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Voorwoord

Vanuit het bestuur
Welkom bij Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en
Veendam.
De Meester Neuteboomschool is 1 van de 18 scholen die deel uit maken van Scholengroep OPRON. De Scholengroep bestaat
uit 16 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs.
Wij bieden kleurrijk, actueel, modern en passend onderwijs in een veilige omgeving. Op onze scholen leren kinderen met
plezier – in de ontmoeting met anderen. Wij betrekken u als ouders* en onze leerlingen actief bij de school. Onze
medewerkers zijn trots op hun vak. Zij bouwen met elke leerling aan een stevige basis en helpen zo uw kind om later zo goed
mogelijk te kunnen deelnemen in onze snel veranderende samenleving. Elk kind op zijn eigen wijze.
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Het OPRON Expertiseteam heeft hiervoor alles in huis. Wij spelen in op de
behoeften van onze leerlingen en we stellen ons vriendelijk en klantgericht op naar ouders en leerlingen.

Graag tot ziens bij Scholengroep OPRON!
Namens het schoolteam van basisschool Meester Neuteboom,
Marion van der Veen, augustus 2021.

In deze schoolgids spreken we steeds over ‘ouders’. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg over onze leerlingen hebben.
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1

Een inleiding

Voor u ligt de schoolgids van obs Mr. Neuteboomschool.
De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een
naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken in te lichten.
Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten
van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over allerlei praktische zaken, die relevant
genoeg zijn om te weten.
In de periode dat u uw kinderen aan onze school toevertrouwt, begeleiden we hen zo dat zij zich veelzijdig en optimaal
ontwikkelen en presenteren. We willen kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. We vinden het heel belangrijk dat
kinderen zich prettig voelen op school en dat ze zich naar hun eigen vermogen kunnen ontwikkelen. Een rijke leeromgeving,
effectieve instructie en een goed klassenmanagement zijn hiervoor van essentieel belang. Samen met een goede kwaliteitszorg
zorgt dit voor kwaliteit van onderwijs. Dit zijn voor ons, samen met de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend- en technisch
lezen belangrijke speerpunten waar we ook het komende jaar aan werken.
Ons uiteindelijke doel is om kinderen te begeleiden bij hun cognitieve én sociale leerontwikkeling, zodat de kinderen van onze
school optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

1.1

De Meester Neuteboomschool, een eigentijdse basisschool

Het logo van de school geeft weer waar de Neuteboomschool voor staat.
De stevige stam staat voor de ervaringsdeskundigheid van de ouders, de expertise van het team en de ketenpartners en de
samenwerking van alle betrokkenen.
De takken staan voor kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking, normen en waarden, zelfvertrouwen en
weerbaarheid.
De bladeren staan voor de leerlingen uit diverse culturen, kleurrijk; de vormen en stand van de bladeren staan voor de
verschillen van onze leerlingen.
De school staat voor optimale leerprestaties naar individuele leermogelijkheden in een veilige, positieve en inspirerende leeren leefomgeving, wil de leerlingen in zichzelf te laten geloven en het maximale te halen uit eigen talenten en capaciteiten.

1.2

OBS Meester Neuteboom

De Neuteboomschool heeft de naam gekregen van “meester“ Jan Hendrik Neuteboom. Hij werd geboren op 12 juli 1865 in
Vlagtwedde. Als jong onderwijzer, vestigde Jan Hendrik Neuteboom zich te Sellingen op 1 augustus 1884. Neuteboom legde
zich naast het onderwijzen, toe op het schrijven en dichten in het Westerwolds dialect. Over hem werd geschreven:
“Neuteboom was een proza-kunstenaar, zijn werk is kunst, eigen, vaak ontroerend en dikwijls schoon.” In 1896 vertrok hij als
onderwijzer naar Den Haag. Hij overleed in deze plaats in 1929.

OBS Meester Neuteboom
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Onze school is onderdeel van de wijk “Maarsveld”. De wijk bestaat zowel uit huur - als koopwoningen. Enkele jaren geleden is
men met renovatie begonnen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De locatie Wereldwijs, onderwijs voor
nieuwkomers, is onderdeel van de wijk “Maarswold”.
In het kader van leefbaarheid is ook een Brede School gestart. De Meester Neuteboomschool is één van de partners. Meer
over de Brede School in een apart hoofdstuk.
Faciliteiten
Het gebouw aan de Neuteboomstraat dateert uit 1970. De school beschikt over 7 ruime leslokalen, een ruimte voor ICT, een
speellokaal en een leerplein annex bibliotheek. Het gebouw is geschikt voor rolstoelgebruikers. De gymlessen vinden plaats in
een aparte gymzaal, vlakbij de school. Aan ruimte geen gebrek. Technisch is het gebouw afgeschreven. Ook energie-technisch
is het gebouw niet meer van deze tijd. Daarom heeft nieuwbouw voor de scholen in Maarsveld een hoge prioriteit.
In juli 2019 heeft het gemeentebestuur van Stadskanaal groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe school waarin de
Neuteboomschool, de Maarsborg en kinderopvang Kids First worden gehuisvest. De realisatie en de locatie van de nieuwbouw
moet nog worden vastgesteld. De locatie Wereldwijs beschikt over 6 ruime leslokalen, een speellokaal, ruime gangen waar
kinderen les krijgen en spelen. Het gebouw is geschikt voor rolstoelgebruikers. De gymlocaties liggen op loopafstand van de
school.
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1.2
Schoolgids, schoolplan en ouderportaal
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt het ouderportaal weer opgestart. Hierop staat de schoolkalender. De kalender
bevat de planning van allerlei schoolactiviteiten, festiviteiten en de schoolvakanties. De schoolgids wordt gepubliceerd op onze
website.
Bijzonderheden worden per mailbericht en via het ouderportaal aan de ouders en belangstellenden doorgegeven.
In deze schoolgids vindt u informatie over:
• Onze missie en visie
• De wijze waarop de zorg voor en de begeleiding van de kinderen worden vormgegeven
• Datgene, wat ouders en school van elkaar mogen verwachten
• De opbrengsten van onze school en zijn onderwijs
• Praktische zaken

Schoolplan
In het schoolplan staan onze doelen voor de komende jaren en hoe we die gaan realiseren. Elke school is verplicht haar eigen
kwaliteit regelmatig te toetsen en éénmaal in de vier schooljaren wordt de kwaliteit van elke school door de Inspectie van het
Basisonderwijs bekeken. De informatie die dat inspectiebezoek oplevert, vormt mede de basis voor het schoolplan.
Ons schoolplan 2019-2023 is ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Op verzoek is bij de directeur een exemplaar van
het schoolplan verkrijgbaar. Het schoolplan geeft aan welke doelen wij de komende jaren willen bereiken met ons onderwijs.
Samen met het team werken we aan de doelen, middels een schooljaarplan.
Schoolgids
Deze schoolgids is samengesteld door het beleidsteam van onze school. Het bevoegd gezag en de Medezeggenschapsraad
hebben hun goedkeuring aan deze schoolgids verleend.

OBS Meester Neuteboom
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2

De organisatie van onze school

2.1

Scholengroep OPRON

De Neuteboomschool maakt deel uit van Scholengroep OPRON.
Tot Scholengroep Opron behoren 16 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school
voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Op stichtingsniveau is het College van Bestuur het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is toezichthouder.
Op schoolniveau is de directeur integraal verantwoordelijk voor de leiding en het beleid van de school. Taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zowel stichtingsniveau als schoolniveau, zijn vastgelegd in het
bestuursreglement en managementstatuut. Naast de taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau zullen directeuren
middels het directieoverleg een actieve bijdrage leveren aan het stichtingsbeleid.
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven personen. Zij worden benoemd door de gemeenteraden
van Menterwolde, Stadskanaal en Veendam, deels op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Op grond van de statuten van Scholengroep OPRON is de Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht. Het doel van
het toezicht is:
A. toetsen en bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en
efficiënt realiseert;
B. realiseren van maatschappelijke doelen, die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en
regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven
De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke
achtergronden waarborgt.
De directeur onderhoudt op schoolniveau de contacten met de Medezeggenschapsraad en is het aanspreekpunt voor de
ouders.
Het College van Bestuur overlegt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over bovenschoolse zaken
conform het vastgestelde GMR-reglement, regelende het advies- en instemmingsrecht van de GMR conform de Wet
Medezeggenschap Onderwijs.
De directies van de scholen, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door het bestuurskantoor.
Dat deze 18 scholen onder één bestuur vallen wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. Integendeel, elke school staat in zijn
eigen omgeving, heeft zijn eigen kinderen en probeert in zijn onderwijs daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De scholen
kunnen binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders hun eigen schoolspecifieke beleid invullen.
De openbare scholen die bij Scholengroep OPRON horen, werken zo veel mogelijk samen op gebieden die voor alle scholen
van belang zijn. Samen kun je taken effectiever en efficiënter aanpakken, waardoor er voor elke school meer tijd en
mogelijkheden zijn om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de school zelf.
Meer informatie over Scholengroep OPRON kunt u vinden op onze website, www.opron.nl
Het adres is:
Scholengroep OPRON
Schaepmanstraat 25 te Veendam
Tel. 0599 – 696390
Email: info@opron.nl
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2.2

De organisatie van onze school

De Meester Neuteboomschool heeft op 1 oktober leerlingen, verdeeld over 12 groepen. De groepsverdeling is als volgt:
• Locatie Neuteboomstraat: groep 1, groep 2, groep 3 /4, groep 4,/5 groep 6, groep 7, groep 8.
• Locatie Wereldwijs: groep blauw, groep paars, groep geel, groep oranje, groep groen.
Op de school zijn anderstalige leerlingen ingeschreven uit 18 verschillende landen.
Het team
OBS Meester Neuteboom bestaat uit 15 leerkrachten, 1 directeur, 1 IB-er en kan worden aangevuld met leerkrachten uit de
flexpool. We hebben 2 vakleerkrachten gym, 1 administratief medewerkster, 8 onderwijsassistenten en een conciërge. Een
aantal leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken nog een andere rol binnen het team. We werken met een
taalcoördinator, een rekencoördinator, een cultuurcoördinator, een Nt2 coördinator en een ICT-coördinator.
Scholing van het team
Net als leerlingen zijn leerkrachten nooit uitgeleerd. Het is belangrijk dat zij de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen
en steeds werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Daarom volgen de leerkrachten regelmatig bijscholingscursussen.
Ook organiseren we ieder jaar enkele studiedagen, waarop we met het gehele team aan een bepaald thema gaan werken. Dit
jaar hebben we voor het gehele team ook studiedagen gepland. Tijdens deze dagen staan o.a. onze speerpunten
visieontwikkeling, rekenonderwijs, begrijpend luisteren / lezen, digitalisering en het directe instructiemodel centraal.
Stageplaatsen
De opleidingsscholen voor leraren in het basisonderwijs doen jaarlijks een beroep op onze school om stagiaires een plaats te
bieden, zodat zij het vak van leerkracht, klassenassistent of onderwijsassistent ook in de praktijk kunnen leren.
De groepsleerkracht is eindverantwoordelijk voor de betreffende groep en begeleidt de toegewezen stagiaire. De studenten
volgen opleidingen via het Alfacollege en Noorderpoort (MBO onderwijsassistent, zorg en welzijn), Hanze Hogeschool
Groningen (HBO PABO), Ubbo Emmius (snuffelstages).
Vervanging
Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor
vervanging. We streven ernaar het ongemak voor de kinderen zo klein mogelijk te houden. Er is een protocol voor vervanging
van leerkrachten voor alle scholen van Opron. Voor langdurige vervanging wordt geprobeerd 1 vervanger te regelen. Hij/zij
komt dan eerst voor een kennismakingsgesprek bij de directeur.

2.3

Locatie Wereldwijs

Onderwijs aan nieuwkomers Neuteboomschool, locatie Wereldwijs
Sinds november 2020 wordt op de Neuteboomschool, locatie Wereldwijs in Stadskanaal,
onderwijs gegeven aan nieuwkomers in Nederland. De kinderen wonen met hun ouders in het
AZC Musselkanaal, een gezinslocatie.
De school
De school is gehuisvest in een mooi en compact gebouw in het centrum van Stadskanaal op 1.5km afstand van de locatie
Neuteboomschool. De lokalen zijn ruim en kleurig, het gebouw heeft ruimte om met leerlingen buiten de groepen te kunnen
werken. De gymnastieklocaties liggen op loopafstand.
De school is gestart met 4 groepen, in februari is een vijfde groep gestart. De herkomst van de leerlingen is zeer divers, er zijn
18 verschillende nationaliteiten. De in- en uitstroom van leerlingen is een continu proces, hetgeen impact heeft op de
groepsdynamiek.
Van onze leerkrachten en onderwijsassistenten wordt affiniteit met de doelgroep, flexibiliteit en snel kunnen schakelen
verwacht.
Meerdere teamleden hebben ervaring met het geven van onderwijs aan nieuwkomers.
Missie en visie
Vanuit de kernwaarden van de Neuteboomschool, veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, werken we
vanuit de missie en visie

OBS Meester Neuteboom
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“Kinderen uit diverse werelddelen worden WERELDWIJS gemaakt in de Nederlandse cultuur, de taal en de sociale omgeving,
in een veilige omgeving waar ze kunnen groeien en bloeien en ontdekken dat ze er mogen zijn ”.
Vanuit een openbare identiteit worden leerlingen liefdevol ontvangen, geven we vertrouwen, werken we aan betrokkenheid
om te leren en zich te ontwikkelen in relatie met de dagelijkse werkelijkheid. Wij richten ons op het inzetten van de tweede
taalverwerving, het optimaal benutten van de talenten van het kind om te komen tot maximale zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid, nodig voor vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.
Achtergrond
De Neuteboomschool, locatie Wereldwijs, ontvangt het grootste deel van haar leerlingen vanuit het COA in Musselkanaal. De
kinderen en hun ouders wonen in het AZC Musselkanaal waar veelal geen Nederlands sprekende mensen wonen.
Het opleidingsniveau van ouders is divers: van geen opleiding tot hoogopgeleid. In de meeste gevallen verschilt ons
onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn soms niet in staat hun kinderen
te ondersteunen bij het leerproces.
De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.
Veel leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. Wanneer zij wel onderwijs gevolgd
hebben, is dit vaak anders dan het onderwijs zoals het in Nederland is. De leerlingen van onze school beheersen de
Nederlandse taal op verschillende niveaus. Hierdoor is sprake van een taalbarrière tussen zowel leerkracht leerling, alsook
tussen de leerlingen onderling.
Het onderwijs
Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet
zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en er zijn vele externe prikkels. Door
transfers van het ene centrum naar het andere centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie,
wordt de innerlijke rust van het kind verstoord.
Het onderwijs wordt gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen, de in- en uitstroom van de leerlingen verloopt in
een hoog tempo. De verblijfsduur varieert van enkele weken tot maximaal anderhalf jaar.
Het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers heeft andere prioriteiten in vergelijking met de reguliere basisschool. De
nadruk ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Onderwijskundig ligt de nadruk op het leren van de
Nederlandse taal (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en de basisvaardigheden van rekenen.
In de groepen worden kinderen ingedeeld op niveau. Er worden vier niveaugroepen per klas gemaakt, waarbij instructie
plaats vindt volgens een circuitmodel. De leerkracht en onderwijsassistent geven instructie, ondersteunen het leerproces en
geven feedback. In elke groep wordt het zelfstandig werken actief ingezet.
De groepen
Wanneer een kind aangemeld wordt voor locatie Wereldwijs, vindt eerst een intake plaats. Er wordt bepaald wat de
beginsituatie van een kind is. Op basis daarvan wordt het in groep oranje (aanvangsgroep) of een groep op basis van leeftijd
geplaatst. Kleuters worden direct in de kleutergroep geplaatst.
Groep oranje is de aanvangsgroep. Deze groep is bedoeld voor leerlingen die net in Nederland zijn en de taal nog niet
beheersen. In deze groep vindt de gewenningsfase plaats. Het doel van deze groep: kennismaken met de Nederlandse taal,
cultuur en onderwijssysteem. De nadruk ligt op welbevinden en taalverwerving.
Na zeven weken vindt een evaluatie plaats en wordt bepaald of de leerling door kan stromen naar één van de reguliere
groepen: groep paars, geel of groen. Deze groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Paars: vanaf 7 jaar, geel: 8/9/10
jaar en groen: vanaf 10 jaar.

2.4

Schooltijden

De locatie Neuteboom werkt met een continurooster conform de onderstaande tijden. Op de dagen tot 14.30u eten de
leerkrachten met de leerlingen in de groep. Daarna is er 30 minuten speeltijd onder toezicht in 2 shifts, groep 1-4 en
groep 5-8.
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Locatie Neuteboom
Groep 1

Groep 2-4

Groep 5-8

Maandag

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

Dinsdag

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

Woensdag

08.30 - 12.15

08.30 - 12.15

08.30 - 12.15

Donderdag

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

Vrijdag

vrij

08.30 - 12.00

08.30 - 14.30

Groep blauw

Groep paars, geel,
oranje, groen

Maandag

08.30 - 14.15

08.30 - 14.15

Dinsdag

08.30 - 14.15

08.30 - 14.15

Woensdag

08.30 - 14.15

08.30 - 14.15

Donderdag

08.30 - 14.15

08.30 - 14.15

Vrijdag

vrij

08.30 - 14.15

Locatie Wereldwijs

Schooluren
De wet schrijft voor dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 over deze vier jaar ten minste 3520 uur naar school moeten.
Gemiddeld is dit 880 uur per jaar. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten ten minste 1000 uur per jaar naar school,
over vier jaar gerekend dus 4000 uur.
Op deze wijze voldoen wij ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen. Met name de onderbouwgroepen kunnen daardoor
in de loop van het jaar een aantal dagdelen vrij geroosterd worden.

OBS Meester Neuteboom
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2.5

De Brede School Ter Maarssen

Visie
De Brede School Ter Maarssen is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen uit de wijken Maarsveld,
Maarsstee en Maarswold. Samen vormen zij de Brede School Ter Maarssen. Door een intensieve samenwerking tussen alle
partners valt er voor de kinderen veel te doen, te leren en te ontdekken. Maar ook voor hun ouders/verzorgers en andere
bewoners is er een activiteitenaanbod.
De Brede School staat voor een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren
in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Het gaat daarbij om de inrichting van een netwerk van
onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin ter bevordering van de sociale competentie van kinderen en jongeren en van hun
actieve deelname aan samenleving, onderwijs, recreatie en werk.
Doelstellingen
▪ Vergroten van onderwijskansen voor alle kinderen, maar met name voor kinderen uit achterstandswijken. Dit leidt
tot het bevorderen van de taal/leesontwikkeling.
▪ Verbreden van het aanbod van de school met culturele, welzijns- en sportieve activiteiten
▪ Versterken van de sociale binding en sociale cultuur in de buurt, wijk en sector, w.o.
❖ stimuleren van sociale competenties en positieve ontwikkeling van normen en waarden;
❖ stimuleren van participatie via opvang- en vrijetijdsvoorzieningen (jeugd- en jongerenwerk);
Dit moet leiden tot een toename van het veiligheidsgevoel in de wijk en een afname van het vandalisme.
▪ Vergroten van sociale competenties van jeugdigen.
▪ Voor- en naschoolse kinderopvang organiseren, waarbij wordt uitgegaan van samenwerking tussen scholen en
kinderopvang, anticiperend op gemeentelijk en bovenschools beleid.

Voor- en vroegschoolse ontwikkeling (VVE) geïntegreerd in de Brede School
Voor een evenwichtige ontwikkeling van zowel de kennis- als de sociaal-emotionele facetten van het kind, is een goede start
van groot belang. Uit onderzoekt blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd achterstanden oplopen deze vrijwel niet meer inlopen.
Terwijl andersom ook geldt: alle winst die wordt geboekt in deze vroege jaren levert lange tijd meerwaarde op voor het kind.
Het is dus van het allergrootste belang dat zo veel mogelijk kinderen op (zeer) jonge leeftijd maximaal worden gestimuleerd
en optimaal ondersteund worden in hun ontwikkeling. We spreken uitdrukkelijk van ontwikkeling en niet van educatie. In het
kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt er intensief samengewerkt met voorschoolse instanties. We streven
naar samenwerking om een vloeiende overgang van voorschool naar vroegschool (basisschool) te creëren. De groepen 1 en 2
participeren hierin middels de activiteiten van de Brede School.
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2.6

2.7

Vakantieregeling 2021-2022
Aanvang schooljaar

maandag 23-08-2021

Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2021

Voorjaarsvakantie

21-02-2022 t/m 25-02–2022

Goede Vrijdag / 2e Paasdag

15-04–2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinkstermaandag

06-06-2022

Zomervakantie

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Eten op school

De school heeft een continurooster.
Wat nemen de kinderen mee (graag alles voorzien van naam)
Trommeltje met brood en drinken (cola, energiedrank en andere koolzuurhoudende frisdranken niet meenemen);
Eventueel fruit;
Voor de kleintjes eventueel schone kleding.
De leerlingen die overblijven vallen onder de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, afgesloten door het bevoegd
gezag.

2.8

Ons schoolprofiel

Identiteit van de school
Onze school is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze school zitten leerlingen van verschillende nationaliteiten; we zijn een kleurrijke
school. Verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd. Op onze school respecteren we ieders geloof of
levensovertuiging passend binnen de democratische rechtsstaat. Bij ons op school heerst een veilig schoolklimaat.
Een school die door samen leren, samen leert leven.
Onze school profileert zich als een duidelijk gestructureerde school waar het onderwijs niet vrijblijvend is. Orde en regelmaat
en een rustige leeromgeving vinden wij belangrijk. Er wordt planmatig gewerkt volgens beproefde methodes. Dat houdt in,
dat de leerkracht probeert de onderwijsdoelen zo exact mogelijk te bereiken. Dat wil zeggen, dat een gedegen inhoudelijke
vorming wordt nagestreefd gericht op basiskennis en basisvaardigheden, rekenen, taal, spelling en woordenschatonderwijs
zijn belangrijke speerpunten in ons onderwijs. Tegelijkertijd bestaat er veel aandacht voor de kwaliteit van het

OBS Meester Neuteboom

13

onderwijsleerproces en de sociale vorming van de kinderen. Ondanks een planmatige aanpak wordt er op onze school zo
flexibel en kindvriendelijk mogelijk gewerkt.
De missie en visie
Bij de school ligt de persoonlijke ontwikkeling aan de basis voor optimale leerprestaties naar individuele leermogelijkheden.
Het is een wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotionele vorming, waar veel aandacht aan wordt besteed. De kernwaarden
vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, veiligheid van het kind zijn aandachtspunten. Een kind vindt in de school
een veilige plek met een gestructureerd leef- en leerklimaat.
Missie
De Neuteboomschool staat voor goed openbaar onderwijs. De leerling en de leerkracht staan centraal. Elke leerling telt mee
ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij zijn een kleurrijke school. Leerkrachten en de ouders zijn samen
verantwoordelijk om de leerlingen in alle opzichten te laten groeien in een veilige, positieve en inspirerende leer- en
leefomgeving, in zichzelf te laten geloven en vertrouwen en het maximale te halen uit eigen talenten en capaciteiten.
Visie
We werken vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en veiligheid. Vanuit vertrouwen
geven we ruimte om beslissingen te nemen, is er ruimte voor eigen identiteit en autonomie en werken we aan eigenaarschap
en zelfstandigheid van medewerkers en leerlingen. Vertrouwen heeft voor ons ook te maken met betrokkenheid, aandacht
hebben voor elkaar en open en duidelijke communicatie, waarin duidelijke afspraken en regels worden nageleefd.
Vanuit eigenaarschap en betrokkenheid werken we samen aan de doelen van de school waarvoor we samen
verantwoordelijk zijn voor het behalen daarvan.
Een voorwaarde voor het gezamenlijk kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid is een professionele cultuur. Een cultuur
waarin het gedrag van alle betrokkenen ervoor zorgt dat we de doelen die we gesteld hebben behalen en iedereen een gevoel
van welbevinden en veiligheid ervaart. Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid werken we samen aan de ontwikkeling van
onze leerlingen, onszelf en de school.
De kernwaarden van onze school
We werken samen met de ouders aan de toekomst van onze kinderen. Daarbij leggen we in samenwerking met de ouders veel
nadruk op waarden en normen in relatie tot zelfbewustzijn. In de schoolcultuur komt dat, naast gerichte thematische
projecten, nadrukkelijk tot uiting in de wijze waarop we aandacht besteden aan o.a. de volgende kernwaarden.
Vertrouwen
Alle kinderen doen ertoe: ze moeten het gevoel hebben dat hun eigenheid wordt gewaardeerd en dat hun talent wordt
benut. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht.
Als openbare school vinden we respect voor jezelf, voor elkaar en voor elkaars levensovertuiging belangrijk. De school is een
dynamische gemeenschap, een maatschappij in het klein, waarin je wordt gezien en gehoord, waar wordt geleerd hoe je met
elkaar omgaat, waarin een structuur zichtbaar is van regels, routines en afspraken. Het is een belangrijke voorwaarde om tot
leren en tot zelfontplooiing te komen. De structuur is voorspelbaar en overzichtelijk en vormt de basis voor een
onderwijsaanbod waarin vertrouwen leidt tot zelfbewustzijn. We willen dat kinderen zelfvertrouwen en plezier in het leren
krijgen.
Zelfbewuste kinderen staan stevig in de maatschappij en zijn toegerust om hieraan deel te nemen.
Verantwoordelijkheid
Het kind, de ouders en de school vormen een trio en zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Voor ons
is heel belangrijk dat een kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school.
De school heeft de ouders nodig als ervaringsdeskundigen, de school kan van hen leren om de ontwikkeling te stimuleren en
bevorderen. De ouders hebben de expertise en de professionaliteit van de school (leerkrachten) nodig om het kind te laten
groeien en bloeien. Het kind heeft de ouders en de school nodig om te kunnen ontwikkelen, groeien en bloeien om zo tot
optimale prestaties te komen passend bij de individuele leermogelijkheden. We werken vanuit eigenaarschap en
betrokkenheid met de leerlingen en ouders om de doelen samen te bereiken.
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Zelfstandigheid
We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. We geven binnen de kaders ruimte voor eigen identiteit en
autonomie. De leerkrachten creëren uitdagende leersituaties waarin
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind centraal staan.
Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen. Het kind moet
leren samen werken, samenwerken en samenspelen.
Kinderen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van hun eigen handelen. We leren kinderen kritisch naar
zichzelf te kijken.
Veiligheid
De persoonlijke ontwikkeling van het kind hangt samen met een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het welbevinden heeft
als basis een veilige omgeving, sociaal, fysiek en mentaal.
Onze schoolactiviteiten zijn gericht op goed omgaan met anderen, leren samenwerken, zelfredzaamheid, opkomen voor jezelf
etc.
Jaarlijks worden groeps- en schoolregels opgesteld; deze regels zijn erop gericht om de kinderen te leren op een respectvolle
manier met elkaar om te gaan en om pesten te voorkomen.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding, we benadrukken wat goed gaat, negatief gedrag wordt waar
mogelijk genegeerd en omgebogen naar positief, wenselijk gedrag.
Iedereen maakt fouten en mag weer opnieuw beginnen. Alle medewerkers vertonen voorbeeld gedrag. Zij gaan op een
positieve en respectvolle manier met elkaar, met de kinderen en met de ouders om.
Alle leerlingen worden op sociaal emotioneel gebied gevolgd twee keer per schooljaar door middel van SCOL gevolgd. Naar
aanleiding van de analyse van deze resultaten, bepaalt de leerkracht waarop ingezet zal worden.
Leerlingen die uitvallen worden besproken in het structurele leerkracht-IB overleg.
Uitgangspunten
Onze school staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin
wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We
proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden. Alle kinderen hebben in hun
ontwikkeling iets gemeenschappelijks. Maar daarnaast is in het onderwijs aan onze school gewoonte aandacht te besteden
aan de verschillen. Tijdens ons onderwijs staat dan ook niet alleen de lesmethode centraal, maar ook en vooral het kind dat
wil leren.
Wij werken met alle leerlingen aan de kerndoelen, die vanuit de overheid bepaald zijn, bereiken. Waar de
onderwijsbehoeften anders zijn, worden de doelen aangepast, het aanbod, de instructie en de verwerking worden
afgestemd.
De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven extra of andere
oefenstof te geven. Voor de kinderen die dit niet nodig hebben is er voldoende verrijkingsstof.
We weten dat een kind wil leren en dat het behoefte heeft aan succeservaringen. Er wordt in onze school gewerkt aan de
toekomst van onze kinderen.
Samen met de kernwaarden die hiervoor zijn beschreven vormen de onderstaande uitgangspunten de kracht van onze
school.
1. Toekomst
We richten ons voornamelijk op het ontwikkelen van goede taal-, lees- en rekenvaardigheden, zodat de kinderen goed
voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.
2. Taal
Een goede beheersing van taal en lezen vormt de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen willen we zo vroeg
mogelijk in contact brengen met allerlei aspecten van taal en lezen, omdat dit niet alleen belangrijk is voor het leren op
school, maar ook in de communicatie met andere mensen.
3. Woordenschat
Het goed kunnen luisteren naar anderen, begrijpen wat er wordt bedoeld en het onder woorden kunnen brengen van eigen
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gedachten en gevoelens vergemakkelijkt het leven en het leren. Taal is niet alleen een vak op zich, maar wordt ook bij andere
vakken ingezet. Het goed kunnen verwerken van mondelinge en geschreven informatie, bijvoorbeeld rondom een thema of
bij wereldoriëntatie, levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. De wereld wordt groter en
toegankelijker.
4. Bibliotheek
Uit onderzoek blijkt dat lezen een gunstige invloed heeft op de taalontwikkeling. Goed technisch en begrijpend kunnen lezen
zijn belangrijke vaardigheden bij het leren. Als lezen en plezier hand in hand gaan worden kinderen gestimuleerd om zelf te
gaan lezen. De school doet daarom mee aan landelijke leespromotieactiviteiten, zoals de Kinderboekenweek, de
Voorleeswedstrijd, de Nationale Voorleesdagen en de Kinderjury. Daarnaast wordt gedurende het hele schooljaar in de klas
aandacht besteed aan (interactief) voorlezen en boekpromotie. De school breidt jaarlijks het eigen boekenbestand uit door
aanschaf van prentenboeken, (voor)leesboeken en informatieve boeken. Ook doen we mee aan verschillende activiteiten
van de bibliotheek, zoals oriëntatiedagen, scoor een boek, voorleeswedstrijden e.d. Alle kinderen kunnen gratis lid worden
van de bibliotheek. Sinds het schooljaar 2017-2018 beschikt de school over een eigen schoolbibliotheek.

5. Multicultureel, Acceptatie en Omgangsvormen en kleurrijk
De Nederlandse samenleving is een multiculturele samenleving, waarin kinderen in aanraking komen met allerlei culturen.
Obs Mr. Neuteboom is een afspiegeling van de maatschappij. Het begint met het respecteren en accepteren van elkaar
(leerlingen, leerkrachten en ouders). We gaan respectvol met elkaars ideeën, gevoelens en bezittingen om. Verder besteden
we veel aandacht aan rust, orde en regelmaat in de school.
6. Kindgericht en creativiteit
Onze kinderen en leerkrachten geven samen sturing aan het onderwijsleerproces, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid. We leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Onze school kenmerkt
zich door een goed pedagogisch-didactisch klimaat. Door onze adaptieve manier van werken komen wij tegemoet aan
verschillen en talenten van onze leerlingen. Het betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften,
interesses en leerstijlen van kinderen. Daarbij houden we rekening met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat
komt het meest tot uiting in de instructie die we aan kinderen geven en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor
ieder kind in de groep steeds hetzelfde; beide onderdelen vinden in kleinere groepen plaats op wisselende werkplekken
binnen een groep. We bieden de leerstof aan volgens het directe instructie model. Op onze school heerst een professionele
cultuur. We hanteren duidelijke regels en afspraken.
7. Ouderbetrokkenheid en ontmoetingen
Op obs Mr. Neuteboom moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De school is daarom uitnodigend, overzichtelijk,
laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. De betrokkenheid van ouders bij onze school en de ontwikkeling van de
kinderen vinden we erg belangrijk. Het onderwijsleerproces is van de ouders, kind en de school samen. We praten met
kinderen, niet over kinderen. We hechten waarde aan open communicatie en goede informatievoorziening.
8. Ketenpartners
Samen met andere partners willen we zorgen voor doorgaande ontwikkelingslijnen. Hierdoor bieden we kinderen optimale
ontwikkelingskansen en een vrijwel drempelloze en optimale schoolloopbaan.
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Daarbij is de inhoudelijke samenwerking tussen o.a. de GGD, de logopedie, Welstad, CJGV, Kids First, buurtsportcoach,
bibliotheek en onze school een voorwaarde. Daarnaast wordt naar samenwerking met andere partners gestreefd. Denk
hierbij aan sportverenigingen, culturele organisaties en gemeentelijke initiatieven en zorginstellingen. De school participeert
in het Brede school overleg.
Pedagogisch didactisch schoolklimaat
Op de Neuteboomschool moet iedere leerling zich veilig en welkom voelen.
De school biedt een veilig klimaat waarin respectvol met elkaar omgaan een belangrijke waarde is. Het uitdragen en naleven
van de regels, routines, en gedragsregels door alle schoolbewoners zorgt voor een duidelijk structuur waarin rust en
regelmaat zijn gewaarborgd.
We leren kinderen sociale vaardigheden in te zetten om te kunnen omgaan met conflicten en pesten te voorkomen.
We zien kinderen en luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben.
We hechten veel waarde aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, we vinden het belangrijk dat leerlingen eigen
keuzes leren maken en eigenaar worden van hun eigen leerproces.
We bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving door de lokalen leerrijk in te richten en gebruik te maken van concrete
materialen.
De basisvakken bieden we effectief en gedifferentieerd aan. We differentiëren bij de instructie en de verwerking, we
gebruiken hierbij tablets en chromebooks.
Leerlingen worden actief betrokken bij de lessen. De leerkrachten maken hiervoor gebruik van activerende werkvormen.
Leren samen werken én samenwerken vinden we erg belangrijk; om dit te stimuleren zetten we tijdens de lessen
coöperatieve werkvormen in.

De kwaliteitszorg
Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij goede dingen en
doen wij de goede dingen goed.
Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de
kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en
maatregelen worden genomen op individueel/ leerkracht/ locatie en schoolniveau.
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Wij vinden het van belang om hiervoor instrumenten te gebruiken die valide en betrouwbaar zijn, zoals:
• Methodegebonden toetsen. Resultaten worden geanalyseerd, geëvalueerd op individueel en groepsniveau en leiden
tot een groepsplan.
• Leerlingenvolgsysteem van het CITO in combinatie met Esis. De resultaten worden geanalyseerd, verklaringen
gegeven, conclusies getrokken en interventies opgesteld. Resultaten worden besproken binnen de
leerlingbesprekingen, met de leerlingen en de ouders. Conclusies worden getrokken op leerling -, groeps - en
locatieniveau en leiden tot maatregelen op deze drie niveaus. Op de locatie Wereldwijs werken we met het
leerlingvolgsysteem van BOOM testcentrum en de SVT toetsen. Elke leerling werkt met afgestemde leerlijnen, de
resultaten worden geborgd in ht IOP (individueel ontwikkelings perspectief).
• De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. De lessen vanuit de Rots en Water,
Team Up scholing zijn gericht op aan ‘omgaan met elkaar’.
• Twee keer per jaar wordt SCOL ingevuld. Daaruit vloeit een plan van aanpak voort (voor een half jaar).
• Groepsbesprekingen worden drie keer per jaar gehouden. Waar nodig wordt extra ingepland
• Er worden trendanalyses gemaakt.
• IEP eindtoets. Resultaten worden besproken met team, leerlingen en ouders.
• De gesprekkencyclus van de directie met de teamleden bestaat uit een 2 jarige cyclus waarvan een startgesprek,
voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
• Teamscholing en individuele scholing worden vastgesteld in overleg en naar aanleiding van de schoolontwikkeling,
beleidsvoornemens van de school en beleidsvoornemens van ons bestuur.
• Klassenconsultatie. Bewaken van het proces van kwaliteitsverbetering.
• Groepsbezoeken met feedbackgesprek door de directie en interne begeleider.
• Stellen van prioriteiten in beleidsvoornemens binnen het schoolplan. Zorg dragen voor verantwoordelijkheidsgevoel
van elke betrokken leerkracht en verantwoording naar bestuur en inspectie.
Inrichting
Onze school is kleurrijk ingericht en overzichtelijk. De klassen zijn uitnodigend ingericht, de kinderen zitten in wisselende
opstellingen en samenstellingen.
▪ de entree is uitnodigend en sfeervol,
▪ centrale ruimte en podium stralen leer en sfeeraspecten uit
▪ we hebben een kleurrijke school (leerling en omgeving),
▪ er zijn sfeervolle lokalen,
▪ de ruimte van de bibliotheek op school is ruim ingericht,
▪ het gebruik van tablets en chromebooks biedt mogelijkheden tot een goede ontwikkeling van ict vaardigheden,
▪ alle klassen zijn voorzien van Digiborden of touchscreens, de school is kindvriendelijk,
▪ het gebouw is toegankelijk, laagdrempelig voor leerlingen, ouders en medewerkers en ingericht voor
rolstoelgebruikers,
▪ de obs Meester Neuteboom is een buurtschool (Brede School),
▪ er is een kleurrijk plein voor groot en klein.
Ouderparticipatie
We streven ernaar om de ouders te betrekken bij diverse schoolactiviteiten.
Informatie, hulp en medewerking van ouders waarderen en stimuleren wij. Het maakt, dat wij ons onderwijs kunnen
optimaliseren en veel extra's aan de kinderen kunnen bieden.
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2.9

Wat leren de kinderen op onze school

De leerstof is beschreven in het schoolplan. In het schoolplan
zijn de doelen voor de periode 2019-2023 geformuleerd. Het
schoolplan is te downloaden op de website van de school.
Elk jaar wordt een schooljaarplan opgesteld waarin de doelen
voor één schooljaar zijn omschreven en de acties om de doelen
te behalen.
De leerlingen die bij ons onderwijs en opvang krijgen, hebben
behoefte aan een taalrijk aanbod. Een goede beheersing van de
taal vormt de toegangspoort voor mogelijkheden om later een
goede plek in de maatschappij te krijgen waaronder het vinden
van een passende baan. Om vroegtijdig met de
taalontwikkeling te beginnen hebben we de training
woordenschatonderwijs gevolgd.
In het taalbeleidsplan is beschreven hoe we de
taalontwikkeling verder gaan vorm geven. Wij adviseren ouders daarbij ook om veel met hun kinderen (veel) te lezen.
Met ingang van september 2017 is het project ‘bibliotheek in school’ geïntroduceerd. Daarbij kunnen niet alleen de kinderen
boeken lenen, ook wordt er op vaste momenten een collega van de bibliotheek aan de school toegevoegd. Zij zal zich bezig
houden met begeleiden van teamleden en regelt een aanbod in de klassen passend bij ons onderwijs.
Factoren die van invloed zijn om successen te behalen:
1. Bevlogenheid en professionaliteit van het team
We willen als team een hoge mate van bevlogenheid uitstralen. We zien de invulling geven aan het onderwijs als een
gezamenlijke opdracht. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar willen eerst een goed fundament leggen aan de
basisontwikkeling. Daarbij richten wij ons voor een groot deel op een duidelijke organisatie structuur,
instructievaardigheden van leerkrachten en begeleiding/ondersteuning door de interne begeleider en directeur om de zo
goed mogelijk onderwijs te bieden passend bij onze kinderen.
2. Professioneel (gedeeld) onderwijskundig leiderschap
Op de Neuteboomschool hebben we een sterke, gedeelde en doelmatige onderwijskundige visie. Vanuit deze visie richt de
directie zich op planmatige school-ontwikkeling met lange termijnverbeteringen als insteek. Daarbij zoeken we een breed
draagvlak binnen het team en betrekken hen bij besluitvormingsprocessen die de klassenpraktijk raken.
Door kennisdeling, collegiale consultatie, het bespreken van goodpractice voorbeelden leren we van elkaar.
Daarnaast worden resultaten (van het onderwijsleerproces) gezamenlijk geanalyseerd en geëvalueerd en vormen zij de
beginsituatie voor de komende periode. We leggen als team de lat hoog, in het afgelopen jaar zijn in bijna alle groepen de
resultaten verbeterd. In de laatste 3 schooljaren scoorde de school in groep 8 ruim boven de norm van wat er van ons
verwacht mag worden.
3. Veilig pedagogisch klimaat
We vinden het belangrijk dat een veilig pedagogisch klimaat een voorwaarde is om te komen tot leren. Dit geldt zowel voor
kinderen als personeelsleden. Een gevoel van veiligheid, wederzijdse waardering en competentie zijn nodig om te komen tot
leren. We vinden het belangrijk om hoge verwachtingen uit te spreken, ruimte te bieden voor talenten, persoonlijke
aandacht te geven en te werken aan veiligheid en tevredenheid van onze kinderen en ouders. Om hier voortdurend goed
zicht op te houden, gebruiken we tevredenheidsonderzoeken die 1 keer per 2 jaar onder de ouders, leerlingen (vanaf groep
6) en personeel wordt afgenomen. Verbeterpunten daaruit vormen actiepunten voor het komende schooljaar.
4. Opbrengst gericht werken
Opbrengst gericht werken is een belangrijk middel om te komen tot succesvolle leeropbrengsten. We hanteren daarbij de
volgende werkwijze.

OBS Meester Neuteboom

19

Zicht op leerling populatie
We trachten met ons onderwijs vorm te geven aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
Met name de woordenschat ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod.
In de voorschool, onderbouw en groep anderstaligen is het onderwijs erop gericht om de kinderen zo snel mogelijk Nederlands
te leren zodat zij voldoen aan de normen die daarvoor worden gesteld. Methoden, didactisch handelen van leerkrachten en
materialen zijn zoveel mogelijke hierop afgestemd.
Hoge meetbare doelen stellen
Op basis van de kennis die wij hebben over onze kinderen stellen we onze doelen vast. De vaststelling daarvan is gebaseerd
op de resultaten van de afgelopen 3 schooljaren. Uitgangspunt daarbij is dat wij hoge verwachtingen hebben van de kinderen
en onszelf en dat deze doelen meetbaar moeten zijn.
Naast het stellen van hoge meetbare doelen op het niveau van de leerlingen, hanteren we ook heldere doelen voor het
didactisch handelen in de groepen.
5. Betekenisvol taal- en rekenonderwijs
Op basis van onze leerlingenpopulatie leggen we veel nadruk op de vakken taal en rekenen. Zo hebben we deelgenomen aan
een scholing over woordenschat.
Daarnaast onderzoeken we wat succesfactoren zijn voor goed taal- en rekenonderwijs en welke methodes het beste passend
zijn om dat te bereiken. In het schooljaar 2021-2022 starten we met een nieuwe reken- en zaakvakkenmethode. Voor zowel
het taal- als het rekenonderwijs wordt bekeken in hoeverre we dit betekenisvol aan kunnen bieden.
6. Onderwijs op maat
We proberen onze kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden, dit echter wel binnen de mogelijkheden.
Vaardige kinderen worden uitgedaagd en kinderen die meer hulp nodig hebben krijgen voldoende aandacht en ondersteuning.
Daarbij moet worden opgemerkt dat in veel gevallen de thuissituatie ook een rol speelt in de ondersteuningsvraag van veel
kinderen.
7. Ouderbetrokkenheid en samenwerking met de voorschool
Er is een nauwe samenwerking met de voorschool. In het brede schooloverleg streven we ernaar om inhoudelijke en
projectmatige onderwerpen op elkaar af te stemmen. We verwachten van ouders dat zij in hoge mate betrokken zijn bij de
ontwikkeling van hun kind (eren) op school en in voorkomende gevallen hun kind thuis ondersteunen bij hun schoolwerk.
Afspraken daarover leggen we vast tijdens de oudergesprekken.
Veiligheidsbeleid
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school. De hoofdBhv’er/preventiemedewerker houdt een incidentenregistratie bij. Jaarlijks worden drie ontruimingsoefeningen gehouden.
Daarnaast wordt het OPRON-beleidsplan Sociale en fysieke veiligheid gehanteerd. De leerlingen en personeelsleden voelen
zich aantoonbaar veilig op school. Dit blijkt uit de enquêtes die onder hen worden afgenomen (Scholen met Succes). Dit
schooljaar wordt er in november een dergelijke enquête afgenomen.

2.10

Zorg voor het jonge kind

Als een vierjarige onze school binnenkomt, is dit meestal voor een periode van 8 jaar. Het is uitermate belangrijk, dat er
goede zorg wordt besteed aan het jonge kind.
Op die manier krijgt het voldoende kansen om zich te ontwikkelen.
Ons streven is dan ook om uw kind goed te volgen en te begeleiden. In groep één stromen de vierjarigen in. We volgen de
kinderen in hun spel, gedrag, prestaties en algemene ontwikkeling door middel van observaties en testjes en leggen de
verkregen gegevens vast in ons leerlingvolgsysteem.
Binnen de doorgaande lijn krijgt het activeren van de taal, het rekenen, de omgang met elkaar, een goede motoriek, het
sociaal redzaam zijn en het spel veel aandacht. Deze worden verwerkt in thema’s.
Als blijkt, dat 'n kind specifieke problemen heeft, dan wordt er naar wegen gezocht en worden er stappen ondernomen om
samen met ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleider en eventuele buitenschoolse hulpverlening deze problemen
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aan te pakken en op te lossen.
Na de aanmelding van een nieuwe leerling krijgen de ouders een rondleiding door de school. De ouders/verzorgers
ontvangen hierna een informatiepakket met daarin een intakeformulier. Na de invulling wordt een afspraak gemaakt met de
directeur, het intakeformulier wordt dan doorgenomen. Mochten er vragen zijn die om nadere informatie vragen, dan wordt
er in overleg met de ouders/verzorgers contact opgenomen met de instanties in het voorschoolse traject.
Voordat de leerling 4 jaar wordt, zijn er 10 wenmomenten gepland.
Leerlingen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, worden door de peuterleidster en leerkracht besproken, opdat het jonge
kind een fijne start kan maken op de basisschool.
In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig voelt in de
groep, kan het zich ontplooien. Al op jonge leeftijd verschillen kinderen in hun ontwikkeling van elkaar. Daarom vinden wij
het belangrijk om in de eerste maanden dat uw kind op school zit een zo goed mogelijk inzicht te krijgen. Dit noemen wij het
verzamelen van de beginkenmerken.
Deze omvatten:
- de thuiskenmerken voor wat betreft het praten, de vaardigheden en interesses van het kind en het verwachtingspatroon
van de ouders/verzorgers.
- het intellectuele gebied, op het vlak van taal, ruimtelijk en rekenkundig terrein.
- het sociaal communicatief niveau, zoals de sociale vaardigheden.
- het niveau van de emotionele stabiliteit, bijvoorbeeld hoe het kind reageert op zijn omgeving.
Activiteit

Instrument

Informatie van

Wanneer

Beschrijving op verschillende
kenmerken

Informatiepakket

Ouders/verzorgers

Aanmelding

Intakeformulier
Bepaling sociaal emotioneel
niveau

SCOL

Observatie door leerkracht
Afname gr.2

Dagelijks

Bepaling voorbereidend
rekenen

Beginnende gecijferdheid /
DORR

Observatie door leerkracht
n.a.v. de tussendoelen

3 maandelijks

Bepaling aanvankelijk
taalniveau

Protocol leesproblemen/
dyslexie

Afname januari
groep 2

Januari

DORR

Observatie door leerkracht
n.a.v. de tussendoelen

3 maandelijks

De informatie die uit de verschillende toetsen voortkomt, is voor ons niet absoluut.
Een jong kind kan zich soms onverwacht in een andere richting ontwikkelen. De observaties, het dagelijkse werk en de toets
uitslagen vormen het uitgangspunt bij het overleg dat de leerkracht en ouders met elkaar hebben na het afronden van de
beginkenmerken (na ongeveer 3 schoolmaanden en indien nodig na de afname toetsen).
Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind, biedt de leerkracht een gevarieerd aanbod aan speel-en leeractiviteiten. Het
kind kan zich “risicorijk” ontwikkelen in positieve zin. Het ontwikkelt zich dan sterk en snel, zodat we met het aanbod aan
activiteiten kunnen verdiepen en verbreden.
Het kind kan “risicorijk” zijn in negatieve zin, het heeft duidelijk moeite in zijn ontwikkeling ten opzichte van andere
vierjarigen.
Het kind zal dan een extra aanbod aan activiteiten krijgen op het gebied waar het kind risico loopt. Bij de aanvang van de
ochtend, in de kringactiviteiten en tijdens het werken met ontwikkelingsmaterialen verzorgt de leerkracht het extra aanbod.
Vervolgens toetsen we op gezette tijden volgens het toets rooster de vorderingen van elke kleuter. Tevens observeren wij
het (samen)spelen en (samen)werken. We letten daarbij ook op de gevoelens van de kinderen.
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2.11

Onderwijs op OBS Meester Neuteboom

Groep 1 en 2
De aanpak in groep 1 / 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is
anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt meestal vanuit de kring. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de
hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Tijdens de eerste periode in groep 1 ligt de nadruk vooral op het wennen
aan het schoolritme. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en sociale competenties. Leren gebeurt vooral
door spel. Dit zet zich voort in groep 2, maar hier heeft de leerkracht toch een meer sturende en begeleidende rol.
In groep 1 en 2 wordt al enige jaren extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling middels het werken in de kleine kring,
het werken in hoeken, Schatkist voor groep 1 en 2, Bas-serie, Map Fonemisch Bewustzijn, Logo3000 , Bouw! en CPS
Begrijpend luisteren. Ook wordt er aandacht besteed aan maatjeslezen. Kinderen uit de bovenbouw lezen voor aan kinderen
uit de onderbouw. Deze werkwijze levert intensieve contacten op en een prettige leesleersituatie voor beide partijen.
Taal/lezen is de basis voor alle vakken en is dus essentieel voor verdere ontwikkeling tijdens de schoolperiode. Het is daarom
van belang ouders nauw te betrekken bij de taal/leesontwikkeling.
Ook word er veel aandacht besteed aan rekenen. Dit gebeurt middels de Map Gecijferd Bewustzijn, Schatkist, Met Sprongen
Vooruit en ontwikkelingsmateriaal.

Regels en routines worden al vlug aangeleerd en zijn belangrijk voor een goede speel -en werksfeer. In het kader van de vooren vroegschoolse educatie (VVE) wordt er intensief samengewerkt met voorschoolse instanties. We werken samen middels
projecten ten einde een vloeiende overgang van voorschool naar vroegschool (basisschool) te creëren. De groepen 1 en 2
participeren hierin middels de activiteiten van de Brede School. De school neemt deel aan de kwaliteitsimpuls onderbouw, dit
is een Scholingstraject gericht op het Onderwijs aan het jonge kind.
Op het lesrooster worden verschillende leer -en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit
nauwelijks merkbaar. Wie in een hoek speelt is ook bezig met taalontwikkeling, wie een lotto maakt leert getallen, kleuren,
begrippen en wie op een vel papier de golven van de zee tekent is ook bezig met voorbereidend schrijven. Veel vakken
komen aan de orde aan de hand van thema's. Aan het eind van groep 2 gaan de kleuters goed voorbereid naar groep 3. Op
spelende wijze hebben ze kennis gemaakt met cijfers, letters, woordjes klappen, tellen en voorbereidende schrijfoefeningen.
Op vrijdagochtend is er een speciale lesochtend voor groep 2. De kinderen van groep 1 zijn dan vrij van school.
Al vanaf de kleutergroepen wordt er dagelijks geobserveerd, gecontroleerd en geregistreerd welke vorderingen de kinderen
maken. In de kleutergroepen zijn veel ontwikkelingsmaterialen gekoppeld aan de lesdoelen van de leerlijnen. Er is een
gedifferentieerd aanbod mogelijk, waarbij leerlingen een stapje hoger of lager lesstof aangeboden krijgen. De vorderingen
worden getoetst en geregistreerd. Onze school maakt hierbij gebruik van het DORR- observatie- en registratiepakket voor de
kleuters.
In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Soms
zitten kinderen langer of korter dan twee jaar in groep 1 en 2. Het is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en aanleg.
Aan het einde van groep 2 wordt in het team en met de ouders besproken of een kind kan doorstromen naar groep 3.
Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als het kind voldoet aan een aantal voorwaarden in het kader van beginnende
geletterdheid en gecijferdheid. Er zijn situaties waarin een kind gebaat is bij een kleuterverlenging. Het besluit hierover wordt
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door de leerkracht, intern begeleider en de directeur genomen. De besluitvorming wordt inhoudelijk onderbouwd. We
proberen de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, zoals we binnen de gehele school een doorgaande
lijn van groot belang vinden.
Werken met niveaus
Op De Meester Neuteboom wordt gewerkt met het leerstof-jaargroepensysteem, gebonden aan leeftijdscategorieën. De
leerkrachten werken in alle groepen per vakgebied met verschillende (instructie)niveaus. Sommige leerlingen kunnen, indien
dat nodig is, de instructie en de lessen van een bepaald vakgebied in een andere groep volgen. Op onze school wordt dit benut
bij de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Directe instructie model
Uit onderzoek is gebleken dat het directe instructiemodel in het lesgeven het meest effectief is. Bij het directe instructiemodel
stel je duidelijke doelen en de leerstof wordt op verschillende niveaus aangeboden. Bij elke lesstof hoort een instructie, waarbij
de voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd. De kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en ook de reflectie op het
geleerd en de evaluatie van de les zijn heldere fasen in dit lesmodel.

Werkvormen
In de groepen 1 t/m 8 worden verschillende werkvormen gehanteerd. Dan weer werken de leerlingen individueel en
zelfstandig aan opdrachten, dan weer in groepjes, of er wordt klassikaal iets uitgelegd. We proberen het zelfstandig werken
zo veel mogelijk te bevorderen.
We proberen in dit zelfstandig werken een doorgaande lijn aan te brengen. Het zelfstandig werken wordt in groep 1 voor het
eerst aangeboden en elk jaar volgt er dan een stukje voortgang en verdieping, zodat het vanaf groep 5 uitgebreid kan worden
met het werken met een weektaak. Hierdoor verloopt de klassenorganisatie beter en kan er meer hulp worden geboden aan
individuele leerlingen.
Er zijn verder voldoende plekken gecreëerd waar kinderen alleen of samen kunnen werken. Bij zelfstandig werken wordt er
gebruik gemaakt van de time-timer, een aandachtsblokje en dag- en weektaken. Er wordt gewerkt volgens het directe
instructiemodel waarbij het doel van de les voor leerling en leerkracht duidelijk is. Om de betrokkenheid van leerlingen te
verhogen is coöperatief leren een belangrijke ondersteunende werkvorm.
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Methoden
Op onze school worden de volgende lesmethoden gebruikt:
Vakgebied

Methode

Leerjaar

Beginnende geletterdheid en gecijferdheid

Schatkist, Map gecijferd bewustzijn, Map
fonemisch bewustzijn, LOGO3000, Met Sprongen
Vooruit, Bouw!

Groep 1/2

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen, KIM-versie

Groep 3

Technisch lezen

Estafette + Snappet lezen

Groep 4 t/m 8

Begrijpend luisteren
Begrijpend lezen

Map Begrijpend luisteren
Nieuwsbegrip zilver

Groep 1 t/m 3
Groep 4 t/m 8

Taal

Taal Op Maat

Groep 4 t/m 8

Spelling

Spelling Op Maat

Groep 4 t/m 8

Rekenen

Pluspunt 4/ Snappet

Groep 3 t/m 8

Schrijven

Pennenstreken

Groep 3 t/m 8

Sociale redzaamheid

Jij en Ik / Schatkist
Rots en Water en handelingsadviezen SCOLL

Groep 1/2
Groep 1 t/m 8

Engelse taal

Groove me

Groep 1 t/m 8

Aardrijkskunde

Wijzer

Groep 5 t/m 8

Geschiedenis

Wijzer

Groep 5 t/m 8

Natuur / Techniek en Wetenschap

Wijzer Natuur & Techniek
Techniekkasten

Groep 4-5
Groep 1 t/m 8

Wereldoriëntatie

Wijzer

Groep 4

Verkeer

Een rondje verkeer, Stap vooruit, Op voeten en
fietsen, Jeugdverkeerskrant, Verkeerslessen op
locatie VVN

Groep 1 t/m 8

Muziek

123zing!

Groep 1 t/m 8

Tekenen/handvaardigheid

Moet je Doen en eigen input leerkracht

Groep 1 t/m 8

Lichamelijke oefeningen

Basislessen bewegingsonderwijs

Groep 1 t/m 8

Snappet

Digitaal Onderwijs

Groep 4 t/m 8

Bij de keuze van een methode wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de lesstof op niveau aan te bieden. Verder
vinden wij dat een moderne lesmethode moet worden ondersteund door multimediale toepassingen voor zowel de leerling
als de leerkracht.
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Nederlandse taal
In het taalaanbod komen veel onderdelen aan de orde:
▪ uitbreiding van de woordenschat
▪ het luisteren en spreken
▪ de spelling
▪ het schrijven (stellen)
Deze onderdelen komen op verschillende manieren aan de orde. Op onze school gebruiken we de nieuwe methode “Veilig
Leren Lezen” KIM versie in groep 3 en “Taal op Maat” voor de groepen 4 t/m 8.
Naast de werkboeken behorend bij de methode en de aanvullende lessen op Snappet en de Chromebooks, gebruiken we nog
diverse hoeken en andere materialen om de taalvaardigheid te ontwikkelen. Het leren hanteren van informatiebronnen
vinden wij een noodzaak. Belangrijke taalactiviteiten zijn verder: verhalen, brieven, gedichtjes schrijven, presenteren.
We hopen dat kinderen leren ervaren dat het omgaan met taal, een plezierige verrijkende activiteit kan zijn, waarbij ze zich
mondeling en schriftelijk kunnen en durven uitdrukken. De computer kan hierbij een ondersteunende rol spelen.
Lezen
Lezen is de basis voor het meeste leren. Daarom vinden wij het op onze school belangrijk om hierin te investeren.
Vanaf medio groep 2 tot medio groep 4 wordt Bouw! aangeboden. Dit is een computergestuurd interventieprogramma
waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen voorkomen kunnen worden. Hiernaast biedt het de startende lezers veel
uitdaging om het aanvankelijk leesproces te versnellen en verdiepen. In groep 3 wordt gewerkt met “Veilig Leren Lezen” KIM
versie.
In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan het leesonderwijs. Een goede taalontwikkeling is het fundament van de
totale ontwikkeling. Naast het leren lezen zelf wordt veel aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep
1 zit Begrijpend Luisteren in het aanbod welke uitgroeit tot Begrijpend Lezen vanaf medio groep 3. Voor het begrijpend lezen
in groep 4 t/m 8 hanteren wij de methode Nieuwsbegrip XL en voor het voortgezet technisch lezen de leesbladen Luc Koning,
teksten WO, methode “Estafette Nieuw”.
Om veel leeskilometers te maken hebben we 5 keer per week het horizontaal lezen ingevoerd. Dit houdt in dat we door de
hele school op hetzelfde tijdstip aan het lezen zijn.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel plezier hebben in het lezen. Omdat lezen zo centraal staat in het leven, wordt er
in alle groepen regelmatig voorgelezen, mogen de kinderen regelmatig voor zichzelf lezen en in de kring over deze boeken
vertellen. Voor het Technisch lezen in groep 3, 4 en 5 volgen we een traject onder begeleiding van Leergang
onderwijskansenwerkplaats en Success for All.
Tutoring 'Waarom moeilijk doen als het samen kan'
Op onze school wordt er niet alleen binnen de groepen gewerkt met een maatje, maar ook buiten de groep. Tijdens het
maatjes-lezen gaat een leerling uit de bovenbouw aan het werk met een leerling uit de onderbouw. Ons hoofddoel van
maatjeswerk is dat wij het samenwerken tussen leerlingen willen stimuleren, waardoor naast de eigen ontwikkeling van het
kind het pedagogisch klimaat op school wordt bevorderd. Ook tijdens Bouw! wordt er gebruik gemaakt van een tutor.
Schrijven
In alle groepen wordt er gewerkt met de methode “Pennenstreken”. Wij hechten aan een verzorgde schrijfstijl. In groep 2
worden voorbereidende schrijf-motorische oefeningen aangeboden uit “Pennenstreken”. In groep 3 leren de leerlingen
kleine letters en cijfers. In groep 4 de hoofdletters. Vanaf groep 5 ligt het accent op het ontwikkelen van een goed en
duidelijk handschrift.
Rekenen en wiskunde
Het rekenonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vermogen om te gaan met kwantitatieve gegevens en
het zelfstandig oplossen van rekenkundige problemen.
Voor het vak rekenen maken wij gebruik van de methode “Pluspunt”. Hiernaast wordt het gehele team al enkele jaren
ondersteund door MB Rekenadvies.
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Engelse taal
Het onderwijs in de Engelse taal is er op gericht de leerlingen op eenvoudige wijze, zowel mondeling als schriftelijk in staat te
stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel. Hiernaast willen we, door het onderwijs in de Engelse taal, de
leerlingen een positieve houding geven ten aanzien van en vertrouwd maken met het leren van een vreemde taal, in dit geval
Engels. Tevens proberen we de leerlingen bewust te maken van de rol, die de Engelse taal in de Nederlandse samenleving
speelt op sociaal en cultureel terrein. Er wordt gewerkt met de methode Groove me. De methode wordt gebruikt in de
groepen 1 tot en met 8.
Digitale middelen
Omdat de computer niet meer weg te denken is in onze maatschappij, wordt er
op onze school ruim aandacht aan besteed. In het begin gaat het erom dat ze de
computer leren bedienen, ze de basisvoorwaarden aanleren en leren omgaan
met de muis.
Bij de methoden zijn software programma’s beschikbaar voor alle groepen.
Deze programma’s kunnen ook door ouders worden besteld. We streven ernaar
elk jaar het software pakket te evalueren en de leerstof te implementeren in de
vakgebieden waar mogelijk. Er wordt gewerkt met een netwerk.
In het schooljaar 2021-2022 wordt een nieuw ICT beleidsplan opgesteld waarin
een doorgaande leerlijn zichtbaar wordt. Alle groepen zijn voorzien van een
digitaal schoolbord of touchscreen.
In de groepen 1 tot en met 3 zijn meerdere IPads en computers beschikbaar.
In groep 4 en 5 werken we met tablets voor elke leerling en de groepen 6 t/m 8
werken we met chromebooks.
Wereldoriëntatie
Elke dag wordt er in de groepen wel gesproken over de wereld om ons heen, de natuur, het heden en het verleden. In de lees
-en taalboeken, in kring -of klassengesprekken, vanuit de belangstelling van de kinderen, naar aanleiding van actuele
gebeurtenissen enz., komen deze onderwerpen aan de orde. Vanzelfsprekend staan deze vakgebieden ook op het lesrooster.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en techniek plus de vakken gezond gedrag en geestelijke
stromingen, worden zaakvakken genoemd.
Aardrijkskunde
We werken met de methode “Wijzer” in. In groep 4 en 5 wordt begonnen met voorbereiding en verkenning. In de groepen 6,
7 en 8 komen respectievelijk de provincies, landen van Europa en de andere werelddelen, gebonden aan thema’s, aan de
orde.
De methode biedt differentiatiemogelijkheden voor leerstof en topografie.
In de groepen 6 t/m 8 wordt de computer als extra hulpmiddel gebruikt. Verder biedt de methode mogelijkheden voor
zelfstandig, individueel en groepswerk.
Voor uitbreiding en verdieping staat de leerling een uitgebreid documentatiecentrum ten dienste, dat ook via de computer
toegankelijk is. Indien mogelijk wordt aardrijkskunde geïntegreerd in andere zaakvakken.
Geschiedenis
In de groepen 1 t/m 4 wordt de leerstof in de omgeving gezocht. Voor het vak geschiedenis maken wij gebruik van de
methode “Wijzer”. Deze methode voldoet aan de nieuwste kerndoelen waarin men werkt vanuit tien tijdsperioden. De
methode biedt differentiatiemogelijkheden en mogelijkheden voor zelfstandig werken (werkbladen, klusbladen en
knipbladen). Indien mogelijk wordt geschiedenis geïntegreerd in andere zaakvakken.
Biologie
Biologie-onderwijs brengt het kind in aanraking met de levende natuur, mens, dier en plant om de wereld vollediger te leren
kennen. Biologie-onderwijs wil belangstelling wekken voor alles wat leeft en bloeit, zodat het kind zich in de natuur op een
verantwoorde wijze leert te gedragen. In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Wijzer” gebruikt. Tevens beschikt de school
ook over materiaal van het N.M.E. (stichting Natuur en Milieu Educatie). Deze stichting verzorgt een aantal keren per jaar
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natuurpaden, waarbij de leerlingen aan de hand van opdrachten de natuur leren verkennen. In het documentatiecentrum zijn
boeken, om diverse onderwerpen te verkennen en uit te diepen. Indien mogelijk wordt biologie geïntegreerd in andere
zaakvakken.
Wetenschap en techniek
Vanaf 2020 is elke school verplicht om vanuit de leerlijnen aanbod te geven.
Groep 5 en groep 7 nemen in het schooljaar 2020-2021 deel aan de Lego League. Groep 5 neemt deel aan de Junior Lego
league, groep 7 neemt deel aan de First Lego League.
De leerkrachten volgen hiervoor een aantal trainingsbijeenkomsten.
In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Wijzer” gebruikt.
Binnen Opron is er in het afgelopen schooljaar een gezamenlijke leerlijn vast gesteld, die elke school met de beschikbare of
aan te schaffen materialen in de praktijk gaat uitvoeren.
Kunst en Cultuur
Cultuureducatie vinden we belangrijk, omdat het bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling. Ieder kind mag zich op eigen
unieke wijze ontwikkelen en wordt gestimuleerd om zijn of haar creatieve geest te ontdekken, minder afhankelijk te zijn van
derden en zelf tot ontplooiing komen. Zinvol en leuk leren staat daarbij voorop.
Kunst en cultuuronderwijs is daarmee een middel, om bovenstaande doelen te
bereiken. Daarnaast is het ook een doel op zich, waarbij we diverse technieken en
vaardigheden aanleren met het gebruik van verschillende materialen. Dit komt tot
uiting in de lessen handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Deze lessen
worden gegeven naar eigen input van de leerkracht, de methode 123ZING! en
ondersteuning van externe partijen.
Een van die externe partijen is de Kunstenschool ZG. In samenwerking met de
Kunstenschool worden workshops op school gegeven. Daarnaast begeleiden ervaren docenten bij het geven van de
kunstvakken in de klas en het opzetten van projecten/themalessen.
Actief Burgerschap en sociale integratie
We hebben leerlingen met zeer verschillende achtergronden op sociaaleconomisch en cultureel gebied. Op een goede
manier samenleven en elkaar niet beoordelen op uiterlijkheden is een belangrijk doel in de school.
Tijdens de Rots en Watertraining en Team Up leren de leerlingen hoe ze op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen
en toch rekening houden met de ander. Tijdens de lessen Nieuwsbegrip komen actuele thema’s aan de orde en oefenen
leerlingen zich een mening te vormen op basis van zorgvuldig redeneren. Tijdens de lessen geschiedenis komt staatsinrichting
aan de orde. Op deze wijze krijgen de leerlingen een breed aanbod met als doel op een actieve en positieve manier deel te
zijn van de Nederlandse samenleving. De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale
integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving
(verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten). Daarnaast is er een protocol Actief Burgerschap en Sociale
Integratie.
Verkeer
Dit vak komt op tal van momenten aan de orde, ook buiten de uren die hiervoor op het rooster staan. Kinderen worden
dagelijks geconfronteerd met verkeer en verkeerssituaties. We proberen kinderen die bagage mee te geven, opdat ze deel
kunnen nemen aan het verkeer. Dit kan alleen door een goede samenwerking met de ouders.
Voor de groepen 1 t/m 3 gebruiken wij de methode “Een Rondje Verkeer” van 3VO. Daarnaast maken we in groep 4 gebruik
van “Stap vooruit”, in de groepen 5 en 6 “Op voeten en fietsen” en in de groepen 7 en 8 van de “Jeugdverkeerskrant”. Aan
het eind van de basisschool in groep 7, nemen de kinderen deel aan het landelijk examen, zowel theoretisch als praktisch.
In het schooljaar 2020-2021 doen alle groepen mee met een specifiek aanbod van Verkeerswijzer Groningen. Dit aanbod is
afgestemd op de jaargroepen en bestaat uit praktische instructie – en oefenlessen, theatervoorstellingen.
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Bewegingsonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs zijn geen vrijblijvend speeluurtje. Deze lessen worden juist heel gericht gegeven om zodoende
een aantal specifieke doelstellingen te verwezenlijken.
In de praktijk betekent dit, dat de kinderen in groep 1 en 2 dagelijks 1-2 keer een uur kleutergymnastiek, een spelles of
gelegenheid tot vrij spel binnen of buiten krijgen. Hier kunnen de kinderen in diverse speelsituaties verschillende algemeen
motorische vaardigheden oefenen. Wij maken hierbij gebruik van de map “Bewegingsonderwijs in het speellokaal”. Tevens
krijgen ze 1 keer in de week les van een vakleerkracht.
Vanaf groep 3 wordt twee keer per week lesgegeven door een vakleerkracht.
De algemene doelstellingen zijn:
• Kinderen leren plezier te hebben in bewegen;
• Kinderen een zo gevarieerd mogelijk programma aanbieden van de diverse sporten en spelen;
• Kinderen leren omgaan met hygiëne en gezondheid in het algemeen;
De meer specifieke doelstellingen zijn:
• Door kinderen gericht te laten samenspelen of groepsopdrachten uit te laten voeren, worden de sociale
vaardigheden gestimuleerd en ontwikkeld;
• De eigen mogelijkheden en beperkingen zijn uitgangspunt voor het aanbieden van de oefenstof. Hierdoor leer je de
kinderen omgaan met het feit, dat niet de prestatie van anderen, maar de prestatie en vooruitgang van jezelf
belangrijk is;
• Het leren omgaan met agressie en pesten kan voor een wezenlijk deel tijdens de gymlessen worden behandeld.
Bijvoorbeeld door het geven van Judo en de methode 'Sterke kinderen'.
Sociale redzaamheid en gezond gedrag
In de groepen 1 en 2 gaat het om het bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Dit heeft te maken met
zelfstandig toiletbezoek, aankleden, veters strikken, gezondheid, hygiëne, enz. Samen met de ouders proberen we dit
onderdeel positief te ontwikkelen.
Verder wordt er aandacht besteed aan sociaal gedrag, omgangsvormen en het veilig omgaan met materialen. Dit komt ook in
de andere groepen aan de orde. Het belangrijkste doel is de leerling te helpen bij het zelfstandig nemen van beslissingen. We
werken met toevallige, actuele en geplande onderwerpen.
We maken in alle groepen gebruik van de methode "Rots en Water". Team Up wordt ingezet op de locatie Wereldwijs.
De school gebruikt van SCOL om de sociale ontwikkeling van de leerlingen te volgen middels 2 afnames in een schooljaar, in
het najaar en het voorjaar. De leerkracht analyseert de resultaten en stelt waar nodig een plan van aanpak op.
Sociaal - emotionele vorming
• Het omgaan met waarden en normen;
• Het verwerven van zelfvertrouwen;
• Het verwerven van inzicht in eigen doen en laten in relatie tot dat van anderen;
• Het vergroten van het inlevend vermogen;
• Het openstaan voor eigen en andermans gevoelens: herkennen, erkennen, accepteren, benoemen en uiten van deze
gevoelens;
• Hulp bieden en informatie zoeken bij sociaal-emotionele problemen;
• Het bevorderen van zelfredzaamheid.
• Omgangsprotocol (inclusief de 4 stappen).
Anti-pesten
De Meester Neuteboomschool besteedt veel aandacht aan het gedrag binnen een structuur van normen en waarden. Pesten
heeft landelijke aandacht en ook op onze school wordt aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van alle
schoolbewoners. Onze school heeft een anti-pestprotocol en er wordt gewerkt aan de hand van het Rots en Waterprincipe.
De gezonde school
De Meester Neuteboomschool richt zich in dit schooljaar op de onderstaande aspecten die zichtbaar zijn in het handelen van
de leerlingen en de leerkrachten. Wij willen de leerlingen laten opgroeien als een gezonde generatie.
- Gezonde voeding, project schoolfruit november 2021 – april 2022.
- Rookvrije school, middels bordjes en banners worden de ouders geattendeerd en verzocht om niet meer te roken in
de nabijheid van de school.
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Verkeersveilige school, alle groepen doen mee aan de lessen van de Verkeerswijzer Groningen.
School in beweging, in de gymlessen wordt aandacht besteed aan het samenwerken en samen spelen. Het schoolplein
is met speciale middelen zodanig ingericht waardoor op meerdere plaatsen samen gespeeld kan worden.
We zetten in op bewegingsspelletjes tussen de lessen, de zgn. energizers.

21ste -eeuwse vaardigheden
Er is veel aandacht voor de ‘nieuwe vaardigheden’, die voor de toekomst van de huidige schoolkinderen belangrijk zijn. Zo
krijgen samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, zelfregulering, kennisconstructies en het werken met ICT
extra aandacht in het onderwijs in ons land én op onze school. Passend bij de toekomst, maar ook passend bij ons
onderwijsconcept.
Snappet
Snappet is een tablet, waarop kinderen opdrachten kunnen maken voor onder andere rekenen, taal en spelling. Bij ons op
school wordt Snappet bij meerdere vakgebieden ingezet. Het apparaat stemt de lessen af op het niveau van het kind.
Snappet wordt als ondersteunend hulpmiddel in de groepen 4 tot en met 8 gebruikt.
Het werken met taken
Door middel van het werken met dag- en weektaken taken willen we:
• beter inspelen op niveauverschillen en interesses;
• onze leerlingen leren zelfstandig te werken;
• onze leerlingen meer verantwoordelijkheid geven;
• onze leerlingen meer vrijheid geven;
• onze leerlingen leren samenwerken;
• onze leerlingen betrokkenheid en eigenaarschap geven.
Wij vinden dat kinderen ruimte nodig hebben om zich te kunnen ontplooien. Daarnaast hebben zij ook kaders nodig, willen zij
weten tot waar die vrijheid zich uitstrekt. Die vrijheid moet dan ook samengaan met een verantwoordelijkheidsgevoel voor
het eigen functioneren.
Vaardigheden als zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen over je eigen werk zijn niet bij iedereen zomaar aanwezig.
Wij willen betrokkenheid en eigenaarschap stimuleren en creëren De leerkracht, de leerlingen en de ouders doorlopen samen
deze ontwikkeling.

2.12

Zorg aan de leerlingen

De resultaten van ons onderwijs
Wat we de kinderen op onze school willen leren is zeer gevarieerd.
Het gaat om:
▪ kennis, bijv. wat weet je van hunebedden, eb en vloed etc;
▪ vaardigheden, bijv. kunnen uitrekenen hoeveel je in een
winkel moet betalen, met woordenboeken kunnen
omgaan;
▪ attituden/ houding, bijv. hoe ga je om met je
medeleerlingen, wat is je houding t.o.v. het milieu.
In alle groepen gaan we regelmatig na of de doelstellingen gehaald
worden. Dit is voor kennis en vaardigheden gemakkelijker dan voor
attituden. Bij het vaststellen van de resultaten houden we steeds
rekening met de verschillen tussen leerlingen.
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Hoe houden we de resultaten bij
Er vinden regelmatig observaties plaats. We kijken bijvoorbeeld hoe de leerlingen met ontwikkelingsmateriaal omgaan, of ze
om kunnen gaan met andere kinderen en volgen we onder meer de taalontwikkeling. Verder gebruiken we toetsen die bij de
door ons gebruikte methodes horen. Het aanbod per periode kan aan de hand van deze toetsen bekeken worden of de stof
beheerst wordt.
Vervolgens houden we de resultaten bij met behulp van het leerlingvolgsysteem. Dit systeem bestaat uit de registratie van
een aantal toetsen waarmee we de leervorderingen over een langere periode (een half jaar tot een jaar) bijhouden. Na
afname van de toets worden een leerling-profiel en een groepsoverzicht gemaakt. Op het leerling-profiel kunnen we over
een langere periode zien hoe de ontwikkeling van het kind op dat onderdeel is. De groepsoverzichten tonen ons de resultaten
van ons onderwijs.
Tenslotte is er de Iep-eindtoets in groep 8. Enerzijds verschaft de toets informatie over de schoolvorderingen van de individuele
leerling en heeft het een voorspellende waarde met betrekking tot het schoolsucces in het voortgezet onderwijs. Anderzijds
kunnen we ook aan de hand van de totaalresultaten van de toets zien hoe het staat met de resultaten van het onderwijs op
onze school in vergelijking met scholen met een ongeveer vergelijkbare leerlingenpopulatie.
Overgang van groep 1 naar groep 2 (en groep 3)
Leerlingen in groep 1 starten het schooljaar niet allemaal op hetzelfde moment, maar komen in de loop van het schooljaar
geleidelijk aan binnen. Om te bepalen of een kleuter kan doorstromen naar de volgende groep kijken we naar de gehele
ontwikkeling van een kind. Voor de overgang naar groep 3 is het belangrijk dat leerlingen voldoen aan een aantal
voorwaarden voor het aanvankelijk lezen en rekenen. De bevindingen van de leerkracht worden tijdig met de ouders
besproken.
Tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar en tijdens de oudergesprekken, zal de leerkracht van groep 1/2
hier uitleg over geven. Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
De afgelopen jaren hebben we slechts een aantal leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. De wet op het
passend onderwijs geeft criteria en procedures aan die de school moet doorlopen met de leerling en de ouders om de
leerling te kunnen verwijzen. Het Opron Expertise Team adviseert en begeleidt de school hierin. De school informeert de
ouders tijdens de procedure.
Eindresultaten
Jaarlijks wordt de IEP toets afgenomen in april.
Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Onze leerlingen stromen naar diverse soorten vervolgonderwijs. Dit heeft natuurlijk te maken met de cognitieve verschillen
tussen de leerlingen. Belangrijk is dat het kind terecht moet komen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau.
Op de site https://scholenopdekaart.nl/ is informatie over de school vermeld.
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
In januari verstrekken we aan de ouders van groep 8 informatie over het voortgezet onderwijs. In maart zijn de
adviesgesprekken. Tijdens dit gesprek wordt aan de ouders een schooladvies gegeven door de leerkracht, in overleg met de
directie en de intern begeleider. De schoolkeuze wordt gebaseerd op bevindingen van de leerkracht, het team en de toets
gegevens. De leerkracht vult daartoe de plaatsingswijzer in.
Verstrekken van onderwijskundige rapporten
Wanneer leerlingen een andere school gaan bezoeken wordt er een onderwijskundig rapport gestuurd. In dit rapport worden
zowel leer -als gedragskenmerken weergegeven.
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De Neuteboomschool; voor kinderen en hun ouders

Belang van ouderbetrokkenheid
Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen met u
verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind. Daarom vinden wij een goede samenwerking en
educatief partnerschap erg belangrijk.
Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar
hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen. De directeur heeft de
eindverantwoordelijkheid.
Informatievoorziening
De school acht het van groot belang om de ouders zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school.
Informatieverstrekking vindt plaats op de volgende momenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via het ouderportaal Mijnschool;
Via de schoolgids;
Nieuwsbrieven per 5-6 weken;
Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een inloopavond georganiseerd. (Ivm Covid-19 is ervoor
gekozen de informatie dit schooljaar middels een speciale ouderbrief te verstrekken).
Twee maal per jaar wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.
Als onderwerp van groepsinformatieavonden;
Tijdens algemene informatieavonden;
Via de website;
Via de Brede School;
Via het schoolplan;
Heeft u vragen, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht of directie.

Middels een enquête die 2-jaarlijks plaatsvindt willen wij graag weten wat de ouders van ons onderwijs vinden. Wij bekijken
de resultaten, analyseren deze en passen indien nodig ons beleid aan.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Bij een scheiding hebben beide ouders recht op informatie m.b.t. hun kind, tenzij een rechterlijke instantie anders heeft
besloten. De ouder of ouders aan wie de directe zorg is toevertrouwd, is voor de school de eerstverantwoordelijke en daarmee
het aanspreekpunt. Uitnodigingen die aan het kind worden meegegeven worden geacht te gelden voor beide ouders. De ouder
bij wie het kind niet woont, kan de school verzoeken apart uitgenodigd te worden. Indien één van de ouders met het ouderlijk
gezag is belast, moet deze de andere ouder op de hoogte stellen. De ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, kan de
school wel om informatie vragen. In beginsel geeft de school, op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek deze
informatie.
Hierop zijn echter twee uitzonderingen:
• als er een gerechtelijke uitspraak over de informatieverstrekking ligt.
• als de informatie niet op gelijke wijze verschaft zou worden aan de ouder die wel met het gezag is belast.
Contactavonden
Jaarlijks worden een aantal contactavonden gehouden. Tijdens de jaarlijks te houden contactavonden worden de
ouders/verzorgers geïnformeerd over het functioneren/presteren van hun kind, waarbij de inbreng van de ouders, betreffende
schoolse en/of relevante thuissituaties, op prijs wordt gesteld. Elk ouder(paar) wordt ten minste twee keer per jaar uitgenodigd
voor een gesprek. Buiten deze vaste tijdstippen is er vrijwel dagelijks gelegenheid voor overleg.
Spreekuur
Elke dag na 14.30 uur kunnen de ouders met de leerkrachten spreken (wel graag van tevoren afspreken). Bovendien is de
directeur altijd in de gelegenheid u voor een gesprek te ontvangen.
Tevens kunnen er individuele gesprekken met de jeugdverpleegkundige afgesproken worden. Dit kan via onze Intern
Begeleider, Margreet van Delden.
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Ouderactiviteiten
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor de ouders van de leerlingen van alle groepen een voorlichtingsavond over de
werkwijze in de groepen gehouden. Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 wordt er nog een extra voorlichtingsavond
georganiseerd halverwege het schooljaar. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is dan het
hoofdthema.
Tenslotte kunnen er ouderactiviteiten plaatsvinden rond een bepaald thema of actuele zaken.
De betrokkenheid, belangstelling en medezeggenschap van ouders bij het onderwijs van hun kind is voor ons als
openbare basisschool een belangrijk gegeven.
Door middel van diverse activiteiten proberen we ouders te informeren en bij de school te betrekken. Om als ouder actief
mee te kunnen praten, activiteiten te organiseren etc., heeft onze school een ouderraad en een medezeggenschapsraad.

3.1

Medezeggenschap

Op school is de directie belast met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een bestuur. Voor onze school is dit
stichting OPRON. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs.
Deze beslissingen worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zitten zowel
ouders als leerkrachten. Een belangrijke taak voor een MR is het bevorderen van het onderling overleg in school tussen ouders,
leerlingen en personeel. In de MR van de Neuteboomschool zitten 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is adviserend lid.
Voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding worden er om de twee jaar verkiezingen gehouden. De
medezeggenschapsraad kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Het schoolbestuur laat de argumenten van de
medezeggenschapsraad meewegen bij het uiteindelijk besluit. Voor sommige beslissingen heeft het schoolbestuur de
instemming nodig van de medezeggenschapsraad, zoals bij het vaststellen van het schoolplan. Het bestuur kan hierover geen
besluit nemen zonder dat de medezeggenschapsraad haar instemming heeft gegeven. Voor alle openbare basisscholen is er
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.). Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen van belang
zijn. Via de M.R. kunnen ouders invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De afgelopen jaren is gebleken dat er een
goede samenwerking is tussen het bestuur, de directie en de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de
medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de school. De data van deze vergaderingen worden vermeld in
de nieuwsbrief.
In de medezeggenschapsraad hebben zitting

3.2

Voorzitter

Willem Dreves

Secretaris

Anne Briedé

Lid personeelsgeleding

Wilma Greven, Willem Dreves, Loes Doornbos

Lid oudergeleding

Anne Briedé, Marije Chen, Kevin Christians

Adviserend lid

Marion van der Veen

De oudervereniging

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders. De taak van de ouderraad is om samen met het schoolteam diverse activiteiten
gedurende het schooljaar vorm te geven. Een aantal activiteiten kan niet zonder de hulp van de OV tot stand komen.
Met veel enthousiasme bereidt de OV samen met het schoolteam activiteiten voor zoals het Sinterklaasfeest, schoolfeesten,
de Kinderboekenweek, schoolontbijten, het pleinfeest enz. Voor diverse activiteiten is echter ook de hulp nodig van andere
ouders. Ook de ouderraad kan het niet alleen. Uw hulp bij het uitvoeren van activiteiten is meer dan welkom! Per activiteit
wordt tijdig aan u gevraagd of u kunt en wilt helpen.
Naast de activiteiten wordt de ouderraad tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Maar
ook andersom probeert de ouderraad zaken die ons op het schoolplein ter ore komen mee naar binnen te nemen. Onze
ouderraad vindt inbreng van de ouders belangrijk. Ideeën, suggesties, opmerkingen zijn altijd welkom en zullen worden
meegenomen in de vergadering of worden doorgespeeld naar de verantwoordelijke persoon op school.
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3.3

Ouderbijdrage

Door de oudervereniging (OR) is een schoolfonds ingesteld. Uit dit schoolfonds worden de rekeningen betaald van het
gebruikte materiaal dat nodig is voor een activiteit voor uw kind(eren), waarvoor de school geen geld krijgt van het bestuur of
het rijk. U moet dan denken aan activiteiten als de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, het Paasfeest, een
sportdag, etc. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt van alle ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage
wordt jaarlijks door de MR vastgesteld.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 25,00 per leerling.
Dit bedrag is inclusief de vieringen, Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen, etc.
Voor leerlingen die na 1 januari op school komen, is de ouderbijdrage € 12,50. Voor leerlingen die na 1 april op school komen,
betalen de ouders geen ouderbijdrage, de ouders betalen alleen het schoolreisbedrag.
Schoolreizen en schoolkamp
Groep 1 t/m 6: € 30,00 per leerling.
Groep 7 en 8: € 75,00 per leerling.
Aan het begin van het schooljaar, medio september, ontvangt u van de penningmeester van de Ouderraad een rekening met
het verzoek de bijdrage te voldoen op bankrekening NL36 RABO 0191 2360 71 t.n.v. oudervereniging Meester
Neuteboomschool. Rond 1 november ontvangen we graag de bijdrage van de ouders. Omstreeks deze datum worden de
reserveringen van de schoolreizen en het schoolkamp gemaakt.
Mocht het voor u financieel niet haalbaar zijn om de bijdrage te kunnen betalen dan kunt u contact opnemen met de directie.
Er zijn mogelijkheden om hierin tegemoet te komen. Dit wordt vertrouwelijk behandeld. Als kinderen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten dan kan de Stichting Leergeld helpen om kinderen mee te laten doen door bij te dragen in de
kosten voor schoolbenodigdheden, schoolkamp, schoolreisjes, excursies, zwemlessen, sportspullen of het lidmaatschap van
scouting. Maar ook waar behoefte is aan een computer of een fiets springt Leergeld bij. U kunt uzelf aanmelden via de website
https://www.leergeld.nl/zuid-oost-groningen. U kunt ook per post aanmelden. Download het formulier via de website van
Stichting Leergeld. Vul het volledig in en stuur het naar: Stichting Leergeld Zuid/Oost Groningen, Postbus 103, 9640AC
Veendam. Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Liever per telefoon
aanmelden? Dat kan ook. Bel 06-29577685 (mevr. Ivonne Hulsebos, bereikbaar op maandagmorgen en woensdagmorgen van
09.30 uur - 12.00 uur).
Het is mogelijk om de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreizen in maandelijkse termijnen te betalen.
Leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, worden niet uitgesloten van de activiteiten die de school
organiseert.
Hoewel wij ervan uit gaan dat alle leerlingen in beginsel deelnemen aan de schoolreis, verzoeken we u om eventuele bezwaren
aan deelname vóór 1 november bij de directie kenbaar te maken. Indien u uw bezwaar tegen deelname niet voor deze datum
kenbaar maakt, gaan wij ervan uit dat uw kind zal deelnemen aan de schoolreis en u de bijdrage in de schoolreiskosten tijdig
zult voldoen.
Indien u bezwaar heeft tegen deelname van uw kind(eren) aan de schoolreis, moet u dit vóór 1 november kenbaar maken
bij de directie. Uw kind is dan NIET vrij, maar krijgt op school een vervangend lesprogramma aangeboden.
Facturering
Alle ouders ontvangen in september een factuur met een overzicht van de bedragen.
Dit bedrag kan gestort worden op NL36RABO 0191 2360 71, o.v.v. schoolfonds en naam leerling.
Het schoolfonds wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Eens per jaar worden de stukken ter
verantwoording op school ter inzage gelegd.
Bij sponsoring van de school hanteert de school de afspraken zoals die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het
ministerie en diverse organisaties. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee de
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leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd, bijv. advertenties in de schoolkrant. Een schenking is dus geen
sponsoring.
Sponsoring mag volgens de afspraken niet de onafhankelijkheid van het onderwijs in het gevaar brengen, de onderwijsinhoud
beïnvloeden en moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige en opvoedkundige taak van de school. De oudergeleding van
de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van sponsoring. Eventuele geldbedragen verkregen uit
sponsoring worden gestort in de kas.

3.4

Rapporten

Twee keer per schooljaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen twee keer een
rapport mee. Het eerst contactmoment is vooral gericht op het welbevinden van het kind en de afstemming tussen school en
thuis. Dit gebeurt middels vanaf groep 5 door kindgesprekken. Het volgende contactmoment gaat over de voortgang van het
kind. Aan het eind van het schooljaar is er facultatief de mogelijkheid voor een gesprek. Dit kan zowel op initiatief van de
leerkracht als wel op initiatief van de ouder.

3.5

Video, foto en internet

Voor opleidingsdoelen maar ook voor PR activiteiten worden regelmatig foto- en video- opnamen gemaakt. Ook worden er
regelmatig foto's op onze website geplaatst.
In verband met de privacy wetgeving ontvangt u aan het begin van het jaar een brief waarin u kunt aangeven op welke wijze
wij het fotomateriaal van uw kind mogen gebruiken binnen de school. Verdere informatie over de privacy wetgeving kunt u
vinden op de website www.neuteboomschool.nl.

3.6

Ouderhulp algemeen

Regelmatig wordt er hulp gevraagd bij diverse evenementen en activiteiten. U leest dit in de nieuwsbrief. U kunt zich altijd
aanmelden. Ook zijn er ouders die leerlingen individueel begeleiden, dit geschiedt natuurlijk in overleg met betrokken ouders.
Ook wordt uw hulp (van harte) op prijs gesteld bij de bibliotheek in de school, sport, knutselen, het inrichten van taalhoeken,
computerhulp, herstellen of andere activiteiten. Ook suggesties van uw kant zijn van harte welkom. In een aantal gevallen
worden ouders gevraagd groepen te begeleiden naar diverse evenementen.

3.7

Verzuim

a.
Ziekte van de leerling;
Voor onze school volgen we de Nederlandse Leerplichtwet. Als het kind wegens ziekte niet naar school kan, moeten de ouders
de school hierover zo spoedig mogelijk inlichten (voor 08.30 uur). Wanneer uw kind ziek wordt op school, proberen we zo snel
mogelijk contact met u op te nemen. Het is daarom belangrijk dat er altijd iemand te bereiken is.
a.
Vakantieverlof;
Het verlenen van vakantieverlof is alleen mogelijk als gelet op de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het
kind slechts buiten de schoolvakanties met de ouders op vakantie kan gaan (artikel 13a leerplicht).
Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overhandigd, waarin wordt aangetoond dat de extra vakantie
om bovengenoemd reden tenminste 8 weken van te voren moet worden aangevraagd. Het verlof moet in ieder geval vooraf
worden verleend. Het vakantieverlof kan slecht éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen. Het
vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
c.
Verlof i.v.m. vervullen Godsdienstige verplichtingen
De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn Godsdienstige verplichtingen vervult. De ouders moeten dit tenminste twee
dagen van tevoren aanvragen. Voorbeelden van religieuze feesten- en gedenkdagen waarvoor verlof kan worden verleend
• Voor Hindoes
: het Divali- en het Holifeest;
• Voor Moslims
: het Offer- en Suikerfeest;
• Voor Joden
: het Joods Nieuwjaar; de Grote Verzoendag, Loofhutten-,
Slot-, Paas- en het Wekenfeest.
Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest.
b.
34

Bijzonder verlof
Schoolgids 2021 - 2022

De ouders/verzorgers vragen via een formulier toestemming aan de directeur van de school waarvoor verlof kan
worden verleend:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Verhuizing
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de
directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg
met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende
gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd,
waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
Verlof buiten de schoolvakantie.
Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

3.8

Verantwoording

Onze maatschappij verandert voortdurend op tal van gebieden. Dit heeft ook consequenties voor het onderwijs dat kinderen
moet voorbereiden op de toekomst. Denkt u alleen maar aan de snelle ontwikkelingen op digitaal gebied.
Hoe de school inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en welke doelen de school wil bereiken om voortdurend te groeien in
kwaliteit, is vastgelegd in het schoolplan. Het schoolplan is een wettelijk verplicht document. Het schoolplan van onze school
is te vinden op onze website.
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Aan welke doelen hebben we in 2020-2021 onder andere gewerkt en wat hebben we bereikt.
Technisch lezen
We hebben “BOUW” verder uitgewerkt. Leerlingen in groep 2 lezen samen met een tutor uit groep 7/8. Deze leerlingen zijn
extra kwetsbaar op leesgebied en lopen het risico later als dyslectisch gediagnostiseerd te worden.
Technisch lezen op een hoger niveau brengen door horizontaal lezen te plannen op het lesrooster.
Het geven van een gerichte instructie waarin leesmoeilijkheden worden ingeoefend.
Hardop lezen zodat de leerkracht zicht heeft op de leesontwikkeling.
Tussenmetingen afnemen om de vaardigheidsgroei in kaart te brengen.
Indien er in de VS geen groei of stagnatie zichtbaar is, onderzoekt de leerkracht de of onderliggende vaardigheden om tot
vloeiend en vlot lezen te komen aanwezig zijn.
Interventies worden in de weekplanning opgenomen.
De TL resultaten zijn op schoolniveau verbeterd.
Het verder verbeteren van de planmatige zorg en ondersteuning voor alle leerlingen. We zijn nu nog beter in staat om de
resultaten van de leerlingen te analyseren en op basis daarvan het onderwijs af te stemmen op datgene wat de leerlingen
kunnen en nodig hebben.

Begrijpend lezen - begrijpend luisteren
Alle teamleden hebben een training gevolgd waarin is ingezet op kennis en vaardigheden om een kwalitatief goede les te
geven.
Woordenschatonderwijs is uitgebreid middels Logo 3000.
Weerwoord (Kentalis) wordt gebruikt om de lessen van Nieuwsbegrip te ondersteunen.
Klassenbezoeken extern adviseur en directeur met feedbackgesprekken.
Het didactisch handelen van de leerkrachten is versterkt.
De resultaten BL zijn op schoolniveau verbeterd.
Rekenen
De didactische principes vanuit het BL traject zijn meegenomen naar de RW lessen.
Het automatiseren heeft een nadrukkelijke plek gekregen in de rekenlessen.
De Bareka toets wordt 2x afgenomen in het schooljaar.
De leerkracht gebruikt de resultaten van de Bareka toets om de hiaten op te heffen en om te remediëren.
De instructievaardigheden zijn meer gericht op de actieve denkstand van de leerlingen.
De resultaten van de toetsen worden in analyseformats ingevoerd.
De resultaten zijn op schoolniveau verbeterd.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Het team heeft een interne opfriscursus Rots en Water gehad door gecertificeerde leerkrachten.
Schoolbreed zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de Rots en Water principes.
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De leerlingen en de leerkrachten geven aan dat er op groeps- en schoolniveau meer duidelijkheid en rust in de school
zichtbaar is.
Het team van de locatie Wereldwijs heeft een training gevolgd van Team Up. In spelvorm worden de sociaal emotionele
vaardigheden ontwikkeld.
Inzet digitale middelen
Snappet inzetten in groep 4 t/m groep 8 als ondersteuning bij o.a. rekenen, spelling, woordenschat.
De inzet van Snappet evalueren en implementeren.
Aan welke doelen gaan we in het nieuwe schooljaar werken?
In het schoolplan zijn de doelen vermeld in het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan is op de website van de school te
downloaden.
De doelen voor de periode 2019-2023 zijn:
Zicht op ontwikkeling, afstemming, didactisch handelen met zichtbare PDCA cyclus
Beredeneerd aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling
ICT doorgaande leerlijn
Toekomstbestendig onderwijs
Duurzaam en doelgericht werken; Taalrijke school en omgeving
Onderwijs op Maat
Hoe bewaken we de kwaliteit van het onderwijs aan onze school?
We doen dit op:
Leerling- en groepsniveau: we kijken periodiek of de leerlingen zich naar wens ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van
observaties, toetsen die bij de methodes horen, maar ook bijvoorbeeld door gesprekjes met de kinderen,
groepsbesprekingen met de leerkrachten, klassenbezoeken door de directie en intern begeleider..
Schoolniveau. Twee keer per jaar analyseren we de resultaten op de toetsen van het Cito-LVS, SVT toetsen. Hoe hebben de
school, de groepen het gedaan? Wat kunnen we verbeteren in onze aanpak?
Bestuursniveau. Wij voeren op diverse momenten gesprekken met het OPRON bestuur. Deze gesprekken vinden in diverse
vormen plaats: reviewgesprekken, audits of zelfevaluatiegesprekken. Daarbij wordt gekeken op welke onderdelen de school
goed scoort en welke onderdelen nog verbeterd kunnen worden. Dit nemen we weer mee in onze planning van de volgende
periode.
Om te kijken hoe het staat met de vorderingen van uw kind nemen we twee keer per jaar een Cito-toets af. Voor de
anderstalige leerlingen die nog maar kort onderwijs volgen nemen we de SVT af.
De resultaten zeggen ook iets over ons als school. De onderwijsinspectie heeft minimumnormen gesteld. De school voldoet
aan deze normen.
Inspectie basisonderwijs
Het onderwijs op de scholen in Nederland staat onder toezicht van de inspectie. Voor meer informatie kunt u de website
bezoeken.
De inspecteur ziet erop toe, dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd. De inspectie kijkt naar de opbrengsten, hoe er
wordt lesgegeven, het schoolklimaat enzovoort. In de Wet op Basisonderwijs zijn de taken van de inspectie nader
omschreven. De inspectie bezoekt de scholen om te kijken of zij onderwijs van voldoende kwaliteit verzorgen. Het toezicht
heeft ook tot doel, de scholen te stimuleren hun eigen kwaliteit te verhogen. De inspectie verzamelt tijdens haar bezoek aan
de scholen vele gegevens over de school. Na een dergelijk bezoek wordt het resultaat met het team, de MR en het bestuur
besproken. Ook u als ouders worden op de hoogte gesteld.
De inspectie heeft in voorjaar van 2016 een onderzoek uitgevoerd. De inspectie heeft de school een basisarrangement
gegeven. Dat betekent dat de kwaliteit van voldoende is.
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4

Schoolse zaken

4.1

De veilige school

Sinds enkele jaren is het verplicht om op elke school bedrijfshulpverleners aan te stellen. Ook bij ons op school is dat het
geval. Diverse collega’s volgen eens in het jaar bijscholing.
Binnen onze school wordt er gebruik gemaakt van een ontruimingsplan. Dit plan is in elke groep aanwezig. Elke leerkracht (of
stagiaire) behoort op de hoogte te zijn van dit plan. Ook wordt er meerdere keren per jaar brandalarm geoefend, zodat ook
de kinderen weten wat ze moeten doen in geval van nood.

4.2

De jeugdgezondheidszorg op onze basisschool (GGD Groningen)

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot
de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De
kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen
worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en
bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor
toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen
met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren.
Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun
kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistente de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u
prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht
of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt
u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan kijkt de
logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.
Logopedie op de basisschool
Kinderen kunnen in groep 2 door een logopedist van GGD Groningen onderzocht worden op stem-, spraak- en/of
taalproblemen. Dit onderzoek gebeurt op verzoek van ouders of op verzoek van de leerkracht.
Tevens is er twee dagen in de week een logopediste van Logopedie Praktijk Oetara aanwezig om kinderen die zijn aangemeld
te begeleiden.
Schriftelijke toestemming van ouders
Als ouder(s) geeft u schriftelijke toestemming voor het onderzoek door een logopedist van GGD Groningen. Na afloop van het
onderzoek neemt de logopedist contact met u op over de resultaten. Zit uw kind in een andere groep op de basisschool en
heeft u twijfels over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind? Bij de leerkracht kunt u dit bespreekbaar maken.
Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een
verpleegkundige of arts van de GGD.
Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties BTP en BMR. Kinderen krijgen deze
vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de hpv-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om later baarmoederhalskanker te
voorkomen.
Informatie over gezondheid en opvoeding
GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedingsfolders over
eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Maar ook om ouderavonden en materialen die scholen kunnen lenen
voor activiteiten op het gebied van gezondheid. U kunt hiervoor terecht bij het Informatie Centrum Gezondheid van GGD
Groningen Hanzeplein 120, Groningen. Telefoon: 050 3674177 (op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur). Informatie is ook te
vinden op de website: www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
Voor telefonische advisering (opvoedkundige vraagstukken) kunnen mensen bellen met telefoonnummer: 050 3674991.
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4.3 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Scholengroep Opron
Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen
Personeelsleden op scholen worden 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.
Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te
dienen.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig
handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken.
Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze
foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom geeft het bestuur in dit protocol aan hoe
scholen in deze situaties kunnen handelen.
Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.
Er zijn drie te onderscheiden situaties:
de leerling wordt ziek op school (zie hoofdstuk 2);
het verstrekken van medicijnen op verzoek (zie hoofdstuk 3) en
medische handelingen (zie hoofdstuk 4).
NB: dit protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste voorwaarden worden georganiseerd,
maar in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een afweging tussen protocollaire en pragmatische zaken moeten
plaatsvinden.
Leerling wordt ziek op school
Regelmatig komt een leerling ‘s morgens gezond op school en krijgt hij of zij tijdens de schooluren last van hoofd-, buik- of
andere soorten pijn. Ook kan een leerling bijvoorbeeld door een insect gestoken worden.
Eerder was het zo dat een personeelslid – zonder eerst toestemming te vragen aan de ouders - een “paracetamolletje”
verstrekte of Azaron op de plaats van een insectenbeet wreef. Op veel scholen van het bestuur gebeurt dat al niet meer.
Een probleem bij het meteen reageren met een middeltje, is dat in zijn algemeenheid een personeelslid niet deskundig is om
een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat
er geen medicijnen (dus ook geen drogistenmedicijnen) worden verstrekt en dat een leerling die ziek is geworden, naar huis
moet.
Hierbij geldt een aantal stappen:
1.
zorg dat tijdens het organiseren van opvang van de zieke leerling, hij niet alleen blijft;
2.
vraag informatie over de leerling op bij de schoolleiding of interne begeleider of de leerling-administratie en kijk of
er speciale (medische) notities zijn betreffende deze leerling;
3.
neem meteen contact op met de ouders (of het aangegeven waarschuwingsadres), zodat die weten dat de leerling
ziek is geworden, en om te overleggen wat er moet gebeuren (komt er iemand naar de school, is er iemand thuis om
de leerling op te vangen, wanneer wordt de leerling opgehaald, gaat school met de leerling nu meteen naar de
huisarts of het ziekenhuis, etc.);
4.
als de inschatting voor medische zorg dusdanig is, dat een arts oordeel vereist is, bel dan met een huisarts of een
huisartsenpost in de buurt en als die niet bereikbaar zijn, met 112 over hoe verder te handelen en
5.
daarna wordt de schoolleiding geïnformeerd.
Uitgangspunt is: men handelt zo zorgvuldig mogelijk en conform protocol, dat aan alle personeelsleden is uitgereikt en dat
ook de ouders kennen.
Tips:
zorg dat de waarschuwingsnummers (van ouders/verzorgers) in de leerlingen-administratie staan en jaarlijks worden
geactualiseerd;
zorg voor een verantwoordelijke voor het invoeren van wijzigingen als ouders dit doorgeven via directie of administratie;
zorg voor een uitdraai voorin de klassenboeken/groepsadministratie zodat elke docent de waarschuwingsnummers meteen
ter beschikking heeft;
neem in deze lijst ook bekende gegevens m.b.t. allergieën en/of medicijngebruik op (zoals deze door de ouders gemeld
werden bij aanmelding) en maak van levensbedreigende zaken (bijv. een noten- of bijensteekallergie) een aparte
vermelding in een gekleurd veld op de lijst.
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Het verstrekken van medicijnen in noodsituaties
Leerlingen 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 of antibiotica of een spuit voor behandeling
van de gevolgen van allergieën, of iets dergelijks.
Ouders vragen dan soms aan de schoolleiding of een personeelslid deze middelen wil en kan verstrekken. Het verstrekken
van deze middelen is een medische handeling.
Het bestuur neemt hierin het volgende standpunt in:
1. op school worden geen reguliere medische handelingen verricht;
2. scholen verstrekken geen regulier toe te dienen medicijnen, waarvan (het vergeten) toe (te) dienen ervan een
levensgevaarlijke situatie oplevert. Het is daarmee aan de ouders om zorg te dragen voor het organiseren van deze
zorg. Hiertoe kunnen afspraken met de school (ruimte, tijd, etc.) worden vastgelegd (bijlage 2) en
3. voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is om in een acute situatie onmiddellijk een levensreddende spuit toe te
dienen (notenallergie, bijensteken etc.), kan bij de inschrijving van deze leerlingen een formulier1 worden ingevuld
door ouders en schoolleiding om de zorg hieromtrent te organiseren. Op dit formulier staan de plichten van ouders
en school omschreven en daar tekenen zij beiden voor.
De ouders tekenen ervoor dat zij:
a. het formulier volledig naar waarheid invullen en een verklaring van de behandelend arts bijvoegen;
b. het initiatief zullen nemen om met de personeelsleden (die na overleg met de directie vrijwillig hebben ingestemd
om deze zorg op zich te nemen), in overleg te gaan om de wijze van toediening van het noodmedicijn te bespreken;
c. het initiatief zullen nemen om minimaal één keer per drie maanden de voortgang met deze personeelsleden te
bespreken;
d. bij de start van een nieuw schooljaar contact op zullen nemen om de stand van zaken opnieuw te bespreken;
e. direct contact op zullen nemen met de school bij verandering de medische conditie van de leerling, van het medicijn
of bij verandering van de manier waarop het medicijn verstrekt moet worden of de medische handeling moet
worden uitgevoerd;
f. ervoor zorgen dat voldoende medicijn in oorspronkelijke verpakking (met etiket, voorschrift en de naam van de
leerling) op school aanwezig zijn en
g. zelf letten op de vervaldatum van de medicijnen.
De directie van de school tekent ervoor dat:
a. er zorg voor wordt gedragen dat het bovengenoemde formulier met de afspraken op een voor alle betrokkenen
bekende, duidelijke plaats is opgeborgen en
b. er zorg voor wordt gedragen dat er een ruimte beschikbaar is.
Op het formulier worden daarnaast de omstandigheden waaronder de medicijnen moeten worden verstrekt verder
vastgelegd:
Door het formulier zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen, geven ouders duidelijk aan wat voor het welzijn van hun kind
belangrijk is, en de school weet precies wat moet worden gedaan en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
LET OP: het invullen en ondertekenen van het formulier, vrijwaart nooit verkeerd handelen en de consequenties daarvan!
Met het protocol en het formulier zorgt de school er met name voor dat zij alles in het werk heeft gesteld om zo zorgvuldig
mogelijk te handelen. Personeelsleden moeten zelfstandig kiezen voor het uitvoeren van de handelingen en mogen daartoe
nooit gedwongen worden.
Enkele praktische adviezen:
a.
Als het gaat om het verstrekken van reguliere medicijnen gedurende een lange periode, dan vervult de school hierin
geen rol!!. De ouders moeten het initiatief nemen voor een overleg om de reguliere medicatie te organiseren en
weten dat zij daarvoor geen personeelsleden kunnen inschakelen.
b.
Mocht de situatie zich voordoen dat een leerling niet goed op een acuut medicijn (waarvoor dus een formulier en
een noodspuit aanwezig is) reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van het
medicijn, dan moet direct met ouders, de huisarts of zelfs het ziekenhuis gebeld worden. Volg bij een ernstige
situatie de richtlijnen in bijlage 3.
(Reguliere) Medische handelingen

1Zie bijlage 1
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Wanneer wordt overgegaan tot het laten uitvoeren van medische handelingen door een personeelslid van het bestuur,
neemt de schoolleiding / het bestuur daarmee bepaalde verantwoordelijkheden op zich, waarbij de consequenties van die
keuze moeilijk te overzien zijn. Bovendien moet voor het uitvoeren van bepaalde medische handelingen een bekwaamheid
zijn verworven volgens de Wet BIG (zie voor achtergrondinformatie bijlage 4).
Het bestuur vindt dat personeelsleden geen medische handelingen mogen uitvoeren. In uitzonderlijke situaties en na
voorafgaand overleg tussen de directie, de ouders en eventueel huisarts en specialist, kan worden nagegaan of het in acute
allergiereacties mogelijk is om toch medisch te acteren 2. De medewerking die in dat geval zal worden verleend, bestaat uit
het beschikbaar stellen van een ruimte en de zorg voor een adequate opslag van de medicatie (zie ook hoofdstuk 3).
Dit houdt concreet in, dat reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld het op regelmatige tijden toedienen van injecties,
zetpillen of sondevoeding etc. als gevolg van een chronische ziekte of aandoening, te allen tijde door ouders dienen te
worden uitgevoerd of door een bevoegde derde die daarvoor door de ouders is gemachtigd, zijnde geen personeelslid van
het bestuur.
Ouders overleggen in dat geval van te voren met de schoolleiding over:
▪ wie naar school komt om de handeling(en) uit te voeren;
▪ wanneer de handeling moet/kan plaatsvinden;
▪ de ruimte waar de handeling kan plaatsvinden;
▪ hoe te handelen als er iets verkeerd gaat (bijvoorbeeld verpleegkundige verschijnt niet of niet op de afgesproken tijd
of er volgt een onverwachte reactie op de handeling);
▪ wie in het oog houdt of alles verloopt, zoals afgesproken (denk daarbij ook aan afwezigheid van het personeelslid
waarmee de afspraken worden gemaakt) en
▪ wijze en tijd van informeren als er een wijziging in de afspraken komt.
Het zal duidelijk zijn dat - gezien de impact van de handelingen – de afspraken met betrekking tot bovengenoemde punten
schriftelijk moeten worden vastgelegd en dat alle documenten met betrekking tot medische handelingen en
medicijnverstrekking in noodgevallen door de ouders moeten worden ondertekend.
De genoemde bijlagen zijn op school aanwezig.

4.4 Regels en afspraken
Mobiele telefoons
In principe nemen kinderen geen mobiele telefoons mee naar school. Kinderen die afgelegen wonen kunnen in overleg hun
telefoon meenemen. Wilt u ons daarvan op de hoogte stellen? Deze telefoons worden voor aanvang van de les bij de eigen
leerkracht ingeleverd.
Huiswerk
Wij kiezen voor huiswerk om de volgende redenen:
• Bevorderen van zelfstandigheid (leerweg, zelfcontrole).
• Vergroten van de effectieve leertijd (discipline, werkhouding).
• Ouderparticipatie (contact ouder- school).
Huiswerk kan bestaan uit:
• Afmaken van werk.
• Leesbegeleiding
• Oefenen en memoriseren.
• Korte zelfstandige studie.
• Uitbreiden van taak/opdracht
• Het maken van een werkstuk
Huiswerk kan worden gegeven aan de gehele groep of een individu. Naar gelang de kinderen in hogere groepen zitten zal er
mede ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs meer huiswerk meegegeven worden.

2

Zie hiervoor de voorwaarden in bijlage 4
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Huiswerk en ouders:
• instructie aan ouders.
• Belangstelling tonen.
• Zorgen voor rust.
• Zorgen voor ruimte.
• Overhoren.
Het huiswerk wordt meegegeven in huiswerkmapjes.
Parkeren
Als u uw kinderen met de auto van school komt halen, wilt u uw auto dan zo parkeren, dat de uitritten vrij blijven en dat de
kinderen een goed uitzicht hebben naar links en rechts?
Aan de Mr. Neuteboomstraat niet op het trottoir parkeren of voor een inrit van iemand anders a.u.b.! Aan de Lange Raai niet
op het gras parkeren! De fietsen zo plaatsen dat anderen er geen overlast van ondervinden. Hulpdiensten moeten zonder
problemen op het plein kunnen komen!
Schoolvoorstellingen
Afhankelijk van het aanbod en het kostenplaatje bezoeken de leerlingen van de school jaarlijks een schoolvoorstelling in het
Geert Teis theater. Op deze wijze kunnen de kinderen kennismaken met diverse theatervoorstellingen. Zo wordt een bijdrage
geleverd aan de culturele vorming en hopen we dat het een stimulans zal zijn voor het bezoeken van theatervoorstellingen.
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5 De zorg voor uw kind
Ieder kind is verschillend en heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoeften. Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een kind
nodig heeft om goed te kunnen leren. De leerkracht probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Het kan zijn dat kinderen voor een korte of langere periode extra ondersteuning nodig hebben. Het is dan
belangrijk om problemen vroegtijdig te ontdekken, zodat we op tijd hulp kunnen bieden.

5.1 De ondersteuningsstructuur
De ondersteuning in de school is gebaseerd op de principes van differentiatie, preventie en afstemming.
Differentiatie
De kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. De instructie geven we waar mogelijk groepsgewijs, dit garandeert voldoende
instructie wat bepalend is voor voldoende vorderingen. We proberen door extra hulp om de groepen zoveel mogelijk bij
elkaar te houden. Leerlingen die de stof beheersen kunnen sneller aan het werk, leerlingen die er nog moeite mee hebben
krijgen verlengde instructie.
Preventie
Middels veel aandacht en ondersteuning in de onderbouw, proberen we kinderen voldoende voor te bereiden op het
systematisch aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Daarbij hoort dat we leerlingen helpen bij het
ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het goed kunnen samenwerken (interactief leerling-leerling).
Afstemming
We hanteren de instructie via het Directe Instructiemodel (DIM). Wanneer leerlingen kampen met ernstige leerproblemen
(een achterstand groter dan één jaar) voor één of meerdere vakgebieden, of problemen op sociaal/emotioneel gebied,
kunnen wij het programma aanpassen in hoeveelheid werk, tempo, niveau en methode. In overleg met de intern begeleider
wordt een programma op maat gemaakt voor de leerling, die zo dicht mogelijk aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften
van het kind. Onze organisatievorm is hierop ingericht met dag- en weektaken. Bij wereldoriëntatie en taal creëren wij
regelmatig gedifferentieerde leersituaties: gezamenlijke onderwerpen en opdrachten, waaraan elk kind naar vermogen kan
werken.

5.2 Rollen in de ondersteuning
De leerkracht geeft dagelijks les en bepaalt wat de leerlingen nodig hebben aan ondersteuning. De leerkracht kan geholpen
worden door de onderwijsassistent.
Wanneer leerkrachten of ouders vragen hebben over kinderen die in de groep problemen ondervinden ten aanzien van
gedrag of de cognitieve ontwikkeling, kunnen zij terecht bij de intern begeleider. De intern begeleider voert gesprekken,
neemt pedagogisch/didactische toetsen af bij kinderen, ondersteunt leerkrachten in de begeleiding en is de spil in het
netwerk rondom de school. De intern begeleider wordt bijgestaan door de bovenschools intern begeleider en
kwaliteitsmedewerker.
De Meester Neuteboomschool beschikt over een Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT bestaat uit de directeur en de
intern begeleider. Drie keer per jaar schuift een medewerker uit het Opron Expertise Team aan. Zij komen bijeen om de
vorderingen van leerlingen te bespreken waarvan uit diverse toetsen of observaties is gebleken dat hun ontwikkeling
stagneert, achterblijft of juist extra verrijkingsstof nodig heeft.

5.3 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze wet zijn dat:
Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien
er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs
en zorg;
Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.
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Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van Scholengroep OPRON.
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband 2001. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van Scholengroep OPRON vallen onder de subregio
Zuidoost. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale
ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband 20-01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op
alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra
ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in
hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw
kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de
school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit
traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat
opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter
passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het
aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
(*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen
bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.

Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra
ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het
samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 20-01 heeft een eigen website: https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/
Op deze website vinden ouders/verzorgers informatie over o.a. het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan, de OPR,
het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen etc.
Op http://www.passendonderwijs.nl(website van ministerie OCW) en op
https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/ouders/ kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de
samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders/verzorgers
terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch
bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via
internet: www.5010.nl
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib’er). Bij ons is dit Margreet van Delden-Rosing. Zij is in staat
verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.
U bent van harte welkom contact op te nemen.
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6

Wettelijke regels

6.1

Schorsing en verwijdering

De school heeft de mogelijkheid een leerling voor een bepaalde tijd te schorsen, bijvoorbeeld als er sprake is van storend of
agressief gedrag. Als de schorsing langer duurt dan één dag dan moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar en de
inspectie. Ook moet de leerling dan huiswerk mee krijgen. De schorsing mag maximaal 1 week duren en van de schorsing
krijgen de ouders schriftelijk bericht.
In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag een leerling verwijderen. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk:
bij bedreiging door of agressief gedrag van de ouders
als de leerling een dusdanig groot deel van de zorg vergt dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen en er daarnaast geen
vooruitgang in de ontwikkeling bij de leerling wordt bereikt.
De beslissing over verwijdering van leerlingen kan alleen genomen worden door het bevoegd gezag. Voordat tot verwijdering
wordt besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht. Het bevoegd gezag moet gedurende maximaal 8
weken zoeken naar een andere basisschool of speciale scholen. Als na 8 weken geen school is gevonden kan de leerling toch
definitief verwijderd worden.

6.2

Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet
bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken
wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn.
Waar kunt u terecht met klachten of opmerkingen?
De groepsleerkracht van uw kind.
De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen.
Heeft u het gevoel dat:
u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt,
deze uw problemen niet kan oplossen,
het een schoolprobleem is,
dan gaat u naar:
De directie van de school
U bespreekt met de directie van de school het probleem. De directie zal samen met u proberen uw probleem op te lossen.
Mocht u echter met deze oplossing niet tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt
u contact opnemen met:
De vertrouwenspersoon
Scholengroep OPRON heeft externe vertrouwenspersonen aangesteld. Deze hebben geen directe binding met de school. Aan
de vertrouwenspersoon kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij gaat na of u samen met de school de klacht heeft
proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis
aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen een formele klacht in te
dienen.
Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook moet
de school aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van Scholengroep OPRON ligt ter inzage op de
school.
In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. De contactpersoon is iemand, verbonden aan de school,
die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie,
agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. Klachten over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt Vertrouwensinspecteurs
(Onderwijsinspectie). Men kan u daar adviseren rond de afhandeling van uw klacht.
Wanneer u besluit tot het indienen van een formele klacht, zijn er twee mogelijkheden:
De klacht indienen bij het College van Bestuur
In de behandeling van klachten ingediend bij het College van Bestuur zullen voor alle zorgvuldigheid altijd alle betrokken
partijen worden gehoord.
De klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie
De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur.
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Een informatiefolder over de landelijke klachtencommissie is verkrijgbaar op school of op het bestuurskantoor van
Scholengroep OPRON. Natuurlijk kunt u ook de website van de Landelijke Klachtencommissie raadplegen,
www.onderwijsgeschillen.nl
N.B. Formele klachten dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend.
Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan
zelfs zo zijn dat uw klacht niet door ons op te lossen is. Wij zeggen u echter toe dat uw klacht uiterst serieus te zullen nemen.
Adressen:
Schoolcontactpersoon:
Wilma Greven

Interne vertrouwenspersoon
Margreet van Delden

Postadres bestuur:
Scholengroep OPRON
Postbus 138
9640 AC VEENDAM
e-mailadres: info@opron.nl
Externe vertrouwenspersoon:
Scholen in de gemeenten Menterwolde en Veendam:
De heer J. Krul, maatschappelijk werker bij Compaen, tel. 06-15957529
Mevrouw N. van der Veen, maatschappelijk werker bij Compaen, tel. 06-15957531
U kunt ook contact opnemen met Compaen, tel. 0598-698119, en vragen naar één van de vertrouwenspersonen.
Scholen in de gemeente Stadskanaal:
Mevrouw H. Lasker, maatschappelijk werker bij Welstad, tel.06-38166601
U kunt ook contact opnemen met Welstad, tel. 0599-635999, en vragen naar de vertrouwenspersoon.
Landelijke Klachtencommissie:
Onderwijsgeschillen,
t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie:
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900 – 1113111 (lokaal tarief)

6.3

Schoolongevallen en aansprakelijkheid

Schoolongevallen en aansprakelijkheid
Scholengroep OPRON heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten bij Aon Verzekeringen. Dit
verzekeringspakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Ongevallen
Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten, zoals het personeel, leerlingen en vrijwilligers, zijn verzekerd. De verzekering geeft
recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd (tot een bepaald maximum), voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (een kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder
de dekking. Deze schade is voor uw eigen rekening. Leerlingen die op stage gaan zijn tijdens hun stage ook verzekerd voor
ongevallen.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als personen die voor de school actief zijn (bestuursleden,
personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims van derden ten gevolge van onrechtmatig handelen namens de school
ten opzichte van deze derden.
Binnen de aansprakelijkheidsverzekering is ook dekking voor leerlingen die op stage gaan. Schade tijdens de stage
veroorzaakt aan derden alsmede aan de stagegever is onder deze verzekering gedekt. U moet wel met twee zaken rekening
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houden. Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door
de school moet worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat
er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er
een bal geschopt. Deze bal komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger
zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste
plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u als ouder zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten..

6.4

De VOS/ABB scholierenverzekering

Speciaal voor de leerlingen biedt Aon Verzekeringen een scholierenverzekering aan. Dit is een gecombineerde eigendommenen ongevallenverzekering. Die verzekert namelijk niet alleen ongevallen tijdens schooltijd of stage, maar ook persoonlijke
eigendommen. Van mobieltjes en laptops tot sneakers en merkkleding. Om ouders en leerlingen daar alles over te kunnen
vertellen, is de website www.aononderwijs.nl ontwikkeld. Daar valt alles te lezen over de dekking en de voorwaarden.

6.5

Rookverbod

De school is een openbaar gebouw. Dit houdt in dat roken in onze school niet is toegestaan. Volgens de wet mag in een
openbaar gebouw immers niet gerookt worden.
Het ingestelde rookverbod geldt voor het gehele gebouw en niet alleen voor de leslokalen.
Roken is verboden, tijdens de lessen, maar ook tijdens vergaderingen, ouderavonden en andere activiteiten onder of buiten
schooltijd. De Neuteboomschool is een rookvrije school.
Ook de schoolomgeving willen we graag rookvrij houden. Wij verzoeken alle rokers om in en rondom de school niet te roken.

6.6

Inspectie basisonderwijs

De inspectie is onder andere belast met het toezicht op het onderwijs. Wilt u informatie of heeft u vragen aan de inspectie,
dan kunt u zich richten tot info@owinsp.nl of kijken op www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 08008051(gratis).
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten op het gebied
van:
▪ seksuele intimidatie en seksueel misbruik
▪ lichamelijk geweld
▪ grove pesterijen
▪ discriminatie
▪ extremisme
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Een
vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen.
De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

6.7

Vragen over het onderwijs

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over school kunt u stellen aan een
van de teamleden of de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk
iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen aan 5010.
5010 is de vraagbaak voor ouders over onderwijs. Telefonisch bereikbaar op nummer 0800-5010 toets 4. op schooldagen
tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website: www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en
heeft u de gelegenheid om zelf vragen te stellen, die per mail beantwoord worden.

6.8

Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf 1 augustus 2007 zijn de schoolbesturen verplicht een regeling te treffen inzake de voor en naschoolse opvang
(buitenschoolse opvang) voor kinderen van werkende en/of studerende ouders. In de gemeente Stadskanaal heeft het
openbaar onderwijs hierover afspraken gemaakt met de Kids First gevestigd aan de mr. Neuteboomstraat 3 te Stadskanaal.
Kids First regelt de buitenschoolse opvang. Wilt u opvang voor uw zoon/dochter, dan neemt u rechtstreeks contact op met
Kids First.
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U kunt daar terecht voor alle informatie, kostenberekeningen en uiteraard de aanmelding. Wel dient u er rekening mee te
houden dat er enige tijd zit tussen de aanmelding en de plaatsing van uw dochter of zoon. Bij capaciteitsproblemen van Kids
First kan hiervoor het bestuur van het openbaar onderwijs niet aansprakelijk gesteld worden. U kunt op de website van Kids
First de contactgegevens vinden.
Uiteraard staat het u vrij de kinderopvang elders te regelen.

6.9

Protocol voorkoming lesuitval

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem
aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden.
Binnen Scholengroep OPRON is een Flex-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool
is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch
nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de
stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om
lesuitval te voorkomen.
1. Uitgangspunt: wettelijke kaders
Wat moeten scholen doen bij lesuitval? In de schoolgids staat wat de school doet om lesuitval tegen te gaan. Voor het
schooljaar 2018-2019 zal dit op de schoolwebsite gepubliceerd worden
1.1 Verplicht aantal uren onderwijs
De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De inspectie van het
onderwijs kan een school erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geeft.
1.2 Vervangend lesprogramma bij lesuitval
De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen, dit kan o.a. door het opnemen van
voldoende marge-uren in het vakantierooster.
“Onverwachte lesuitval” door studiedagen van leraren is niet toegestaan, deze dagen dienen vooraf gepland te zijn en te
worden opgenomen in de jaarplanning van de school.
Basisscholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval. In de schoolgids lees je welke les
vervangende activiteiten de school geeft.
1.3 Lesuitval door noodsituatie
Lessen kunnen uitvallen. Bijvoorbeeld door onverwachte afwezigheid van een leraar, en het niet beschikbaar zijn van een
vervanger, is er sprake van overmacht. Ook bij een noodsituatie waarbij gevaar is voor de veiligheid en gezondheid, zoals
brand, zullen lessen uitvallen.
2. Beleid bij ziektevervanging voor alle scholen van Scholengroep OPRON
De hieronder beschreven stappen gelden voor alle scholen van Scholengroep OPRON:
Bij een ziektemelding maakt de schooldirecteureen inschatting hoe lang vervanging noodzakelijk is.
Indien er eigen vervangers beschikbaar zijn (vanuit de Flex-Pool) zal SLIM deze eerst benaderen.
Daarna zal SLIM proberen een geschikte invaller te benaderen met de vraag om op de betreffende school te komen invallen.
Indien noodzakelijk mag eigen parttime personeel worden benaderd om extra te werken. Het betreft hier dan een tijdelijke
uitbreiding van werkzaamheden met de bedoeling een zieke leerkracht te vervangen.
Indien er een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht van een schooldirecteur,
IBer of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt.
Een onderwijsassistent mag deze de groep overnemen onder toezicht van een schooldirecteur, IBer of een leerkracht van de
school waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt.
Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de schooldirecteur van de school gemeld aan de bestuurder, Marieke
Andreae.
3. Beleid bij ziektevervanging voor onze school
De hieronder beschreven stappen zijn school specifiek en een aanvulling op de hierboven beschreven stappen.
Indien er geen vervanging gevonden kan worden gaat de schooldirectie tot de volgende oplossing over:
De eerste dag zonder invaller worden groepen gecombineerd. Bij het combineren van groepen wordt telkens gekeken om
welke groepen het gaat (uitgangspunt is om niet te grote groepen te combineren) en welke leerkrachten aan deze groepen
lesgeven en voor welke groep zij dan uiteindelijk gaan invallen.
De school zal dit bewust de eerste dag zo doen.
Er is dan ruimschoots de tijd om voor andere oplossingen te zorgen.
De ouders/verzorgers (van alle betrokken leerlingen) worden de eerste dag al via het ouderportaal op de hoogte gesteld van
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het invallersprobleem.
Het probleem wordt in eerste instantie “intern” opgelost zodat de voortgang zoveel mogelijk gegarandeerd blijft.
Mocht er na één dag nog geen oplossing gevonden dan wordt overgegaan naar stap 7 van het voorgaande hoofdstuk.
Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt eerst de betreffende groep vrij gegeven,
volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie rond het uitvallen van lesuren (dus gebruikmakend van de beschikbare
margeuren) met daarbij de volgende afspraken:
In eerste instantie voor een periode van maximaal een dag, meerdere dagen is ter beoordeling door de schooldirectie.
Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe over gaan.
De ouders/verzorgers worden via het ouderportaal op de hoogte gesteld (al vanaf de eerste dag van de afwezigheid van de
desbetreffende collega).
Ouders/verzorgers dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden.
De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen.
Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan wordt over gegaan tot het naar huis sturen van meerdere
groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). Hiermee wordt voorkomen dat niet steeds dezelfde groep
thuis dient te blijven. Dit gebeurt om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren.
Bij het ingaan van de afwezigheid worden de betrokken ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het
ouderportaal.
Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en is opgenomen in de schoolgids. Alle ouders kunnen zo op de hoogte zijn van dit
beleid.
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