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Voorwoord 

 

Voor u ligt de schoolgids van de Mariabasisschool, katholieke school voor basisonderwijs. Deze gids is 
bedoeld voor ouders/ verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt de schoolgids 
gebruikt door ouders/ verzorgers om te komen tot een juiste schoolkeuze voor hun kind. 
 
De directie en het team van de Mariabasisschool begrijpen dat u, in deze levensfase van uw kind, voor 
een belangrijke beslissing staat en niet over één nacht ijs gaat. En terecht! 
U vertrouwt de zorg van uw kind een aantal jaren toe aan verschillende juffen en meesters, u hoopt 
op een veilig speel- en leerklimaat voor uw kind en u wilt daarom zo zorgvuldig mogelijk tot een keuze 
komen.  
 
De Mariabasisschool wil een school zijn waar kinderen met plezier zichzelf kunnen ontwikkelen en 
waar ouders en leerkrachten zich samen inzetten om de kinderen te begeleiden en uit te dagen in dit 
proces. In deze gids leest u hoe wij deze belangrijke opdracht proberen te verwezenlijken.  
 
Ouders die voor het eerst met onze school kennismaken zullen, na het lezen van deze gids, een idee 
hebben over het functioneren van onze school. Om ons en de school beter te leren kennen, kunt u een 
afspraak met ons maken. U kunt dan in de school rondkijken en mondeling meer informatie krijgen. U 
bent van harte welkom. We ontmoeten u graag! 
 
Met vriendelijke groet namens het team, 
 
Dick Bakker 
Directie Mariabasisschool 
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1 De school 
 

De Mariabasisschool ligt in een landelijk gebied aan de rand van Marknesse en is één van de drie 
basisscholen in het dorp. Ruim 60 jaar geleden is de school gebouwd. Sindsdien zijn er allerlei 
aanpassingen gedaan om steeds te kunnen zorgen voor een goed uitgerust gebouw dat geschikt is 
voor modern onderwijs. Zo is er in 2003 een speellokaal, ‘de Spelerij’,  aangebouwd, dat tevens 
gebruikt wordt als multifunctionele ruimte. In 2018/ 2019 heeft er een interne verbouwing plaats 
gevonden. Hierbij is er een leerplein op de 1e verdieping gecreëerd waar de leerlingen zelfstandig of in 
groepjes aan het werk kunnen. In 2020 is het gebouw van een verfrissende schilderbeurt voorzien. 
 

1.1 Missie 
De Mariabasisschool is een school die staat voor onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt. Wij leren 
de kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben voor nu en de toekomst. 
 

1.2 Visie 
Wij willen dat onze leerlingen kunnen inspireren, actief kunnen deelnemen aan de samenleving en 
daarin hun verantwoordelijkheden nemen. 
In een sfeervolle omgeving met een positief pedagogisch klimaat werken de leerkrachten en leerlingen 
samen. Coöperatieve werkvormen, zelfstandig werken en ICT hebben daarbij een plaats in de school. 
We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling, zodat deze zich optimaal 
kan ontwikkelen. 
De vaardigheden van de 21e eeuw worden aangeboden en gebruikt in de lessen, zodat de leerlingen 
goed worden voorbereid op de toekomstige maatschappij. 

 
 

1.3 Kernwaarden 
Verantwoordelijkheid 
Op de Mariabasisschool leren we leerlingen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat doen we door 
leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun taken. Deze zien we breder dan alleen het leren 
van de basisvaardigheden. Steeds de vraag: wat merkt de leerling ervan? 
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Inspireren 
Wij willen dat onze leerlingen zichzelf en anderen kunnen inspireren. Het team wil daarin een 
voorbeeld zijn door toekomstgericht onderwijs te geven, verhalende ontwerpen in te zetten en de 
lessen niet alleen maar in het klaslokaal te geven. Leren doe je op school én in de omgeving! 
 
Sfeer 
Bij ons op school is een goede sfeer. Dat doen we door gezamenlijk afspraken te maken hoe we met 
elkaar omgaan. Vergissen mag! We zoeken dan met alle partijen naar een werkzame oplossing. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders investeren gezamenlijk in een goede sfeer voor iedereen. 
 

1.4 Schoolgrootte 
Het leerlingenaantal schommelt rond de 100. Dat maakt de school tot een mooie gemeenschap, 
waarbij volop gelegenheid is voor persoonlijke aandacht voor ieder kind. 
Het team van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel bestaat uit ongeveer 10 
medewerkers. 
 

1.5 Bestuur 
De Mariabasisschool is een van de scholen van Stichting Aves. Over Stichting Aves leest u meer in 
hoofdstuk 5. Aves is opgericht op 1 januari 2010 en is tot stand gekomen door een fusie tussen de 
stichting Christophorus en de Stichting voor Openbaar Onderwijs Noordoostpolder. Op 1 januari 2019 
is stichting Aves gefuseerd met SCPO (stichting voor Christelijk primair onderwijs). De nieuwe naam is 
Aves. 
 

1.6 Logo  
U ziet 3 zeshoeken, verschillend van formaat. Het verschil staat voor de groei die je mag doormaken 

bij ons op school. Ook zijn er 3 verschillende kleuren zichtbaar. Oranje is een warme kleur die staat 
voor sfeer/ gezelligheid/ geborgenheid. We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich 

daar vertrouwt voelt. De groene kleur staat voor inspiratie. We halen dit uit de mensen en omgeving 
(o.a. natuur, dorp, etc.) om ons heen. We willen onze leerlingen de gelegenheid geven om deze 

verworven kennis door te geven. De blauwe kleur staat voor verantwoordelijkheid. 

Verantwoordelijkheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat je doet. U ziet nog de 
punt van de letter i in het woord Maria, die is in de vorm van een druppel. Het beeld van Maria als 
eeuwenoude waardevolle steen die steeds weer mensen actief laat zijn, in beweging zet en elkaar 
betrokken houdt!  
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2 Identiteit 
 

2.1 Uitgangspunten 
De Mariabasisschool is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen 
met zijn talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van 
veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar.  
 
Onze school is een katholieke school. Kinderen van alle denominaties en culturen 
zijn welkom. Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze katholieke grondslag 
respecteert en meedoet met de gebruiken. 
 
Onze school draagt de naam van Maria. Een naam die binnen de katholiek-
christelijke traditie een belangrijke plaats inneemt. We willen die naam  
waarmaken! 
 
In de persoon van Maria vinden we drie kenmerken terug: vertrouwen, 
betrokkenheid en geborgenheid. Op de Mariabasisschool willen wij de kinderen 
ook begeleiden. Als het nodig is bij de hand pakken, maar ook op het juiste 
moment loslaten. De kinderen laten zien dat ze een stukje zelfstandigheid 
aankunnen. Zelf verantwoording durven te nemen. Onze leerlingen moeten altijd 
weer terug kunnen vallen op hun juf of meester. Wederzijds vertrouwen moet er 
zijn om samen verder te bouwen aan hun toekomst. 
 
Aan alles wat zich op school voordoet, vreugde, verdriet, het zoeken naar 
aandacht, proberen we de juiste hoeveelheid tijd en aandacht te schenken. 
Door activerend en stimulerend aanwezig te zijn. We handelen vanuit zorg en 
betrokkenheid voor elkaar.  
 
Het beeld dat ons hierbij voor ogen staat is dat van een steen die in het water wordt gegooid. Een 
plons die voortdurend ontelbare steeds wijder wordende cirkels vormt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het beeld van Maria als eeuwenoude waardevolle steen die steeds weer mensen actief laat zijn, in 

beweging zet en elkaar betrokken houdt! 
 
Binnen de katholieke grondslag van onze school hoort de katholieke traditie. Deze traditie vindt u 
onder andere in de vieringen van christelijke feesten die een vaste plaats hebben binnen de school. In 
de catecheselessen werken de kinderen met en praten ze over Bijbelverhalen en vertellingen uit 
andere religies. Daarnaast zetten we verhalen uit het dagelijks leven (spiegelverhalen) in. 
In die lessen proberen we de kinderen te laten ontdekken hoe we de boodschap uit deze verhalen, 
vandaag de dag, kunnen gebruiken.  
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De school is onderdeel van en onderhoudt contact met de parochie. Door middel van het organiseren 
van gezinsvieringen en aandacht voor activiteiten binnen de parochie willen we de kinderen daarbij 
betrekken. 
Bidden neemt in onze school een belangrijke plaats in. Elke groep besteedt aandacht aan bidden/ het 
gebed op een manier die aansluit bij de leeftijd van de kinderen in die groep.  
 
Daarnaast willen we de kinderen verantwoording voor de wereld om hen heen bijbrengen. Maar we 
willen de kinderen niet opzadelen met de last van de wereld. Kinderen en mensen binnen onze school 
willen we graag een positieve levensinstelling meegeven. Dat is voor ons een goede basis voor leren 
en ontwikkeling. 
 

2.2 Maatschappelijke component 
 
Tot wat voor mensen willen we de kinderen opvoeden en opleiden? Van de kinderen wordt verwacht 
dat ze straks als zelfstandige, evenwichtige mensen de maatschappij vorm geven. We hopen ‘bouwers’ 
te maken van de kinderen. Daar is creativiteit voor nodig. Bij de keuze van onze leermaterialen houden 
we daar rekening mee. Omdat we de kinderen op willen leiden tot zelfstandige mensen, leren we ze 
bijvoorbeeld hoe ze zelf op zoek kunnen gaan naar informatie. Evenwichtige mensen staan voor wat 
ze doen; ze durven zichzelf te presenteren aan anderen. Ook 
dit komt op verschillende manieren terug in ons onderwijs 
 
We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit. 
We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat er om hen 
heen in de wereld speelt. Maatschappijgericht bezig zijn is 
belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 
 

2.3 Pedagogische component 
 
Onze school wil graag een hartelijk en warm klimaat creëren voor volwassenen en kinderen die er bezig 
zijn. We willen op een open manier in gesprek zijn met ouders en kinderen. Er is plaats voor een geintje, 
maar er moet ook gewerkt worden. Een prettige, eerlijke omgang met elkaar verhoogt het werkplezier 
en de prestaties. Wij vinden het een goede zaak dat kinderen leren samenwerken. Dat stimuleren wij 
door o.a. de werkvormen van het coöperatief leren te gebruiken. 
 
Onderbouw en bovenbouw hebben gescheiden van elkaar pauze onder toezicht van de leerkrachten. 
Zo hebben kinderen zoveel mogelijk ruimte om te spelen. Bovendien investeren we regelmatig in 
nieuw speelpleinmateriaal voor de kinderen.  
Er is een schoolpleincommissie die veel aandacht heeft voor de inrichting van het schoolplein.  
 
Kinderen goed om leren gaan met conflicten is belangrijk. Als leerkrachten zullen we de kinderen 
begeleiden bij het oplossen en voorkomen van ruzies zodat er steeds ‘twee winnaars uit de strijd 
komen’. Ook willen we kinderen duidelijk aangeven waar voor ons de grenzen liggen en waarom. We 
hebben een aanpak om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan. U vindt ons anti-
pestprotocol op de website van onze school: www.mariabasisschool-nop.nl.  
 
 
  

http://www.mariabasisschool-nop.nl/
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3 Onderwijs 
 

3.1 Onderwijsconcept 
Op Kbs Mariabasisschool werken we vanuit een positief pedagogisch klimaat. Het basisvertrouwen 
tussen leerkracht en leerling moet goed zijn. Hieruit kan een goede leerhouding gevormd worden. 
Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, 
competentie en autonomie. 
 
Onze leerlingen leren beseffen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen leerproces en daarbij niet 
(alleen) afhankelijk zijn van hun leerkrachten. Ons onderwijs richten we zo in, dat de betrokkenheid 
van leerlingen optimaal is en het eigen initiatief voldoende ruimte krijgt, zodat de sterke kanten van 
de leerlingen naar boven komen. Omdat leren niet alleen binnen de school plaatsvindt worden ouders 
optimaal betrokken bij de school.  
 
De taak van de leerkracht is te zorgen voor uitdagend onderwijs. Elke leerling heeft eigen 
mogelijkheden en talenten. Het afstemmen op onderwijsbehoeften is een belangrijke voorwaarde om 
leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Een goede zorgstructuur zorgt voor een passend 
onderwijsaanbod voor iedere leerling. Wereldoriëntatie bieden we thematisch aan. Leerlingen 
verdiepen zichzelf in een onderwerp en delen/ presenteren de informatie aan hun klasgenoten.  
 
Leerkrachten werken eraan een schoolklimaat te realiseren, waarin leerlingen zich veilig en geborgen 
voelen. Normen en waarden zijn de basis voor de omgang met elkaar. Respect voor de ander is op 
onze school een leidend principe. We gaan uit van een aantal basisafspraken die duidelijk weergeven 
wat we op school verwachten over de manier waarop we met elkaar (leerlingen, leerkrachten en 
ouders) en elkaars bezittingen omgaan. Feesten en vieringen worden georganiseerd om sociale 
verbondenheid te versterken en identiteit uit te dragen.  
 
Er is op de Mariabasisschool veel aandacht voor een sterk didactisch klimaat. Het onderwijs sluit aan 
bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Door handelingsgericht te werken zorgt de school voor een 
ononderbroken ontwikkeling. Er is sprake van een leerklimaat dat leren mogelijk maakt. De school 
zorgt voor voldoende ondersteuning en uitdaging. In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven 
op welke wijze de basisondersteuning wordt vormgegeven en hoe aanvullende ondersteuning wordt 
geboden of geboden zal gaan worden. U kunt dit opvragen op school. De leraren gebruiken 
coöperatieve werkvormen en actieve werkvormen (bewegend leren) zodat leerlingen betrokken zijn 
en van en met elkaar leren.  
 
Op de weg naar kindgericht onderwijs is er een verschuiving van traditioneel onderwijs via adaptief 
onderwijs naar flexibel onderwijs. Voor de Mariabasisschool betekent dat o.a. het volgende:  

• Naast aandacht voor leerstof is er ook aandacht voor persoonsvorming 

• Leraar organiseert en coacht de leerlingen op zelfsturing 

• Leerlingen medeverantwoordelijk, gedeeld eigenaarschap  

• We zetten de methodiek van ‘Taakspel’ in om leerlingen op goede wijze te leren samenwerken 

• Thinking for learning werkvormen om het creatief- en diepgaand denken te stimuleren 

• Coöperatieve werkvormen als middel om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen 

• Directe instructiemodel als werkwijze om ruimte te geven aan verschillen 

• Er wordt vrij met de methode omgegaan; leerlijnen zijn leidend 

• Zelfstandig werken om zelfstandigheid te bevorderen 

• Het standaard rapport uitbreiden met een portfolio 
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3.2 Groeperingsvormen 
Er is op onze school sprake van het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Binnen iedere groep 
kunnen hierop variaties zijn. We werken in groepen met verschillende niveaus waarbij er kinderen zijn 
die een eigen leerlijn kunnen hebben voor één of meerdere vakgebieden. De kinderen zitten 
voornamelijk in groepjes van vier, gemengd qua niveau en jaargroep. Er zijn situaties waarin we andere 
groeperingsvormen hanteren. 
De tafelgroepjes worden regelmatig gewisseld, dit proces wordt begeleid door de leerkracht. Instructie 
gebeurt klassikaal, in kleine groepen en individueel. 
 
Meestal werken we met combinatiegroepen. Het voordeel van het verschil in leeftijd is dat het de 
kinderen mogelijkheden geeft elkaar in intellectueel, emotioneel en sociaal opzicht positief te 
beïnvloeden. Ook wordt er in combinatiegroepen vaker een beroep gedaan op de zelfstandigheid van 
kinderen. 
 

3.3 De inhoud van ons onderwijs 

3.3.1 Groep 1-2 
In groep 1-2 werken wij in thema’s en bieden een rijke leeromgeving waarin de kleuter de wereld 
ontdekt. De aangeboden activiteiten worden gekozen vanuit de doelen en de leerlijnen, zoals deze 
zijn vastgesteld door het SLO. Om een doorgaande lijn naar groep 3 te garanderen werken wij o.a. 
met de methode ‘Kleuterplein’. Zo borgen wij dat alle tussendoelen worden aangeboden in de 
kleuterperiode. De ontwikkeling op deze doelen wordt genoteerd en gevolgd middels het 
observatiesysteem van het Digikeuzebord. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de 
ontwikkeling van de leerlingen in groep 1 en 2.  
Op onze school zien we de kleuterperiode als een belangrijke leerperiode, waarin kinderen een 
heleboel basisvaardigheden leren. Juist in deze periode leren kinderen om met zichzelf en de ander 
om te gaan, hoe om te gaan met regels en afspraken en ontwikkelt zich de zelfredzaamheid. Bij 
binnenkomst in groep 1 volgen en stimuleren wij de leerlingen juist op deze punten. Dit is terug te 
zien in de aandacht voor de spelontwikkeling en het vrije spel. Tijdens het (vrij) spelen ontwikkelen 
de leerlingen zich op verschillende gebieden. Zo leren de leerlingen o.a. de eigen grenzen kennen, 
risico’s in te schatten, hun omgeving beter te begrijpen, samen te spelen en te communiceren met 
zichzelf en de ander.  
Wanneer een leerling bij binnenkomst een indicatie heeft, bijvoorbeeld Vroegschoolse Educatie heeft 
genoten, zal er een warme overdracht zijn tussen de peuterstartgroep en de school. De eerste zes 
weken wordt deze leerling extra geobserveerd en een extra gesprek met ouders plaats vinden. Na deze 
periode wordt door de leerkrachten bepaald of extra begeleiding of een specifiek aanbod nodig is. 
Vanaf groep 2 bieden wij kleuters ook een gericht aanbod op het gebied van beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid aan. Dat betekent dat de leerkracht gericht activiteiten met klanken, 
letters, cijfers en hoeveelheden aanbiedt. De leerlingen worden uitgedaagd om aan deze activiteiten 
te werken en activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Op de 
dinsdagmiddag is groep 1 vrij. Alleen groep 2 is dan in de klas. Deze middag is er extra aandacht en 
uitdaging op het gebied van de fijne motorische ontwikkeling, beginnende geletterdheid en 
gecijferdheid.  
Naast de aandacht voor de spelontwikkeling is er in groep 1-2 veel aandacht voor taal. Kinderen 
praten met en luisteren naar elkaar, zo leren ze gevoelens en ervaringen te verwoorden. In kringen 
wordt er gesproken over wat er zoal om ons heen gebeurt, liedjes gezongen, versjes geleerd, boeken 
(voor-)gelezen, verhalen verteld en allerlei spellen rond taal en rekenen gedaan. Zo leren de kleuters 
niet alleen nieuwe woorden, maar ook hoe je met elkaar praat en de regels van onze taal.  
Zoals gezegd worden al deze activiteiten aangeboden binnen een thema, zodat de activiteiten 
betekenis krijgen voor de leerling. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van kleuters. 
Leerlingen worden gestimuleerd om een eigen inbreng te geven aan de thema’s.  



 
12 

3.3.2 Kerndoelen en referentieniveaus  
De school gebruikt methodes die voldoen aan de kerndoelen en de referentieniveaus. Voor alle 
leerlingen wordt het referentieniveau 1S voor rekenen en 1F voor taal nagestreefd. Voor een aantal 
leerlingen van de Mariabasisschool is dit niveau niet op alle domeinen haalbaar. Op domeinen wordt 
dan gestreefd naar referentieniveau 1F. De Mariabasisschool hanteert hiervoor de werkwijze zoals 
beschreven staat in het ondersteuningsplan van swv Noordoostpolder-Urk.  
 

3.3.3 Lezen  
Bij de kleuters werken we met de tussendoelen ‘ontluikende geletterdheid’. In groep 3 beginnen de 
leerlingen met leren lezen en spellen. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). In 
de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het technisch- het begrijpend- en later ook op 
het studerend lezen te liggen. We gebruiken hierbij de methode Estafette. We hebben aandacht voor 
leesbeleving, lezen moet leuk zijn! De eigen beleving van het kind staat centraal bij ons 
leesonderwijs. Hiervoor gebruiken we de boeken uit de schoolbibliotheek.  
 

3.3.4 Begrijpend lezen 
Vanaf groep 4 t/m 8 krijgen de leerlingen de leesstrategieën aangeboden via de methodiek van 
Nieuwsbegrip. Dit zijn actuele teksten, aansluitend bij de ‘echte’ wereld van de kinderen. Om niet 
alleen nieuwsteksten te lezen, zorgt de leerkracht er voor dat er ook verhalende teksten worden 
aangeboden. Ter aanvulling worden extra teksten gezocht. O.a. uit het oefenboek Begrijpend lezen 
van Cito of zelf ontworpen materiaal. 
 

3.3.5 Schrijven  
We werken met de methode Pennenstreken. Deze methode leert de kunst van het schrijven. Vorm, 
beweging en ruimte hebben hun eigen plaats. De methode gaat uit van een natuurlijke opbouw en 
legt de nadruk op de motorische ontwikkeling. Het leert de leerlingen om hun eigen handschrift te 
bekijken en te ontwikkelen. Aanvankelijk schrijven de leerlingen met een potlood. 
De nadruk in de groepen 1-2 ligt op het ontwikkelen van de motoriek; van grof naar fijn. Letters en 
cijfers worden getekend. Er is aandacht voor een juiste pengreep en een goede zit- en schrijfhouding. 
Vanaf groep 3 zal hier nog steeds aandacht voor zijn, maar verschuift het accent van veel aandacht 
op de motorische ontwikkeling naar de ontwikkeling van een duidelijk handschrift. Hierbij gebruiken 
we de methode Pennenstreken. Vanaf groep 6 zal de nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van 
een eigen, leesbaar, handschrift. 

 

3.3.6 Taal 
Taal biedt de leerling de mogelijkheid om zich uit te drukken tegenover anderen, zijn gevoelens 
duidelijk te maken, te vertellen wat hij wil en kan, kortom te communiceren. Veel aandacht krijgen 
het goed leren luisteren, spreken, stellen en lezen. We werken met de methode Taalverhaal.nu. Er is 
een aparte spellingslijn van Taalverhaal.nu die we gebruiken.  

 

3.3.7 Rekenen  
In groep 1-2 gebruiken we voor rekenen de projecten uit Kleuterplein en Met Sprongen Vooruit als 
inspiratiebron voor rekenonderwijs. Vanaf groep 3 wordt de methode Pluspunt gevolgd. Centraal 
hierbij staat het oplossen van praktische problemen die leerlingen ook in het dagelijks leven tegen 
komen. Door middel van het zelf zoeken naar oplossingen van die problemen en het bespreken 
hiervan proberen we de leerlingen inzicht te geven in wiskundig inzicht en handelen; getallen en 
bewerkingen; meten en meetkunde. Naast de methode gebruiken de leerkrachten ook Met 
Sprongen Vooruit. 
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3.3.8 Expressie: muziek 
Bij muziekles maken we gebruik van de methode Moet je doen!. Dit wordt aangevuld met liedjes uit 
diverse andere bronnen. Bij muziek staat vooral het plezier, het samen zingen en muziek maken 
centraal. 
 

3.3.9 Expressie: tekenen en handvaardigheid 
De methode Uit de kunst! geeft met lesbeschrijvingen ideeën die bruikbaar zijn in ons onderwijs. We 
gebruiken de methode als bronnenboek: aanleren van verschillende technieken en het omgaan met 
diverse materialen en gereedschappen. De ideeën van kinderen, het seizoen of het thema waarmee 
gewerkt wordt bepaalt het onderwerp. 
 

3.3.10 Wereldoriëntatie 
Voor de wereldoriënterende vakken maken we gebruik van de methodes Naut, Meander en Brandaan. 
Met topografie starten we in groep 5. Dit zetten we structureel in vanaf groep 6. We gebruiken 
hiervoor de toporafiemethode Junior Bosatlas. 
 

3.3.11 Sociaal emotionele ontwikkeling 
De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we een voorwaarde om tot ontwikkeling 
te komen. We streven naar een positief pedagogisch klimaat. Daarbij zetten we het gedachtegoed van 
Taakspel in. D.m.v. het spelen van Taakspel in alle groepen werken we aan een positief gestimuleerd 
werkklimaat. Alle teamleden zijn in het bezit van de licentie om met Taakspel te mogen werken. De 
methode Goed gedaan gebruiken we als bronnenboek om zowel preventief (voorkomen) als curatief 
(oplossen) in de groep te kunnen werken. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen 
we met behulp van observaties en Zien! Invullijsten voor zowel leerkrachten als leerlingen. 

 

3.3.12 Bewegingsonderwijs 
We geven gymlessen met behulp van eigen lessenseries en de methode Basislessen 
bewegingsonderwijs. 
 

3.3.13 Catechese en levensbeschouwing 
We geven structureel aandacht aan onze levensbeschouwelijke identiteit m.b.v. de methode 
Trefwoord. De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als 
dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld 
is op de kleurenposters bij de kalender. In de handleiding vindt de leerkracht aanwijzingen om verder 
met de kinderen door te gaan op het onderwerp van de dagopening. Deze uitwerking is verschillend 
voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder 
schooljaar ongeveer zestien thema’s aan bod. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en 
ervaringswereld van de kinderen (bijv.: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in 
de samenleving (bijv.: “Geweld”) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan 
Bijbelverhalen (bijv.: Abraham, Mozes, Jezus). Daarnaast maken kinderen kennis met diverse 
wereldreligies (bijv.: Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam) en de daarbij behorende feesten. 
 

3.3.14 Engels  
De leerlingen van groep 7/8 leren de beginselen van de Engelse taal via de methode Hello World. 
In een realistische context werken ze naar concrete eindopdrachten toe, zodat ze echt iets doen met 
wat ze hebben geleerd. Hierbij staat niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren 
centraal.  
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3.3.15 ICT  
Wij vinden het daarom belangrijk de kinderen een goed aanbod te geven gericht op de vaardigheid: 
digitale geletterdheid. 
De school beschikt over een netwerk van computers waaraan de leerlingen regelmatig individueel of 
in groepjes werken. Naast vaste computers hebben we laptops en iPads. Ter ondersteuning van het 
onderwijsleerproces worden deze actief, adaptief en in goede balans met andere activiteiten ingezet.  
De computer is uitstekend geschikt voor inoefenen, herhalen en remediëren van lesstof. Daarnaast 
maken de leerlingen tijdens projecten en wereldoriëntatie gebruik van het internet als 
informatiebron via het beveiligde netwerk. Om bezig te zijn met de leerstof, maar ook om ICT-
vaardigheden eigen te maken. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord.  
Om kinderen de computervaardigheden eigen te maken, hebben we op school een doorgaande lijn 
ontwikkeld. Kinderen leren de technische vaardigheden (o.a. Microsoft Powerpoint, Word), omgaan 
met informatie (klopt het wat ik heb gevonden?) en omgaan met (social-) media (mediawijsheid). In 
het ICT-beleidsplan beschrijven wij onze visie op ICT als leermiddel. 
 
Snappet 
Sinds schooljaar 2018-2019 zetten we Snappet in, in groep 5 t/m 8. 
Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het 
geschikte niveau.  
Bij de vakken zien de leerlingen telkens één opgave op hun scherm. Dit is overzichtelijk en werkt 
prettig voor de leerlingen. Er zijn verschillende typen opgaven zoals opgaven waarbij een antwoord 
ingevuld moet worden, opgaven waarbij het juiste antwoord aangetikt moet worden en opgaven 
waarbij met afbeeldingen, woorden of getallen gesleept moet worden. De leerlingen oefenen met 
deze opdrachten doelgericht met alle leerstof op het gebied van de diverse vakken die we 
aanbieden.  
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Snappet tabletonderwijs tot betere leerresultaten leidt 
door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en 
meer individuele differentiatie. Onderwijs met verwerking op een tablet creëert meer tijd voor 
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instructie, lesvoorbereiding en remediëring doordat de tablet automatisch nakijkt en een 
foutenanalyse maakt. 
Leerlingen zien hun voortgang en krijgen directe feedback. Ze zien per opgave of het antwoord goed 
of fout is. Bij foute antwoorden kunnen ze de opdracht nog eens maken. De leervoortgang van de 
klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct 
in de klas, als bij de evaluatie en planning.  
Na het maken van de taak kunnen kinderen op eigen niveau opdrachten maken van rekenen of 
oefenen aan de persoonlijke leerdoelen van deze vakken. 
We maken van Snappet gebruik bij de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Om voor 
afwisseling en balans te zorgen in de lesdag werken we bij de overige vakken met lesboeken en (werk) 
–schriften. 
 

3.3.16 Gymnastiek  
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen gymles in De Triangel in Marknesse. De kinderen van 
groep 1 en 2 krijgen gymles in ons speellokaal. De GGD raadt aan om gymschoenen te gebruiken om 
voetwratten te voorkomen. De vloeren van de zalen zijn niet bestand tegen zwarte zolen. Wij vragen 
daarom om schoenen met lichte zolen te gebruiken, die niet buiten worden gebruikt. 
Gymtijden: 
Groep 3-4: dinsdag 13.45-15.00 uur 
Groep 5-6: donderdag 13.45-15.00 uur 
Groep 7: woensdag 11.00-12.30 uur 
Groep 8: woensdag 8.30-10.00 uur 
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3.4 Werkvormen 
Wij geven kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat. Instructie wordt bij ons rond de uitlegtafel 
gegeven. Dit kan met de hele groep, in een kleiner groepje of individueel. Dit hangt af van de 
instructiebehoeften van elk kind afzonderlijk. Ook stimuleren we kinderen elkaar te helpen.  
Belangrijk voor ons is: elkaar helpen en ondersteunen, samen werken en rust tijdens werkmomenten.  
We werken in alle groepen volgens het 12 fasen-model voor zelfstandig werken. Dit model helpt om 
kinderen op een gestructureerde manier te laten werken, zelf ‘probleempjes’ op te lossen en 
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces bij te brengen. 
 
Kinderen leren verschillend. We gebruiken verschillende werkvormen in de groepen en we zorgen voor 
verschillende oefen- en praktijksituaties in de klas of buiten de klas. 
We willen onze kinderen de werkelijkheid laten ervaren. Dat gebeurt op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld:  

• Door middel van spel de werkelijkheid nabootsen. 

• Met behulp van vraaggesprekken de werkelijkheid begrijpelijk maken, waarbij communicatieve 
vaardigheden geoefend worden. 

• Leren samenwerken door werkvormen van coöperatief leren. 

• Door middel van excursies of gastlessen van externen. 
 

3.5 Verhalend ontwerp 
Een aantal keren per jaar zetten we een verhalend ontwerp in. Een verhalend ontwerp is een project 
rondom een verhaal. In dit verhaal zitten een aantal vaste elementen verwerkt waardoor het ontwerp 
ook inhoud krijgt. De kinderen zijn dan gezamenlijk vanuit hetzelfde thema met diverse 
deelonderwerpen aan het werk. Daarbij worden kinderen in de gelegenheid gesteld om hun talenten 
in te zetten. Tijdens een verhalend ontwerp zijn de leerlingen met een aantal vakken geïntegreerd aan 
het werk. Een aantal voorbeelden van een verhalend ontwerp zijn: de ruimte, het architectenbureau, 
het televisiestation, kunst. 
 

3.6 Opvoeding- en onderwijsstijl 
Eén van onze kwaliteiten is het creëren van een positief pedagogisch klimaat. Deze pedagogische taak 
is zeker van belang met het oog op de toename van complex gedrag. Om vroegtijdig hiaten in de sociaal 
emotionele ontwikkeling te kunnen opsporen werken we met een signaleringslijst (Zien!). Daarnaast 
werken we met een schoolregels en een anti-pestprotocol.  
 
Goed onderwijs betekent ook goed klassenmanagement.  
We onderscheiden de volgende onderdelen van goed klassenmanagement, waarbij we ons realiseren 
dat onderdelen elkaar overlappen:  
 
Inrichting van de klas  
De centrale vraag bij de inrichting van de klas is: Kunnen alle leerlingen hier goed werken?  
Succesindicatoren:  

- Leerkracht is goed zichtbaar tijdens de instructie.  
- Bord is goed zichtbaar tijdens de instructie.  
- Leerkracht heeft goed zicht op alle kinderen.  
- Kinderen kunnen zich rustig door de klas bewegen.  
- Materialen zijn goed toegankelijk/bereikbaar.  
- De inrichting van de klas is sfeervol, netjes, verzorgd.  
- De inrichting van de klas sluit aan bij het ontwikkelingsniveau: bijv. groep 1-2 ruimte voor spel 

en ontdekken in hoeken. De groepen 3 t/m 8 hebben ruimte voor leren.  
- Iedere klas heeft een instructietafel.  
- Kinderen zitten in tafelgroepen.  
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Regels verwijzen naar verwachtingen of eisen die aan het gedrag van de leerling worden gesteld. Door 
duidelijke regels moeten leerlingen zich veilig, gerespecteerd en zich verantwoordelijk voor elkaar 
voelen, maar ook de klas als plezierig ervaren. Op de 
Mariabasisschool hanteren we hiervoor de volgende 3 kapstok-
regels. Dit zijn de basisregels van waaruit we werken. 

1. Respectvol omgaan met jezelf. 
2. Respectvol omgaan met anderen. 
3. Respectvol omgaan met materialen. 

Bij de start van het schooljaar wordt in iedere groep een invulling 
gegeven aan deze regels. Hoe willen de leerlingen dat het verloopt 
in de groep? 
 
Succesindicatoren:  

- Basisregels met uitwerking zijn zichtbaar in de groep.  

- Basisregels worden met regelmaat door de leerkracht met 
de kinderen doorgenomen.  

- Basisregels zijn opgenomen in de schoolgids.  

- Leerkrachten hanteren consequent de afspraken m.b.t. 
gedrag.  

 
Routines  
Routines verwijzen naar de dagelijkse activiteiten in de klas, zoals de organisatie van de instructie het 
werken met methoden, de voorspelbaarheid van de leerkracht, het werken in groepen, het zelfstandig 
werken, uitgestelde aandacht, etc.  
Succesindicatoren:  

- De leerkracht werkt zoveel mogelijk met het activerende directe instructiemodel.  

- De leerkracht werkt met een vaste looproute m.b.t. de voorspelbaarheid voor leerlingen.  

- De leerkracht hanteert een teken voor uitgestelde aandacht, bijv. timetimer, stoplicht, plek van 
de leerkracht aan de instructietafel.  

- De leerkracht helpt de kinderen zoveel mogelijk in groepjes, met inzet van de instructietafel.  

- Het onderwijsaanbod (bijv. vanuit methode) is divers in werkvormen: zelfstandig, 
samenwerken, duo-werk, groepswerk.  

- De leerstof komt tegemoet aan tempo- en niveauverschillen.  

- Dagritme: groep 1-2 dagritmekaarten, groep 3 dagritme met picto’s, groep 4-8 geschreven 
dagplanning.  

 
Er kunnen altijd redenen zijn waardoor we afzien van bovenstaande afspraken: bijv. wanneer een 
leerling speciale onderwijsbehoeften heeft en de werkomgeving op een andere wijze gestructureerd 
dient te worden. 
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3.7 Lestijden en benutting van de onderwijstijd 
 

 
  

 
Op onze school maken de kinderen van onze groepen de volgende uren: 

Groep Lesuren per week Schooljaar 2020-2021 

1 22 uur 848 uur 

2, 3 en 4 24 uur 928 uur 

5, 6, 7 en 8 26 uur 1004 uur 

Onze school programmeert jaarlijks voldoende onderwijstijd. Ze biedt leerlingen in de onderbouw 
tenminste 880 uur (gemiddeld over de eerste 4 jaar) en de leerlingen in de midden- en bovenbouw 
tenminste 1000 uur. 

- De tijd is evenwichtig verdeeld over de vakken. 
- De geprogrammeerde tijd wordt efficiënt besteed. 
- De tijd voor onderwijs en leren is afgestemd op kenmerken van de leerlingenpopulatie. 

 

3.8 Hoeveel uur les in welk vak? 
Op de volgende pagina ziet u schematisch weergegeven hoeveel uur uw kind per week en per vak les 
krijgt. 
Daarbij gelden de volgende opmerkingen: 
* Het voorbereidend rekenen, schrijven, lezen, en taal in groep 1 en 2 wordt bij ons gerekend onder 
de term speelwerktijd. Hieronder valt ook het werken met ontwikkelingsmateriaal, verkeer, tekenen 
en handvaardigheid. 
* Onder wereldoriëntatie vallen de kennisgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur, 
maatschappelijke verhoudingen, bevorderen van gezond gedrag en geestelijke stromingen. 
* Onder bevordering van het taalgebruik verstaan wij de zgn. maandagochtend-kring, de boekenkring, 
de krantenkring en soortgelijke kringen. 
  

Groep 1 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Dinsdag 8.30 – 12.00 Vrij      

Woensdag 8.30 – 12.30 Vrij 

Donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.30 – 12.00 Vrij 

Groep 2, 3 en 4 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Woensdag 8.30 – 12.30 Vrij 

Donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.30 – 12.00 Vrij 

Groep 5, 6, 7 en 8 

Dag Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Dinsdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Woensdag 8.30 – 12.30 Vrij 

Donderdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 

Vrijdag 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00 
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3.9 Groep 8 en het voortgezet onderwijs 
De kinderen maken aan het eind van groep 7 de Cito Entreetoets. Op basis van de resultaten van deze 
toets bekijkt de leerkracht op welk(e) gebied(en) elk kind extra ondersteuning nodig heeft in groep 8. 
Ook wordt gekeken naar verbeterpunten voor de hele groep. De leerkracht geeft die ondersteuning 
door middel van extra instructie, oefening en eventueel in de vorm van specifiek huiswerk. 
 
In januari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen voor de kinderen en 
informatieavonden voor ouders van kinderen uit groep 8. We bezoeken een selectie van scholen in 
groepsverband. 

 
In april nemen de kinderen van groep 8 deel aan de landelijke Eindtoets. Voorafgaand aan de afname 
van deze toets wordt al met de ouders een adviesgesprek gepland over de schoolkeuze.  
De leerkracht van groep 8 zal een advies geven over het 
te volgen niveau van voortgezet onderwijs. Dit advies 
komt tot stand op basis van onze ervaringen met uw 
kind en ons leerlingvolgsysteem.  
Vervolgens vullen ouders en leerkracht samen een 
aanmeldingsformulier in. De leerkracht zal gegevens 
van uw kind, die van belang zijn voor een goede 
overgang, doorgeven aan de nieuwe school.  
De toelatingscommissies van de scholen voor 
voortgezet onderwijs bepalen of een kind toegelaten 
zal worden.  
 

3.10 Activiteiten voor kinderen 
Als school geven we de kinderen de gelegenheid om mee te doen aan allerlei activiteiten.. Het is goed 
om elkaar op verschillende manieren te ontmoeten, zowel binnen als ook buiten de school. De 
groepsgeest, het samen bezig zijn, speelt hierin dan ook een grote rol. Er zijn verschillende soorten 
activiteiten: 
 
Culturele- en natuuractiviteiten: 

• Theatervoorstellingen in het Muzisch Centrum. 

• Excursies naar bedrijven en instellingen. 

• Boomfeestdag en paddentrek. 

• Bibliotheekbezoeken, schrijvers in de klas. 

• Groep 7-8 bezoekt de Ontdekhoek in Zwolle. 
 
Vieringen: 

• Schoolfeest voor het hele gezin. 

• Slotavond aan het einde van het schooljaar, waar de kinderen van groep 7-8 een afscheidsmusical 
opvoeren voor alle leerlingen en ouders van onze school.  

• Carnaval met de hele school. 

• Een gezamenlijke kerstavond.  

• Een aantal gezinsvieringen in de parochiekerk naast onze school. 

• Adventsvieringen, vieringen in de vastentijd en de goede week voor Pasen. 

• Afscheidsviering voor groep 8. 
 
 
Sportactiviteiten: 

• Jaarlijks wordt er, tijdens de Koningsspelen, een sportdag georganiseerd voor de groepen 5 tot en 
met 8.  
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• Voor de groepen 1 tot en met 4 wordt er, tijdens de Koningsspelen jaarlijks een spelletjesochtend 
georganiseerd. 

• Kunnen we tijdens de winter schaatsen dan houden we ook een ijsmiddag op de ijsbaan in 
Marknesse. 

• De vrijdag voor de herfstvakantie doen de groepen 7-8 mee aan het volleybaltoernooi voor alle 
scholen uit Marknesse. 

• In het voorjaar doen groep 5-6 en 7-8 mee met het schoolvoetbaltoernooi in Emmeloord met een 
jongens- en een meisjesteam.  

• Verder kunnen kinderen er voor kiezen om deel te nemen aan: atletiekwedstrijden, de scholencross 
en de avondvierdaagse. 

• Onze school neemt initiatieven van de Beweegcoach van stichting Carrefour ter harte, zodat 
kinderen een gevarieerd aanbod aan beweging krijgen. 

 

 

3.11 Onderwijs op maat 
Op onze school staat onderwijs op maat centraal. Door middel van gedifferentieerde instructie 
waarbij het coöperatief leren een belangrijke plaats inneemt krijgt iedere leerling de kans zich 
optimaal te ontwikkelen. Zelfstandig werken en zelfstandig leren gebruiken wij om de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen leerproces te vergroten. Om dit te realiseren 
is effectief klassenmanagement en een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8 noodzakelijk. 
 

3.12 Kwaliteitszorg 
Wij beogen met onze zorg voor kwaliteit de volgende doelen na te streven:  
- Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle aandachtsgebieden binnen de school, zowel wat 

betreft de proceskant (leiderschap, personeelsmanagement, beleid/strategie, 
middelenmanagement, management van processen) alsook de productkant (resultaatgebieden 
als uitstroomcijfers en waardering door doelgroepen) = kwaliteitsbepaling.  

- Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft, geborgd wordt = kwaliteitsbewaking.  
- Kwaliteit die niet goed genoeg is planmatig verbeteren = kwaliteitsverbetering  
We houden d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem (plannen-uitvoeren-evalueren-bijsturen) onze school in 
beeld. Dit betekent dat we meerdere malen per jaar een pas op de plaats maken: evalueren van ons 
werk, plannen aanscherpen of bijstellen. Ieder jaar wordt ook onze nascholing hierop afgestemd: 
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waar kunnen we ons onderwijs verbeteren/optimaliseren? Wat hebben we nodig om ons handelen 
naar de kinderen te versterken?  
Jaarlijks nemen we bij de leerlingen van de bovenbouw een leerling enquête af. Hoe is hun beleving 
op school. 1 Keer per 4 jaar wordt deze enquête ook afgenomen onder de ouders en de teamleden. 
Met de opbrengst van deze enquête geven wij sturing aan ons handelen. 
Zorg voor kwaliteit vraagt om verbinding: verbinding van processen en doelen, verbinding van de 
leerkracht en leerling, de verbinding met ouders en onze omgeving, onze klanten. We hebben elkaar 
nodig in onze zorg voor goed onderwijs. Dan kunnen we dat doen waar ons hart ligt: kinderen 
onderwijzen en begeleiden in hun ontwikkeling! 
 

 
De kwaliteit van een school is moeilijk in cijfers weer te geven. Er zijn veel niet of moeilijk meetbare 
factoren die van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit 
van een school. Ons doel is niet de kinderen zo hoog 
mogelijk te laten scoren in het vervolgonderwijs, ten 
koste van… Niet het einddoel is de doelstelling, maar 
de weg ernaar toe. Daar kunt u ook onze kwaliteiten 
uit opmaken.  
Grofweg kunnen we een driedeling maken:  

- kinderen die nauwelijks begeleiding nodig 
hebben.  

- kinderen die regelmatig of vaak begeleiding 
nodig hebben.  

- kinderen die afhankelijk zijn van begeleiding.  
 
Die eerste groep kan vaak zonder moeite door naar 
een hogere vorm van het vervolgonderwijs. Voor de 
tweede en derde groep geldt dat zij wel veel 
begeleiding nodig hebben. Niet om zo hoog mogelijk 
te scoren t.o.v. andere kinderen, maar om hun 
individuele ontwikkeling te waarborgen. Dat is ook 
een stukje kwaliteit van ons onderwijs.  
Daarnaast kunt u onze kwaliteit ‘proeven’ in de sfeer 
die we willen creëren: het omgaan met elkaar. 
Projecten en thema’s zijn hierbij van wezenlijk belang. 

Uitstroom 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 14 11 13 9 19 

Atheneum/ VWO 3 2 3 1 0 

HAVO 
 

5 6 5 3 8 

VMBO TL 
 

6 2 5 4 10 

VMBO BB/KB 0 1 0 1 1 

PRO 0 0 0 0 0 

      

Eindopbrengsten      

Centrale Eindtoets 537.2     

Eindtoets Iep  79,9 86,3 86,4 Geen resultaat 

Landelijk gem. 534.5 80,6 81 81,8 ivm coronacrisis 

Inspectieoordeel voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende 
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Evenals de vieringen die we met elkaar organiseren. Dit zijn hoogtepunten waarbij we met elkaar 
ervaren één te zijn: kinderen onderling, kinderen en groepsleerkrachten, school en ouders. Deze zorg, 
diepgang, betrokkenheid, aandacht en warmte zijn niet weer te geven in een cijfer, maar wel het 
fundament voor de kwaliteit van onze school. We hopen dat u als ouders deze meerwaarde van onze 
school voelt, ervaart en waardeert. 
 
Verder nemen we, om de opbrengsten van ons onderwijs te meten, bij leerlingen landelijk 
genormeerde toetsen af (Cito) en methode gebonden toetsen. 
We bespreken alle resultaten binnen onze school open en eerlijk met elkaar en kijken regelmatig wat 
er anders/beter kan.  
 

3.13 Schoolplan 
Eens in de vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld. Hierin heeft het team beschreven waar zij de 
komende jaren de aandacht op wil vestigen. Voor de vernieuwing en versterking van het onderwijs in 
de school. Na vier jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld voor de komende vier jaar. 
 
Jaarlijks zal er een jaarplan met speerpunten worden geschreven. Hierin is te zien waar het team zich 
het komende jaar in zal verdiepen of wat er ontwikkeld zal worden. 
 

3.14 Vervanging leerkrachten 
Als een leerkracht onverwacht ziek wordt, zullen we de kinderen proberen de eerste dag op te vangen 
op school. Het liefst met een vervangende leerkracht. Als dat niet kan wordt het intern opgelost door 
bijvoorbeeld de kinderen over verschillende groepen te verdelen of groepen samen te voegen. Het 
intern oplossen van een vervangingsprobleem heeft niet onze voorkeur omdat dit het onderwijs aan 
één of meerdere groepen schaadt. 
Pas als alle mogelijke acties tot het vinden van een oplossing mislukken zijn we gedwongen de kinderen 
een brief mee naar huis te geven met de boodschap dat ze de volgende dag niet naar school hoeven 
te komen en de reden daarvan. Op het moment dat er langdurig geen leerkracht voor een groep 
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gevonden kan worden, zal er intern geschoven gaan worden met de beschikbare leerkrachten zodat 
er wisselend een andere groep thuis zal blijven. Dit om te voorkomen dat een groep langdurig geen 
onderwijs kan krijgen. 
Dit thuis laten blijven van een groep wordt altijd gemeld aan de inspectie en de leerplichtambtenaar, 
mede om een signaal naar de politiek af te geven.  
Uiteraard zullen we blijven proberen om het naar huis sturen van kinderen te voorkomen en zetten 
we ons er ten volle voor in om een oplossing te organiseren. 
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4 Leerlingenzorg 
 

4.1 Passend onderwijs 
Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het 
onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind krijgt het onderwijs dat past bij 
wat hij of zij nodig heeft!’  
Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we samen met de scholen voor speciaal 
onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Informatie 
over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het 
samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl.  
In principe zijn alle kinderen welkom. Oók als het gaat om kinderen met een beperking. Bij het 
aanmelden van een kind met een beperking kijken we zorgvuldig of verwacht mag worden dat het 
team deze leerling voldoende kan begeleiden.  

Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de mogelijkheden 
en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de samenstelling en 
grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de 
toelating brengen we alle aspecten in beeld om een weloverwogen besluit te nemen. 

4.2 Nieuwe leerlingen 
Nieuwe ouders worden in een gesprek met de directie geïnformeerd over onze school. Ook krijgt u 
een rondleiding door onze school.  
Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag bij ons op school komen. In de weken voorafgaand aan 
de vierde verjaardag worden de kinderen uitgenodigd om een aantal ochtenden mee te draaien, 
waarvan eventueel één keer met een ouder. Ze leren dan de leerkrachten, het klaslokaal, het 
schoolgebouw en de kinderen waarbij ze in de klas komen, kennen. Na enkele weken komt de 
leerkracht van de kleuters op huisbezoek bij nieuwe gezinnen. Bij gezinnen waarvan al een kind op 
onze school zit, volgt na enkele weken een gesprek op school.  
 

4.3 Verlengde leertijd of doubleren 
De overgang van een groep naar de volgende groep is niet alleen een kwestie van schoolvorderingen, 
maar ook van rijpheid, interesse en instelling. In een aantal gevallen is het raadzaam om kinderen te 
laten doubleren of een verlengde leertijd aan te bieden over twee groepen. Dat betekent ook dat niet 
alle kinderen aan het eind van hun schoolloopbaan evenveel stof hebben verwerkt. We streven echter 
wel naar een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen. Kinderen die instromen in groep 1 en 
geboren zijn in de maanden oktober-november-december stromen na de zomervakantie door naar 
groep 2. We letten hierbij op de totale ontwikkeling. Bij kinderen die we langer kleuteronderwijs 
(verlengde leertijd) willen laten volgen, zullen we ook beargumenteren waarom we hiervoor kiezen. 
De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie. In het belang van het kind zullen we ons uiterste best 
doen om op één lijn te komen met de ouders. 
 

4.4 Verstandelijke ontwikkeling 
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen 
dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen. 
Dat begint al bij de aanbieding van de lesstof. 
 
We geven instructie en verwerkingsstof op verschillende manieren en niveaus, aangepast aan de 
behoeften van elke leerling. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen ondersteuning, in- of buiten 
de eigen groep, van de eigen leerkracht of van een andere leerkracht. 
 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
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4.5 Leerlingvolgsysteem  
In alle groepen wordt gewerkt met het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit is een webbased 
leerlingvolg- en leerlingadministratie systeem in één. In dit systeem worden resultaten van toetsen, 
groeps- en handelingsplannen, verslagen van afgenomen onderzoeken, verslagen van gesprekken, 
groeps- en/ of leerlingbesprekingen enz. opgeslagen.  
Voor een goed leerlingvolgsysteem is het van groot belang dat gebruik gemaakt wordt van goed 
toetsmateriaal. 
Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen en de CITO- leerlingvolgsysteemtoetsen. 
De toetsuitslagen van de CITO-toetsen worden in ParnasSys verwerkt. 
De uitslagen worden door de leerkracht ingebracht in een teamvergadering, om z.s.m. hiaten en/of 
problemen op te sporen en aan te pakken.  
 

De volgende Citotoetsen worden op onze school afgenomen: 
In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen op de verschillende ontwikkelgebieden. We maken hierbij 
gebruik van het digikeuzebord: dit is een digitaal alternatief voor het traditionele magnetische 
keuzebord. De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online programma. De leerkracht beschikt 
daardoor over uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie geeft gespeeld, welke activiteiten 
het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind heeft gekozen. Daarnaast beschikt het digikeuzebord 
over alle leerlijnen gebaseerd op de doelen van de SLO, waardoor er nauwgezet de ontwikkeling van 
uw kind wordt gevolgd. 
In de groepen 3 t/m 8 worden de Cito-toetsen: DMT en AVI (technisch lezen), spelling, 
werkwoordspelling (groep 7/8), rekenen en begrijpend lezen afgenomen. 
In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. De entreetoets gebruiken we om hiaten in de leerstof op 
te sporen zodat we in groep 8 hier nog gericht aandacht aan kunnen schenken.  
In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. 
 
Bij de overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs of naar een andere 
basisschool stelt de school een onderwijskundig rapport op. De ontvangende school krijgt een afschrift 
van dit rapport. 
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We proberen de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten te houden en nemen maatregelen 
als de situatie daarom vraagt. U wordt als ouder altijd op de hoogte gehouden van de eventuele 
aanpassingen die wij in het onderwijsprogramma van uw kind aanbrengen. Deze aanpassingen worden 
altijd vastgelegd in een groeps- en/of handelingsplan dat met u als ouder/verzorger besproken wordt. 
 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen gebruiken we Zien!. Verder volgen we de leerlingen 
met methode gebonden toetsen en observaties.  
 

4.6 Intern Begeleider 
Alle scholen van Aves kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van een intern begeleider 
(IB’er). Stannie van Vilsteren is op onze school de IB’er en heeft ook nog een andere school onder 
haar hoede. Zij coacht de leerkracht bij het begeleiden van leerlingen en houdt zicht op de 
ontwikkelingen van de leerlingen. Zij neemt soms deel aan oudergesprekken. 
Een IB’er is de zorgspecialist van de school. De IB’er weet de weg in de zorgsystemen van zowel de 
school zelf als in die van externe zorginstellingen. Om deze functie goed uit te kunnen voeren zijn er 
vele afspraken gemaakt. Er is een takenlijst vastgesteld en aan de hand daarvan is een 
competentieprofiel opgesteld. Daarbij is de benodigde scholing gezocht en al onze IB’ers volgen of 
hebben die scholing gevolgd. 

 

4.7 Groeps- en leerlingbesprekingen 
Na afloop van elke cyclus (10 weken) – en daarmee aan het begin van de volgende cyclus-voeren het 
team en IB’er een groepsbespreking  
In de groeps- en/of leerlingbesprekingen worden de resultaten en ontwikkelingen van alle leerlingen 
doorgesproken.  
Alle leerlingen worden opgenomen in een groepsplan. Voor een enkele leerling die de einddoelen van 
de basisschool niet zal behalen, kan vanaf groep 6 een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit 
gebeurt altijd in samenspraak met IB’er en de orthopedagoog.   
 

4.8 Ondersteuningsniveau ’s 
We kennen 5 zorgniveaus: niveau 0, niveau 1a en 1b, niveau 2a en 2b. Een uitwerking van deze niveaus 
vindt u in het op school aanwezige ondersteuningsdocument. Een praktische uitwerking hiervan is in 
deze gids weergegeven in de volgende stappen:  
 
Niveau 0: De leerling heeft voldoende aan het reguliere groepsaanbod. Bij ondersteuningsniveau 0 
gaat het om een sterk basisaanbod voor de hele groep. We hebben het over het realiseren van adaptief 
onderwijs: het onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen kinderen en daar de praktijk van alledag op 
aanpast. Ondersteuningsniveau 0 richt zich op alle kinderen. Gekoppeld aan groepsplannen: het 
betreft het aanbod aan de grote groep. Het basisaanbod aan de grote groep is geen statisch gegeven. 
Integendeel, ook bij het lesgeven aan de grote groep speelt de leerkracht in op verschillen tussen 
kinderen.  
 
Niveau 1a: De leerling heeft ondersteuning nodig binnen een subgroep binnen het groepsplan. We 
hebben het bij niveau 1a over de leerlingen voor wie dezelfde (leer)doelen gelden als voor de grote 
groep (in sommige gevallen gaat het om leerlingen voor wie de minimum(leer)doelen gelden) en om 
leerlingen die met extra ondersteuning in staat zijn het groepsprogramma te volgen. Aan de hand van 
het groepsoverzicht waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt de 
leerkracht hoe hij/zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de 
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn/haar groep. Vervolgens stelt hij/zij voor de 
komende periode een groepsplan op.  
De extra onderwijsbehoeften en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen wordt, wordt in het 
groepsplan in de instructiegevoelige groep beschreven.  
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De extra ondersteuning binnen de subgroep kenmerkt zich door: verlengde instructie na de 
groepsinstructie, extra tijd voor begeleid inoefenen, herhaalde instructie op een andere dag wanneer 
blijkt dat de oefenstof onvoldoende begrepen is.  
Ook wordt soms voor deze leerlingen een individueel handelingsplan geschreven dat wordt besproken 
en geëvalueerd met ouders of verzorgers. Een individueel handelingsplan is een plan van aanpak 
toegespitst op de leer- en/of gedragsproblemen die een kind heeft.  
Tijdens de evaluatie wordt gekeken of de gestelde doelen zijn bereikt. Dan wordt de keuze gemaakt of 
het kind verder kan met het programma van de groep of dat er extra ondersteuning d.m.v. een volgend 
handelingsplan plaats moet vinden. Een kopie van het ondertekende handelingsplan gaat, indien 
ouders dat wensen, mee naar huis voor eventuele derden (therapeut, huiswerkbegeleiding).  
Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk individuele handelingsplannen. Wanneer het de leerkracht 
onvoldoende lukt om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling, kan de IB’er de 
leerkracht hierbij ondersteunen.  
 
Niveau 1b: De leerling heeft weinig instructie en verwerkingsstof nodig om de groepsdoelen te 
bereiken. We hebben het hier dus over de leerlingen die minder instructie, verwerkingstijd en 
verwerkingsstof nodig hebben om de leerdoelen te bereiken. En leerlingen die een aangepast aanbod 
nodig hebben om gemotiveerd te blijven en een goede werkhouding te kunnen ontwikkelen Aan de 
hand van het groepsoverzicht waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt 
de leerkracht welke kinderen in aanmerking komen voor een aanbod op ondersteuningsniveau 1b. Het 
aanbod op niveau 1b kenmerkt zich door: een kortere instructie (dan de instructie op 
ondersteuningsniveau 0), minder oefenstof, het toepassen van de principes van compacten en 
verrijken (zie ook 4.12 leerstofaanbod meerpresterend).  
 
Niveau 2a: De leerling met een ontwikkelingsperspectief. We hebben het hier over de leerlingen die 
ook met intensieve ondersteuning de minimumdoelen niet kunnen halen, voor wie het nodig is de 
einddoelen van de basisschool los te laten en toe te gaan werken naar andere doelen, passend bij de 
mogelijkheden van de leerling. De beslissing om voor een leerling een ontwikkelingsperspectief te gaan 
opstellen is een ingrijpende stap, waaraan veel is voorafgegaan. Dit traject wordt zorgvuldig gevolgd 
door de leerkracht met o.a. de intern begeleider en de ouders. Ook hiervoor moeten ouders schriftelijk 
toestemming geven.  
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Niveau 2b: De leerling die aangewezen is 
op versnellen. Dit zijn de kinderen die 
ondanks een aanbod op niveau 1b 
onvoldoende gedijen, voor wie versnellen 
(wat betreft leerstof en/of wat betreft het 
versneld doorgaan naar een hogere 
groep) de beste manier lijkt om aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling 
tegemoet te komen. Wanneer blijkt dat 
een leerling ruim verder is in zijn/haar 
ontwikkeling, wordt m.b.v. een 
versnellingswenselijkheidlijst besproken 
of het kind in aanmerking komt voor 
versneld doorstromen. De beslissing om 
voor een leerling te laten versnellen is een 
ingrijpende stap, waaraan veel is 
voorafgegaan. We kijken naar de totale 
ontwikkeling. Uiteraard gaat dit in goed 
overleg met de ouders.  
 
Regelmatig wordt een groepsbespreking 
gehouden tussen leerkracht en IB’er. Vier 
keer per jaar houden we een 
leerlingbespreking waarin met het hele 
team wordt besproken wat de beste 
aanpak voor een individueel kind binnen 
de groep is en hoe dit te realiseren is. Ouders worden er van op de hoogte gesteld als hun kind 
besproken wordt. De IB’er kan besluiten de hulp van een specialist van het expertisecentrum in te 
roepen om nader onderzoek te verrichten gericht op het formuleren van de onderwijsbehoeften van 
de leerling.  
 
Communicatie met ouders.  
Wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft bespreken we dit altijd met u als ouders. We vinden het 
belangrijk te horen hoe het thuis gaat met uw kind en wat uw opvatting is over de beste aanpak. Hoe 
de zorg binnen de school eruit gaat zien, beslist de school. Wanneer het nodig is dat uw kind langere 
tijd speciale aandacht krijgt, onderhouden we daarover regelmatig contact met u. Daarbij zullen we u 
altijd vragen om met een handtekening aan te geven dat u op de hoogte bent van de speciale zorg die 
uw kind krijgt. We doen dit om mogelijke misverstanden op een later tijdstip te voorkomen. We volgen 
hiermee het beleid van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waar onze school deel van 
uitmaakt.  
 

4.9 Expertisecentrum  
Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een 
beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Dit gebeurt altijd in overleg met en na 
toestemming van de ouders. Het expertisecentrum heeft als doel scholen te ondersteunen bij het 
realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. Vanuit het expertisecentrum werken 
de volgende specialisten: orthopedagoog, gedragsspecialist, specialist dyslexie, specialist 
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hoogbegaafdheid, 
ambulant begeleider 
tweede taalverwerving, 
beeldcoach, specialist 
kindermotoriek en 
logopedist. Ook is er 
expertise van de 
Waterlelie; het 
expertisecentrum voor 
onderwijs en epilepsie. 
Werkend vanuit hun eigen 
organisatie en nauw 
samenwerkend met het 
expertisecentrum is 
eveneens voor alle scholen 
beschikbaar: 
Zonnebloemschool-
expertise, Twijn-expertise. 
Aan iedere school is een 
vaste orthopedagoog 
verbonden, voor onze 
school is dat mevr. D. Visscher. Zij kan een kind observeren of diepgaander onderzoek naar het 
probleemgebied doen. Daarnaast zijn er afspraken met Aandacht+ over het afnemen van 
intelligentieonderzoeken. Aandacht+ kan ingeschakeld worden na overleg met de orthopedagoog van 
de school. Alleen scholen kunnen vragen voorleggen aan het expertisecentrum. Ouders kunnen geen 
beroep doen op de dienstverlening door het expertisecentrum. Contacten met de medewerkers van 
het expertisecentrum lopen via de ib’er. 
 

4.10 Toewijzingscommissie  
Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs 
geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de leerling dan aan bij de 
Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De Toewijzingscommissie (TC) is een 
onafhankelijke commissie die beslist over aanvragen voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal onderwijs. Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of 
de intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling 
weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar 
de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk 
is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn /haar plek zal zijn op de basisschool. Meer informatie over 
de scholen voor speciaal(basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie vindt u op de website: 
www.passendonderwijsnu.nl 
Bij alle beslissingen rond plaatsing en terugplaatsing zijn de onderwijsbehoeften van de leerling 
leidend. Steeds wordt de keus gemaakt die past bij wat er nodig is voor de leerling.  

Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie vindt 
u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl. 

4.11 Ondersteuningsteam 
De intern begeleider van de school en de contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
vormen samen het ondersteuningsteam van de school. In het ondersteuningsteam worden leerlingen 
besproken over wie zorgen zijn over de ontwikkeling en bij wie er mogelijk sprake is van problematiek 
die (ook) samenhangt met de thuissituatie. Wanneer er ondersteuning nodig is voor de thuissituatie 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
http://www.passendonderwijsnu.nl/
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zorgt de contactpersoon van het CJG voor een snelle toeleiding naar hulp. Ouders geven vooraf 
toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en vaak worden ze bij de 
bespreking uitgenodigd.  
 

4.12 Leerstofaanbod meerpresterend/ meerbegaafd en plusklas 
We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor signalering, diagnostiek 
en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.  
Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een kind (hoog)begaafd is wordt zijn leerstof hierop 
aangepast. Het kind krijgt verrijkings- en verdiepingsstof voor rekenen, taal en lezen. Dit wordt op een 
gestructureerde wijze aangeboden. De leerkracht stelt een leerlijn op die met de leerling wordt 
vastgelegd en besproken. De leerkracht plant de instructietijd voor verrijkingsopdrachten zo efficiënt 
mogelijk in. Dit gebeurt in overleg met de betreffende leerlingen. Het is zo duidelijk voor leerlingen 
wanneer zij instructie en feedback krijgen op de opdrachten. De verrijkings-/verdiepingsstof heeft een 
verplichtend karakter. Het maakt onderdeel uit van het reguliere lesprogramma. Voor rekenen en/of 
taal mogen ze de basisstof ‘compacten’. Dit betekent dat er versneld door de basisstof wordt gegaan. 
Naast deze basisstof krijgt het ‘plustaken’, waarin het kind wordt uitgedaagd. In principe gaat het kind 
niet vooruit lopen, maar gaat het zich verdiepen in de leerstof. Soms heeft een kind zoveel voorsprong 
dat gekozen wordt voor versnellen. In de nieuwe reken-, taal- en spellingsmethode zit veel 
verrijkingsstof voor de kinderen die wat meer aankunnen. Hiernaast maakt de leerling, samen met de 
leerkracht, soms de keuze om te kiezen voor een vreemde taal, sterrenkunde enz. enz. 
Plusklas 
Soms leren kinderen heel gemakkelijk. Zelfs zo dat ze meer- 
of hoogbegaafd zijn. Ook deze kinderen hebben zorg nodig.  
Op stichtingsniveau bestaan plusklassen voor groep 6-7 en 
voor groep 8. De 8+ groep is een samenwerking tussen het 
voortgezet onderwijs en Stichting Aves.  
In deze plusklassen ontmoeten de hoogbegaafde leerlingen 
elkaar één ochtend in de week en werken aan zeer 
uitdagende opdrachten. Er bestaat een uitgebreide 
toelatingsprocedure die doorlopen kan worden als 
leerkracht en ouders een meerwaarde in de plusklas zien 
voor de ontwikkeling van het kind.  
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4.13 Dyslexie 
Vanaf groep 1 is er volop aandacht voor de lees- en taalontwikkeling. In het leesprotocol is 
vastgelegd op welke momenten er getoetst wordt en welke vervolgstappen er zijn. Systematisch 
worden zo de vorderingen bijgehouden. Het toetsen van deze doorgaande lijn doen we om 
informatie te verzamelen over risicoleerlingen. 
Het protocol moet worden gezien voor preventie en vroegtijdige signalering, diagnosticeren en 
interveniëren bij taal/leesproblemen. 
Nadat het aanvankelijk leesproces is doorlopen kan het zijn dat er vermoedens van dyslexie zijn. Indien 
dit aan de orde is en een leerling aan de criteria voldoet kan er een aanvraag worden gedaan om 
dyslexie vroegtijdig vast te stellen en te behandelen. De zorgverzekeraar vergoedt dit.  
Wanneer de school bij een kind met leesproblemen vermoedt dat er sprake is van dyslexie en met 
succes aanpakken inzet, die werken en er is geen sprake van hardnekkigheid, dan kan er geen 
onderzoek/behandeling worden gedaan via de zorgverzekeraar. 
 
 

4.14 Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling 
Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen 
of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk 
doorgaat. Onderwijs hoort daar ook zeker bij. Daarnaast vinden wij het 
minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden 
met de klasgenoten en leerkracht.  
De leerling moet weten en ervaren dat hij of zij meetelt en erbij hoort. Ook 
tijdens een ziekteperiode blijft de school verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen 
voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding een beroep doen op 
ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen van Ziezon, het landelijk netwerk 
van Ziek Zijn en Onderwijs. Samen met de ouders worden dan afspraken gemaakt over de inhoud van 
de ondersteuning. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. 
Meer informatie is te vinden op de website www.ziezon.nl. Aanmelding voor deze vorm van 
begeleiding kan door de ouders of door de school gebeuren. 
 

http://www.ziezon.nl/
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4.15 G.G.D.(Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland 
De GGD onderzoekt alle leerlingen van groep 2 en 7. Dit is een Preventief Gezondheids Onderzoek 
(PGO). Al deze leerlingen ontvangen een uitnodiging. De onderzoeken worden verricht door de 
jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding toe is wordt extra onderzoek door de jeugdarts verricht. 
Tijdens deze onderzoeken worden geen prikken gegeven! 
 
U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de GGD bij vragen over de ontwikkeling van uw kind.  
 
GGD Flevoland 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Kometenlaan 1 
8303 CN Emmeloord 
088-0029920 
 

4.16 Schorsing en verwijdering 
Wanneer er sprake is van een ernstig incident is het mogelijk dat de school overgaat tot schorsing 
en/of verwijdering van een leerling en/of ouders/verzorgers.  
Onder een ernstig incident verstaat de school:  

- wanneer een kind de gedragslijn buitensporig geweld aandoet (voortdurend, storend agressief 
gedrag van de leerling).  

- bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling.  
- er moet een gegronde vrees bestaan voor bedreiging van de veiligheid van de andere 

leerlingen of het personeel of de voortgang van het onderwijs.  
De school vormt en bewaart 1 jaar een dossier over de ontstane problemen en de pogingen die 
problemen op te lossen teneinde de schorsing en/of verwijdering te voorkomen. Hierover wordt ook 
contact onderhouden met het College van Bestuur van de Stichting Aves.  
We volgen het beleid van de stichting Aves. Dit beleid kunt u lezen op: www.aves.nl. 

 

http://www.aves.nl/
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5 Het algemeen bestuur 
 

5.1 Aves 
Onze school maakt deel uit van Stichting Aves. Aves is Latijn voor de klasse der vogels; een herkenbare 
metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Net als vogels willen wij grote hoogten bereiken 
en, na voor onze kinderen te hebben gezorgd, ze met vertrouwen kunnen loslaten.  
Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de kernen van de 
Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen dicht bij huis kiezen 
voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing.  
De kernwaarden van Aves zijn: lef, passie en groei. Deze waarden zijn richtinggevend voor de  
inrichting van onze organisatie en haar scholen.  
De organisatie wordt aangestuurd door het College van 
Bestuur: Dhr. Leo Breukel  
(voorzitter; onderwijs, algemene en materiële zaken); dhr. 
Jos Timmermans (identiteit, personele zaken, en financiën) 
en dhr. Kristiaan Strijker (onderwijs, algemene en materiële 
zaken).  
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en 
de Raad van Toezicht (RvT) zijn de sparringpartners vanuit het 
werkveld.  
Voor meer informatie: www.aves.nl 
 
De Raad van Toezicht (RvT) is het hoogste orgaan, maar deze RvT mandateert een groot deel van haar 
bestuurlijke taken naar het College van Bestuur. De RvT bestaat uit 5 tot 7 personen. 
 
Het besturen van de stichting wordt uitgevoerd door professionals. Het College van Bestuur (CvB) stelt 
het beleid vast na overleg met het directieberaad.  
 
Het Directieberaad bestaat uit alle schooldirecteuren die werkzaam zijn binnen de stichting Aves. 
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke 
medezeggenschapstaken (al dan niet instemming verlenen en adviseren). 
 
De Activiteitencommissie (AC) binnen de school ondersteunt het team bij organisatie van schoolse en 
buitenschoolse activiteiten. De AC is georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de kamer van 
Koophandel. De AC is tevens verantwoordelijke voor de organisatie van het overblijven binnen de 
school. 
 
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt om de verschillende groepen van vrijwilligers zo goed 
mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Iedereen heeft namelijk hetzelfde doel. Een school zijn met 
goede onderwijskwaliteit, die zich tevens kenmerkt door een grote betrokkenheid van ouders. 
Veel bespreekpunten komen jaarlijks terug binnen de school en binnen de stichting. Om goed af te 
stemmen wat er van wie wordt verwacht binnen de stichting is er afgesproken wie welke stukken 
voorlegt aan welke groep en op welk moment in het schooljaar. We noemen dat de planning en control 
cyclus. We verwachten dat we onszelf op deze manier steeds verder blijven ontwikkelen. 
We gaan er ook van uit dat we op deze wijze de kwaliteit van het onderwijs in de scholen voldoende 
waarborgen. 
Het kantoor van de stichting, waar het CvB is gehuisvest, bevindt zich aan de Jasmijnstraat 9 in 
Emmeloord. Telefoon: 0527-249249 
 

http://www.aves.nl/
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5.2 De medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie over 
belangrijke schoolzaken, zoals de onderwijskundige doelstelling van de school, het vaststellen van 
het formatieplan, de ouderbijdrage, fuseren met een andere school en de manier waarop men 
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten zoals de tussenschoolse 
opvang. 

Een MR bestaat uit twee delen: een vertegenwoordiging namens de ouders (oudergeleding) en een 
vertegenwoordiging namens het personeel (personeelsgeleding). Het aantal ouders en 
personeelsleden moet gelijk zijn. 
De MR heeft op sommige punten instemmingsrecht en op andere adviesrecht. Instemmingsrecht wil 
zeggen dat de directie een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee 
heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de directie een negatief advies van de MR 
beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken 
die voor haar van wezenlijk belang zijn. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben 
beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beiden instemmen 
met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp op 
school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of 
over het aanstellen van een nieuwe directeur. Naast advies- en instemmingsrecht heeft de MR ook 
recht op informatie en op overleg.  
Maar behalve rechten heeft de MR ook plichten. Zo heeft de MR o.a. tot taak onderling overleg te 
bevorderen. Ze moet waken voor discriminatie en haar werkzaamheden kenbaar maken aan haar 
achterban door middel van een jaarverslag. 

De MR van de Mariabasisschool bestaat uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De namen van de 
MR-leden staan in deel 2 van deze schoolgids. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar.  
 
De meeste belangrijke zaken worden op stichtingsniveau geregeld. De medezeggenschap op dat 
niveau komt voor rekening van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De 
onderwerpen die in de GMR worden behandeld, worden voorbereid in de MR-vergaderingen. Ook in 
de GMR is het aantal ouders en personeelsleden gelijk zijn. De zittingsduur van GMR-leden is 3 jaar.  
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6 Rapportage en informatie 
 

6.1 Rapportage 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. In dit rapport zit werk van de kinderen en  
een overzicht van de prestaties en de resultaten van de verschillende vakken. In de onderbouw wordt 
dit voornamelijk met niveau-aanduidingen gedaan zoals goed, ruim voldoende, voldoende, zwak en 
onvoldoende. In de midden- en bovenbouw werken we voornamelijk met cijfers. Het rapport 
verschijnt in februari en juni/ juli. In oktober bespreken we de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 
kind en de gezamenlijke ervaringen tot zover in de groep. 
 
In oktober en februari organiseren we rapportgesprekken met ouders. In juni worden er alleen 
gesprekken gepland wanneer de leerkracht dat wenst of wanneer u als ouders te kennen geeft dat op 
prijs te stellen. 
 

6.2 Informatieplicht aan ouders 
Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Vanuit de 
pedagogische driehoek school - ouders - kind is een goede samenwerking van essentieel belang voor 
de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. We spreken dan van pedagogisch bondgenootschap. 
Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Het is ook dan belangrijk dat er duidelijkheid is over de 
manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Voor de 
school is het belangrijk dat zij op de hoogte is van de gezagssituatie en vastgestelde omgangsregeling. 
School neemt een neutrale positie in. De school richt zich primair op de pedagogisch didactische 
verantwoordelijkheid jegens de leerling.  
Wij houden ons aan de wettelijke regelgeving. Dit betekent dat we er van uit gaan dat ouders die 
beiden het gezag hebben elkaar informeren over zaken rondom hun kind. Alle ouders met gezag 
hebben recht op informatie en consultatie door school. De wet maakt geen onderscheid tussen de 
verzorgende en niet verzorgende ouder. Beide ouders zijn gezamenlijk welkom op de 10-minuten 
gesprekken. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunnen beide ouders een apart gesprek 
aanvragen. Dit dient u zelf aan te geven bij de leerkracht van uw kind. We hanteren de volgende regel: 
het eerste jaar na de scheiding kunnen beide ouders een apart gesprek aanvragen; daarna dienen 
ouders te zorgen voor een passende oplossing en wordt er één gesprek per kind gepland. Er worden 
geen gesprekken gepland met eventuele nieuwe partners. 
 

6.3 De Nieuwsbrief 
Elke vrijdag ontvangt u via e-
mail de nieuwsbrief, de 
Marinfo, van onze school. 
Hierin vindt u actuele 
informatie over de school, 
informatie vanuit de 
verschillende groepen en 
over activiteiten die binnen 
korte tijd zullen plaatsvinden. 
De Marinfo is ook op onze 
website te lezen. Op deze 
manier informeren we u zo 
goed mogelijk over alles wat 
er in onze school gebeurt. 
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7 De ouders 
 

7.1 Partners in de opvoeding 
Ouders en school zijn partners van elkaar als het gaat om de opvoeding van kinderen.  
Thuis en school zijn belangrijke pijlers in het leven van een kind. Deze twee pijlers hebben hetzelfde 
belang: dit belangrijke kind helpen groeien. 
We hebben ieder hierin onze eigen verantwoordelijkheid. U mag ons aanspreken op onze manier van 
lesgeven en de resultaten daarvan. Ouders hebben hun eigen verantwoordelijkheden. Zo zijn ouders 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het op tijd komen van het kind, ongeoorloofd schoolverzuim, enz.  
 

7.2 Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie vormt het bestuur van de oudervereniging, waar u als ouders lid van bent. 
De leden van de activiteitencommissie worden gekozen voor een periode van drie jaar tijdens de 
ledenvergadering. Na de drie jaar blijft het lid in functie totdat in zijn opvolging is voorzien dan wel 
herverkiezing heeft plaatsgevonden. De namen van de leden van de activiteitencommissie zijn terug 
te vinden in deel 2 van deze schoolgids.  
De activiteitencommissie heeft als doel de samenwerking tussen ouders, directie en de leerkrachten 
te bevorderen door het (laten) organiseren van activiteiten betreffende de school en het overblijven 
van kinderen tijdens de middagpauze. De nieuwsbrief wordt gebruikt als communicatiemiddel.  
 
Taken van de activiteitencommissie 
Kennis en inzicht in het onderwijs bevorderen bij ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van 
ouderavonden. 

- Betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen, bijvoorbeeld door ouders in te zetten bij 
activiteiten. 

- Activiteiten organiseren in overleg met de directie die het welzijn van de leerlingen bevorderen 
(bijv. schoolreisje, schoolfeest) 

- Zorgen dat er een goed contact wordt onderhouden tussen ouders en school. 
- Het team bijstaan bij de organisatie van (buiten-)schoolse activiteiten (bijv. Sinterklaas, Kerst) 
- Het overblijven organiseren in samenwerking met het overblijfteam. 
- Optreden ter vertegenwoordiging van alle ouders (bijv. in overleg met de MR en/of stichting 

Aves) 
- Beheren van de ouderbijdrage en de tussenschoolse opvang inkomsten. 

 
Ouderbijdrage 
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten die niet door de overheid 
worden vergoed maar die juist zo bepalend zijn voor de sfeer op onze school. Denk hierbij aan: 
Sinterklaas, Kerst, carnaval of afscheid groep 8. Vaak werkt de activiteitencommissie aan deze 
activiteiten mee en verzorgt dan in de meeste gevallen ook een traktatie. Ook voor ouders worden er 
activiteiten georganiseerd zoals ouderavonden of het schoolfeest. 
De hoogte van de ouderbijdrage vindt u in deel 2 van deze schoolgids. 
 

7.3 Tussenschoolse opvang 
Bij ons op school wordt de tussenschoolse opvang georganiseerd door de overblijfcommissie. De 
kinderen kunnen overblijven onder leiding van een aantal ouders die speciaal voor deze taak geschoold 
zijn.  
Na het overblijven gaan de kinderen naar buiten onder toezicht van de ouders tot de school weer 
begint. Om 12.45 uur komt ook een leerkracht naar buiten. 
Als het slecht weer is blijven de overblijvers binnen. Ze kunnen dan spelletjes doen, lezen of tekenen. 
De school is in het bezit van een overblijfregelement. 
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7.4 Voor- en naschoolse opvang 
Scholen hebben de verplichting de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang bij de ouders 
bekend te maken. Als het kan zo dicht mogelijk bij de school (in de wijk of in het dorp). 
 
Vanuit onze stichting zijn contracten afgesloten met de volgende instanties:  

• Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN), Nijenbeek 4, Emmeloord, tel: 0527-620613 

• Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF), Acacialaan 12, Emmeloord, tel. 0527-618509 
 

Uitgangspunten bij het aangaan van het contract zijn:  

• De instelling moet geregistreerd zijn bij de gemeente. 

• De instelling moet voldoen aan de wet kinderopvang. 

• De instelling moet voldoen aan de HKZ-certificering (HKZ = keurmerk voor kwaliteitszorg in o.a. de 
kinderopvang) 
 

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met 
bovenstaande instanties. Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang.  
Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om hiervoor een 
tegemoetkoming te krijgen. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de kinderopvang.  
 
Vanzelfsprekend bent u vrij om voor uw kinderen een andere vorm van opvang te kiezen. 
 

7.5 Ouderbetrokkenheid 
De Mariabasisschool is een actieve school. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn actief bezig met het 
leerproces. Maar ook ouders spelen een belangrijke rol en kunnen actief deelnemen aan het 
schoolgebeuren en zo hun betrokkenheid tonen.  
Ouders worden regelmatig uitgenodigd om aanwezig te zijn bij één van de activiteiten of om mee te 
helpen bij activiteiten zoals gezinsvieringen, schoolfeest, decembervieringen, musical, 
sporttoernooien, avondvierdaagse, projecten in de klas, etc.  
Elk jaar worden er ouderavonden georganiseerd. Het is fijn als ouders hierbij zoveel mogelijk aanwezig 
zijn om samen met het team en de MR te praten over onze school. De ene keer wordt er een spreker 
uitgenodigd, een andere keer verzorgt het team een gedeelte van de avond. De avond wordt altijd 
afgesloten met informeel samenzijn.  
Verder zijn er vele dingen waarmee ouders hun betrokkenheid kunnen tonen. Juist door die 
betrokkenheid voelt iedereen zich eerder thuis op school. Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten, 
maar ook voor ouders moet de school betrouwbaar aanvoelen. Daar kunnen we samen aan werken.  
Activiteiten waar ouders bij ondersteunen: 

• medezeggenschapsraad 

• activiteitencommissie 

• rijden voor excursies of reisjes 

• overblijfouders 

• wassen schoolshirts 

• schoolpleincommissie 

• schooltuincommissie 

• typen Marinfo 

• boekenpret voor groep 1-2 

• hoofdluiscontrole 

• klussen in en om de school 

• avondvierdaagse 

• gezinsvieringen 
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• sportactiviteiten 

• musical (groep 7/8) 

• schoolkamp (groep 7/8) 
Als school hopen we dat we een beroep op ouders kunnen doen, zodat alle activiteiten goed kunnen 
draaien. Vele handen maken licht werk! 
 

7.6 Schoolschoonmaak 
Dagelijks wordt onze school schoongemaakt door een medewerker van Concern voor Werk. Daarnaast 
doen we jaarlijks een beroep op ouders. Op twee momenten in het jaar wordt er door een groep 
ouders schoongemaakt. Per jaar wordt u één avond ingeroosterd om te helpen de school schoon te 
maken. Dit draait al vele jaren heel goed en we kunnen op deze manier zorgen dat onze kinderen in 
een schoon en opgeruimd gebouw kunnen werken.  
 

7.7 Schooltuinonderhoud 
Onze tuin wordt voornamelijk verzorgd door de ouders van de school.  
De tuincoördinator verzorgt, samen met andere ouders, de tuin. 
Op enkele momenten in het jaar kan uw hulp gevraagd worden door de tuincoördinator.  
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8 Praktische schoolaangelegenheden 
 

8.1 Klachtenregeling 
Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te 
communiceren.   

1. Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van 
uw kind(eren).   

2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed behandeld 
neem dan contact op met de directie.  In overleg met de betrokkenen zal dan gezocht 
worden naar een oplossing.    

3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan 
verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan 
uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun 
standpunten/uitgangspunten toe te lichten.    

4. Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie 
contact op met de overblijfkrachten. Indien dit niet mogelijk of niet toereikend is kunt u 
contact op nemen met de (contactpersoon van de) overblijfcommissie.    

  
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze worden 
afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de 
afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling.    
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de 
toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.      
De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor   Tjippie 
Knoppert aangesteld. 
Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of 
leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar een externe 
vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt 
u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.     
De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een 
onafhankelijke wijze uit.    
De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op de website 
van stichting Aves (www.aves.nl).  
De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land (0527-630 300).  
Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan 
dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.  
Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; 
telefoonnummer: 030-2809590. 
 

8.2 Samenwerking Katholieke Pabo Zwolle 

De Mariabasisschool heeft een intensieve samenwerking met de KPZ. Dit betekent dat we een 
opleidingsplaats bieden aan stagiaires en WPO-ers. Sinds schooljaar 2011-2012 zijn wij 
Opleidingsschool. Robbert Bouma in onze OIS-er (Opleider in de School) en begeleidt deze stagiaires 
d.m.v. een leergroep. In deze groep wordt een team “nagebootst”. Studenten zorgen samen voor een 
eindproduct. De afgelopen schooljaren zijn ze aan de slag geweest met onze schooltuin, organisatie 
van de Koningsspelen, organisatie techniekochtend of onderzoek doen naar de voorwaarden voor 
goed schrijfonderwijs. 
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Stagiaires  
Eerste,- tweede,- en derdejaars-stagiaires komen binnen de groepen om praktijkervaring op te doen. 
Zij staan niet zelfstandig voor een groep, ze geven een aantal lessen op een dag, met de vaste 
leerkracht als begeleider.  
WPO  
Een WPO-student is een student die in het vierde jaar zit van de opleiding. Hij/zij laat deze laatste 
periode zien klaar te zijn voor het vak. Dit jaar zal Cathy de Ruiter als WPO-er ons team komen 
versterken. 

 

8.3 Parochie Emmaüs; geloofsgemeenschap H. Ireneüs 
De samenwerking met de parochie vindt plaats op levensbeschouwelijk terrein. Dit zijn de 
gezinsvieringen, de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel.  
 

8.4 Brengen en ophalen van kinderen 
Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt of van school ophaalt, dan wordt 
u geadviseerd om aan de Pastoor Weijsstraat te parkeren. Deze straat is rustiger en 
overzichtelijker en daardoor dus veiliger dan de Oosteinde. 
 

8.5 Verlof 
Verlof geven buiten de vakanties is niet gebruikelijk. Dit is alleen mogelijk onder gewichtige 
omstandigheden na overleg met de directeur.  
Vanuit de leerplichtwet kan alleen extra verlof aangevraagd worden als:  

- ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. 
- het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan gaan. 
- de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. 

De extra vakantie mag nooit langer dan 10 dagen duren. 
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Verder kunnen er gewichtige omstandigheden in familiaire sfeer zijn. Hiervoor geldt dat een kind bij 
huwelijken, jubilea en overlijden van verwanten tot de derde graad verlof mag opnemen. 
 

8.6 Schoolgids 
In september wordt ieder jaar de nieuwe schoolgids uitgegeven. Hierin vindt u noodzakelijke en 
zinvolle informatie over onze school. Deel 1 van deze schoolgids kunt u lezen via de website of een 
gedrukt exemplaar opvragen bij de directie. Nieuwe ouders krijgen altijd een gedrukt exemplaar van 
deel 1. Deel 2 van onze gids (met o.a. de jaarkalender en adressenlijst) krijgen alle ouders aan het begin 
van het schooljaar uitgereikt. 
 

8.7 Schoolplan 
Elke 4 jaar schrijft de school een schoolplan. In dit plan is verwoord welke koers we de komende 4 
jaar willen varen. In deel 2 van deze gids staan de actuele ontwikkelingen beschreven. Een gedrukt 
exemplaar van dit plan is op te vragen bij de directie. 
 

8.8 Leerlingendossier 
Het leerlingendossier kunt u als ouder inzien op school. Informatie uit het dossier kan alleen met 
derden (bijv. GGD, Expertisecentrum, orthopedagoog of vervolgonderwijs) worden gedeeld wanneer 
ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. 
 

8.9 Veiligheidscoördinator 
Wanneer een kind ergens mee zit en dit aan volwassenen op school wil toevertrouwen, kan een kind 
altijd bij de eigen leerkracht terecht. Daarnaast is het mogelijk dat de leerling de directie in 
vertrouwen neemt. Op het moment dat de leerling bij beide personen niet terecht kan of wil dan kan 
de leerling zich ook richten tot onze veiligheidscoördinatoren. Dat zijn Robbert Bouma en Stannie van 
Vilsteren bij ons op school. De kinderen kunnen bij hen terecht met zaken rondom pestgedrag van 
anderen of zichzelf, nare ervaringen rondom de school of andere zaken die de leerling graag wil 
bespreken. Zij zullen proberen om de oorzaken te vinden, onderzoeken wat wel of niet helpt en 
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eventueel externe ondersteuning zoeken. Deze ondersteuning kan voor één kind, een groepje 
kinderen of de hele groep worden ingezet. 
We hebben het omgaan met de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen beschreven in 
ons veiligheidsprotocol. Indien gewenst kunt u dit opvragen bij de directie.  
We nemen jaarlijks de Sociale veiligheidsmonitor af waarin we de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen in groep 5 t/m 8 monitoren. De uitslag vormt aanleiding tot een gesprek met het team en 
de MR waarin wordt gekeken waarin we onszelf kunnen verbeteren. Ons doel is dat alle kinderen 
zich altijd prettig en veilig voelen bij ons op school. 
 

8.10 Bibliotheek 
We hebben een bibliotheek bij ons op school waar kinderen boeken kunnen lenen voor gebruik in de 
klas of om thuis te lezen. Dit is een samenwerkingsverband met de Flevomeer Bibliotheek in 
Emmeloord. Alle leerlingen zijn automatisch lid van de Flevomeer bibliotheek. Indien u hier bezwaar 
tegen heeft dan kunt u dit aangeven bij de directie. 
Groep 3 en 6 krijgen jaarlijks uitleg van de bibliotheek om kennis te maken met het systeem van de 
bibliotheek. Passend bij onze wereldoriëntatie thema’s lenen we bij de bibliotheek een pakket boeken 
over dat onderwerp.  
 

8.11 Boekenpret 
Boekenpret is een project voor alle kinderen van groep 1-2. De doelstelling is dat alle kinderen (en 
ouders) plezier beleven aan voorlezen. Maar niet alleen het plezier in lezen is belangrijk. Op deze 
manier wordt ook de woordenschat van de kinderen uitgebreid. Als kinderen van deze leeftijd 
ervaren dat boeken lezen leuk is, blijven ze later meestal boeken lezen. 
De school zorgt samen met de bibliotheek dat er een flinke voorraad boeken aanwezig is. 

- Op vrijdagmorgen worden de boeken op school omgeruild 
- Uw kind krijgt bij de eerste uitlening de boeken mee in een speciale tas. Wilt u het boek 

steeds in deze tas meegeven? 
- Is er een ongelukje gebeurd met een boek of is er een boek kapot, meld dit dan bij de 

leerkracht. Vaak kan het nog gerepareerd worden. Repareer het niet zelf, dit gebeurt met 
speciaal materiaal. Wanneer een boek niet meer te repareren is, wordt het boek in rekening 
gebracht. 

 

8.12 Ouderavond 
De volgende informatieavonden worden georganiseerd: 

- Bij de start van het schooljaar een informatieavond. Op deze avond geeft het team 
informatie over de werkwijze in de groep en de schoolontwikkelingen. 

- In het najaar een ouderavond in samenwerking met de activiteitencommissie. 
- In samenwerking met de parochie; ouderavond over de Eerste Communie en/of het Vormsel. 
- Rapportavonden waarop de ontwikkelingen van uw kind(-eren) wordt besproken. 

 

8.13 E-mail 
E-mail werkt snel en handig maar vraagt ook zorgvuldigheid om misverstanden te voorkomen. 
Voor kind gerelateerde vragen, opmerkingen en klachten verzoeken wij u langs te komen of 
telefonisch contact op te nemen. E-mail is hiervoor niet geschikt. Het ziekmelden van uw kind 
verzoeken wij u ook telefonisch door te geven. 
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8.14 Hoofdluis 
Jaarlijks worden er bij kinderen hier en daar hoofdluizen 
geconstateerd. Om daar zo snel mogelijk iets aan te doen is met 
de drie basisscholen in  Marknesse afgesproken om regelmatig 
alle hoofden van de kinderen van de school even te bekijken. Dit 
wordt na elke vakantie door een groepje ouders gedaan. Mocht 
er hoofdluis geconstateerd worden dan neemt de directeur van 
de school met de ouders van deze kinderen contact op. De 
frequentie van het ‘luizenpluizen’ wordt dan ook verhoogd 
opdat we voorkomen dat hoofdluis een groot probleem wordt.  
Als u zelf hoofdluis bij uw kinderen ontdekt horen we dat graag. 
We kunnen dan een extra controle doen bij de kinderen. 

 
8.15 Hulp door derden 

We krijgen regelmatig de vraag of een kind onder schooltijd naar een vorm van therapie of 
begeleiding mag. U kunt hierbij denken aan bijv. logopedie, fysiotherapie, RT. We hanteren hiervoor 
de volgende uitgangspunten:  

• School ziet óók het belang van de begeleiding. 

• Ouders hebben een inspanningsverplichting de begeleiding na schooltijd te organiseren.  

• Wanneer dit niet lukt mag het kind 6 weken onder schooltijd naar de begeleidingsvorm. 
School geeft hiervoor de meest gunstige tijd aan. 

• Na 6 weken vindt een evaluatie plaats: kan het kind wel/niet langer onderwijstijd missen? 
Een uitloop naar 8 weken is dan mogelijk. 

• Huiswerkbegeleiding kan niet onder schooltijd toegestaan worden. 

Wat betreft de informatieoverdracht hebben we de volgende afspraken gemaakt:  

• Vooraf wordt contact opgenomen door de therapeut met school zodat er afstemming is wat 
betreft de behandeling en het werken op school.  

• Wanneer ouders akkoord gaan kan de therapeut het leerlingdossier op school komen inzien.  

• Ouders kunnen een kopie van het handelingsplan doorgeven aan de therapeut. 
De uiteindelijke beslissing of de begeleiding onder schooltijd kan plaatsvinden, ligt bij de directie. In 
het belang van het kind zullen we onze uiterste best doen op één lijn te komen met de ouders. 

8.16 Wet bescherming persoonsgegevens 

Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:  
- Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling. 
- Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling. 
- Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studieresultaten. 
- Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs. 
- Gegevens ten behoeve van de begeleiding van een leerling . 
Voor gebruik van software door onze leerlingen is het noodzakelijk dat enkele gegevens worden 
uitgewisseld met Parnassys, Basispoort, Snappet en de uitgeverijen zoals Zwijsen, Malmberg en 
Thieme Meulenhoff. Deze software wordt door Basispoort beheerd, waarvoor dezelfde regels gelden 
die via een gebruikersovereenkomst zijn vastgelegd en ondertekend door de bovenschools ICT-er van 
Aves. Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is het uitgangspunt dat: 
- Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens.  
- Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de 

ouders/verzorgers. 
- Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het 

verenigbaarheid criterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het 
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kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden 
uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie. 

 

8.17 Privacy 
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 
2018 van kracht zijn geworden, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met 
deze nieuwe wetgeving is het Privacy protocol aangepast, is een privacyreglement opgesteld en zijn 
daaruit voortvloeiende maatregelen getroffen. 
Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves. 
http://www.aves.nl/ouders/privacy.html 
 

8.18 Privacy en social media 
Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmopnames van kinderen, anders dan hun 
eigen kind, op social media te verspreiden. De school zal tijdens evenementen zelf foto’s en video’s 
maken en deze zichtbaar maken via de eigen social media (o.a. website) waarbij er rekening 
gehouden wordt met de privacyrechten van het kind en de privacykeuzes van de ouders. Deze keuze 
wordt jaarlijks geïnventariseerd bij ouders en kunt u altijd laten aanpassen door dit kenbaar te 
maken bij de directie. 
 

8.19 Politie 
Samen met de politie wordt voor de leerlingen van groep 7-8 het verkeersexamen georganiseerd. Dit 
bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het praktisch gedeelte wordt jaarlijks een 
beroep op enkele ouders gedaan om te assisteren.  
We nemen 1 keer per 2 schooljaren deel aan het verkeersexamen. In 2021 doen de groepen 7-8 
hieraan mee. 
Samen met de wijkagent bespreken we de veiligheid in en rondom de school. Jan Huizingh is de 
wijkagent van Marknesse. 
 

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html
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8.20 Veilig thuis 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Op school werken we 
met het protocol: ‘Meldcode Kindermishandeling’. Dit protocol komt voort uit de Wet Meldcode 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Professionals zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij 
signalen van geweld in huiselijke kring/kindermishandeling en te handelen volgens de richtlijnen van 
de meldcode.  
 

8.21 Team Doen!  
Maakt u zich zorgen over uw kind? Weet u niet hoe u rond moet komen? Of heeft u andere zorgen in 
uw gezin? Dan kunt u terecht bij een Doen!-team in de buurt. Doen! bestaat uit medewerkers van 
welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente Noordoostpolder. Heeft u een vraag? De medewerkers 
luisteren naar u en bespreken samen met u uw vragen. Zij treden op als een regisseur die met u 
meedenkt over praktische oplossingen. Wat kunt u zelf en welke mensen in uw omgeving kunnen u 
helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in uw omgeving waar u aan mee kunt doen? Soms is het 
antwoord direct te geven. Als er specialistische ondersteuning nodig is, dan zet Doen! de aanvraag in 
gang. De makkelijkste manier om contact te zoeken met Doen! is via de telefoon. Er is één nummer: 
0527-633 933 dat geldt voor alle teams. Mailen kan naar doen@noordoostpolder.nl .  
 

8.22 Gemeente Noordoostpolder 
De contacten met de gemeente liggen op het gebied van de leerplicht, onderhoud gebouwen aan de 
buitenkant, gebruik van de speelplaats in de buitenschoolse uren, overleg over het vakantierooster, 
overleg op bestuursniveau wat betreft huisvesting en financiën. 
 

8.23 Sponsoring 
Kbs Mariabasisschool geeft haar sponsoringbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten 
van het sponsoringbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd in een beleidsdocument. De stichting 
is ook verantwoordelijk voor het sponsoringbeleid van de school. Het beleid Aves is geformuleerd 
aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’ en vormgegeven vanuit gedragsregels en aandachtspunten in de brochure 
'Spelregels sponsoring op scholen’. Beide documenten zijn op de website van de Rijksoverheid 
(www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd. De school stelt zich, conform de uitgangspunten, heel 
terughoudend op bij het aangaan van verplichtingen in ruil voor de aanvaarding van materiële en/of 
geldelijke bijdragen van derden. Daarbij heeft de school een aantal uitgangspunten:  

• De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring  

• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school betrokken zijn, niet 
in gevaar brengen 

• De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen  

• De school werkt samen met sponsoren die vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen 
bijdragen  

 
Ouders en leerkrachten mogen via de 
medezeggenschapsraad instemmen met een 
sponsorcontract. Zij en de leerlingen kunnen 
met eventuele klachten over de vormgeving 
van de sponsoring terecht bij de directie van de 
school. Klachten over de aanwezigheid of 
inhoud van reclame kunnen zij indienen bij de 
landelijke Reclame Code Commissie.  


