 

anticipeert al geruime tijd op deze ontwikkeling 

met afdelingen waar versterkt talenonderwijs 

(vto) of tweetalig onderwijs (tto) aangeboden 

wordt. 

Uit onderzoek en praktijkvoorbeelden blijkt dat 

het vermogen van kinderen om spontaan een 

vreemde taal te leren het grootst is bij jonge 

kinderen. Spelenderwijs ontwikkelen zij een 

woordenschat, leren communiceren en 

ontwikkelen ze een juiste uitspraak. 

Ons doel is om de kinderen in de bovenbouw 

spelenderwijs, maar ook structureel Engels te 

leren, zodat er een goede doorgaande lijn 

ontstaat naar het voortgezet onderwijs. 

5.9.2 Methode en materialen 

In de groepen 6 t/m 8  hebben we lesboeken, 

werkboeken en de digitale ondersteuning m.b.v. 

een native speaker. 

5.9.3 Opbrengsten 

De opbrengsten zij ruim voldoende. Engels wordt 

alleen getoets m.b.v. de methode-gebonden 

toetsen. 

5.9.4 Organisatie 

In de groepen 5 t/m 8 wordt één keer per week 

Engels gegeven. De verwerking gebeurt 

individueel, klassikaal, maar ook in groepjes. 

5.9.5 Relatie kerdoelen 

De methode voldoet aan de kerndoelen. 

5.9.6 Beleidsvoornemens en borging 

In de bovenbouwvergadering staat de evaluatie 

van het van Engels twee keer per jaar op de 

agenda. Schooljaar 2017-2018 wordt er bekeken 

of het aanbieden van Engels al in een lagere 

groep start. 

5.10. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

 

5.10.1 Doelstellingen 

Wij proberen bij de kinderen een religieus besef 

bij te brengen met als belangrijke 

aandachtspunten: het hebben van respect voor 

elkaar en voor de omgeving. 

We dragen de christelijke waarden uit en 

proberen deze in concrete situaties zo goed 

mogelijk inhoud te geven door o.m. de volgende 

aanpak: 



 

 35 

- De kinderen leren elkaar en anderen te  

   accepteren en te respecteren. Daarbij wordt  

   veel aandacht besteed aan het omgaan met  

   elkaar, zowel in de werksituatie als in de  

   spelsituatie.       

- Er wordt op een sfeervolle, hedendaagse manier  

   aandacht besteed aan de christelijke 

feestdagen.    

   Kerst vieren wij met kinderen en ouders in de  

   kerk. Daarnaast staan wij ook stil bij feestdagen  

   van andere godsdiensten.  

- Kinderen leren bewust te worden van hun eigen  

   kracht om hun eigen weg te leren gaan. 

- We proberen kinderen het besef bij te brengen 

  dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat 

  we voor elkaar kunnen kiezen, solidair zijn en  

  ons zowel voor onszelf als voor een ander  

  verantwoordelijk voelen. 

- Wij willen kinderen leren een respectvolle en  

   ethisch verantwoorde houding jegens mensen  

   en dieren te ontwikkelen.  

- De kinderen leren dat afscheid nemen in  

   verschillende vormen in ieder mensenleven  

   voorkomt. Kinderen moeten vanuit eigen  

   ervaringen en gevoelens leren praten over  

   afscheid nemen, verlies en verwerking.  

- We willen kinderen bijbrengen dat ieder mens   

  uniek is, ongeacht afkomst, geloof en uiterlijke  

   kenmerken. Kinderen leren daarbij nadenken  

   over zichzelf, hun innerlijk, hun uiterlijk en hun  

   eigen culturele achtergrond en dat van 

anderen.   

- In groep 4 worden de kinderen in de  

   gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de  

   Eerste Heilige Communie. De voorbereiding op  

   dit feest vindt plaats in de parochie. In de klas  

   wordt hier aandacht aan besteed in enkele  

   kringgesprekken. 

 

Het woord ‘katholiek’ maakt onze school bij-

zonder, omdat de christelijke identiteit door het 

hele schoolgebeuren verweven is. De school staat 

open voor andere meningen en respecteert deze. 

De bovengenoemde doelstellingen worden door 

de leerkrachten in de lessen aan de orde gesteld.  

5.10.2 Methoden en materialen 

Als katholieke school is het onze verantwoor-

delijkheid de identiteit van onze school concreet 

vorm te geven. Een van de voornaamste midde-

len daartoe vormen de levensbeschouwelijke les-

sen. We maken hierbij gebruik van de methode 

‘Hemel en aarde’.  

5.10.3 Organisatie 

Ieder  jaar worden er vijf nieuwe projecten met 

actuele lesinhouden aan de orde gesteld. De 

lessen hebben een vaste structuur: opstap , kern, 

afsluiting en een extra suggestie. Eén keer per 

week staat levensbeschouwing op het rooster. 

Vaak wordt het gecombineerd met ‘Leefstijl’, 

omdat het op elkaar aansluit en verdiepend kan 

werken. 

 

5.10.4 Relatie kerndoelen 

Door de overheid zijn kerndoelen opgesteld. Deze 

kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven 

waarop basisscholen zich moeten richten. De 

kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de 

orde moet komen. Daarnaast hebben wij als 

school ruimte voor een eigen, specifiek 

onderwijsaanbod.  

De voornaamste kerndoelen van het 

levensbeschouwelijk onderwijs zijn: 

- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit  

   respect voor algemeen aanvaarde waarden en     

   normen. 

- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke  

   stromingen, die in de Nederlandse    

   multiculturele samenleving een belangrijke rol  

   spelen en ze leren respectvol om te gaan met   

   verschillen in opvattingen van mensen. 

 

De methode ‘Hemel en aarde’ voldoet aan de 

kerndoelen. 

 

5.10.5 Beleidsvoornemens en borging 

Regelmatig worden de ervaringen in het 

schoolteam besproken. Bij deze besprekingen 

kunnen wij, indien wenselijk de 
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identiteitsbegeleider van de RVKO, Bas Dumoulin, 

vragen aan te schuiven. 

5.11.  AANDACHT VOOR SOCIALE 

REDZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE 

VERHOUDINGEN 

 

5.11.1 Doelstellingen 

Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het 

vermogen onderdeel uit te maken van een 

gemeenschap, daar een actieve bijdrage aan te 

leveren en het vooral kunnen en willen 

participeren. 

Voor ons onderwijs betekent dit in eerste plaats 

aandacht besteden aan geschiedenis en 

staatsrechtelijke verhoudingen en daarnaast 

aandacht voor sociale verhoudingen, 

groepsprocessen en een pestprotocol. 

Daarnaast zal elke leerkracht meer en meer 

nadruk moeten leggen op het naleven van de 

basisnormen en –doelstellingen die binnen de 

school gelden. 

De volgende doelen willen wij bevorderen: 

- het sociale gedrag (relatie) 

- moreel besef (competentie) 

- een gezonde emotionele ontwikkeling  

   (autonomie). 

 

5.11.2 Methoden en materialen: 

• Een methode specifiek voor deze kerndoelen 

aangaande gedrag  is ‘Leefstijl’ voor de 

groepen 1 t/m 8. 

• Schooltelevisieprogramma’s aangaande 

gebitsverzorging, roken, voeding, verslaving 

e.d. 

• Gastlessen vanuit bureau Halt aangaande 

vandalisme. 

• Groep 3 t/m 8 werkt met de methode 

‘Claxon’, ‘Op voeten en fietsen’ en de 

‘Jeugdverkeerskrant’. In groep 8 nemen onze 

leerlingen deel aan het theorie- en 

praktijkexamen verkeer. 

• Het werken met en handelen naar de met 

elkaar opgestelde afspraken in ons 

gedragsprotocol. 

 

5.11.3 Opbrengsten 

In de groepen 1-2  werken we met OVM en in de 

groepen 3 t/m 8 met Zien! om de sociaal -

emotionele ontwikkeling van de kinderen goed te 

kunnen volgen. 

 5.11.4 Organisatie 

Centraal in ons pedagogisch handelen, staat de in 

de eerste week samen met de kinderen te maken 

lijst met klassenafspraken. Wij als team van de 

Fatimaschool vinden het van groot belang dat 

onze leerlingen zich in een prettige en geborgen 

sfeer kunnen ontplooien. Hiervoor proberen wij 

door het maken van gezamenlijke afspraken met 

de kinderen eventueel ongewenst gedrag in te 

perken. De ‘Stop-methode’ wordt in alle groepen 

gehanteerd.  

Daarnaast wordt er volgens een jaarrooster met 

de methode ‘Leefstijl ‘ gewerkt. 

5.11.5 Relatie kerndoelen 

Alle boven beschreven methoden en materialen 

samen zorgen ervoor dat we in staat zijn te 

voldoen aan de kerndoelen. 

5.11.6 Beleidsvoornemens en borging 

Er wordt in teamvergaderingen gekeken naar de 

aansluiting op en/ of overlappingen met de 

methode ‘Leefstijl’ en ‘Hemel en Aarde’.  

5.12.  EXPRESSIEVE VAKKEN 

 

5.12.1 Doelstellingen 

Het onderwijs in deze vakken is erop gericht 

kinderen te laten kennismaken met verschillende 

mogelijkheden  en materialen om zich beeldend 

uit te drukken. Zo leren ze hoe ze hun ideeën, 

gevoelens, waarnemingen en ervaringen vorm 

kunnen geven in beeldende ‘werkstukken’. 

Bovendien leren ze (beeldende) uitingen van 

anderen begrijpen en ervan te genieten. Door 

gericht waarnemen en praten over wat ze zien, 

leren kinderen ook de functies en de 

betekenissen van beelden in hun dagelijkse 

omgeving te herkennen en naar waarde te 

schatten.  
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Het muziekonderwijs heeft het zogeheten KVB-

model: klank, vorm en betekenis. Vanuit deze 

visie zijn de lessen van deze methode geschreven. 

De lessen vinden plaats in groepsverband en de 

kinderen leren hierdoor samenwerken en goed te 

luisteren naar elkaar. Bij elke les staat er 

aangegeven welke domeinen de les heeft. Dit zijn 

verschillende klankeigenschappen, ordening van 

klank, vormprincipes en voorbeelden van 

betekenis van muziek.  

5.12.2 Methoden en materialen 

De methode ‘Moet je doen’ is een geïntegreerde 

methode voor muziek, dans, drama, 

handvaardigheid en tekenen voor de groepen 3 

t/m 8.  

De muziekmethode bevat een cd, bordplaten, 

kopieerbladen en een handleiding voor de 

leerkracht. 

5.12.3 Opbrengsten 

De opbrengsten liggen in lijn met de 

verwachtingen. 

5.12.4 Organisatie 

Elke les begint met dezelfde gestructureerde 

opzet: inleiding, kern en afsluiting. Iedere week 

staan er twee tot drie uur expressieve vakken op 

het rooster. Hierbij gebruiken we de methode 

‘Moet je doen’ als een ideeënboek. Daarnaast 

maakt men gebruik van andere 

informatiebronnen zoals het internet. 

Wij hebben een kunstcontract met de SKVR. Dit 

houdt in dat de school elk jaar een lespakket kiest 

waarin de begrippen drama, dans en muziek 

centraal staan. Deze lessen kunnen in de groep 

gegeven worden of de groep gaat naar de 

muziekschool of brengt bijvoorbeeld een bezoek 

aan de Doelen in Rotterdam. Wij hebben ook een 

abonnement op ‘ZangExpress’, een digitale 

muziekmethode, om op een gemakkelijke manier 

met kinderen tot zingen te komen. Daarnaast 

wordt de website van Winstons Muziekschool 

ingezet, waarbij kinderen hun lijf als 

klankkast/muziekinstrument gebruiken.   

Ook in schooljaar 2017-2018 zullen de peuters en 

de groepen 1 t/m 4 om de week les krijgen van 

een muziekdocent, waarbij de kinderen ook in 

aanraking komen met klassieke muziek.      

                 

5.12.5 Relatie kerndoelen 

De methode sluit aan bij de kerndoelen. 

5.12.6 Beleidsvoornemens/borging 

Een werkgroep heeft in alle technieken en de 

bijbehorende materialen in kaart gebracht. In 

bouwvergaderingen worden knelpunten en 

successen besproken.  

5.13. BEWEGINGSONDERWIJS EN 

ZWEMMEN 

 

5.13.1 Doelstellingen 

De doelstellingen van ons bewegingsonderwijs 

zijn: 

- de leerlingen verwerven kennis, inzicht en  

   vaardigheden om hun bewegingsmogelijkheden  

   te vergroten; 

- de leerlingen ontwikkelen een positieve 

houding,  

   dan wel behouden deze met betrekking tot  

   deelname aan de bewegingscultuur; 

- de leerlingen leren omgaan met elementen als  

   spanning, winst en verlies. 

- de leerlingen van de groepen 4 en 5 behalen  

  minimaal zwemdiploma A. 

 

5.13.2 Methoden en materialen 

We hebben een doorgaande lijn opgesteld voor 

het bewegingsonderwijs. Wij maken gebruik van 

lessen uit de methode ‘Piramide’, de 

lessuggesties uit OVM, ‘Bewegingsonderwijs in 

het speellokaal’ en ‘Bewegen in het 

basisonderwijs’.  

 

5.13.3 Opbrengsten 

We blijven de resultaten van de kleuters volgen 

via OVM. Aan de hand van de observatielijsten 

wordt het niveau van de kinderen van groep 3 

t/m 8 gevolgd, zodat we de kinderen op niveau 

kunnen beoordelen. Kinderen kunnen vervolgens 

op niveau deelnemen binnen de les. Eventuele 

uitval wordt kenbaar gemaakt naar ouders. 
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Twee keer per jaar kunnen kinderen een 

zwemdiploma behalen. 

5.13.4 Organisatie 

In de groepen 1-2 zijn spel- en bewegingsvormen 

elke dag in het programma opgenomen. Er wordt 

gespeeld op de speelplaats en twee keer per 

week gaan de kleuters naar de speelzaal op 

school. De groepen 3 t/m 8 gaan één keer per 

week naar één van de in de omgeving van school 

liggende  gymzalen voor een blokuur gym.  

Met uitzondering van de groepen 4 en 5; zij 

krijgen de ene week een gymnastiekles en de 

andere week zwemles.  

In alle groepen wordt aandacht besteed aan 

technische oefenvormen, samenspel-activiteiten 

en sportief en verantwoordelijk gedrag. Leren 

samenspelen en leren dat sportiviteit belangrijker 

is dan winnen, zijn wezenlijke aspecten van ons 

bewegingsonderwijs. Verder stimuleert de school 

deelname aan sporttoernooien die in de regio 

worden georganiseerd, w.o. de 

schoolzwemwedstrijden in het Zwarte Plasje, en 

organiseren wij jaarlijks voor alle groepen een 

sportdag. Voor de bovenbouw enthousiasmeert 

de coördinator bewegingsonderwijs de kinderen 

om mee te doen met het schoolvoetbaltoernooi 

en de minifinals in de wijk. 

 

 

5.13.5 Relatie kerndoelen 

De nieuwe leerlijn voldoet aan de kerndoelen.  

5.13.6 Beleidsvoornemens/borging 

Gedurende het schooljaar komt 

bewegingsonderwijs twee keer terug op een 

team-/ bouwvergadering. 

“Een keer per jaar 

wordt het 

pedagogisch 

beleidsplan 

geëvevalueerd; 

gebeurt er in de 

praktijk nog wel 

wat er is 

vastgelegd?”  
 

  



 

 39 

HOOFDSTUK 6 VOORSCHOOLPLAN 
6.1 Gekozen Voorschoolprogramma 

6.2 Beleidsplan van de peuterspeelzaal 

6.3 Algemene doelstelling en organisatie 

6.4 Pedagogische doelstelling van  

      peuterspeelzaal Fatima 

6.5 Samenwerking en doorstroming 

 

6.1 GEKOZEN VOORSCHOOLPROGRAMMA 
 

De Fatimaschool heeft een eigen peuterspeelzaal 

die ook in ons pand gevestigd is. Wij maken 

gebruik van een voorschoolprogramma, te 

weten: ‘Piramide’. Op deze manier proberen wij 

de overgang van peuters naar kleuters zo soepel 

mogelijk te laten verlopen en de doorgaande 

ontwikkelingslijn zo goed mogelijk te 

waarborgen. De zorg van de IB’er wordt ingezet 

bij de peuters indien dit nodig blijkt.  

6.2 BELEIDSPLAN VAN DE PEUTERSPEELZAAL 

 

Peuterspeelzaal Fatima is een onderdeel van de 

Fatimaschool en behoort  tot de Rotterdamse 

Vereniging van Katholiek Onderwijs (RVKO). 

Genoemde vereniging vindt een professionele 

werkwijze van belang om kwaliteit te kunnen 

waarborgen. Bij de visie op de ontwikkeling van 

kinderen is dan ook de rol van de peuterspeelzaal 

verwerkt. Deze visie wordt verwoord in het 

pedagogisch beleidsplan, welke bij de directie in 

te zien is. Het pedagogisch beleidsplan geeft op 

deze manier aan pedagogisch medewerktsters en 

ouders een duidelijk beeld over de dagelijkse 

gang van zaken.  Een keer per jaar wordt het 

pedagogisch beleidsplan geëvalueerd; gebeurt er 

in de praktijk  nog wel wat er is vastgelegd? Wat 

wel, wat niet en waarom dan niet? Wanneer er 

op deze manier met het pedagogisch beleidsplan 

wordt omgegaan geeft het een waarborg voor 

pedagogische kwaliteit. 

6.3 ALGEMENE DOELSTELLING EN 

ORGANISATIE 

 

Peuterspeelzaal Fatima wil gedurende twee of 

drie keer per week de mogelijkheid bieden aan 

kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden 

tot 4 jaar om spelend te leren. 

De algemene doelstelling is het bevorderen van 

de ontwikkeling van jonge kinderen, door hen in 

groepsverband samen te brengen in een daartoe 

ingerichte ruimte met deskundige begeleiding en 

een soepele overgang te laten plaatsvinden van 

de peuterspeelzaal naar groep 1-2. Hierdoor 

ontstaat een doorgaande lijn. 

6.4 PEDAGOGISCHE DOELSTELLING VAN 

PEUTERSPEELZAAL FATIMA 

 

Peuterspeelzaal Fatima wil een leef- en 

ervaringswereld creëren, waarin enerzijds ruimte 

wordt gegeven aan de eigenheid van de peuter, 

anderzijds aandacht wordt gegeven aan het 

spelen in groepsverband, op een dusdanige 

manier dat iedere peuter zich prettig voelt en 

zich kan ontplooien. Er wordt gebruik gemaakt 

van de methode ‘Piramide’. Op deze manier 

worden verschillende ontwikkelingsgebieden 

gestimuleerd.  

De peuterspeelzaal valt onder een katholiek 

schoolbestuur en onderschrijft deze 

levensbeschouwelijke benadering. 

6.5 SAMENWERKING EN DOORSTROMING 

 

De pedagogisch medewerksters zijn onderdeel 

van het schoolteam en draaien mee met 

allerhande activiteiten. Ook de peuters nemen 

deel aan schoolactiviteiten zoals het 

sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval en de 

theaterochtenden. De ontwikkeling van de 

peuters wordt gevolgd met behulp van OVM.  

Er is overleg tussen de pedagogisch 

medewerksters en het consultatiebureau indien 

dit noodzakelijk blijkt. De peuters die 

doorstromen naar de groepen 1-2 worden 

besproken met de leerkrachten van deze 

groepen.                      



 

 40 

HOOFDSTUK 7  ZORGPLAN 
7.1 Passend Onderwijs 

7.2 Definitie van een leerling met specifieke   

      onderwijsbehoeften (voorheen zorgleerling) 

7.3 Doelstellingen van de school 

7.4 De inhoud van de zorgstructuur 

7.5 De organisatie van de zorgstructuur 

7.6 Externe ondersteuning 

 

7.1 PASSEND ONDERWIJS 

 

Passend Onderwijs betekent dat ieder kind 

onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar 

talenten en beperkingen past. Ook de kinderen 

met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij 

kunnen extra hulp krijgen op een reguliere 

school, een school voor speciaal basisonderwijs 

of op een school voor speciaal onderwijs. Om te 

garanderen dat alle kinderen onderwijs krijgen 

dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de 

zorgplicht ingevoerd. Scholen en besturen 

worden dan verplicht te zorgen voor een 

passende onderwijsplek en passend onderwijs 

voor elk kind. 

7.2 DEFINITIE VAN EEN LEERLING MET 

SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN  

 

Een leerling met een specifieke 

onderwijsbehoefte op de Fatimaschool: 

is een kind met extra onderwijsbehoeften dat op 

grond van verzamelde informatie, aantoonbaar in 

deze groep, bij deze leerkracht, in deze school 

met deze thuissituatie en afgezet tegen zijn of 

haar mogelijkheden onvoldoende profiteert van 

het onderwijsaanbod. Dit vraagt van de 

leerkracht om dit aanbod didactisch en/ of 

pedagogisch zo af te stemmen dat het kind weer 

zo optimaal mogelijk kan leren en/ of stof 

aangeboden krijgt om de gestelde doelen te 

bereiken. 

Ook meerbegaafde leerlingen kunnen dus 

leerlingen zijn met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

Voorbeelden van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften zijn: 

- Leerlingen die maximaal het eindniveau van   

   groep 6 zullen halen; 

- Leerlingen met een eigen leerlijn; 

- Leerlingen met cognitieve/ sociaal-emotionele/  

  gedragsproblemen; 

- Leerlingen met een grote didactische  

  voorsprong. 

 

Aan de basis van het werken met 

onderwijsbehoeften staat het accepteren van het 

feit dat alle kinderen verschillen. Het gaat erom 

wat dit kind van deze ouders, in deze groep, bij 

deze leerkracht, op deze school voor de komende 

periode nodig heeft. 

7.3 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL  

 

Voor de analyse van de opbrengsten 

middentoetsen 2017 en de voornemens tot 

aanpassing/ verbetering van ons onderwijs, 

verwijzen wij naar het jaarverslag over schooljaar 

2016-2017. 

7.4 DE INHOUD VAN DE ZORGSTRUCTUUR 

 

Zorgroute 

Zorgverbreding betekent dat we het onderwijs zo 

goed mogelijk aanpassen aan de 

onderwijsbehoeften, mogelijkheden en 

beperkingen van ieder kind. Zorgverbreding is dus 

niet alleen gericht op kinderen met 

leerproblemen, maar ook op kinderen die meer 

aankunnen dan het klassenprogramma hen biedt. 

We zijn gericht op het aanpassen van de leerstof. 

We kijken daarbij  naar de thuissituatie, het 

zelfbeeld, de motivatie en de sociale capaciteiten. 

Op basis van deze uitkomsten krijgt het kind zijn 

eigen zorgroute binnen of buiten de school 

aangeboden. De 1-zorgroute gaat uit van het 

Handelingsgericht werken (HGW) en de 

Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD).  

De uitgangspunten hierbij zijn: 
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- het centraal stellen van de onderwijsbehoeften 

   van het kind; 

- de werkwijze is systematisch en transparant  

- het proces is doelgericht: er wordt gewerkt    

  vanuit een interactioneel referentiekader. De 

   problemen worden niet alleen bij het kind  

   gelokaliseerd, maar er wordt gekeken naar het  

   kind, in deze groep bij deze leerkracht en deze  

  ouders; 

- er is een constructieve samenwerking tussen  

   leerkrachten IB’er, ouders, kind en externe 

   partners; 

- de positieve aspecten van het kind, de  

   leerkracht en ouders zijn belangrijk. 

Zie voor meer informatie: Uitgangspunten 1-

zorgroute, Handreiking 1-zorgroute voor 

leerkrachten en intern begeleiders in het primair 

onderwijs. 

Ontwikkelingsperspectief (Groeidocument/ OPP) 

Voor ieder kind vanaf groep 4, wordt jaarlijks een 

ontwikkelingsperspectief uitgedraaid uit het LVS. 

Voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeftes (extra zorg) die buiten onze 

basisondersteuning vallen wordt vanaf groep 1 

een groeidocument en vanaf groep 6 een 

individueel ontwikkelingsperspectief opgesteld 

met meetbare tussenopbrengsten. Op basis van 

de opbrengsten wordt de aanpak eventueel 

bijgesteld. Het groeidocument/ OPP van een 

leerling met een specifieke onderwijsbehoefte 

binnen het basisonderwijs is een formulering van 

belemmerende en stimulerende factoren en 

zijn/haar onderwijsbehoeften op verschillende 

gebieden en de aanpak specifiek gericht op deze 

leerling met de bijbehorende uitstroom naar het 

vervolgonderwijs. Ook alle eventuele 

bijzonderheden zijn hierin verwerkt. De 

doelstellingen worden per half jaar geëvalueerd 

en indien nodig aangepast.  

Het groeidocument/ OPP is een leidraad waaruit 

het onderwijs vormgegeven wordt (al dan niet op 

basis van een individuele leerlijn) om voor de 

specifieke individuele leerling te komen tot een 

optimale ontwikkeling, rekening houdend met 

individuele mogelijkheden, protectieve factoren 

en belemmeringen, onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van deze leerling.  

 

Achterstandenbeleid 

Ter preventie en bestrijding van 

onderwijsachterstanden werkt de school samen 

met andere instellingen, waaronder PPO 

Rotterdam,  gemeentelijk bureau leerlingzaken, 

Centrum voor Jeugd en Gezin (o.a. schoolarts en 

consultatiebureau), wijkteams en andere 

hulpverleningsinstanties. 

KANS 

Het doel van KANS is de ondersteunende functie 

van de scholen voor SBO verder te ontwikkelen 

door de aanwezige expertise beschikbaar te 

stellen aan het reguliere basisonderwijs. 

Het project richt zich op de ondersteuning van de 

basisscholen en de ontwikkeling van de scholen 

voor SBO in de richting van Passend Onderwijs.  

KANS deelt de visie van Passend Onderwijs 

Rotterdam en creëert van hieruit een specifieke 

taak voor de RVKO scholen, gefaciliteerd en 

bekostigd uit eigen middelen. 

 

Talent benutten 

Wanneer uit het LVS blijkt dat een leerling meer 

aankan dan het klassenprogramma biedt, wordt dit 

door de groepsleerkracht, evt. in samenwerking 

met de IB’er, in het groepsplan of plusplan 

beschreven. Dit plan geeft aan op welk gebied de 

leerling extra of aangepaste stof krijgt aangeboden.  

TALENT is een kennispunt voor begaafdheid. 

Hierbinnen werkt een aantal scholen samen dat 

extra zorg besteedt aan de begaafde en 

getalenteerde leerlingen. Deze scholen zijn 

verdeeld over de stad Rotterdam en de 

randgemeenten. Zij hebben ervaring met het 

onderwijs aan begaafde kinderen. Door samen te 

werken vergroten zij hun eigen deskundigheid en 

kunnen zij alle andere scholen van de RVKO 

ondersteunen. 

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs (RVKO) waartoe onze basisschool 
Fatima behoort, streeft ernaar kinderen te laten 
uitgroeien tot levenskunstenaars (Strategisch 
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Beleidsplan, z.d). In deze visie past een beleid 
waarin álle kinderen worden uitgedaagd en tools 
krijgen aangereikt om tot verdere ontwikkeling te 
komen. Er is slechts één intern beleidsstuk van  
het voormalige kennispunt Talent waarin het 
beleid voor talentleerlingen staat uitgewerkt. Dit 
wordt niet met literatuur onderbouwd. De RVKO 
heeft in dit stuk drie modellen uitgewerkt hoe 
scholen om kunnen gaan met begaafde 
leerlingen. In model 1 is er sprake van 
differentiatie binnen de groep. Door de 
standaard leerstof compact te maken, ontstaat er 
voor de groep begaafden ruimte voor extra werk. 
In model 2 is er sprake van een plusgroep. De 
(hoog)begaafden zitten dan nog wel in de eigen 
groep, maar over de groepen heen worden 
aparte plusgroepen geformeerd. Gedurende 
enkele uren of dagdelen worden de begaafde 
leerlingen in deze plusgroepen met extra 
uitdagende opdrachten geconfronteerd. Zo 
worden ze niet alleen cognitief extra uitgedaagd 
maar ervaren ze ook elkaars sociaal-emotionele 
verbondenheid en kunnen ze op hetzelfde niveau 
met elkaar spreken. Er zijn plusgroepen voor 
onderbouwleerlingen en plusgroepen voor 
bovenbouwleerlingen. In model 3 worden alle 
zorgleerlingen integraal opgevangen, zowel de 
minder-begaafden als de begaafden. Het 
onderwijs wordt in deze situatie volledig 
afgestemd op de individuele behoeften en het 
niveau van het kind. De kinderen werken met 
compleet eigen weekplannen.  
 

Klas overslaan 

Een leerling een klas over te laten slaan gebeurt 
alleen bij hoge uitzondering. We proberen zoveel 
mogelijk uitdaging en verdieping aan te bieden. 
Soms is een leerling echter al zover in zijn/ haar 
(cognitieve) ontwikkeling dat we een bewuste 
afweging moeten gaan maken. Dit zal altijd in 
overleg met school (leerkracht, IB’er, directie), 
ouders en het kind gaan. Ook wordt dit overlegd 
met de schoolcontactpersoon van PPO 
Rotterdam. We gaan ervan uit dat deze leerling 
niet genoeg uitdaging meer krijgt in de eigen 
groep.  
Kinderen vanuit groep 1 kunnen in uitzonderlijke 
gevallen een zodanige ontwikkeling doormaken 
dat zij eerder doorstromen dan gebruikelijk. Deze 
kinderen zijn op cognitief en sociaal emotioneel 
gebied goed in kaart gebracht en stromen met 
toestemming van de ouders eerder door naar 

groep 3. Het kind wordt goed geobserveerd, 
indien nodig getoetst en besproken met PPO –
SCP. 
De leerling (groep 3 t/m 8) moet op drie van de 

vier hoofdvakken een voorsprong hebben van 

tenminste een jaar (dle -->dl+10). De leerkracht 

neemt de VersnellingsWenselijkheidsLijst 

(Centrum voor Begaafdheidsonderzoek 

Katholieke Universiteit Nijmegen) af. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte.  

Zie hiervoor hoofdstuk 2.2  

 

Doublure beleid 

Groepen 1 en 2 

Met de verschuiving naar het ontwikkelings-

gericht werken en het gebruik van OVM  als 

belangrijkste  instrument om de ontwikkeling  

van de kleuters te volgen, is met  ingang van  

schooljaar 2014-2015 het OVM de basis voor een 

beslissing met betrekking tot de overgang naar 

groep 3. Voor een overgang naar groep 3 

verwachten we op de gebieden taal, rekenen en 

op sociaal-emotioneel gebied een functioneren 

rond het eigen leeftijdsniveau. Constateren we 

dat een gebied meer dan een half jaar 

achterstand laat zien, dan zal extra informatie 

vanuit de leerkracht, de ouders, de 

dyslexiescreening, de Struiksmatoets, de 

Citotoetsen M2  (E2) en evt. de UTG-R, gebruikt 

worden om tot een breed beeld te komen. Dit 

beeld wordt gebruikt om een advies te kunnen  

formuleren met betrekking tot de overgang van 

groep 2 naar groep 3. Bij deze twijfelgevallen zal 

zowel de informatie uit de diverse bronnen als de  

afweging, in een notitie in Parnassys als 

onderbouwing tot het advies gemaakt worden. 

 

Wanneer een kind overgaat van groep 2 naar 

groep 3 is er een digitale overdracht op cognitief 

gebied en van de individuele onderwijsbehoeften 

(Parnassys) naast een mondelinge overdracht 

tussen de betrokken leerkrachten.  

De digitale overdracht van de leerkrachten van 

groep 2 aan de leerkrachten van groep 3 

bevatten specifieke informatie over o.a. de 
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volgende onderdelen: (de leerkrachten vullen de 

onderwijsbehoeften in) sociaal-emotionele 

ontwikkeling, fijne motoriek, leesontwikkeling, 

rekenontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, 

lichamelijke ontwikkeling en mogelijke 

achterstanden op het OVM. Voor de overdracht 

van deze informatie is een vast format in 

Parnassys aanwezig. 

 

Groep 3 t/m 8 

Een kind dat mogelijk moet doubleren, moet al met 

regelmaat op de leerlingbesprekingen zijn 

besproken. Ook de ouders moeten volledig op de 

hoogte zijn van de ontwikkelingen. De IB’er is bij de 

besluitvorming betrokken. Er hebben minimaal 

twee gesprekken met school en ouders plaats 

gevonden in het laatste half jaar voor de doublure. 

In groep 3 wordt vooral gekeken naar het 

technisch lezen en vanaf groep vier wordt de 

nadruk gelegd op de resultaten van de 

methodetoetsen. In een evt. doublure worden de 

volgende zaken meegenomen: 

- de mening van de ouders en kind 

- de gemaakt Cito-toetsen van de afgelopen   

   jaren 

- het welbevinden van de leerling 

- de ervaringen van de eerdere leerkrachten 

- speciale omstandigheden 

- het nut van een doublure 

- eventuele stoornissen. 

 

 

7.5 DE ORGANISATIE VAN DE 

ZORGSTRUCTUUR 

 

Binnen de school worden ten aanzien van de 

(extra) zorg voor leerlingen de volgende 

medewerkers en taken ingezet: 

Taakstelling leerkracht  

- Signaleren van problemen en zicht krijgen op de  

  onderwijsbehoeften van de kinderen d.m.v.  

  observaties en het analyseren van  

  toetsgegevens. 

- Verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren 

   van de groeps- en individuele plannen volgens 

  de afspraken van de school. 

- De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg 

  voor elk kind en moet ruimte creëren om extra  

  zorg te geven aan die kinderen die dat nodig  

  hebben. 

- Het uitvoeren  en evalueren van de opgestelde 

  handelingsplannen. 

- Ouders op de hoogte stellen van het verloop 

  van het handelingsplan. 

- Bij zorgen de IB’er tijdig op de hoogte stellen  

  en/ of aanmelden voor de leerlingbespreking. 

- Het voorbereiden van leerling- en  

  groepsbesprekingen. 

- Ouders op de hoogte stellen en houden op leer 

   –en sociaal-emotioneel gebied. 

- Het volgen en uitvoeren van de toetskalender. 

- Het uitvoeren van de sociaal-emotionele  

   programma’s ZIEN! en OVM en daaraan  

   gekoppeld het opstellen van een groepsplan of  

   IHP. 

- Het maken van gespreksverslagen van  

   gesprekken met ouders in Parnassys. 

- Het melden van ongeoorloofd verzuim of te laat  

   komen bij de IB’er. 

- In gesprek gaan met de leerlingen. 

- Zorgen voor een optimale veilige sfeer in de 

klas. 

- Dossiers en gegevens m.b.t. het LVS invullen en  

   bijhouden. 

- Aanmeldingen en formulieren, in overleg met  

   de IB’er, invullen. 

 

 

 

Taakstelling hulp binnen en buiten de groep  

- De individuele hulp  wordt gegeven aan de  

   grootste zorgleerlingen. Een leerling heeft dan  

   een specifiek leerprobleem waarvoor  

   aangepaste instructie en/ of aangepaste  

   leerstof en leerroutes noodzakelijk zijn. 

- Extra hulp binnen of buiten de groep wordt  

   beschreven in het groepsplan of, indien nodig,  

   in een individueel handelingsplan. 

- Eventuele hulp buiten de groep wordt gegeven  

   door externe hulpverleners, zoals ambulant  
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   begeleiders vanuit PPO en/ of vanuit een 

maatwerkbudget. 

 

Taakstelling IB’ers  

- Het voeren van de regie over de zorgstructuur 

  (onder verantwoordelijkheid van de directie). 

- De organisatie van de extra hulp aan leerlingen  

  door ambulant begeleiders van externe 

partners. 

- Verantwoordelijkheid voor het  

  leerlingvolgsysteem. 

- Het voorbereiden en uitvoeren van leerling- en  

  groepsbesprekingen. 

- Het monitoren van de groepshandelingsplannen 

   en de evaluaties daarvan. 

- Het begeleiden van leerkrachten bij de uitvoer  

  van het groepsplan. 

- Het uitvoeren en nabespreken van  

  klassenconsultaties. 

- Diagnosticeren ??van specifieke problemen bij  

  kinderen.  

- Voorbereiden en bespreken van eventuele  

  aanmeldingen van leerlingen bij het OAT. 

- Contacten onderhouden met relevante  

  instellingen en externe hulpverleners, mede  

  middels Onderwijs Zorg Overleggen (OZO). 

- Beheren en actualiseren van de orthotheek?? 

- Gesprekken voeren met leerlingen, ouders en  

  leerkrachten over kinderen met specifieke 

  onderwijsbehoeften. 

- Het maken van een zorgplan. 

- Het voorbereiden van zorgvergaderingen ter  

  evaluatie van de opbrengsten. 

- Het monitoren van de opbrengsten en het  

  bespreken hiervan met de directie. 

- Het monitoren van de zorgzwaarte per groep en  

  de directie hiervan op de hoogte houden. 

- I.s.m. de directie initiëren van vernieuwingen/  

  verbeteringen op onderwijskundig gebied. 

- Deelname aan de IB-studiedagen/  

  bijeenkomsten , verzorgd door de RVKO. 

- Voorbereiden en voorzitten van het MDO- 

  overleg.( Weg!) 

- Indien nodig (Weg!) vooronderzoek verrichten 

bij  

  leerlingen die tussentijds instromen. 

 

Leerlingvolgsysteem  

Wij volgen de ontwikkeling van het kind op 

verschillende wijzen: 

- door middel van observaties 

- door afname van de methodegebonden 

toetsen; 

- door afname van de Cito LOVS toetsen, zie   

  overzicht toetskalender; 

- door invulling van het sociaal-emotioneel  

  volgsysteem ZIEN!; 

- voor kleuters door invulling van 16 lijnen in  

  OVM. 

 

In eerste instantie volgt de leerkracht het kind in 

de groep. Dit volgen gebeurt door signalering, 

observaties, schriftelijk werk en analyse van 

methodegebonden toetsen 

De vorderingen van de kinderen op de niet-

methodegebonden toetsen en op sociaal-

emotioneel gebied worden vastgelegd in het 

digitaal leerlingvolgsysteem van Parnassys. De 

leerkrachten volgen de ontwikkeling door het 

verzamelen van didactische gegevens in het 

didactisch groepsoverzicht. Deze gegevens 

vormen de basis voor het opstellen van een 

groepsplan met daarin vermeld het te behalen 

streefdoel bij de volgende toetsafname.. In de 

peuter- en kleutergroepen worden de kinderen 

gevolgd met behulp van OVM, een digitaal 

volgsysteem, waarmee de leerkrachten 

bijhouden hoe de peuters en kleuters zichzelf 

ontwikkelen.  De motoriek van de kleuters wordt 

jaarlijks gescreend. 

Methodegebonden toetsen voor de groepen 3 

t/m 8:  

Wij gebruiken de methodegebonden toetsen 

behorende bij de methodes. 

Niet-methodegebonden toetsen: 

Wij gebruiken de toetsen van het Cito 3.0 voor de 

groepen 2 t/m 5 (zie toetskalender). 

In de bovenbouw gebruiken we nog de Cito LOVS 

toetsen maar deze worden geleidelijk aan 

vervangen door Cito 3.0 toetsen 
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Leerling-dossiervorming 

Voor alle kinderen wordt in Parnassys een dossier 

aangemaakt. Hierin worden opgenomen: 

- leerlinggegevens 

- observatiegegevens 

- besprekingen met ouders 

- besprekingen met kinderen 

- besprekingen met externe hulpverleners 

- hulpvragen van de leerkracht m.b.t. de  

  ontwikkeling van het kind 

- verslagen van leerlingbesprekingen 

- verslagen van externe hulpverlening 

- verslagen van onderzoeken, wanneer digitaal 

  aangeleverd 

- absentiegegevens 

- toetsgegevens van het Cito LOVS 

- drie keer per jaar een digitale rapportage naar  

  de ouders 

- individuele handelingsplannen 

- groepsplannen per vakgebied 

Daarnaast bestaat er voorlopig ook voor elk kind 

een papieren dossier, waarin alle gegevens 

worden bewaard die niet digitaal worden 

aangeleverd. 

Orthotheek vanuit KANS 

Binnen het project KANS zijn een tweetal 

orthotheken ingericht voor de begeleiding van 

zorgleerlingen binnen de RVKO scholen. Lees 

hierover meer op de website van de vereniging. 

 

Inzet overig instrumentarium   

Op school hebben wij een eigen orthotheek. De 

leerkrachten (en overige partijen) kunnen hier 

extra materiaal vinden op het gebied van 

rekenen, taal/ spelling, technisch en begrijpend 

lezen. Dit is onderverdeeld in remediëring, extra 

basismateriaal en verdieping. Ook op sociaal- 

emotioneel gebied is er materiaal. Te denken valt 

aan achtergrond informatie en uitleg van 

gedragstoornissen. 

7.6 EXTERNE ONDERSTEUNING 

 

Naast de ondersteuning binnen de school 

schakelt de school, in haar 

ketenverantwoordelijkheid, ook externe partijen 

en functies in.  Ter ondersteuning van de 

medewerkers en zorg voor de leerlingen kunnen 

de volgende externen worden ingezet:  

 

Logopediste: 

- uitvoeren van een logopedische screening; 

- bieden van hulp bij aanmelding cluster-2 

  school; 

- adviseren van leerkrachten m.b.t. taal-/  

  spraakproblematiek. 

 

School maatschappelijk werkster: 

- eenmaal per 21 dagen besprekingen voeren met  

  IB’ers over de voortgang van de inzet t.a.v.   

  aangemelde leerlingen; 

- contacten onderhouden met ouders; 

- leerlinggesprekken voeren, met toestemming  

  van ouders; 

- contacten onderhouden met leerkrachten; 

- aanwezigheid bij relevante ouderavonden; 

- eventuele observaties; 

- op uitnodiging deelname aan een OZO. 

 

 

Leerplichtambtenaar: 

- ondersteunen, adviseren en het voeren van 

   overleg met directie m.b.t. ouders die zich niet 

   houden aan de afspraken v.w.b. de leerplicht; 

- te-laat-komacties, koppentelacties e.d. 

- op uitnodiging deelname aan een OZO. 

 

  Schoolarts/ jeugdverpleegkundige (CJG): 

- contacten onderhouden middels  

  nabesprekingen van kinderen die worden 

  opgeroepen voor een PGO; 

- contacten onderhouden via samenwerking 

   binnen een OZO 

- observaties op verzoek in de klas 

 

 

Voorschools maatschappelijk werk (VMW) 

- besprekingen van alle peuters op regelmatige 

  basis.  

-4x per jaar een overleg moment en inzetbaar 

indien nodig.  
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CESARtherapeut 

- mailcontact wat betreft verslagen van  

  behandelde leerlingen; 

- minstens 3x per jaar overleg; start van het 

schooljaar, evaluatie en afsluiting schooljaar.  

- zo nodig telefonisch contacten leggen tussen 

  leerkracht/ IB’er en logopedist. 

 

Externe hulpverleners zoals Lucertis, Yulius 

- besprekingen van onderzoek met leerkracht,  

  IB’er en ouders; 

- eventuele observaties. 

 

Bureau Jeugdzorg 

- op verschillend terrein. 

 

Veilig thuis 

- het inwinnen van advies; 

- het doen van een melding. 

 

PPO 

- het inwinnen van advies; 

- het aanvragen van ambulante begeleiding  

(AB) ) 

- het aanvragen van maatwerkbudgetten 

- het aanvragen van arrangementen (AB, AB+, 

leesbegeleiding, IQ onderzoek) 

-het organiseren van IB netwerken 

- het verzorgen van studiemiddagen/ scholing 

 

7.7 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

(SOP) 

Om in kaart te brengen wat de 

mogelijkheden en onmogelijkheden op 

zorgondersteuning op schoolzijn, heeft de 

school een schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld. Voor de gecompromeerde versie 

zie bijlage 9.  

  

o
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HOOFDSTUK 8: BELEIDSPLAN ICT 
8.1 Visie op leren 

8.2 Visie op de inzet van ICT 

8.3 Huidige situatie 

8.4 Knelpunten: opsomming van zaken die nu als 

een belemmering ervaren worden 

8.5 Gewenste situatie 

8.6 ICT-coordinatie en beheer 

8.7 Beveiliging 

8.8 Ingezette middelen 

8.9 Verzekeringen  

ondersteuningscontracten en 

onderhoudscontracten 

8.11 Criteria bij aanschaffen 

8.12 Evaluatie 

8.13 Ouderbetrokkenheid 

 

8.1 VISIE OP LEREN 

 

Op de Fatimaschool werken wij met het 

leerstofjaarklassensysteem. Binnen de groep 

geven wij les volgens het directe instructiemodel. 

De leerkrachten geven adaptief onderwijs; door 

te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de 

verschillende leerbehoeften in een groep en 

wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de 

relatie, competentie en autonomie van de 

leerlingen. De Fatimaschool ziet het als 

belangrijkste taak om kinderen een goede basis 

mee te geven voor hun toekomst in deze 

maatschappij (missie). 

Daarbij hebben we onze visie op leren verdeeld in 

drie aspecten, namelijk: 

Kind: 

- het kind is ons uitgangspunt (autonomie); 

- we willen zijn/ haar kwaliteiten benutten  

   (competentie); 

- we hebben respect voor zijn/ haar identiteit  

   (relatie). 

 

Leerkracht: 

- de leerkracht is een professionele begeleider; 

- deze begeleidt, stuurt, inspireert, motiveert,     

   stimuleert, doceert, observeert en    

   differentieert; 

- de leerkracht luistert naar en stemt af op  

   kinderen. 

 

Omgeving: 

- wij zorgen voor een rijke en brede  

   leeromgeving, waarbij de maatschappij (van de  

   toekomst) ons uitgangspunt is; 

- rijk: dit betreft zowel het materiaal als het  

   proces.  

- breed: passend bij verschillende leer- en  

   ontwikkelingsbehoeften.  

 

8.2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 

 

ICT maakt een groot deel uit van ons toekomstige 

onderwijs. Belangrijk daarbij is dat ICT wordt 

ingezet om het leerproces van kinderen te 

vergroten. Het zal als middel dienen om de 

onderwijskundige doelen te versterken. In ons 

toekomstbeeld van de maatschappij merken wij 

dat de computer een steeds grotere rol gaat 

innemen. Kinderen werken thuis met tablets en 

communiceren steeds meer via de moderne 

media. Daarin willen wij als school niet 

achterblijven. We zullen daarom meer gaan 

werken met moderne apparatuur en 

softwareprogramma’s, die aansluiten bij de 

methodes en leerbehoeften van onze school.  

8.3 HUIDIGE SITUATIE 

 

Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn 

vaardig met de computer. Leerkrachten zien de 

computer als uitdaging waarbij kennis opdoen en 

kennis overdragen via de computer essentieel is. 

Leerlingen kunnen op school gebruik maken van 

educatieve software en leren deze in te zetten 

voor het leer- en verwerkingsproces. Binnen de 

klassen is er eenheid in de manier waarop we 

met de computers werken en hoe we ze 

gebruiken (zowel voor de leerlingen als de 

leerkrachten). 

De leerkrachten op de Fatimaschool zetten de 

computer zowel remediërend als verrijkend in. 

Kinderen werken hierbij met programma’s op 

maat en op eigen tempo. In het kader van 
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adaptief onderwijs en de behoefte van de 

kinderen hieraan, is het een logische stap om de 

kinderen naast het plannen van bepaalde 

schoolse bezigheden ook zelf te laten plannen 

hoe en wanneer ze bezig zijn met ICT in het 

onderwijs. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het 

zelf plannen van computerwerktijd binnen de 

weektaak. 

Kinderen halen in het digitale tijdperk waarin wij 

leven niet meer alleen hun kennis uit boeken. 

Door gebruik van het internet kunnen kinderen 

informatie zoeken en vinden in de vorm van 

video- en audiofragmenten, werkstukken van 

anderen en online-encyclopedieën. Hierbij is het 

van belang dat de kinderen internet-wijs zijn; ze 

weten waar ze informatie vandaan kunnen halen 

en moeten zoeken. Ook weten ze wat ze beter 

niet kunnen doen (zie bijlage 8). 

De groepen 3 t/m 8 werken met een digitaal 

schoolbord en hebben een “werkeiland” met ten 

minste twee computers staan. Wij hebben de 

keuze gemaakt om de computers in de groep te 

gebruiken en niet in een aparte ruimte. Dit met 

het oog op de continuïteit van een externe 

ruimte die niet altijd gegarandeerd is en het 

overzicht van de leerkracht op het gebruik van de 

computers. De groepen 1/2 t/m 8 hebben tevens 

een tablet in de klas. In de groepen 4c en 7a is 

een pilot gestart rondom het gebruik van 

Chromebooks. Iedere leerling van deze twee 

klassen heeft een Chromebook ter beschikking, 

waar op gezette tijden mee gewerkt wordt. De 

wens is om in schooljaar 2017-2018 de groepen 4 

t/m 8 te voorzien van deze Chromebooks. 

Gebruik door leerkrachten 

De computer wordt door de leerkrachten 

momenteel voor verschillende doeleinden 

gebruikt, namelijk voor: 

- het maken van agenda’s en verslagen van  

   vergaderingen en werkbesprekingen; 

- het invullen van de datalijsten van  

   leerlingen in de zorgmap; 

- het voorbereiden van bepaalde lessen, extra  

   oefenstof maken, uitwerken van bepaalde 

tekst; 

- het bijhouden van klassenadministratie, zoals  

   absenties en overblijvers; 

- het maken van digitaal ingevoerde rapporten; 

- het invoeren en uitlezen van leerlinggegevens in  

   het leerlingvolgsysteem (OVM / ParnasSys); 

- het maken van groeps- en individuele  

   Handelingsplannen; 

- het communiceren via mail (Outlook); 

- het zoeken naar informatie/ bronnen op  

   Internet; 

- het uitzetten van gebruik van educatieve  

   softwareprogramma’s voor de leerlingen; 

- het controleren van de leer/ oefenprestaties  

  van de leerlingen binnen het leerkrachtgedeelte  

  van de programma’s; 

- het uitwisselen van gegevens met externe 

instanties en het voortgezet onderwijs; 

- het delen en vragen van ontwikkelde materialen 

binnen de portal van de RVKO. 

 

Gebruik door leerlingen 

De computer en tablet worden door de leerlingen 

(vaak volgens een door de leerkracht opgesteld 

computerrooster) momenteel voor verschillende 

doeleinden gebruikt, namelijk: 

- gebruik van softwareprogramma’s: methode  

   gebonden software (remediërend of     

   verrijkend), ‘Maatwerk’, ‘Copi-zoo’, ‘Mijn klas’   

   en ‘Leesladder’; 

- gebruik van internet (onder toezicht van de  

   leerkracht) bij het maken van o.a. werkstukken,  

   muurkranten, boekbesprekingen en quizzen; 

- de leerlingen maken vaak thuis een  

   Powerpointpresentatie als ondersteuning van  

   hun presentaties en spreekbeurten; 

- het vullen van een digitaal portfolio dat ook 

thuis door ouders kan worden ingezien; 

- het maken en delen van foto’s; 

- het invullen van vragenlijsten binnen de 

omgeving van ons sociaal-emotioneel 

leerlingvolgsysteem “Zien”; 

- het meedoen aan interactieve quizzen m.b.t. de 

lesstof; 
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- het efficiënt gebruik maken van de lestijd door 

de Chromebooks en tablets in te zetten als 

“klaarwerk”. 

 

Gebruik door management 

De computer wordt door het managementteam 

(directie, bouwcoördinatoren en IB’ers) voor 

verschillende doeleinden gebruikt, namelijk: 

- office-suit (zoals Word en Excel), Parnassys en  

   telebankierprogramma’s van de  ABN AMRO; 

- digitaal afnemen van de INK-kwaliteitsmeting  

   onder ouders, leerkrachten en kinderen. 

8.4 KNELPUNTEN: OPSOMMING VAN ZAKEN 

DIE NU ALS EEN BELEMMERING ERVAREN 

WORDEN 

 

Hardware 

De belemmeringen die m.b.t. de aanwezige 

hardware in de school werden ondervonden, zijn 

grotendeels opgelost. Alle trage werkstations zijn 

intussen vervangen door sneller werkende 

exemplaren en ook hangt in elke groep 1/2 een 

groot beeldscherm, waardoor de kinderen al in 

een vroeg stadium leren omgaan met computers 

en er ook kleine groepen kinderen tegelijk op één 

werkstation kunnen werken. Daarnaast 

ondervinden we vanzelfsprekend regelmatig 

problemen met apparatuur, zoals kapotte 

muizen, toetsenborden, digitale pennenladers,  

beamerlampen, etc. Deze problemen zijn 

doorgaans dezelfde dag nog opgelost. 

 

Programmatuur 

De aanwezige software in de school wordt door 

de meeste leerkrachten regelmatig ingezet. In het 

programmagebruik is wel te constateren dat de 

ene groep meer gebruik maakt van de aanwezige 

software dan de andere groep. Ook het feit dat er 

in de meeste groepen maar drie werkstations 

aanwezig zijn, heeft hiermee te maken. De 

programmaonderdelen van “MijnKlas” worden in 

alle klassen veelvuldig gebruikt. Met de komst 

van de tablets en Chromebooks is dit gebruik 

geïntensifieerd, zonder dat dit koste is gegaan 

van onderwijstijd van andere vakken. Dit komt 

doordat de tablets en Chromebooks als klaarwerk 

op de eigen plek van een kind in te zetten is. 

 

8.5 GEWENSTE SITUATIE 

 

Om tot goed ICT-onderwijs te komen, hebben wij 

de volgende doelen gesteld: 

Doelen voor leerlingen 

De meeste leerlingen van onze school krijgen van 

huis uit al het een en ander aan 

basisvaardigheden en kennis mee m.b.t. ICT en 

andere moderne apparatuur. Daarom is het 

belangrijk dat we als school onze leerlingen 

helpen met het uitbreiden van hun kennis en 

vaardigheden en hen een aantal 

‘gereedschappen’ meegeven.  

We streven ernaar dat de leerlingen: 

- enthousiast zijn om met moderne apparatuur,  

   zoals computers en digitale camera’s te werken; 

- ICT basisvaardigheden (bij) leren en uitdiepen; 

- zelfstandig juiste informatie en bronnen kunnen  

   opzoeken op internet; 

- op een juiste manier leren omgaan met de  

   verschillende soorten bronnen en informatie  

   van het internet (met name het gebruik van  

social media door kinderen uit de hogere 

klassen). Hiervoor hebben wij een  

   internetprotocol (zie bijlage 9); 

- op een bewuste manier gebruik maken van  

   internet als bron voor hun werkstuk. Leerlingen  

   maken hun werkstuk op de computer. De  

   leerlingen presenteren hun werkstuk met  

   behulp van het digibord; 

- goed samen kunnen werken m.b.v. de  

   computer. 

 

Doelen voor leerkrachten: 

Op de Fatimaschool streven we ernaar dat de 

leerkrachten zo optimaal mogelijk gebruik maken 

van ICT binnen het onderwijs. Dat houdt in dat zij: 

- enthousiast en gedreven zijn om met ICT binnen  

   het onderwijs aan de slag te gaan; 

- ICT zien als een middel om de onderwijskundige  

   doelen van de school te kunnen bereiken; 
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- ICT basisvaardigheden beheersen en uitvoeren,  

   zoals bijv. e-mail en gebruik maken van  

   programma’s als Microsoft Office; 

- ICT zo goed mogelijk kunnen inzetten tijdens  

   hun lessen (m.b.v. het digibord); 

- de verschillende educatieve software  

   programma’s kunnen gebruiken en inzetten,  

   zoals ‘Leesladder’, ‘Flits’. ‘Maatwerk’, etc.; 

- samenwerking en interactie op gebied van ICT  

   bij andere collega’s stimuleren, bespreken en  

   evalueren; 

- de computer gebruiken voor het zoeken   

   naar bronnen en informatie, die hen kunnen  

   helpen hun werkzaamheden beter uit te 

voeren.  

 

Doelen voor de onderwijsleersituatie: 

Het digibord is niet meer weg te denken uit de 

klassen. De meerwaarde van het digibord komt 

vooral tot zijn recht wanneer het interactief 

wordt ingezet. Als Fatimaschool vinden wij dit 

dan ook erg belangrijk. Hiervoor is de juiste 

kennis en zijn de juiste vaardigheden nodig. Ook 

is het van belang dat er voldoende geschikt 

materiaal is voor alle vakgebieden. Wanneer de 

leerkrachten die kennis, vaardigheden en 

materialen voldoende beheersen en binnen 

handbereik hebben, zal dit als gevolg hebben dat 

er meer structuur komt in het gebruik van ICT 

binnen de lessen en wordt het digibord meer 

ingezet dan alleen om erop te schrijven en een 

video te vertonen. Bovendien zal het, doordat het 

dan makkelijk valt te integreren, ook veel 

effectiever zijn. Als ICT meer geïntegreerd is 

binnen onze dagelijkse lespraktijk is die stap ook 

goed te maken naar het projectonderwijs. Meer 

experimentele opdrachten, gebruik maken en 

‘vullen’ van de website e.d. zijn dan geen grote 

stappen meer.  

Als school willen wij een onderwijsleersituatie 

scheppen die het mogelijk maakt om een continu 

ontwikkelingsproces bij leerlingen te 

bewerkstelligen (zie visie op leren). ICT speelt 

hierin een grote rol. Dit houdt in dat er: 

- een bruikbare ICT-leerlijn aanwezig is, waarin  

  beschreven staat welke ICT-basisvaardigheden  

  de kinderen in ieder geval moeten beheersen  

  wanneer zij onze basisschool verlaten en welke  

  rol de leerkracht hierin heeft 

- aan leerkrachten bepaalde eisen worden  

  gesteld v.w.b. de basisvaardigheden m.b.t. ICT  

  en aan het geven van lessen m.b.v. een digibord  

  en dat zij deze competenties gaan verwerken in  

  hun POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) 

- voor leerkrachten en leerlingen meer  

   mogelijkheden worden gecreëerd om in de  

   dagelijkse onderwijspraktijk aan de slag te gaan  

   met ICT, bijvoorbeeld binnen het lesrooster  

   en/ of in het geven van verwerkingsopdrachten  

   aan leerlingen 

- voor de onderbouw voor één op de vijftien 

leerlingen een computer / tablet aanwezig is; 

- voor de groepen 3 ioor één op de acht 

leerlingen een computer / tablet aanwezig is; 

- voor de groepen 4 en 5 voor één op de drie 

leerlingen een Chromebook / computer / tablet 

aanwezig is; 

- voor de groepen 6 t/m 8 voor elke leerling een 

Chromebook / computer / tablet aanwezig is; 

- in elke klas een goed werkend digibord of  

   touchscreen hangt; 

- voor elke leerkracht een goede werkplek met  

   computer is waar hij/ zij de lessen kan  

   voorbereiden of zich kan bezig houden met  

   administratieve en onderwijskundige taken; 

- genoeg educatieve softwareprogramma’s  

   aanwezig zijn, die aansluiten bij de methodes  

   en onderwijsbehoeften van onze school, zodat  

   we kunnen differentiëren en remediëren; 

- een thuiswerkmogelijkheid is voor iedere  

   leerkracht; 

- financiële mogelijkheden zijn om deze visie te  

   kunnen bewerkstelligen. 

 

8.6 ICT-COORDINATIE EN BEHEER  

 

In schooljaar 2010-2011 hebben de ICT-

coördinatoren een start gemaakt met het 

uitschrijven van het vierjarenplan op ICT-gebied. 

Het gaat hierbij om organisatorische zaken als het 

vervangen van de hardware, software, tijdstip 
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aanschaf, het opleiden van de teamleden en het 

assisteren van de teamleden. Onlangs is tijdens 

een teamvergadering een start gemaakt met het 

bepalen van doelstellingen voor de middellange 

termijn.   

Taken van de ICT-coördinator op school: 

- het initiëren en ontwikkelen van het ICT-beleid; 

- het schrijven en uitvoeren van het beleidsplan; 

- het bijhouden en onderhouden van de hard- en  

   software van school (eventueel door anderen  

   aan te sturen); 

- het onderhouden van contacten met externen; 

- het coachen van teamleden m.b.t. ICT- 

   gerelateerde zaken; 

- ICT-ontwikkelingen volgen op het gebied van  

   onderwijsvernieuwingen en het team hiervan in  

   kennis stellen; 

- het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen  

   m.b.t. ICT op school; 

- het agenderen van ICT op de bouw- en/ of  

   teamvergaderingen; 

- betrokken zijn bij de aanschaf van nieuwe  

   hardware en het coördineren van de invoering  

   van de hardware. 

 

Wij hebben op school geen specifieke 

systeembeheerder benoemd. Als er problemen 

zijn met de hard- en of software van een 

computer zijn de ICT-coördinatoren degenen die 

als eerste op de hoogte worden gebracht van het 

desbetreffende probleem. Indien de collega het 

probleem zelf niet kan oplossen, springen de 

coördinatoren in of wordt een deskundige 

ingeschakeld.   

8.7 BEVEILIGING 

 

Voor de beveiliging van de aanwezige hardware 

in de school zijn geen extra maatregelen 

genomen. Wel is de school voorzien van een 

alarmsysteem, dat ingeschakeld wordt nadat de 

laatste medewerker het gebouw heeft verlaten. 

Tevens is op school de afspraak dat de snoeren 

en bedrading van de pc’s en digiborden in de klas 

tijdens de grote vakantie worden opgeborgen in 

de grote kluis, zodat deze niet gestolen kunnen 

worden. Ook moeten de computers van de 

begane grond dan op een niet zichtbare plek 

(vanaf de buitenkant) worden opgeborgen (bijv. 

met een laken eroverheen).  

Als beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik heeft 

iedere medewerker een eigen wachtwoord om in 

te kunnen loggen in het systeem. Ook zit 

eenieder vast aan bepaalde rechten binnen het 

systeem. Zo kunnen leerkrachten alleen in hun 

persoonlijke map, hun groepsmap en in de 

leerkrachten- en website map komen, maar bijv. 

niet in de map van het MT of de directie.   

Het maken van back-ups wordt elke 24 uur 

automatisch gedaan door Heutink ICT.  

Iedere keer wanneer een werkstation wordt 

afgesloten, zorgt Heutink ICT ervoor dat de 

computer automatisch wordt geüpdate.  

De nieuwe updates en ontwikkelingen binnen  

DeKlas.nu3 worden tevens per mail in een 

nieuwsbrief aan de ICT-coördinatoren gestuurd, 

zodat iedereen continu geïnformeerd is.  

 

8.8 INGEZETTE MIDDELEN 

 

De financiële middelen worden beheerd door de 

directie. In overleg met de ICT-coördinator wordt 

het budget zo goed mogelijk besteed.  

In de normjaartaak van onze school staat vermeld 

dat er 120 uur ter beschikking is gesteld voor ICT. 

Deze uren zijn verdeeld over de twee ICT-

coördinatoren van de school. Op de Fatimaschool 

zijn dat Gert-Jan Blonk en Vera Vaissier. 

Daarnaast verrichten Suzanne Reinders en 

Audrey Hemler ondersteunende 

werkzaamheden.  

  

8.9 VERZEKERINGEN 

 

Voor wat betreft de verzekering heeft de RVKO 

een collectief contract afgesloten. Hierdoor 

krijgen alle scholen de mogelijkheid om van 

dezelfde mailoplossing gebruik te maken. Het 

voordeel bestuursbreed is daarnaast ook dat er 

meer eenheid is gekomen in de mogelijkheden en 

manier van omgaan van e-mail. Voor veel scholen 
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zijn op deze manier meer mogelijkheden 

gecreëerd, zoals het kunnen delen van 

(team)agenda’s, de mail overal ter wereld kunnen 

lezen en de mogelijkheden om de mail op de 

directietelefoon te kunnen ontvangen. Verder 

maken we, wat betreft de nieuw aangeschafte 

hardware in de school, ook gebruik van de 

garantieregeling.  

 

8.10 EXTERNE ONDERSTEUNING: 

ONDERSTEUNINGSCONTRACTEN EN 

ONDERHOUDSCONTRACTEN 

 

Met betrekking tot de externe ondersteuning 

hebben wij verschillende contracten lopen. Zo 

kunnen wij altijd bellen met de helpdesk van 

Heutink ICT. Zij kunnen in het systeem meekijken 

om problemen met de computer en/ of software 

op te lossen. Ook maken zij van alle data de back-

ups, zodat er geen gegevens verloren kunnen 

gaan. Als het probleem erg groot is, kunnen zij  

langskomen om het probleem op locatie te 

kunnen bekijken/ oplossen.  

Onze accountmanager bij Heutink ICT is Robert 

Volkers. Hem kunnen wij ook bellen als er 

problemen zijn met de helpdesk en om 

bijvoorbeeld offertes aan te vragen.  

De Rolfgroep is de leverancier van onze 

digiborden. Nilufer Akpinar is hierbij onze 

contactpersoon. Wij hebben een servicecontract 

bij hen lopen. Bij acute problemen komt de firma 

Rolf binnen 48 uur langs.  

Outlook 365 is het systeem waarmee wij werken. 

Wanneer er problemen zijn met de e-mail 

kunnen wij contact opnemen met het bestuur. 

Onze contactpersoon daar is André Roling.  

 

8.11 CRITERIA BIJ AANSCHAFFEN 

 

Bij het aanschaffen van nieuwe hardware maken 

wij op school gebruik van de expertise van 

Heutink ICT.  

Bij het aanschaffen van nieuwe software zullen 

we duidelijke criteria en eisen moeten gaan 

stellen. Deze zullen worden beschreven door de 

ICT-coördinatoren in samenspraak met de IB’ers  

(zorg) en de directie. Dit sluit aan bij het blijven 

volgen en invoeren van nieuwe onderwijs-

ontwikkelingen op het gebied van ICT (langer 

termijndoel).  

 

8.12 EVALUATIE  

 

Het is van belang om de beschreven 

ontwikkelingen en doelstellingen binnen het ICT-

beleidsplan regelmatig te evalueren om te kijken 

of de gestelde doelstellingen bereikt zijn, hoever 

men ermee is en of de doelstellingen eventueel 

moeten worden aangepast/ veranderd. Belangrijk 

hierbij is dat de volgende vragen worden gesteld: 

- Hoe is het proces verlopen? 

- Zijn de geformuleerde ambities bereikt?  

- Hoe gaan we verder? 

 

Naar aanleiding van de evaluatie kan het 

beleidsplan worden aangepast. De evaluatie 

moet minstens één keer in het half jaar 

plaatsvinden met de directie en de ICT-

coördinatoren. Daarnaast moeten de teamleden 

ook de gelegenheid krijgen (in een bouw- of 

teamvergadering) om op- en of aanmerkingen te 

kunnen maken n.a.v. de ontwikkelingen die er 

spelen op het gebied van ICT. Belangrijk is dat 

hun mening en input mee worden genomen in 

het aanpassen van het ICT-beleidsplan. 
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8.13 OUDERBETROKKENHEID 

 

In een sfeer van veiligheid en betrokkenheid 

willen we als team van de Fatimaschool omgaan 

met de kinderen en hun ouders. Aandacht voor 

elkaar en luisteren naar elkaar zijn daarbij 

belangrijk. Op de Fatimaschool streven wij ernaar 

een hechte en fijne gemeenschap te zijn waar elk 

kind met zijn/ haar talenten tot zijn recht komt en 

zich fijn voelt. 

Onze methode Leefstijl, een methode voor 

sociale vaardigheden, helpt ons en de kinderen 

o.a. om op eeen goede manier met elkaar om te 

gaan. In dit kader verwachten wij uiteraard ook 

inzet en steun van ouders.  

Om de wederzijdse betrokkenheid van school en 

ouders te bevorderen hebben ouders altijd een 

informatiegesprek met de directie, waarna 

ouders kunnen bepalen of de Fatimaschool 

aansluit bij hun eigen visie op hetgeen zij van een 

basisschool verwachten. In dit gesprek wordt 

vanuit de school ook aangegeven wat zij van 

ouders verwachten. 

Ouders tekenen het inschrijfformulier, waarin 

een aantal overeenkomsten staat vermeld (zie 

bijlage 1). 

In de schoolgids staat hierover het volgende: 

‘Wij kunnen in deze schoolgids alles voor u op 

een rijtje zetten, maar wij kunnen ons voorstellen 

dat u de school graag met eigen ogen wilt zien. 

‘Sfeer proeven’  is heel belangrijk bij uw keuze. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met de 

directie. In een oriënterend gesprek proberen wij 

op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens 

krijgt u een rondleiding door de school. 

Het is voor ons plezierig als kinderen bijtijds, in 

het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar 

waarin zij vier jaar worden, zijn ingeschreven.  

Na inschrijving ontvangt u circa zes weken van te 

voren een bericht in welke groep hij/ zij geplaatst 

zal worden. Dit gebeurt in de vorm van een 

kaartje voor uw kind. 

De school beslist in welke groep uw kind  

Overweegt u uw kind aan te melden op onze 

school en zit uw kind al op een andere 

basisschool, dan kan dit voor uw kind ingrijpend 

zijn. We onderkennen dit en proberen er zo 

zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Uw kind kan 

onze school een keer bekijken en kennis maken 

met de leerkracht en de kinderen. 

Voordat uw kind geplaatst kan worden, wordt 

altijd door de directie of de interne begeleider 

contact opgenomen met de vorige school. Na een 

eventueel onderzoek wordt door de directie 

besloten of wij uw kind wel of niet kunnen 

plaatsen. Het belang van uw kind staat in dit alles 

bij ons zeker voorop!  

Indien u tussentijds uw kind bij ons wilt plaatsen, 

gaat u door middel van het plaatsen van uw 

handtekening op het inschrijfformulier akkoord 

met eventueel breed overleg en geeft u 

toestemming voor screening motoriek en/of 

logopedie.’ 

Daarnaast is er een aantal instrumenten om de 

ouderbetrokkenheid te bevorderen. 

- Op verschillende manieren vindt er 

communicatie plaats vanuit school naar de 

ouders: 

• Trede: informatie vanuit het team, de 

activiteitencommissie en de medezeggenschaps-

raad  vinden ouders in de ‘Trede’. Deze digitale 

nieuwsbrief komt iedere laatste vrijdag van de 

maand uit. Ouders dienen zich zelf aan te melden 

voor het ontvangen van deze digitale 

nieuwsbrief.  

• Schoolgids en jaarkalender: Aan het begin van 

ieder schooljaar ontvangen ouders de schoolgids, 

met daarin de jaarkalender geïntegreerd. Hierin 

staan alle school specifieke zaken  vermeld 

alsmede de belangrijke data die reeds bekend 

zijn.   

• Voorlichtingsavond: twee tot drie weken na de 

start van het schooljaar houden we in alle 

groepen een voorlichtingsavond. We stellen de 

ouders op de hoogte van het jaarprogramma, de 

regels, de afspraken en zij krijgen antwoord op 

eventuele vragen. Daarnaast krijgen de ouders uit 

de groepen 8 (en eventueel groepen 7) 
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informatie over de overstap naar het voortgezet 

onderwiis.  

• Brieven: soms krijgen ouders een incidentele 

brief, waarin hen wordt gevraagd een ‘strookje’ 

in te vullen en in te leveren op school; 

bijvoorbeeld het inschrijfformulier voor de TSO. 

• Website: op onze website vinden ouders veel 

informatie. Veel activiteiten die niet toegankelijk 

zijn voor ouders, kunnen zij middels foto’s of een 

video-opname toch meebeleven. Er is aparte 

informatie voor ouders van de peuters en de 

kleuters; hetgeen voor ouders te vinden is op de 

website van onze school.  

• Schoolpraatapp: via dit medium wordt ook 

informatie gedeeld, waardoor er zo min mogelijk 

op papier met de kinderen wordt meegegeven. 

• koffie-uurtje met directie: vijf keer per 

schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor 

een koffie-uurtje met de directie. Zij kunnen dan 

met de directie van gedachten wisselen over 

schoolzaken van algemene aard. Er is ook volop 

gelegenheid tot het stellen van vragen. 

• Klassenouder: iedere klas heeft een 

klassenouder. Zij benaderen de ouders van de 

groep als er extra hulp nodig is bij bijvoorbeeld 

meelopen naar de kinderboerderij, 

ondersteuning bij de techniekmiddag e.d. 

• Thema-avond: drie keer per jaar wordt er een 

thema-avond georganiseerd, waar ouders voor 

worden uitgenodigd; bijvoorbeeld 

leesbevordering, opvoeding e.d. 

- De ontwikkeling van de kleuters wordt door de 

leerkrachten nauwlettend in de gaten gehouden. 

Tijdens het eerste en tweede kleuterjaar maakt 

de leerkracht met de ouders een afspraak om 

hen op de hoogte te stellen van de ontwikkeling 

van hun kind. De kleuters krijgen twee keer per 

jaar een portfolio mee naar huis. 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per 

jaar een rapport. Hierin worden de vorderingen 

vermeld. Op de rapporten werken we met 

waarderingen en cijfers. Naar aanleiding van het 

eerste en tweede rapport organiseren wij ‘tien 

minutengesprekken’, waarbij het kind vanaf 

groep 4 bij het eerste gesprek aanwezig is, dat 

m.n. in het teken van welbevinden zal staan. 

Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht tevens 

de resultaten en het gedrag van het kind met de 

ouders (en kind) bespreken. Naar aanleiding van 

het laatste rapport kunnen zij zelf een afspraak 

maken  met de leerkracht van hun kind. De 

leerkracht kan ook de ouders uitnodigen voor een 

gesprek. 

-  Via de medezeggenschapsraad hebben ouders 

inspraak op het schoolbeleid. Dit is geregeld in de 

WMS, de Wet Medezeggenschap Scholen uit 

2006. De MR van basisscholen bestaat uit twee 

geledingen: 

• vertegenwoordigers van de ouders. 

• vertegenwoordigers van het (onderwijzend) 

personeel. 

Beide geledingen hebben via de WMS belangrijke 

bevoegdheden gekregen.  

De MR bestaat uit acht gekozen leden, vier 

ouders en vier personeelsleden. De directeur is 

adviserend lid. 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

De leden van de MR hebben zitting voor een 

periode van drie jaar. Aftredende leden kunnen 

éénmaal voor een nieuwe periode van drie jaar 

herkozen worden.  

 

- Aan onze school is een activiteitencommissie 

verbonden, bestaande uit minimaal tien ouders. 

De doelstelling van deze commissie is enerzijds 

belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs 

van de kinderen te stimuleren en anderzijds de 

school te ondersteunen bij allerlei activiteiten 

voor de kinderen. 

Voor afspraken en regels over ouderhulp kunnen 

ouders terecht bij één van de leden van de 

commissie.  De activiteitencommissie roept de 

hulp van de andere ouders in via de 

klassenouders. 

 

- In groep acht vindt in april de Cito-eindtoets 

plaats. Ouders/ verzorgers worden, samen met 

hun zoon/ dochter worden in februari 

uitgenodigd voor het adviesgesprek. In maart 
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gaan de kinderen zich aanmelden bij een school 

voor voortgezet onderwijs.  

 

- Ondanks alle zorg die door de groepsleerkracht 

aan een leerling gegeven wordt, kan het 

voorkomen dat een kind op één of meerdere 

leergebieden problemen heeft of blijft houden, 

dan wel bovengemiddeld presteert. Samen met 

de groepsleerkracht brengt de interne 

begeleider, die de leerlingenzorg coördineert, 

door middel van toetsen en/ of observaties deze 

situatie zo nauwkeurig mogelijk in beeld. Ouders/ 

verzorgers van deze kinderen hebben hierover 

vaker contact met de groepsleerkracht en/ of 

IB’er. 

 

- Bovengenoemde instrumenten worden 

gemeten door eenmaal per twee jaar de 

Kwaliteitsvragenlijst af te nemen. Deze enquête 

wordt digitaal afgenomen onder de ouders, 

leerkrachten en de kinderen vanaf groep zes. 

De laatste Kwaliteitsvragenlijst is afgenomen in 

december 2016. De ouders gaven de school een 

8,0; de leerkrachten een 8,5 en de kinderen 

gaven de school een 8,6. 

De punten die voor verbetering vatbaar zijn, 

worden opgenomen in dit schoolplan.

HOOFDSTUK 9: SOCIALE 
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HOOFDSTUK 9 SOCIALE 

COMPETENTIE, NORMEN EN 

WAARDEN 
9.1 Achtergrond en doelstellingen 

9.2 Gedragsprotocol 

9.3 Schorsen en verwijderen 

9.4 Klachtenregeling 

9.5 Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling  en SISA 

9.6 Informatieplicht gescheiden ouders 

9.7 Protocol medesche handelingen/ 

medicijngebruik 

       

9.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 

 

Zoals in onze visie staat, streven wij ernaar een 

sfeer te creëren, waarin ieder kind zich veilig, 

thuis en geaccepteerd voelt met zijn/ haar 

verschijning, talenten en beperkingen, taal en 

culturele achtergrond. Deze positieve instelling is 

voor ons de basis voor omgang met elkaar.Het 

gedragsprotocol dient duidelijkheid te scheppen 

voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het is 

voor de leerkracht duidelijk wat hij/ zij doet 

wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont en 

het kind en de ouders weten welke 

consequenties het ongewenste gedrag heeft. 

Onder ongewenst gedrag verstaan we in ieder 

geval ook agressief gedrag: “Elke actie, die gericht 

is op het moedwillig aanbrengen van letsel of 

schade aan een persoon of een object. Die 

schade aanbrengen kan zowel fysiek als geestelijk 

zijn” (definitie van Harry Janssens). Daar de 

problematiek steeds verandert en om de 

kwaliteit te waarborgen, is het van belang het 

gedragsprotocol ieder jaar opnieuw teambreed te 

evalueren en waar nodig bij te stellen. 

 

9.2 GEDRAGSPROTOCOL 

 

De aanpak van ongewenst gedrag vindt plaats op 

drie niveaus: op schoolniveau, groepsniveau en 

op individueel niveau. Het gedragsprotocol is te 

vinden bij onze protocollen. 

9.3 SCHORSEN EN VERWIJDEREN 

 

Verwijderen van een leerling is een wettelijke 

term die slaat op de situatie dat een leerling 

uitgeschreven wordt. De leerling verdwijnt 

definitief van school. 

Schorsing is niet op de wet gebaseerd, maar een 

in de praktijk gegroeid fenomeen. 

Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet 

met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 

 

Schorsing 

Schorsing is aan de orde wanneer het 

schoolbestuur of directie bij ernstig wangedrag 

van een leerling onmiddellijk moet optreden en 

er tijd nodig is voor het zoeken naar een 

oplossing. 

Ernstig wangedrag van een leerling kan 

bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of 

herhaald negeren van een schoolregel; de leerling 

misdraagt zich zo, dat van verstoring van de rust 

en orde op school sprake is. 

Schorsing geldt altijd voor een beperkte periode, 

nooit voor onbepaalde tijd. 

 

Procedure voor schorsing 

- namens het bestuur schorst de directeur.  

   Schorsing van leerlingen dient op basis van een  

   voldoende gegronde reden te geschieden. 

- de directeur kan een leerling voor een periode  

   van ten hoogste één week schorsen. 

- de directeur deelt het besluit tot schorsing aan  

   de ouders mee. In dit besluit wordt vermeld: de  

   reden(en) voor schorsing, de aanvang en  

   tijdsduur van schorsing en eventuele andere  

   genomen maatregelen. 

- een afschrift van deze mededeling wordt  

   verzonden aan het bestuur (RVKO), in casu de  

   bovenschoolse manager. 

- bij schorsing voor een periode langer dan één  

   dag, stelt de directeur de inspectie en de  

   leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave van  

   redenen in kennis. 

- schorsing van een leerling vindt in principe pas  

   plaats na overleg met de leerling, de ouders en  

   de groepsleerkracht. 
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- de school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld  

   door het opgeven van huiswerk, te voorkomen  

   dat deze een achterstand oploopt. 

Verwijdering 

In de Wet op het basisonderwijs regelen artikel 

24 en 42A de verwijdering van leerlingen. 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig 

wangedrag dat het bestuur concludeert dat de 

relatie tussen school en leerling (ouders) 

onherstelbaar verstoord is. Uit de jurisprudentie 

blijkt dat verwijdering ook kan plaatsvinden 

vanwege wangedrag van ouders van leerlingen. 

Verwijdering van een leerling is een 

ordemaatregel die een bestuur slechts in het 

uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet 

nemen. Wanneer het bestuur de beslissing tot 

verwijdering van een leerling heeft genomen, 

moet vervolgens een wettelijke vastgestelde 

procedure worden gevolgd. 

Procedure voor verwijdering 

- de directeur maakt voor de bovenschoolse  

  manager een schriftelijk rapport op 

- de bovenschoolse manager hoort zo snel  

   mogelijk de directeur en de betrokken  

   leerkracht(en) 

- de bovenschoolse manager deelt de ouders zo  

   snel mogelijk het voornemen tot verwijdering  

   van de leerling schriftelijk mee. Tegelijkertijd  

   worden de ouders uitgenodigd de problematiek  

   met de bovenschoolse manager te bespreken 

- de inspectie wordt van het voornemen in kennis  

   gesteld 

- de bovenschoolse manager adviseert het  

   bestuur. Het bestuur beslist. Indien het bestuur  

   afwijkt van het advies en overweegt niet in te  

   gaan op het verzoek tot verwijdering wordt er,  

   alvorens een besluit wordt genomen, eerst  

   overleg gepleegd met de directeur 

- wanneer het bestuur besluit een leerling te  

   verwijderen, dan zorgt het ervoor dat een  

   andere school bereid is de verwijderde leerling  

   toe te laten 

- wanneer het gedurende acht weken niet lukt   

   om de leerling te plaatsen op een andere   

   school, dan kan het bestuur de leerling  

   verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te  

   stellen. Het bestuur moet kunnen bewijzen zich  

   gedurende deze periode te hebben  

   ingespannen een andere school te vinden.  

   E.e.a. dient schriftelijk vastgelegd te worden 

- het bestuur maakt de beslissing tot verwijdering  

   schriftelijk en met opgave van redenen bekend  

   aan de ouders (door toezending of uitreiking).  

   In dit besluit vermeldt het bestuur dat de  

   ouders tegen de beslissing bezwaar kunnen  

   maken. Het bestuur neemt het volgende op in  

   het besluit: "Binnen zes weken na deze  

   bekendmaking kunnen de ouders bij bevoegd  

   gezag schriftelijk bezwaar maken tegen de  

   beslissing" 

- wanneer ouders tegen de beslissing bezwaar  

   maken, beslist het schoolbestuur binnen vier 

   weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het  

   bestuur hoort de ouders, voordat het een  

   beslissing neemt 

- De beslissing tot verwijdering wordt kenbaar  

   gemaakt aan de leerplichtambtenaar. 

Er wordt een dossier bijgehouden waarin 

opgenomen is welke problemen zijn opgetreden 

en wat de school eraan heeft gedaan om ze op te 

lossen. In het dossier bevindt zich ten minste één 

schriftelijke waarschuwing. Ook zijn hier de 

verslagen te vinden van de gesprekken met de 

ouders en/of leerling. 

 

Ouders kunnen zowel tijdens de bezwaarfase als 

in de daaropvolgende beroepsfase de rechter 

inschakelen. Tijdens de bezwaarfase kunnen 

ouders een kort geding bij de burgerlijke rechter 

aanspannen, waarin zij vragen het bevoegd gezag 

te verbieden tot verwijdering over te gaan. Een 

kort geding kan voorkomen worden door bij de 

uitreiking of toezending van de beslissing tot 

verwijdering aan te geven dat de leerling de 

bezwaarfase op school kan afwachten. 

In de beroepsfase is vooral de zorgvuldigheid van 

de toegepaste procedure van belang. 

In het directievademecum van de RVKO staat 

nauwkeurig omschreven, hoe er gehandeld moet 
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worden bij eventuele schorsingen of 

verwijderingen. 

 

9.4 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 

KINDERMISHANDELING EN SISA 

 

Elke organisatie die werkt met ouders en/ of 

kinderen is vanaf 2012 verplicht om de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling te 

hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden 

organisaties geadviseerd een 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling in te 

stellen, die zorg kan dragen voor de 

implementatie en borging ven de meldcode. 

 

Op de Fatimaschool is Eline Burghouwt 

aangesteld als aandachtsfunctionaris.  

 

Het protocol kindermishandeling inclusief de 

meldcode is te vinden op de server in de 

leerkrachtenmap van de school onder het kopje 

protocollen te vinden. 

 

9.5 INFORMATIEPLICHT GESCHEIDEN 
OUDERS 

 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de 

ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het 

belangrijk om beide ouders goed te informeren 

over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.  

Het schoolbestuur heeft hiertoe onderstaand 

protocol vastgesteld.  

 

Informatieplicht ouders 

oor een juiste en zuivere toepassing van de regels 

en richtlijnen van dit protocol is het van belang 

dat ouders de school op de hoogte stellen indien 

er wijzigingen zijn met betrekking tot hun 

Burgerlijke Staat. 

  

Indien als gevolg van een scheiding de situatie 

ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast 

is met het ouderlijk gezag, dan is de andere 

ouder/verzorger verplicht om afschriften van de 

officiële stukken waarin dit is vastgelegd, 

waaronder bepalingen ten aanzien van het 

ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te 

overhandigen aan de school. De betreffende 

stukken zullen in het leerlingendossier worden 

bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste 

zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de 

betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school 

niet gehouden kunnen worden aan een correcte 

uitvoering van het onderhavige protocol. 

  
Informatieplicht school 

Op de school rust een informatieplicht aan beide 

ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder 

informatie in deze wordt verstaan: alle relevante 

zaken betreffende de leerling en de 

schoolorganisatie zoals rapporten, 

nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de 

schoolgids en ouderavonden. 

  

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben 

en de leerling woont bij één van de ouders dan 

zal de informatie worden verstrekt aan de ouder 

bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de 

school ervan uit dat alle informatie welke door de 

school aan die ouder wordt verstrekt door die 

ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. 

Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die 

de informatie niet ontvangt op eigen initiatief 

contact op te nemen met de school en zal in 

overleg worden bezien of andere afspraken ten 

aanzien van de informatievoorziening 

(schoolgids, rapporten, ouderavonden) kunnen 

worden gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat 

voor een ouderavond beide ouders worden 

uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen 

in bijzondere gevallen kan hiervan worden 

afgeweken. 

  

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, 

er sprake is van co-ouderschap en de leerling 

woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal 

alle informatie worden verstrekt aan de ouder 

wiens adresgegevens ten behoeve van de 

registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit 

geval gaat de school ervan uit dat alle informatie 

welke door de school aan die ouder wordt 

verstrekt door die ouder aan de andere ouder 
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wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, 

dan dient de ouder die de informatie niet 

ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen 

met de school en zal in overleg worden bezien of 

andere afspraken ten aanzien van de 

informatievoorziening (schoolgids, rapporten, 

ouderavonden) kunnen worden gemaakt. Hierbij 

wordt aangetekend, dat voor een ouderavond 

beide ouders worden uitgenodigd voor een 

gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere 

gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

  
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag 

heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke 

macht gezet, dan zal de school slechts de ouder 

die met het ouderlijk gezag is belast informeren. 

Op grond van de wet is de school echter verplicht 

om ook de ouder die niet belast is met de 

ouderlijke macht desgevraagd beperkt te 

informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde 

manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel 

met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang 

van het kind zich tegen het verschaffen van de 

informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet 

verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis. 

De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder 

dient op eigen initiatief de school schriftelijk te 

verzoeken beperkte informatie te willen 

ontvangen. In dergelijke situaties ontvangt de 

desbetreffende ouder de schoolgids, een kopie 

van de rapporten en de uitnodigingen voor de 

rapportavonden. Hierbij wordt aangetekend, dat 

voor een ouderavond beide ouders worden 

uitgenodigd voor een apart gesprek.  

 

9.6 PROTOCOL MEDISCHE HANDEIINGEN/ 

MEDICIJNGEBRUIK 

 
Onderwijspersoneel wordt regelmatig 

geconfronteerd met leerlingen die klagen over 

pijn die meestal met eenvoudige middelen te 

verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of 

pijn ten gevolge van een insectenbeet. 

De schoolleiding krijgt steeds vaker het verzoek 

van ouder(s)/verzorger(s) om hun kind de door 

een arts voorgeschreven medicijnen toe te 

dienen. (Voor de leesbaarheid van het stuk zullen 

we hierna spreken over ouders wanneer wij 

ouder(s) of verzorger(s) bedoelen). 

Een enkele keer wordt werkelijk medisch 

handelen van onderwijspersoneel gevraagd, zoals 

het geven van sondevoeding, het toedienen van 

een zetpil of het geven van een injectie. 

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten 

van dergelijke handelingen een aantal 

verantwoordelijkheden. Het personeel begeeft 

zich dan namelijk op een terrein waarvoor het, in 

de meeste gevallen, niet gekwalificeerd is. 

Met het oog op de gezondheid van kinderen, 

maar ook in verband met de aansprakelijk-heid is 

het van groot belang de in dit protocol 

weergegeven regels goed op te volgen. Leraren 

en schoolleiding moeten zich realiseren dat, 

wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij 

voor deze handelingen aansprakelijk gesteld 

kunnen worden. 

Met dit protocol geeft de RVKO, middels de 

handreiking aan scholen, aan hoe in 

voorkomende gevallen te handelen. 

 

De drie te onderscheiden situaties zijn: 

• Het kind wordt ziek op school. 

• Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 

• Het verrichten van medische handelingen. 

In de eerste situatie wordt het kind ziek tijdens 

schooltijd of krijgt een ongeluk(je). Het personeel 

moet dan direct bepalen hoe te handelen. 

Bij de tweede situatie (het geven van medicijnen) 

kan de directie de keuze maken of medewerking 

wordt verleend. Voor de individuele leraar geldt 

dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren 

waarvoor hij zich niet bekwaam acht. 

De derde situatie (het verrichten van medische 

handelingen) is voor het personeel van de RVKO 

niet toegestaan. 

Het standpunt van de RVKO met betrekking tot 

de drie genoemde situaties laat onverlet dat er 

zich acute situaties kunnen voordoen waarin 

direct handelen vereist is. Ook in dergelijke 

situaties dient het landelijke alarmnummer 112 

gebeld te worden. Indien de komst van 

hulpdiensten te lang duurt en/of direct handelen 
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noodzakelijk is, dient, zo mogelijk in overleg met 

de directie, door een personeelslid dat een EHBO-

diploma heeft of een BHV-opleiding heeft 

genoten de meest adequate handeling verricht te 

worden. 

Dit protocol pretendeert niet volledig te zijn, 

maar is een handreiking voor de meest 

voorkomende situaties. 

 

1. Het kind wordt ziek op school 

Regelmatig komt een kind gezond op school en 

krijgt het tijdens de schooluren last van hoofd-, 

buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door 

een insect geprikt worden. Een leerkracht 

verstrekt dan soms - zonder toestemming of 

medeweten van ouders - een “paracetamolletje” 

of wrijft Azaron op de plaats van een 

insectenbeet. 

In het algemeen is een leraar niet deskundig om 

een juiste diagnose te stellen. Een leerkracht kent 

de eventuele bijwerkingen en allergische reacties 

die het middel kan opwekken bij het kind niet. 

Ook kan de dosering van een tablet te groot zijn 

voor het lichaam van het kind, zodat een 

overdosis gegeven kan worden, met alle gevolgen 

van dien. 

Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is 

naar huis moet en dat zonder overleg met 

de ouders of een arts geen medicijnen worden 

verstrekt. 

De schoolleiding zal in geval van ziekte altijd 

contact op moeten nemen met de ouders om te 

overleggen wat er moet gebeuren: “Is er iemand 

thuis om het kind op te vangen? Wordt het kind 

gehaald of moet het thuis gebracht worden? 

Moet het naar de (huis)arts?” etc. Stuur een kind 

nooit onder schooltijd zonder begeleiding van 

een volwassene naar huis! 

Gezien het voorgaande is het van groot belang 

dat u de privé en zakelijke telefoonnummers van 

de ouders altijd paraat heeft. 

Problematisch is het wanneer de ouders en 

andere, door de ouders aangewezen, 

vertegenwoordigers niet te bereiken zijn. Het 

kind kan dan niet naar huis gestuurd worden. Ook 

kunnen de medicijnen niet met toestemming van 

de ouders verstrekt worden. In zo’n situatie dient 

altijd contact opgenomen te worden met een 

arts, bij voorkeur de eigen huisarts. Indien een 

andere arts dan de eigen huisarts geraadpleegd 

wordt, zijn de gegevens van het kind van groot 

belang. 

Het blijft zaak het kind voortdurend te 

observeren. Enkele zaken waar u op kunt letten 

zijn: 

• toename van pijn; 

• misselijkheid; 

• verandering van houding ( bijvoorbeeld in  

   elkaar krimpen ); 

• verandering van de huid ( bijvoorbeeld erg  

   bleke of hoogrode kleur); 

• verandering van gedrag ( bijvoorbeeld onrust,  

   afnemen van alertheid ). 

Alleen bij kleine wondjes mag gebruik gemaakt 

worden van pleisters, mits een kind hiervoor niet 

overgevoelig is. Realiseert u zich dat u geen arts 

bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts. 

 

2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere 

middelen voorgeschreven die zij een aantal 

malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens 

schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

pufjes voor astma, medicatie voor ADHD/ ADD, 

antibiotica, een middel tegen epilepsie of 

hoestsiroop bij keelpijn. Ouders vragen dan aan 

de schoolleiding of een leerkracht deze middelen 

wil verstrekken. In deze situatie is de 

toestemming van de ouders gegeven. De 

medicijnen worden alleen verstrekt als het 

medisch noodzakelijk is dat de medicijnen onder 

schooltijd worden gegeven. 

Het is in dit geval van belang de toestemming 

schriftelijk vast te leggen. 

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige 

middelen, maar ook om middelen die bij onjuist 

gebruik tot schade van de gezondheid van het 

kind kunnen leiden. 

Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen 

het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze 

moeten worden toegediend en op welke wijze 

dat dient te geschieden. 
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Leg verder de periode vast waarin de medicijnen 

moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren/ 

opbergen en de wijze van controle op de 

vervaldatum. Ouders geven hierdoor duidelijk 

aan wat zij van de schoolleiding en de 

leerkrachten verwachten en die weten op hun 

beurt weer precies wat ze moeten doen en waar 

ze verantwoordelijk voor zijn. 

Kinderen mogen in deze situaties de medicijnen 

niet zelf bij zich hebben. Dit om gevaar voor 

andere kinderen te voorkomen. De medicijnen 

dienen altijd onder de hoede van het 

verantwoordelijke personeelslid te zijn. 

Wanneer het gaat om het verstrekken van 

medicijnen gedurende een lange periode, moet 

regelmatig met ouders overlegd worden over de 

ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik 

op school. Een goed moment om te overleggen is 

wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen 

komen brengen. Ook wijzigingen dienen 

schriftelijk vastgelegd te worden. 

Enkele praktische adviezen: 

• Neem de medicijnen alleen in ontvangst  

   wanneer ze in de originele verpakking zitten en  

   uitgeschreven zijn op naam van het betreffende  

   kind. 

• Lees goed de bijsluiter, zodat u op de hoogte  

   bent van eventuele bijwerkingen van het  

   medicijn. 

• Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het  

   medicijn aan het betreffende kind gegeven  

   heeft. 

• Beperk het bewaren van medicijnen op school  

   tot een minimum. 

• Wijs één of twee medewerker(s) aan voor het  

   beheer van de medicijnen. 

• De medicijnen dienen in een afgesloten kast of  

   koelkast te worden bewaard (de bureaulade  

   gaat te vaak open, leerlingen kunnen er te  

   gemakkelijk bij en is daarom niet geschikt). 

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet 

goed op een medicijn reageert of dat er 

onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de 

toediening van een medicijn, bel dan direct met 

de (huis)arts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij 

een ernstige situatie direct het landelijke 

alarmnummer 112. Zorg in alle gevallen dat u alle 

relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, 

geboortedatum, adres, huisarts en/ of specialist 

van het kind, het medicijn dat is toegediend, 

welke reacties het kind vertoont (eventueel 

welke fout is gemaakt). 

 

3. Medische handelingen 

Indien u twijfelt of een handeling een medische 

handeling is, dient u daartoe contact op te nemen 

met de plaatselijke GGD. Ook is het mogelijk dat 

een huisarts of specialist een verklaring afgeeft 

waarin vermeld staat of een handeling al dan niet 

een medische handeling is. 

Wettelijke regels 

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg) regelt de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden voor beroeps-

beoefenaren in de gezondheidszorg en is niet 

bedoeld voor onderwijzend personeel. Bepaalde 

medische handelingen – de zogenaamde 

voorbehouden handelingen - mogen alleen 

worden verricht door artsen. 

Anderen dan artsen mogen medische 

handelingen alleen verrichten in opdracht van 

een arts. Hij dient daartoe een 

bekwaamheidsverklaring af te geven. In zo’n 

situatie handelt iemand in opdracht van een arts, 

die hem bekwaam heeft verklaard voor het 

uitvoeren van die medische handeling. 

Een leerkracht die zonder bekwaamheids-

verklaring en/ of zonder opdracht van een arts 

medische handelingen verricht is niet alleen 

civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van 

schadevergoeding ), maar ook straf-rechtelijk 

(mishandeling). Het schoolbestuur is echter weer 

verantwoordelijk voor datgene wat de leraar 

doet. Het schoolbestuur kan als werkgever 

eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk 

gesteld worden. 

Wat betekent dit voor het personeel van de 

RVKO? 

Het is voor het personeel van de RVKO niet 

toegestaan om medische handelingen te 

verrichten. 

Hoe te handelen? 
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In deze gevallen dienen de handelingen op school 

te worden verricht door de Thuiszorg of door de 

ouders zelf. Indien ouders door bijv. het werk, 

niet in staat zijn zelf de benodigde medische 

handelingen te verrichten, kunnen zij voor de 

gewenste professionele ondersteuning een 

persoonsgebonden budget aanvragen. Ook 

dienen de ouders dan zelf zorg te dragen voor de 

professionele ondersteuner. 

 

 

 

9.7 KLACHTENREGELING 

 

Indien kinderen of ouders vragen en opmerkingen 

hebben of ontevreden zijn over het een of ander, 

kunnen zij dit bespreken met de groepsleerkracht of 

één van de directieleden. Teamleden kunnen bij 

een MT- of directielid terecht. 

Indien een probleem niet onderling opgelost kan 

worden, heeft eenieder het recht om een klacht in 

te dienen bij één van de vertrouwenspersonen van 

de RVKO. Middels de contactpersoon van onze 

school, juffrouw Els Demand, kan men in contact 

worden gebracht met de vertrouwenspersoon van 

het bestuur (zie hiervoor de klachtenregeling in de 

schoolgids). De procedure hiertoe staat exact 

omschreven in het document klachtenregeling 

RVKO voor het primair onderwijs dat te vinden is op 

de website van de RVKO. 
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BIJLAGE 1: INSCHRIJFFORMULIER EN VRAGENLIJST 

Inschrijfformulier basisschool Fatima 

Datum inschrijving: ______________ 

Eerste schooldag:   ______________ 

Groep: ________________________ 

Vierjarige leerling:                   ja/nee/nvt 

Komt wennen:                          ja/nee/nvt 

Verhuizing:                                ja/nee/nvt 

Schoolverandering:                                 ja/nee/nvt  

Contact vertrekkende school:               ja/nee/nvt 

Ingevoerd in ParnasSys:                         ja/nee/nvt               

Doorgestuurd aan gemeente:               ja/nee/nvt 

Doorgestuurd vorige school:                 ja/nee/nvt 

Uitschrijfformulier:                                  ja/nee/nvt 

LEERLINGGEGEVENS: 

Achternaam:  

Voorvoegsel(s)  

Voorna(a)m(en) voluit:  

Roepnaam:  Geslacht:  O  jongen     O  meisje 

Geboortedatum: ___ -- ___ -- 20___ 

Geboorteplaats: O  Rotterdam  O   

Burgerservicenummer (BSN):  

Onderwijsnummer:  

Godsdienst: 

 

O Katholiek 

O Protestant 

O Gereformeerd 

O Ned. Hervormd 

O Evang.Broedergem. 

O Hindoe 

O  Moslim/Islam 

O  Geen 

O  

______________

______ 

Eerste nationaliteit:  

Tweede nationaliteit:  

Culturele achtergrond:  

Land van herkomst (NOAT):  

Thuistaal:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats: O  Rotterdam            O  _______________________ 
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GEGEVENS OUDER(S) - VERZORGER(S): 

 Vader: Moeder: Verzorger: 

Achternaam:    

Voorletters:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Geboorteland:    

Nationaliteit:    

Land van herkomst (NOAT):    

Burgerlijke staat:    

Opleiding: 

(hoogst genoten opleiding omcirkelen) 

bao / lbo / vbo / 

vmbo / havo / vwo /  

mbo / hbo / wo 

diploma  O ja    O nee 

bao / lbo / vbo / 

vmbo / havo / vwo /  

mbo / hbo / wo 

diploma  O ja    O nee 

bao / lbo / vbo / 

vmbo / havo / vwo 

/  mbo / hbo / wo 

diploma  O ja    O 

nee 

Uitvoerend beroep:    

Werkzaam bij bedrijf:    

Telefoon thuis:                                                  Geheim:  O    ja      O    nee    

Mobiele telefoon: Vader:                                          Moeder: 

Telefoon werk: Vader: Moeder: 

Noodnummer:  Van: 

Email vader:  

Email moeder:  

 

BROER(S) EN/OF ZUS(SEN): 

Naam: Geboortedatum: 

1.                                                    O  jongen         O  meisje                                         

2.                                                    O  jongen         O  meisje  

3.                                                    O  jongen         O  meisje  

4.                                                    O  jongen         O  meisje  

Plaats in het gezin:  
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MEDISCHE GEGEVENS: 

Huisarts: 

Adres: 

Tandarts: 

Adres: 

 

Zorgverzekering: 

 

Maatschappij: 

Polisnummer.: 

Andere verzekeringen: 0  WA                                 0  ongevallen/inzittenden 

 

SCHOOLLOOPBAAN: 

KDV /  PSZ: 

NAAM-ADRES-TELEFOON 

 

 Van: 

 

Tot: 

Basisschool 1: 

NAAM-ADRES-TELEFOON 

 

 Van: 

 

Tot: 

Basisschool 2: 

NAAM-ADRES-TELEFOON 

 

 Van: 

 

Tot: 

• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren akkoord te gaan met deelname van het kind aan het volledige door de school 

aangeboden onderwijspakket zoals vermeld in de schoolgids. 

• Ondergetekende(n) is/zijn bekend met de katholieke identiteit van de school en respecteren deze. 

• Conform artikel 41 lid 2 WPO kunnen ouders het schoolbestuur verzoeken hun kind vrij te stellen van een onderwijsactiviteit 

(lgf-leerlingen). Het bevoegd gezag bepaalt of de vrijstelling verleend wordt en welke vervangende onderwijsactiviteiten voor de 

leerling van toepassing zijn. 

• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren, dat zijn/haar kind niet op een andere school is  

ingeschreven.  

• Mijn kind is wel/niet aangemeld bij het zorgteam. 

• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat zijn/haar kind wel/niet is aangemeld bij een onderzoeksbureau, te 

weten ……………………………………………………………………………………………….. 

• Ondergetekende(n) geeft/geven toestemming tot het verstrekken van de adresgegevens aan schoolgenoten. Deze verklaring 

geldt voor de gehele basisschoolperiode, maar kan per  

• schooljaar op schriftelijk verzoek van de ouder gewijzigd worden. 

worden. 

• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren vrijwillig jaarlijks de in de schoolgids genoemde  

• ouderbijdrage te betalen. Deze verklaring geldt voor de gehele basisschoolperiode, maar kan per schooljaar op schriftelijk 

verzoek van de ouder gewijzigd worden. 

• Ondergetekende(n) machtigen de activiteitencommissie voor een jaarlijkse automatische incasso voor het betalen van de 

ouderbijdrage. 

• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de vier omgangsregels van de Fatimaschool thuis met hun kind te bespreken en akkoord 

te gaan met het naleven van deze regels. 
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• Ondergetekende(n) verklaart/verklaren toestemming te geven tot het bespreken van hun zoon/dochter, indien nodig, met de 

schoolmaatschappelijk werker en op het MDO  

 

  

Ondertekend namens de school: 

(naam en functie) 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

Geplaatst in groep …………………………….. bij juf/meester …………………………….Kopie van de verklaring naar de ouders 
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BIJLAGE 2: REGELS VOOR HET OVERBLIJVEN 
 

Algemeen 

• Als overblijfkracht ben je om 11.35 uur (Schoolstraat)/ 11.40 uur (Larikslaan/ Vuurpijlstraat) 
aanwezig, i.v.m. de instructie voor die dag of eerder als dit door Kirsten en/ of Hafize/ Rachel wordt 
aangegeven. Je pakt zelf de bekers, drinken en eventueel het fruit. Je neemt zelf je bak voor het 
overblijven mee. 

• Het eerste kwartier sta je samen met de leerkracht op de groep; spreek samen af wie  
wat doet en trek één lijn naar de kinderen toe. 

• In de overblijfmap zit een overzicht welke activiteiten er gedurende de week tijdens het 
buitenspelen worden aangeboden aan de kinderen. 

• Indien nodig, krijg je een korte overdracht van de leerkracht (vaste overblijver afwezig of specifieke 
info over een kind dat voor jou van belang is) 

• Je houdt de registratie van je overblijvers bij. 
       Zijn alle vaste overblijvers van die dag er en zo nee: waarom niet? 
       De leerkracht moet dit weten en/ of er moet een briefje van de ouder(s) zijn dat het 
             bewuste kind die dag bij een ander overblijft. 
• Van de niet vaste overblijvers teken je een strip af op hun kaart. 

Kaart vol? Geef de kaart mee naar huis. Op korte termijn moet er een nieuwe kaart zijn. Zo niet, dan 
een briefje meegeven (zit in de overblijfmap).  

• Kirsten en/ of Hafize/ Rachel en Fred/ Michelle houden op één lijst bij als je die dag het overblijven 
hebt begeleid, in verband met de juiste uitbetaling. 

• Wanneer je een keer verhinderd bent, geef je dit, indien mogelijk, minimaal een dag van te voren 
door. Bij ziekte op de dag zelf kun je vóór 8:00 uur Kirsten of Hafize bellen op 010-4186044 of 
anders naar de Fatimaschool op nummer 010-4188005. 

• De bekers voor het overblijven worden op de Larikslaan en Vuurpijlstraat door Soufiane 
afgewassen. Bij afwezigheid van Soufiane, wordt er verwacht dat er onderling wordt afgesproken 
wie er even afdroogt (Bij regen droog je de bekers na het overblijven af, daar je toezicht op de 
kinderen houdt). 

  
Regels tijdens het eten 
• Overblijven moet plezierig zijn voor iedereen. Kinderen kunnen dus ook tijdens het overblijven 

fatsoenlijk met elkaar omgaan. Als overblijfkracht moet je beslist ingrijpen als grove krachttermen 
en scheldwoorden over de tafel vliegen. Ook stompen, duwen, anderen negeren en uitspraken als 
‘naast haar wil ik niet zitten’, worden niet getolereerd. 

• Je kunt het gedrag en het taalgebruik van de kinderen heel goed bespreekbaar maken. Vraag 
bijvoorbeeld waarom ze zich zo gedragen, en of ze zich thuis ook zo gedragen. Leg uit wat je prettig 
vindt aan hun gedrag en vertel waarom je wilt dat de kinderen elkaar met respect behandelen. 
Waarschijnlijk hebben ze er zelf ook het een en ander over te vertellen. 

• Complimenten horen erbij! Vergeet niet om, als de situatie zich voordoet, complimenten te maken 
aan de kinderen. Het kan zijn dat zij heel netjes eten, keurig de spullen opruimen of heel leuk met 
elkaar spelen. Sta daar eens bij stil en vertel hoe plezierig je zoiets vindt. 

• De kinderen wachten met eten tot iedereen zit en het sein gegeven wordt dat ze kunnen beginnen. 
Ze blijven op hun stoel zitten zolang er gegeten/ gedronken wordt. 

• Samen met de leerkracht (in de bovenbouw kunnen kinderen dit ook zelf) schenk je het drinken in. 
De kinderen kunnen kiezen uit melk, sinaasappelsap of appelsap. 

• Daarna deel je het klaargemaakte fruit uit.  
• Het eten van fruit wordt wel gestimuleerd, maar niet verplicht. 
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• Tijdens het eten mogen de kinderen gewoon gezellig met hun ‘binnenstem’ met elkaar praten; 
uiteraard als hun mond leeg is. 

• Tip: je kunt tijdens het eten ook gezellig voorlezen uit een (prenten)boek. Iedere groep heeft een 
voorleesboek met losse verhaaltjes; dit boek kan oook met de parallelgroep worden geruild als het 
uit is.  

• Korstjes: één boterham moet helemaal op (incl. de korstjes) en van een volgende boterham mag 
gegeten worden wat het kind wil.  

• Beleg: geeft een kind aan het beleg niet lekker te vinden, geef dan het strookje in de broodtrommel 
mee over (zit in de overblijfmap). 

• Na de boterham mogen binnen een paar snoepjes gegeten worden; geen lollies, geen  chips en 
geen kauwgum. De rest van het snoep gaat mee terug naar huis; ook traktaties (zit in de 
overblijfmap). 

• Snoep: het kind hoeft niet te delen, maar het is wel goed om te stimuleren dit te     
             doen. 
• Bij te veel snoep; geef het briefje in het broodtrommeltje mee (zit in de overblijfmap). 
• Het is niet de bedoeling dat je je eigen kind vanuit zijn/ haar groep meeneemt naar je 

overblijfgroep. Ieder kind blijft over in zijn eigen groep. 
• Na het eten maken de kinderen hun eigen tafel schoon en ruimen ze hun spullen op. In de bak 

zitten hiervoor een geel doekje en een theedoek. De tassen het liefst allemaal tegelijk naar de gang. 
Zorg dat de klas netjes achterblijft (veeg zo nodig de vloer of laat een kind de vloer vegen). 

•  Let erop dat de kinderen met schone gezichten gaan spelen: voor de onderbouw zijn er 
snoetenpoetsers en de oudere kinderen kunnen zelf hun gezicht even schoonmaken. 

• Bij droog weer gaan de kinderen altijd naar buiten. 
• Kinderen mogen absoluut niet alleen binnen blijven en ze mogen alleen weer naar binnen als ze 

naar het toilet moeten of als ze hun jas gaan wegbrengen. 
• Spelen met eigen meegebracht speelgoed mag niet; er is voldoende speelmateriaal op school. Een 

klein knuffeltje (jonge kinderen) mag wel. 
• Kinderen die erg langzaam eten kun je, in onderling overleg, bij je buurvrouw neerzetten, zodat jij 

met de andere kinderen uit beide groepen naar buiten kunt.  
 
 Regels tijdens het buitenspelen (en binnen spelen tijdens regen) 
• Degene die als eerste buiten gaat spelen (Larikslaan), doet de hekken op slot. 
• Onderling wordt altijd even afgesproken wie de hekken om 12:40 uur openmaakt. 
• Als kinderen het te warm hebben, mogen ze zelf hun jas uit en zelf netjes aan de kapstok hangen. 

Let er alleen wel even op dat er niet te veel kinderen tegelijk naar binnen lopen of loop bij een 
grote groep even mee. 

• Met regen mag in de klas gespeeld worden. Er is per 2 á 3 groepen een speciale doos met 
overblijfspelletjes. Wijs de kinderen erop dat ze materialen compleet houden. De kinderen mogen 
gebruik maken van de computer: ze mogen niet op het internet, wel met programma’s als 
Ambrasoft. Ook mogen de kleurpotloden (géén viltstiften!, die zitten in de doos) en tekenblaadjes 
worden gebruikt, maar moeten na gebruik weer netjes op dezelfde plaats worden opgeruimd. Let 
er bij gebruik van tekenpapier op dat kinderen niet om de haverklap een nieuw vel pakken. 

• Overblijvers mogen niet op de gangen spelen. 
• Wanneer een bal de straat oprolt, moet hij door een overblijfkracht teruggehaald worden. 
• De kinderen mogen niet van het schoolplein af. 
• Zowel buiten als binnen wordt om 12.30 uur opgeruimd. Controleer zowel buiten als binnen of alle 

materialen weer op de juiste plek liggen. Spreek kinderen hier ook op aan. 
• De onderbouw gaat om 12:35 uur in de rij van hun klas staan. Probeer ervoor te zorgen dat alle 

overblijvers voor de bel van 12:40 uur in hun gebouw zijn. 
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• Om 12.40/ 12.45 (Schoolstraat) uur gaat er een bel. Dan mogen de kinderen die van huis komen naar 
binnen. 

• De overdracht aan de leerkracht vindt tussen ca. 12.40 – 12:45 uur (Schoolstraat: 12:45 – 12:50 uur) 
plaats. 

 
n.b. Indien het mooi weer is, kan buiten aan de picknicktafels of op de kleden gegeten worden. 
Het is dan wel handig om het drinken direct op te laten drinken i.v.m. het omvallen van de bekers 
op de kleden. 

 
Toezicht  
• Het spreekt vanzelf dat je er bent om bij alles toezicht te houden; ook buiten. 
• Houd in de gaten of ieder kind voldoende eet en drinkt. Corrigeer als dat nodig is. 
• Kijk goed hoe de kinderen zich gedragen: ze zitten op hun stoel tijdens het eten en laten ook andere 

kinderen rustig eten. 
• Houd in de gaten dat de kinderen geen gevaarlijke dingen doen. Zo is worstelen, aan elkaars kleren 

trekken, met zand gooien, rennen in de klas en op de gang, klimmen op muurtjes en hekken en 
tafels niet toegestaan. Ook op de brandtrappen of (tennis)tafels zitten is niet toegestaan. 

• Speelgoed wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is: een springtouw is om te springen (dus niet 
elkaar ermee vastbinden of als paardentuigje gebruiken), een hockeystick is om te hockeyen. Er 
worden zachte ballen gebruikt voor voetballen. 

• Speelgoed moet ook op de juiste plek weer worden opgeruimd, zodat alles compleet blijft. Wijs de 
kinderen hierop. 

• We verwachten net taalgebruik van de kinderen. Scheldwoorden en vieze moppen zijn niet 
toegestaan. 

• Op het plein is het belangrijk dat er op strategische plekken overblijfkrachten staan, zodat er goed 
zicht is op wat er zich allemaal afspeelt en je op tijd kunt ingrijpen. 

• Tijdens het buitenspelen wordt er iedere dag een á twee spel(len) aangeboden om kinderen meer 
tot spel te stimuleren. Kijk in de map wat er staat ingepland. Weet je niet meer hoe het spel gaat, 
vraag dan Kirsten of Hafize/ Rachel om uitleg. Het is leuk als je het spel bij de kinderen stimuleert. 

• Benader de kinderen positief, neem ze altijd serieus! 
• Gebruik de STOPmethode! 
• Ga ALTIJD naar Kirsten, Hafize of Rachel, als er echt iets aan de hand is en waar je geen raad mee 

weet!! 
 
Wat te doen als een kind onacceptabel gedrag vertoont 
• Waarschuw een kind maximaal 3X; vertel duidelijk welk gedrag je wilt zien/ bespreek de 

STOPmethode bij onenigheid met een ander kind. 
• Vertel een kind dat er op school nu eenmaal meer regels en andere regels zijn, omdat we met meer 

mensen rekening moeten houden. 
• Breng het kind na drie waarschuwingen/ correcties naar een andere groep. 
• Indien het gedrag van het kind dan nog onacceptabel blijft, breng je het kind naar Kirsten, Hafize of 

Rachel. 
• Wanneer nodig licht Wilma ouders in over het gedrag. 
 
Algemeen 
• We vergaderen ca. drie keer per jaar, na afloop van een overblijfmoment. Je wordt hierover tijdig 

geïnformeerd. 
• Als er een overblijfcursus (waarvoor iedereen heeft aangegeven deze te volgen) wordt gegeven, 

wordt je tijdig op de hoogte gebracht. 
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• Heb je vragen en/ of problemen: spreek Kirsten of Hafize/ Rachel aan; dit kan dagelijks. 
• Overblijfouders zijn verzekerd tijdens het overblijven. 
• De vergoeding voor een overblijfkracht is € 10,- per keer (Larikslaan/ Vuurpijlstraat); € 10,95 

(Schoolstraat). 
• Deze wordt uitbetaald in drie keer: 

-de week voor de kerstvakantie 
-de week voor het paasweekend 

     -de week voor de zomervakantie 
• Je vult bij iedere uitbetaling een formulier in dat je de vrijwilligersvergoeding hebt ontvangen. 
• In de map zit ook een blad waarop je kunt zien hoeveel overblijfmomenten er in een maand zijn, 

zodat je kunt aangeven wanneer je vervangen moet worden als je boven de € 150,00 uitkomt. 
• Je mobiele telefoon wordt niet gebruikt, tenzij het om een calamiteit gaat. 
 
Tips 
• De regels zijn helder en concreet; breng ze ook zo over naar de kinderen. 
• De regels moeten herhaald worden en consequent toegepast worden! 
• Breng de regels zo positief mogelijk over. 
• Houd rekening met de leeftijd bij het aanspreken.  
• en: je moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven! 
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BIJLAGE 3: TAKENLIJST LEERKRACHTEN 2017-2018 
 

Allergie-coördinator 2.5 Kathelijne    

ARBOcoördinator (3) 30 Vuurpijl 

Laura 

Lariks 

Marije 

Schoolstraat 

Suzanne 

 

Avond 4-daagse coördinator (2) 2 Laura Marije   

Bedankje ouders (2) 4 Christine Marije   

Bestellingen de Stulp 3 Madelijn    

Bouwteam Mattheusgebouw  Anna Nicole   

BHVcursus larikslaan + vuurpijl + 

schoolstraat 

4 Laura 

Els 

Isabel 

Suzanne 

Maartje 

Steffanie 

Miranda 

Eline 

 

 

Carnaval (2) 4 Kirsten Madelijn   

Begeleiden LIOstagiaire  20 Marije    

Begeleiden PABO stagiaire ½ jaar 7.5 Christine 

Marjolein 

Carla 

Jente 

Els 

Isabel 

Janniek 

  

Begeleiden MBOstudent hele jaar 0 Madelijn    

Begeleiden student helpende zorg en 

welzijn 

0 Carla Els Jente  

Bouwcoördinator (3)  Amb. tijd Patricia Xandra Michiel Laura 

vergaderingen 

Coachen nieuwe ervaren leerkracht 10 Janniek 

(Ilona) 

Maartje 

(Renée) 

Xandra 

(Petra) 

 

Coachen startende leerkracht 20     

Contactpersoon BSO/ TSO 4     

Contactpersoon VO 8 Annoek    

Commissie Kinderboekenweek (3) 4 ob 

Christine 

mb bb  

Commissie lief en leed (3) 10 Anita Els Veronique  

Commissie PalmPasen (2) 4 ob mb 

Nicole  
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Commissie paasontbijt + versieren 4 ob 

Marjolein 

mb 

Madelijn 

bb  

Commissie schoolreis OB (2) 4 Els Christine   

Commissie schoolreis MB/ BB (2) 4 Steffanie Nicole   

Commissie theaterochtend (2) 7 Janniek    

Commissie Sinterklaas (3)  10 ob 

Els 

mb 

Madelijn 

bb 

Marije 

 

Coördinator buitenschoolse activiteiten 5 Marije    

Gedragsspecialist Amb. tijd Annoek    

ICT: problemen pc oplossen, contact 

Heutink, contracten e.d. 

160 Michiel    

ICT: kleine problemen pc oplossen 30 Anna    

ICT: website onderhouden 40 Ilona    

ICT: foto’s op de website plaatsen 30 Nicole W    

ICT: ParnasSys 30 Suzanne    

ICT: Fatima-app onderhouden 20 Eric    

Jaarbestelling: verzorgen bestellijsten   Yvonne    

Jaarbestelling OB controleren en 

uitpakken  

 Yvonne    

Jaarbestelling MB controleren en 

uitpakken  

 Yvonne    

Jaarbestelling BB controleren en 

uitpakken  

 Yvonne    

Kampweek organisatie  20 Marije Xandra Michiel Judy 

Annoek 

Kampweek mee groep 7  20 Marije Xandra   

Kampweek mee groep 8 15 Michiel Judy  Annoek  

Kerstcrea  (3) 10 ob 

Marjolein 

mb 

Janniek 

bb  

Kerstviering kerk (2) 20 Laura Miranda   

Kerstversieren + diner (3) 5 Vuurpijl 

Jente 

lariks schoolstraat  

Kinderpostzegels 3 Annoek    

KinderEHBO Vuurpijlstraat (2) 8 Laura    
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KinderEHBO Larikslaan (2) 8 Marije    

KinderEHBO Schoolstraat (2) 8 Isabel Suzanne   

Knutselkast Schoolstraat (2) 5 Madelijn    

Leerlingenraad opzetten en leiden(2) 15 Isabel Janniek   

Magazijn kleuters bg onderhouden (2) 5 Carla Jente   

Magazijn kleuters onderhouden (2) 5 Carla Els   

Magazijn Larikslaan onderhouden (2) 10     

Kluis Larikslaan onderhouden 5 Yvonne    

Kluis Schoolstraat onderhouden (2) 10 Steffanie Madelijn   

MR 50 Jente Isabel Miranda Michiel 

Organisatie afscheid oudste kleuters 4 Marjolein    

Organisatie st. Maarten (2) 2     

Organisatie koningsspelen (4) 2xOB + 

2xBB 

10 ob 

Jente 

ob 

Kirsten 

bb bb 

Organisatie teamjaarafsluiting (2) 4 Kirsten    

Organisatie teamuitje (2) 4 Christine Nicole   

Organisatie teamweekend  Anna    

Organisatie vastenactie (2) 4 Els    

Schoolzwemmen groep 5 (vrijdag) 2,5 Janniek Ilona   

Schoolzwemmen groep 4 (vrijdag) 2,5 Nicole W Isabel   

 

Onderwijsinhoudelijk      

Commissie coöperatieve werkvormen (3) 15 ob mb 

Madelijn 

bb 

Janniek 

 

Commissie ‘ZIEN!’ 15  bb 

Annoek 

mb 

Nicole 

bb Eline 

Coördinator pluskinderen 15 Nicole     

Didactische coach Amb. tijd Ilona Maartje Janniek  

Gymcoördinator/ gymspecialist 10 Marije    

Leescoördinator/ leesspecialist (2) 10 Masja Nicole   
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Rekencoördinator/ rekenspecialist 15 Ilona Miranda   

Spellingcoördinator/ spellingspecialist  15     

Taalcoördinator/ taalspecialist  15     

Stage/opleidingscoördinator 30 Els     

 

Algemene taken      

Algemene ouderavond 3 Iedereen    

Avondvierdaagse meehelpen (9) 

ma (2); di (2); wo (2); do (4) 

2 Maandag 

Els 

Anita 

Dinsdag 

Michiel 

Woensdag 

Janniek 

Isabel 

Donderdag 

Nicole 

Laura 

Marije 

Bouwvergaderingen   Di 12  Do 12  

Buitenbeurt ’s morgens Ma 3 

Laura  

Kirsten/ 

Marleen 

Di 3,25 

Christine 

Masja 

Wo 3,25 

Els 

Jente 

Do 3,25 

Carla 

Marjolein 

Vr 3 

Audrey 

Laura 

Buitenbeurt ‘s middags Ma 6 

Janniek 

Di 6,5  

Miranda 

Wo 6,5  

Yvonne 

Do 6,25  

Ilona 

Vr 6 

Janniek 

Gesprekken IPB 3     

Groepsbesprekingen (2x p.j.) 1     

Groepsbesprekingen + 30 ll 1.25     

Groepsbespreking - 20 ll (2x p.j.) 0.75     

Voorbereiden groepsplan 10     

Inlooptijd Vuurpijlstraat/Larikslaan Ma 6 Di 6,5  Wo 6,5  Do 6,5 Vr 6 

Inlooptijd Schoolstraat Ma 9 Di 9,75 Wo 9,75 Do 9,75 Vr 9 

Kerstdiner 3     

Leerling besprekingen (2x p.j.) 1     

Leerling besprekingen +30 ll (2x p.j.) 1.25     

Leerling besprekingen -20 ll (2x p.j.) 0.75     

Lezen vakliteratuur Max. 10     

Looptijd Schoolstraat i.v.m. lunch met 

team 

Ma 6 Di 6,5  Do 6,5 Vr 6 
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Lunch met de groep Ma 9 Di 9,75  Do 9,75  Vr 9  

MTvergaderingen 24     

Musical groep 8 3 iedereen    

Portfoliogesprekken groep 1-2 15     

Rapportbesprekingen groep 3 t/m 8 10     

Rapportbesprekingen +30 ll 12     

Rapportbesprekingen -20 ll 8     

Schoonmaakavond 3 Els Jente   

Studie(mid)dagen  36     

Teamvergaderingen   Di 3  Do 3   

WSNS screening 2     

ZIEN! invullen 5     

Zorgvergaderingen (zit in 

bouwvergadering) 

 Di 2 Wo  Do 2   

Zwemwedstrijden 2 Michiel    
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BIJLAGE 4: TAAKVERDELING DIRECTIE/MANAGEMENTTEAM  

                                
TAAK DIRECTE

UR 

ADJ. 

DIRECTE

UR 

INTERN 

BEGELEIDER 

BOUWCOORDI

NATOR   

ADMINISTR

ATIE 

LEERKRACHT 

LEERLINGEN       

INFORMEREND GESPREK 

NIEUWE OUDERS/LEERLING. 

xx xx     

LEERLING-ADMINISTRATIE     xx  

ABSENTENLIJSTEN    xx  xx 

COLLEGA’S INFORMEREN 

LEERLING-ADMINISTRATIE. 

    xx  

LEERLINGEN UITSCHRIJVEN     xx  

GEMEENTE INFORMEREN     xx  

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 

ART. 42 WPO. 

  xx   xx 

LEERLINGENZORG       

LEERLING-BESPREKINGEN   xx   xx 

GROEPSBESPREKINGEN   xx   xx 

VOORTGANGSGESPREKKEN 

MET IB-ER 

xx xx xx    

SCHOOLZORGPLAN   xx    

LEERLINGVOLGSYSTEEM 

PARNASSYS 

  xx  xx xx 

RUGZAK AANVRAGEN   xx    

VERLOFAANVRAAG 

LEERLINGEN 

xx xx   xx  

GESPREKKEN MET 

LEERLINGEN 

xx xx xx xx  xx 

SCHORSING EN 

VERWIJDERING LEERLING 

xx      

KLASSENCONSULTATIE M.B.T. 

ZORG 

  xx    

BEGELEIDEN EN 

ONDERSTEUNEN COLLEGA’S 

BIJ ZORGLEERLINGEN 

   

xx 

 

 

  

CONTACTPERSOON PPO: 

LEERLINGEN 

xx  xx    

PERSONEEL       

REGELEN DAGELIJKSE GANG 

VAN ZAKEN. 

xx xx     

LEIDING 

SOLLICITATIEGESPREKKEN 

xx      
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LID SOLLICITATIECOMMISSIE  xx  Op 

uitnodiging 

directie 

 Op 

uitnodiging 

directie 

POP-GESPREKKEN xx xx     

FUNCTIONERINGSGESPREKKE

N 

xx xx     

BEOORDELINGSGESPREKKEN xx      

KLASSENBEZOEK xx xx      

BEGELEIDEN EN 

ONDERSTEUNEN COLLEGA’S 

BIJ PROBLEMEN (COACHING) 

xx xx  xx   

BEGELEIDEN 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

xx xx     

CONTROLE VOORTGANG 

TAKEN 

          xx   

PERSONEELSARCHIEF   xx     

REGELEN VERVANGING 

(ZIEKTE) 

xx xx     

ADMINISTRATIE 

ZIEKTEVERVANGING 

xx      

VERLOFAANVRAGEN 

PERSONEEL 

xx      

NASCHOLING LEERKRACHTEN  xx xx     

INFO LEERKRACHTEN xx xx     

RECHTSPOSITIE xx xx     

ONDERWIJS-KUNDIGBELEID       

WERKGROEPEN BEGELEIDEN –

CONTROLEREN-AANSTUREN 

xx xx  xx   

BELEID FORMULEREN xx xx xx xx   

VOORTGANG 

ONDERWIJSKUNDIGE 

ONTWIKKELING VAN DE 

SCHOOL BEWAKEN 

xx xx xx xx   

STUDIE(MID)DAGEN xx xx     

OUDERS       

EERSTE AANSPREEKPUNT. xx xx     

NIEUWSBRIEF xx xx     

BRIEVEN xx xx     

OUDERAVONDEN/ THEMA-

AVONDEN 

xx xx xx   xx 

OVERLEG       

DIRECTIEOVERLEG xx xx     

TEAMVERGADERING 

VOORBEREIDEN + LEIDEN 

xx xx     

MTVERGADERING xx xx xx xx   



 

 78 

BOUWVERGADERING  

COACHEN 

xx xx     

BOUWVERGADERING LEIDEN    xx   

CATECHESEVERGADERING        

DIRECTIEOVERLEG 

DEELGEMEENTE 

xx xx     

OVERLEG GEMEENTE xx      

OVERLEG PAROCHIE      xx 

DIRECTIEOVERLEG RVKO xx xx     

OVERLEG CLUSTERMANAGER xx xx     

DIRECTEURENOVERLEG WSNS xx      

MR-ADVISEUR xx      

ACTIVITEITENCOMMISSIE  xx     

CONTACTEN PABO/ ZADKINE/  

ALBEDA 

  xx     

BEGELEIDEN STAGIAIRES  xx    xx 

MDO xx xx xx   Indien 

gewenst 

CONTACTEN AANBIEDERS OP 

GEBIED VAN SCHOLING 

xx      

CONTACT TSO  xx     

CONTACT BRANDWEER  xx     

CONTACT WPS xx xx     

CONTACT MATTHEUSSCHOOL xx xx    xx 

ADMINISTRATIE/ PLANNEN       

FORMATIEPLAN  xx xx     

BEGROTING MAKEN xx xx     

BEGROTINGSGESPREK xx xx     

BUDGETBEWAKING xx xx  xx xx  

REKENINGEN xx xx   xx  

INVENTARISATIE BIJHOUDEN xx xx     

DRAAIBOEK / JAARPLAN 

MAKEN 

xx xx     

JAARKALENDER xx xx     

SCHOOLPLAN xx xx xx xx   

SCHOOLGIDS  CONTROLEREN xx xx     

ENQUETES xx xx     

BESTELLINGEN xx xx   xx xx 

(GE)BOUWZAKEN  xx xx     

ARBO/ BHV   xx    xx 

CONTACTEN WIJKAGENT xx xx xx    

SCHADE MELDEN xx xx      

CONTACTEN SCHOONMAAK xx      

ADMINISTRATIE 

PEUTERSPEELZAAL 

 xx     
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MINISTERIE        

REGELINGEN 

INVOEREN/DOORSPELEN 

xx      

BRON xx    xx  

INSPECTIE       

CONTACTEN xx      

NIEUWBOUW       

ONTWERP TEAM xx xx     

BOUWTEAM xx xx     
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BIJLAGE 5: JAARPLANNING 2017-2018 

s
c
h
o
o
lja

a
r 

2
0
1
7
-2

0
1
8

 

m
a

a
n
d
a
g
 

d
in

s
d
a
g

 

w
o
e
n
s
d
a
g

 

d
o
n
d
e
rd

a
g

 

v
rijd

a
g
 

      

14-08-17   klas inruimen; MT 
studieochtend, 
teamuitje  

21-08-17 eerste schooldag   dirrvko   

28-08-17  AC zwemwedstrijden dir ib  

4-09-17  alg. ouderavond    

11-09-17 MR BV; dir tweedaagse dir tweedaagse Ibrvko  

18-09-17 koffie dir/ MT IB-net  BV  

25-09-17 dir-ib BV OR PSZ   

2-10-17 MT dirrvko; thema avond KBW; AC; typetuin KBW, BV KBW 

9-10-17 KBW KBW KBW; typetuin ICTrvko; KBW KBW 

16-10-17 herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

23-10-17 kamp gr 7 kamp gr 7 kamp gr 7 kamp gr 7 kamp gr 7 

30-10-17 MR BV dir-ib; typetuin IB-net  

6-11-17 AC  

typetuin; jonge kind 
on tour  St. Maarten? 

13-11-17 MT; theaterdag koffie dir  BV  

20-11-17 TV dir eendaagse typetuin dir ib rapport 1 

27-11-17 rapportgesprekken 
rapgespr; inspiratiedag 
anders verantwoorden rapportgesprekken rapportgesprekken rapportgesprekken 

4-12-17 rapportgesprekken Sinterklaasfeest rapportgesprekken rapportgesprekken rapportgesprekken 

11-12-17 MR IBrvko; BV kerstcrea; typetuin  Sinterkerst 

18-12-17 MT  kerk + diner dir ib kerstvakantie 

25-12-17 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 

1-01-18 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 

8-01-18  dirrvko; AC typetuin BV 
nieuwjaarsreceptie 
rvko 

15-01-18 studiedag IB-net typetuin   

22-01-18 MR BV OR PSZ thema avond; dir ib  

29-01-18 MT  koffie dir BV  

5-02-18     carnaval 

12-02-18  adviesgespr gr 8; BV studiedag; AC adviesgespr gr 8  

19-02-18 MT   dir ib voorjaarsvakantie 

26-02-18 voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie 

5-03-18    IB-net  

12-03-18 MR dirrvko; BV 

juf-meestersdag; 
inspiratiedag jonge 
kind   

19-03-18 AC  dir ib koffie dir; BV 
rapport 2; 
Palmpasen 

26-03-18 MT hutje hei; rapgespr rapportgesprekken rapportgesprekken 
paasontbijt; rap. 
gespr. Goede Vrijdag 

2-04-18 Tweede Paasdag rapportgesprekken rapportgesprekken 
rap.gesprek; indelen 
ll gr 3 rapportgesprekken 

9-04-18 schoolfotograaf schoolfotograaf schoolfotograaf 
IBrvko; 
schoolfotograaf schoolfotograaf 

16-04-18  
dir rvko; IB-net; 
eindtoets gr 8 eindtoets gr 8 eindtoets gr 8, TV  

23-04-18  BV  koningsspelen Koningsdag 
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30-04-18 meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie 

7-05-18 meivakantie meivakantie meivakantie Hemelvaart meivakantie 

14-05-18 MT; MR BVbb; AC OR PSZ dir ib; indelen ll gr 3  

21-05-18 Tweede Pinksterdag 

kamp gr 8; adv.gespr. 
gr 7; BVmb+ob; 
ICTrvko kamp gr 8 

kamp gr 8, 
adv.gespr.gr 7 kamp gr 8 

28-05-18 avond4daagse 
avond4daagse; indelen 
ll gr 3 dir ib; avond4daagse BV; avond4daagse koffie dir 

4-06-18 lustrum lustrum; dirrvko lustrum lustrum lustrum; theaterdag 

11-06-18 MT BV; thema-avond  IB-net  

18-06-18    BV; dir ib helikoptersessie 

25-06-18 MR eten  studiedag; AC eten   

2-07-18 MT eten wenochtend   rapport 3 

9-7-2018  musical/film  afscheidsborrel gr 8 
afscheid oudste 
kleuters, bbq team 

 zomervakantie  
16-07-2018 t/m 27-08-
2018    
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BIJLAGE 6: KIJKWIJZERS 
 

Kijkwijzer klassenbezoek 1-2 

Leerkracht  Lesinhoud 

Groep  0 taal 0 begr.lezen 

Observator  0 spelling 0 zaakvak 

Datum  0 rekenen 0 anders 

Begin van de les   tijd : ………………….  --    -       +   ++   nvt   opmerkingen 

1 Lk maakt de lesdoel(en) duidelijk; plaatst de te 

behandelen onderwerpen in de belevingswereld 

van de kinderen 

      

2 Lk sluit zoveel mogelijk aan bij eerdere 

ervaringen van kinderen 

      

3 Lk herhaalt instructie vorige dag, indien nodig       

4 Lk kan de klas goed overzien       

5 Lk heeft gezorgd dat de materialen voorhanden 

zijn, zodat de leertijd effectief benut wordt 

      

Didactiek                   --    -      +   ++   nvt   opmerkingen 

6 Lk geeft een korte verbale instructie       

7 Lk maakt gebruik van concrete voorbeelden       

8 Lk betrekt lln bij de instructie       

9 Lk denkt hardop       

10 Instructie wordt stap voor stap aangeboden 

(logische stappen) 

      

12 Lk gebruikt heldere taal       

13 Lk inventariseert de verschillende 

oplossingsstrategieën zonder ze als goed te 

bestempelen en kiest er daarna 1 uit  

      

14 Lk controleert of de lln de instructie en de 

opdrachten begrijpen 

      

15 Lk  laat de verwerking aansluiten bij de instructie       

16 Lk zorgt dat een deel van de verwerking direct 

na de instructie gedaan kan worden 

      

17 Lk stimuleert doelmatige interactie tussen de lln       

Onderwijsbehoeften    --    -      +   ++   nvt   opmerkingen 

18 Ll toont zelfstandigheid op het gebied van 

praktisch materiaal 

      

19 Lk zet (evt.) handelingswijzer effectief in       

20 Overige lln zijn actief  en taakgericht bezig met 

(korte) verwerking 

      

21 Lk zorgt dat de kinderen onmiddellijk beginnen       

22 Er wordt onder begeleiding ingeoefend       

23 Lk oefent tot (bijna) alle lln de stof onder de knie 

hebben 

      

24 De opdrachten zijn kort en duidelijk       

25 Lk stelt veel vragen       

26 Lk geeft vaak en regelmatig terugkoppeling       

27 Lk corrigeert fouten onmiddellijk       

28 Lk geeft veel aanmoediging       

Eind van de les tijd: ……………                 --    -        +   ++  nvt   opmerkingen 

29 Lk laat de lln verwoorden wat ze gedaan hebben       

30 Lk laat de lln verwoorden wat ze geleerd hebben       

31 Lk maakt afspraken met de lln voor het vervolg 

van de les 
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Kijkwijzer klassenbezoek 3 t/m 8 

 

Leerkracht  Lesinhoud 

Groep  0 taal 0 begr.lezen 

Observator  0 spelling 0 zaakvak 

Datum  0 rekenen 0 anders 

Begin van de les   tijd : 9:52…………….  --    -       +   ++   nvt   opmerkingen 

1 Lk maakt de lesdoel(en) duidelijk       

2 Lk haalt voorkennis op       

3 Lk herhaalt instructie vorige dag, indien nodig       

4 Lk kan de klas goed overzien       

5 Lk heeft gezorgd dat de materialen voorhanden 

zijn, zodat de leertijd effectief benut wordt 

      

Didactiek                   --    -      +   ++   nvt   opmerkingen 

6 Lk houdt rekening met niveauverschillen       

7 Lk geeft duidelijke instructie       

8 Lk betrekt lln bij de instructie       

9 Lk denkt hardop       

10 Instructie wordt stap voor stap aangeboden 

(logische stappen) 

      

11 Lk geeft concrete voorbeelden       

12 Lk gebruikt heldere taal       

13 Lk inventariseert de verschillende 

oplossingsstrategieën zonder ze als goed te 

bestempelen en kiest er daarna 1 uit  

      

14 Lk controleert of de lln de instructie en de 

opdrachten begrijpen 

      

15 Lk  laat de verwerking aansluiten bij de instructie       

16 Lk zorgt dat een deel van de verwerking direct 

na de instructie gedaan kan worden 

      

17 Lk stimuleert doelmatige interactie tussen de lln       

Onderwijsbehoeften    --    -      +   ++   nvt   opmerkingen 

18 Ll toont zelfstandigheid op het gebied van 

praktisch materiaal 

      

19 Lk zet (evt.) handelingswijzer effectief in       

20 Overige lln zijn actief  en taakgericht bezig met 

(korte) verwerking 

      

21 Lk gebruikt instructietafel voor verlengde 

instructie 

      

22 Lk biedt 1 strategie aan de kinderen die werken 

aan de instructietafel 

      

23 Er wordt onder begeleiding ingeoefend       

24 Lk oefent tot (bijna) alle lln de stof onder de knie 

hebben 

      

25 De opdrachten zijn kort en duidelijk       

26 Lk stelt veel vragen       

Eind van de les tijd: ……………                 --    -        +   ++  nvt   opmerkingen 

28 Lk laat de lln verwoorden wat ze gedaan hebben       

29 Lk laat de lln verwoorden wat ze geleerd hebben       

30 Lk maakt afspraken met de lln voor het vervolg 

van de les/  start weektaak 
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BIJLAGE  7: INTERNETPROTOCOL  
Gezien de steeds grotere rol die het computergebruik in de wereld van de kinderen speelt, vinden we het zinvol om 

voor de kinderen op de Fatimaschool een aantal afspraken te maken over ‘veilig internetten’. We hebben dit 

vastgelegd in het internetprotocol. 

 

Tips voor de leerlingen:  

• Doe on-line niet, wat je off-line ook niet doet.  

• Onthoud dat iedereen zich op internet anders kan voordoen.  

• Geef nooit zomaar je privé-gegevens weg.  

• Rare sites? Klik weg.  

• Log uit als je je ongemakkelijk voelt.  

• Zorg dat de virusscanner ge-update is.  

• Reageer niet op vervelende mail of chats.  

• Blokkeer vervelende chatters of mailers.  

• Computer niet te lang.  

• Los problemen samen met je ouders of de leerkracht op.   

• Meld het als je onbeschofte of gemene mailberichten ontvangt aan je ouders of de leerkracht. Verwijder 

volgende e-mails van dezelfde afzender zonder ze te openen. Als daders geen respons krijgen is de lol er 

voor hen snel af. 

 

Tips voor de ouders 

• Surf samen met uw kind. Ga regelmatig samen achter de computer zitten. Ouders en kinderen leren dan van 

elkaar.  

• Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik en de tijdsduur die het kind achter de computer mag 

doorbrengen.  

• Houd goed zicht op de computer en plaats deze indien mogelijk op een centrale plaats in huis.  

• Leer uw kind om zeer zorgvuldig met privacy om te gaan. Altijd toestemming vragen om aan derden een 

telefoonnummer, adres of bankrekeningnummer door te mogen geven.  

• Bekijk regelmatig de history van de browser, zodat u op de hoogte blijft van het surfgedrag van uw kind. Let 

wel: dit biedt geen garantie, want kinderen kunnen deze geschiedenisknop wissen.  

• Gebruik een goede virusscanner en zorg dat deze up to date blijft. 

• Vertel uw kinderen af te blijven van onbekende software en leer hen voorzichtig om te gaan met het 

downloaden van onbekende sites. 

 

Tips voor de leerkrachten 

• Hang het internetprotocol goed zichtbaar in de klas, nadat je het in de klas besproken hebt. 

• Op school gebruiken we internet alleen bij het opzoeken van informatie ten behoeve van educatieve 

doeleinden. 

• Blijf in de buurt bij de internettende leerlingen  

Controleer of de schoolregels worden opgevolgd.  

• Laat persoonlijke gegevens privé blijven, let er op dat er over de leerlingen zo weinig mogelijk valt te 

traceren.  

• Op school chatten we niet. 

• Pesten of bedreigen via mail wordt niet getolereerd.  

• Bij overtreding van één van bovenstaande afspraken spreekt de leerkracht een ‘internetschorsing’ uit. 
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BIJLAGE  8: GECOMPRIMEERDE SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL  

 
Algemene gegevens 
 

School De Fatimaschool 

BRIN 17TP 

Directeur Mevr. Nicole van Dijk - Kooning 

Adres Larikslaan 192 

Telefoon 010-4188005 

E-mail directie@fatimarvko.nl 

Bestuur RVKO 

 
Basisondersteuning 
 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 

Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het vereiste niveau van 

basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan.  
 
Beoordeling inspectie :     Datum van vaststellen :  
Basisarrangement     april 2015 
 

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting  

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

☒ Bij de peutergroep en bij kleutergroepen 
worden de kinderen gevolgd middels (de 

observaties van de leerkrachten voor) OVM. In 
de midden- en bovenbouw middels Zien!, 
observaties van de leerkrachten, methode- en 
niet-methodegebonden toetsen. De IB’ers 
volgen de leerlingen o.a. middels de groei in 

vaardigheidsscores, groeps- en 

leerlingbesprekingen en observaties. De 
onderwijsbehoeften van iedere groep en 
leerling zijn aan het eind van dit schooljaar 
vastgelegd in ParnasSys en zichtbaar op de 
groepskaart.  

De zorg voor een veilig 

schoolklimaat 

☒ Naast een leergemeenschap is onze school ook 

een leefgemeenschap. Leven en leren kunnen 
alleen tot goede resultaten leiden als we bereid 
zijn rekening te houden met elkaar, zowel met 
elkaars mogelijkheden als beperkingen. Dit kan 
alleen wanneer ieder de ander vertrouwt. Pas 
dan durven mensen zichzelf te zijn.  
Op de Fatimaschool bieden wij de kinderen een 

veilige leeromgeving door als leerkrachten 

consequent te handelen. Van de 
peuterspeelzaal t/m groep 8 voeren we een 
doorgaande lijn in het hanteren van 
omgangsregels. We werken aan de ontplooiing 
van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij 

denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren 
nemen: bijvoorbeeld elkaar helpen, samen 
problemen oplossen en het zorgvuldig omgaan 
met materiaal. Samenwerken en als groep één 
geheel vormen door middel van betrokkenheid, 
zorgt voor een veilige en warme leer- en 
leefomgeving. Ons levensbeschouwelijk 

onderwijs en de lessen sociale vaardigheid 
(methode ‘Leefstijl’) ondersteunen ons hierin. 
Daarnaast hanteren wij een gedragsprotocol. 
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Leerkrachten leggen de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen en de groep vast. We gaan er 
vanuit dat een leerling pas tot leren in staat is 

als er aan de basisbehoefte van het gevoel van 

veiligheid is voldaan. Als een kind, een ouder, 
een leerkracht of de IB’er een signaal krijgt of 
signalen oppikt van onveiligheid wordt er in 
onderling overleg besproken hoe er aan de 
onderwijsbehoefte ‘veiligheid’ kan worden 

voldaan.  
Ambitie: uitbreiding aanbod van omgaan met 
social media w.o. digitaal pesten. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

☒ We volgen het protocol dyslexie, waarvan de 
elementen zijn terug te vinden in het 
groepsplan en individuele handelingsplan. 

Aangepast aanbod binnen de mogelijkheden 
van: 
- leerkracht 
- groepssamenstelling 

- onderwijsondersteuningsbehoefte leerling 
We bieden deze kinderen leesboeken uit het 
‘makkelijk lezen plein’ aan.  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

☒ Indien drie keer achter elkaar een V is 
gescoord voor Cito rekenen/ wiskunde en een 
leerling niet meer mee kan komen met de 
verlengde instructiegroep en het 
minimumprogramma wordt er een OPP 

opgesteld op rekengebied.  

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

☒ Binnen de heterogene kleutergroepen en het  
leerstofjaarklassensysteem in de midden- en 
bovenbouw wordt het onderwijs adaptief 
aangeboden middel differentiatie in drie 
instructiegroepen.  Kinderen met een meer dan 

gemiddelde intelligentie en/of vaardigheid 

zitten per vakgebied in de zogenaamde ‘blauwe 
groep’, maken minder instructiestof (d.i. 
compacten) en worden uitgedaagd met 
verrijkings- en verdiepingsstof. Indien 
leerlingen op meerdere vakgebieden een meer 

dan gemiddelde intelligentie en/of vaardigheid 
laten zien, komen ze in het zogenaamde 
Plusplan, waarin uitgewerkt staat met welke 
materialen deze leerlingen aan de slag gaan. 
Voor de kleutergroepen zijn dit de materialen 
uit ‘slimme kleuterkisten’, in de groepen 3-4 
materialen uit de kieskast en mini-

informatieboekjes, vanaf de groepen 5 wordt er 
gewerkt met ‘De ontdekwereld’ en de ‘Pittige 

Plustorens’. Er is beleid over een groep 
overslaan, welke vastgelegd is in het ‘protocol 
versnellen en doubleren’. 
 
Kinderen met een minder dan gemiddelde 

intelligentie/vaardigheid proberen we in ieder 
geval tot groep 6 mee te laten komen met de 
verlengde instructie groep en het minimum 
programma. In de groepsplannen wordt tevens 
aangegeven welke remediërende materialen 
worden ingezet.  

Er is een doublurebeleid, welke vastgelegd is in 
het ‘protocol versnellen en doubleren’.  

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 

ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

☒ 

 

- Vanaf groep 6. 
- Een OPP-eigen leerlijn wordt gemaakt voor  

  een leerling met één of, indien haalbaar, voor  
  twee eigen leerlijnen. 

- Een OPP-eigen leerlijn wordt gemaakt bij  
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  vermoedelijke uitstroom naar  
  praktijkonderwijs of VMBO Basis/ Kader 
- Er wordt gebruik gemaakt van het format van  

  KANS 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

☐ Vanaf schooljaar 2019-2020 betrekken we een 
nieuw pand; hierdoor komen de panden aan de 
Schoolstraat en Larikslaan 190 te vervallen. Dit 
biedt mogelijkheden voor de toekomst in het 

voorzien in aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen.  

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

☒ Gedragsprotocol en Sovalessen volgens 
methode.  
Vertrouwenspersonen en aandachts- 
functionaris. 

Interne begeleiding van leerkrachten om 
vaardigheden t.a.v. gedragsproblemen te 
vergroten. 
Ambitie: omgangsgedrag op social media 

uitbreiden in bestaand aanbod. 

Protocol voor medische 
handelingen 

☒ Protocol ‘Medicijngebruik en medische 
handelingen RVKO’. 

 
Deskundigheid 

 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling VVE erkende onderbouw leerkrachten 
LB leerkrachten 
4 didactische coaches  
3 IB’ers 
1 rekenspecialist 
2 leesspecialisten 

expertise middels IB-dagen RVKO 

expertise middels congres- en studiedagen voor IB’ers 
en leerkrachten 

Sociaal en emotioneel gedrag IB’ers 
Leerkrachten, waarvan 2 master Special Education 
Needs hebben behaald   

1 gedragsspecialist 
expertise middels IB-dagen RVKO 
expertise middels congres- en studiedagen voor IB’ers 
en leerkrachten  

Fysiek en medisch samenwerking met Cesartherapeut 
We onderhouden contact met het CJG. 

3 vakdocenten lichamelijke opvoeding 
Diverse leerkrachten hebben een BHV-certificaat 
Diverse leerkrachten hebben een EHAK-certificaat 

Werkhouding Leerkrachten zijn in staat om, met behulp van de 
ondersteuning van de IB’er, een plan op te stellen en 

uit te voeren om de werkhouding van een individueel 
kind te verbeteren 
expertise middels IB-dagen RVKO 
expertise middels congres- en studiedagen voor IB’ers 
en leerkrachten 

Thuissituatie Samenwerking met de School Maatschappelijk Werker 

(extern vanuit CVD) 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : 
Tijdens Netwerkbijeenkomsten o.l.v. PPO Rotterdam zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. 
 
Voorzieningen en materialen 

 

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, 
protocollen, etc. : flitsbezoeken, co-teaching, begeleiding van meerbegaafde leerlingen (1 X week twee dagdelen), 
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dyslexieprotocol, dyscalculieprotocol, studybuddies (zelfstandig werkplek in de groep), koptelefoons, 
wiebelkussens, bal om op te zitten, kauwstaafjes en notebooks. 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Ruimte voor 1 op 1 begeleiding Nee 

Prikkelarme werkplekken Nee 

Lokalen aangepast aan leerlingen met 
speciale bewegingsbehoeften 

Nee 

Lokalen geschikt voor leerlingen met een 
gehoorbeperking 

Nee  

 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 

Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 

KANS en TALENT RVKO Ondersteuning en voorlichting 

Ouders Partnerschap in aanpak      

 

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ? 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Begeleiding van leerlingen met een extreem lage- of 
hoge intelligentie 

Sociaal en emotioneel gedrag Begeleiding van leerlingen met ernstige 
externaliserende gedragsproblematieken 

Fysiek en medisch Begeleiding van leerlingen met een lichamelijke 
handicap (vanwege ontoegankelijkheid schoolgebouw 

en indeling lokalen) 

Werkhouding Begeleiding van leerlingen met een extreem zwakke 
werkhouding en storend gedrag 

Thuissituatie Ondersteuning van ouders bij ernstige opvoedkundige 
problematiek 

 
 
Ambities en (na-)scholingswensen 
 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden,  

hebben we als school( -team)  de volgende ambities :  
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Blijvende deskundigheidsbevordering 
Teamscholing ‘Effectieve leerstrategieën’  

Sociaal en emotioneel gedrag Teamscholing ‘Zien!’ 
Fysiek en medisch Opleiden motorisch deskundige(n) 

Werkhouding Blijvende deskundigheidsbevordering van leerkrachten 
en IB’ers 

Thuissituatie Blijvende inzet van School Maatschappelijk Werk 

 

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen :  
 
Opleiden van een motorisch deskundige voor vroegtijdige signalering en interventie 
Individuele scholing van leerkrachten om beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van  
kinderen 
 

 


