1. DE SCHOOL
Samenlevingsschool De Lisdodde
Locatie Veneweg:
Locatie Siebenweg:
Veneweg 67
Siebenweg 14
0522-281204
0522-281202
e-mail: directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl
Website: www.samenlevingsschooldelisdodde.nl
Wat staat er in deze gecombineerde schoolgids en schoolkalender?
• De opzet en organisatie van het onderwijs bij ons op school
• De zorg voor de kinderen
• De rol van de ouders in relatie tot school
• De resultaten van ons onderwijs
Richting
Onze school is een samenlevingsschool, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht
maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden op
onze school geaccepteerd en gerespecteerd.
Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de
vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van
kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk,
vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van
levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot
een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit
laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van
de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen
ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.
De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele
ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om
zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.
De visie van de school
Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen is een school voor ieder kind, voor
elke richting.
Leerlingen op de samenlevingsschool in Wanneperveen verwonderen, verbinden, verrijken
en vernieuwen zich. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van deze
visie.
Zij…
- zijn wereldburgers, ze onderzoeken de wereld dichtbij (Wanneperveen) en ver weg (de
wereld);
- staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen in de wereld;
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- staan duurzaam in het leven, vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving;
- leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit doen zij in
vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit een respectvolle houding.
Om dit te bereiken is het van belang dat leerlingen kennismaken met andere culturen en
overtuigingen. We kijken hierbij naar wat er leeft in de school; we ‘benutten’
achtergronden van leerlingen in de klas.
Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van het kind.
We willen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, op het gebied van
theater, muziek, presenteren, bewegen en creatieve vakken. Ook dagen we leerlingen uit
buiten de eigen ‘comfort zone’.
Uitgangspunten:
- leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing;
- geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk, moskee, synagoge of tempel)
plaats. De school biedt hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school
Lesmethode levensbeschouwing
Om vorm en inhoud te geven aan levensbeschouwing wordt gebruik gemaakt van een
lesmethode levensbeschouwing. Er zijn methoden beschikbaar die passen bij de
uitgangspunten van de school
Zie voor een verdere uitleg over levensbeschouwing het advies van de werkgroep
identiteit dat als bijlage is opgenomen in deze schoolgids.
Identiteitscommissie
Deze commissie kan het team ondersteunen bij de vormgeving van de uitgangspunten
van levensbeschouwelijke onderwerpen in de school. Zij voorzien de school van feedback
en denken mee in het proces.
Deze commissie bestaat uit ouders en een leerkracht. Te weten juf Marlou, Mirjam
Mooiweer, Sigrid Velema, Johan v.d. Berg en Berry Huisman.
Schoolgrootte
Onze school is op 1 augustus 2017 van start gegaan en ontstaan vanuit een fusie van OBS
’t Vonder en CBS de Wennepe. Op dat moment telde onze school 117 leerlingen. Op 1
augustus 2018 telt onze school 118 leerlingen, wij groeien licht de komende jaren.
Werkwijze van de school
Thinking4learning
Thinking for Learning is een onderwijsaanpak die ervoor zorgt dat leerlingen het
vermogen tot helder en onafhankelijk denken ontwikkelen. Het brengt het beste uit
onderwijs en onderzoek samen (Marzano, John Hattie). De aanpak bestaat uit vier
dimensies: denk- en leervaardigheden, emotionele intelligentie, coöperatief leren en
reflectie & feedback op denken en leren.
Thinking for Learning slaagt erin iets complex als denken en leren, zichtbaar en
toegankelijk te maken voor leraren én leerlingen. De aanpak vraagt van de
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onderwijspraktijk niet langer alleen oppervlakkige (feiten)kennis, maar ook om dieper leren
aan echte problemen en kwesties. Het kent zeven gouden regels:
1 Creëer een klimaat dat denken stimuleert
2 Maak denken uitdagend en leuk
3 Bereid het denken voor
4 Organiseer het denken
5 Toets het denken
6 Maak denken zichtbaar
7 Maak denken hoorbaar
Leren leren met effect
The leader in me
Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap.
Kinderen leren wat hun aandeel is en durven
verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom leerlingen
belangrijke gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf
te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van
hebben. Het werkt van binnen naar buiten, en dat maakt dit
proces zo bijzonder. Niet vanuit 'het kunnen', maar juist vanuit
'het zelf willen'. The Leader in Me is om minstens 5 redenen
uniek:
# 1. Van binnen naar buiten Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw
verantwoordelijkheden, jouw doelgerichtheid en jouw integriteit en dan pas naar de ander
en naar jouw relaties met anderen.
# 2. Geen lesboek maar voorbeeldgedrag Modelling van de leerkracht staat centraal. Zij
zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen.
“Kijk, wat ik daar zie en hoor, is een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan
begrepen worden!’. Jan, wil jij voor de klas eens komen vertellen hoe jullie zojuist jullie
meningsverschil hebben uitgepraat?” Leerkrachten blijven doen wat zij deden maar geven
er nieuwe woorden en inhoud aan.
# 3. Een gemeenschappelijke, compacte taal De 7 gewoonten bieden een
gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak.
Voor iedereen die betrokken is: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, de conciërge,
ouders.....
# 4. Een proces binnen de praktijk van alledag Geen programma en ook geen methode,
maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat de
leerkracht nu al doet zodat leerlingen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk
leiderschap. De aandacht voor leiderschapsgewoonten wordt bovendien verbonden aan
andere onderwijsdoelen binnen onze school.
# 5. Het werkt! Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in
hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional.
Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding want ook thuis zijn de 7
gewoonten toepasbaar.

Schoolgids Samenlevingsschool De Lisdodde 2018-2019

3

Directe instructie
De leerkrachten geven instructie volgens het directe instructiemodel en met behulp van
werkvormen vanuit het coöperatieve leren. Hierdoor weten de kinderen welke lesstof in de
les behandeld wordt en hoe ze ermee verder kunnen.
Na een duidelijke instructie kunnen de kinderen op eigen niveau en in eigen tempo aan
het werk. We willen graag de leerlingen van onze school structuur bieden en vervolgens
hen de ruimte geven om op eigen niveau en in eigen tempo de stof eigen te maken.
We werken dus met behulp van de methoden op verschillende niveaus.
Zelfstandig werken
Tijdens het werken wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van kinderen. We
willen immers dat de leerlingen van onze school zich ontwikkelen tot jonge volwassenen
die zelf keuzes kunnen maken. Daarnaast leren de kinderen omgaan met uitgestelde
aandacht.
Op deze manier leren de kinderen ook een planning maken. Alle leerlingen werken met
een dag- of weektaak. De leerlingen kunnen door middel van hun blokje laten zien of ze
een vraag hebben, niet gestoord willen worden of openstaan voor vragen van een ander.
Taakgericht werken
De kinderen in groep 1-2 maken iedere week verschillende opdrachten. Deze worden
gepland op het planbord. Groep 1-2 werkt vanuit doelen met de methode Schatkist.
Op niveau werken
De verschillende methoden bieden veel mogelijkheden voor herhaling,
minimumprogramma, verdiepings- en verrijkingsstof. Daarnaast zijn er kinderen die op
eigen niveau en tempo werken bij bepaalde vakken. Dit kan zowel boven als onder het
groepsniveau zijn.
Samenwerken
In alle groepen is er tijd voor samenwerken aan een opdracht. De kinderen leren op deze
manier van elkaar en leren rekening te houden met elkaar. Hiervoor gebruiken wij ook
coöperatieve werkvormen.
De leerlingen kunnen andere leerlingen inschakelen als ze vragen hebben.
Het kan zijn dat dit de leerling naast hen is, maar de leerlingen maken ook gebruik van
elkaars kwaliteiten. In de bovenbouw weten de leerlingen van elkaar wie ze moeten vragen
voor een bepaald vraagstuk.
Sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
Er is tijdens de Kanjertraining, maar ook tijdens de andere lessen, veel tijd voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen.
Engels
Leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen Engelse les. Uit onderzoek is gebleken dat het
aanleren van een ‘vreemde‘ taal een positieve uitwerking heeft op zowel de nieuwe taal als
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de moedertaal van kinderen. De lessen worden gegeven door de eigen leerkracht én door
een native speaker (in de groepen 1 en 2).
Typen en Verkeersdiploma
In groep 7 en 8 kunnen de kinderen om het jaar kosteloos een officieel typediploma halen.
In 2018-2019 gaan we aan de slag met het verkeersexamen en in 2019-2020 gaan de
kinderen een typediploma halen.
Kinderopvang en BSO
We bieden kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen waarbij onze professionele leidsters een
gezellige en verzorgende sfeer creëren zodat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Het kinderdagverblijf/peuteropvang/BSO is geopend van 6.30 tot 19.30 uur en ieder kind is
welkom! Ook wanneer er (later) geen gebruik wordt gemaakt van het basisonderwijs op
onze school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hoofdleidster Heidi Dam
(heididam@accrete.nl of 06-57290611)
Verzuim
Wanneer een kind niet op school kan komen, verwachten wij tussen 8.00 en 8.30 uur een
telefoontje. Graag bezoek huisarts, tandarts of specialist, indien mogelijk, zoveel mogelijk
buiten schooltijd plannen.
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2. DE ORGANISATIE
De organisatie van de school
De leerlingen van onze school zijn verdeeld over 6 (combinatie)groepen: 2x een groep1-2, groep
3/4, groep 5, groep 6/8 en groep 7.
Naast deze vaste groepen zijn er splitsmomenten waarin de kinderen in een andere
groepssamenstelling werken.
Jaarlijks wordt op basis van het aantal leerlingen de totale betrekkingsomvang van de leerkrachten
vastgesteld.
Hieronder is de indeling van de week te zien:

1/2a
1/2b
3/4
5
7
6/8

maandag
Ymkje
Liesbeth
Marlou
Marije
Renate
Mirjam

dinsdag
Wilma
Ymkje
Marlou
Marije
Tessa
Mirjam

woensdag
Wilma
Liesbeth
Marlou
Karla
Tessa
Mirjam

donderdag
Wilma
Liesbeth
Marlou
Marije
Tessa
Karla

vrijdagochtend
Wilma
Liesbeth
Karla
Marije
Tessa
Mirjam

vrijdagmiddag

Marije
Tessa
Karla

’s Morgens vanaf 08.20 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur is er toezicht op het plein. De kinderen
van de tussenschoolse opvang spelen tot 12.45 uur onder toezicht van de overblijfbegeleider op
het plein. De bel gaat 5 minuten voor schooltijd (08.25 uur en 12.55 uur) zodat de lessen in alle
groepen op tijd kunnen beginnen.

De samenstelling van het team
Intern begeleider van onze school is Ingrid Hagendijk. Zij is op de maandag op school aanwezig.
Dinsdagochtend komt onze administratieve kracht Mirjam Lowijs, ons team versterken. Onze
school assistent Roelande Huisman versterkt ons op maandag in organisatorische zaken.
Directeur van onze school is Yvonne van Spil, zij werkt de hele week, adjunct-directeur is Renate
Pinxterhuis.

Wijze van vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof, scholing
Het is mogelijk dat teamleden i.v.m. ziekte, BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) of het
volgen van een cursus niet aanwezig zijn op school. We proberen bij de vervanging zoveel
mogelijk gebruik te maken van onze vaste parttimers.
In andere gevallen kunnen we een beroep doen op de invallerslijst van ons bestuur.

De inschrijving van nieuwe leerlingen
U kunt uw kind te allen tijde aanmelden middels een vooraanmelding. Op het moment dat uw kind
3 jaar en 9 maanden is kan de aanmeldingsprocedure van start gaan. U ontvangt eerst aan
aanmeldingsformulier. Wanneer uw kind plaatsbaar is op onze school ontvangt u vervolgens een
inschrijfformulier.
Het opleidingsniveau van de ouders van leerlingen is bepalend voor het vaststellen van het
“gewicht” van leerlingen. Door deze gewichtenregeling worden beschikbare middelen beter
verdeeld om onderwijsachterstanden te bestrijden. We vragen u daarom een ouderverklaring
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in te vullen op het inschrijfformulier. Alle formulieren worden bewaard in de leerlingenadministratie
en de privacy is gewaarborgd.
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling krijgen de ouders de gelegenheid om de school te
bezichtigen en krijgen ze informatie over de school. Ze krijgen de schoolgids uitgereikt.
We spreken af wanneer het kind op bezoek mag komen in de groep. Als het kind vier jaar is, mag
hij/zij de hele week naar school. De groepsleerkracht maakt een afspraak voor een huisbezoek
voorafgaand aan de 1e schooldag van het kind.

Veiligheidsbeleid
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders en personeel. In het veiligheidsplan
staan duidelijke afspraken over preventief en incidentbeleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt
over de registratie en evaluatie. In de bijlagen van het veiligheidsplan zijn protocollen opgenomen
over b.v. agressie en geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail. Het veiligheidsplan staat op
onze website.

Eigendommen
Soms nemen kinderen spullen van huis mee naar school, b.v. voor een project. Dit is voor eigen
risico. Als kinderen een ongelukje in de klas hebben met b.v. verf in de kleding, dan is daar ook
geen verzekering voor.
Kinderen hebben op school geen mobiele telefoon nodig. Als ouders gebeld moeten worden dan
kan dat in overleg met de leerkracht via de telefoon van school. Zakmessen en andere slag- of
steekwapens zijn ten strengste verboden op onze school.

Schoolregels
Onze schoolregels kunt u terugvinden op onze website.
Gymnastiek
Alle groepen gymmen in de gymzaal van dorpshuis de Wanne.
Tevens wordt er elk jaar een sportdag georganiseerd, zo mogelijk in combinatie met de
Koningsspelen.
Tijdens de gymnastieklessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen (met naam) verplicht.
Heeft een kind dit niet bij zich, dan wordt hij/zij voor de duur van die les bij een andere leerkracht
geplaatst.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1/2a
13.00 uur
Groep 1/2b
14.15 uur
Groep 3/4
11.15 uur zwemmen
11.15 uur gym
Groep 5
14.15 uur gym
13.00 uur gym
Groep 6/8
13.00 uur gym
14.15 uur gym
Groep 7
11.15 uur gym 13.00 uur gym
Zwemmen
De leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan één keer per week schoolzwemmen in zwembad "De
Kragge" te Zwartsluis. O.l.v. een zwemleerkracht en de groepsleerkracht wordt daar de "natte" gym
gedaan. Hoofddoel is het onderhouden van de zwemvaardigheid.
Het vervoer wordt volgens een schema geregeld door alle ouders van de doelgroep.
Groepen 3 en 4
Woensdag 11.15-11.45 uur (vertrek vanaf school om 10.50 uur)
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Blokfluitles
Alle kinderen in groep 4 krijgen blokfluitles. Deze les wordt gegeven door vrijwilligers vanuit de
fanfare. U betaalt €10,- borg voor het gebruik van de blokfluit.
Gezonde voeding
Samen met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, hebben we een protocol opgesteld met
richtlijnen ten aanzien van “Gezonde Voeding”.
We hebben diëtisten ingeschakeld om een lijst te maken met gezonde tussendoortjes, traktaties en
drankjes. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de gruitdagen = groente en fruit, een boterham
met gezond beleg mag op deze dagen ook.
We zien graag dat alle ouders en kinderen deze richtlijnen volgen.
Verjaardagen
Leerlingen: Een jarige leerling mag zijn/haar eigen groep en ook de leerkrachten van de hele
school trakteren. Leerkrachten ontvangen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Voor traktatie
zie richtleiding “Gezonde voeding” en wilt u rekening houden met de verschillende
geloofsovertuigingen? De jarige staat die dag centraal.
Leerkrachten: De leerkrachten vieren hun verjaardagsfeest afwisselend per jaar of op 1
gezamenlijke dag. De hele school viert dan feest en er wordt getrakteerd. Of iedere leerkracht viert
de verjaardag in zijn eigen klas.
De “Lief en leed” pot
De ouderraad betaalt uit die pot cadeautjes, presentjes, een bosje bloemen voor een felicitatie of
een fruitmand voor zieke mensen binnen onze organisatie.
Schoeisel
Bij de ingang van de school worden laarzen, klompen, maar ook smerige schoenen uitgetrokken.
Om te voorkomen dat uw kind de gehele dag op sokken moet lopen, stellen wij het op prijs dat
schoenen of pantoffels worden meegenomen.
Wilt u in de laarzen de naam schrijven?
Schoolplein
De schoolpleinregels worden in overleg met de kinderen opgesteld.
Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt een portret-, een broertjes en zusjes- en
een groepsfoto. Ouders kunnen via internet de foto’s bestellen.
Schoonmaken
Aan het eind van ieder schooljaar maken we samen met de ouders alle materialen schoon.
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3. DE ZORG VOOR DE KINDEREN
De zorg voor onze leerlingen op schoolniveau
Op onze school worden resultaten van de kinderen in beeld gebracht in het Cito
leerlingvolgsysteem en gekoppeld met ons administratiesysteem Parnassys.
De resultaten worden besproken met de ouders en ouders hebben tevens inzicht in Parnassys via
de ouder inlog.
De opbrengsten zijn tevens bruikbaar om het functioneren van de school onder de loep te nemen.
De resultaten worden anoniem verwerkt. Om deze gegevens goed te kunnen interpreteren en
analyseren wordt gebruik gemaakt van schoolzelfevaluatie op basis van toetsresultaten.
De gegevens/analyses van deze schoolzelfevaluatie kunnen handvatten geven om het onderwijs
op school te optimaliseren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om het bestuur te
informeren over de opbrengsten en kwaliteit van het onderwijs.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van een protocol hoog- en meerbegaafde leerlingen. Dit om
meerbegaafde kinderen in beeld te krijgen. Als een leerling positief scoort op de
algemene/groepsvragenlijst vult de leerkracht een individuele vragenlijst in. Als deze ook positief is
wordt aan de betreffende ouders gevraagd een oudervragenlijst in te vullen. Als alle gegevens
compleet zijn volgt er een oudergesprek. Onze hoogbegaafde leerlingen hebben de mogelijkheid
om gebruik te maken van de plusklas bij stichting Accrete.
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
De leerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij in de groepsmap en in ons
administratiesysteem Parnassys.
De ontwikkelingsvorderingen, leerlingenobservaties en toetsgegevens zijn een onderdeel van de
registratie. Afhankelijk van het moment van instromen krijgen leerlingen in groep 1, 1 of 2x een
rapport mee. De kinderen van groep 2 tot en met groep 8, krijgen jaarlijks twee maal een rapport
mee naar huis. De ouders krijgen elk jaar uitnodigingen voor een gesprek. Het startgesprek en het
gesprek halverwege het jaar zijn verplichte gesprekken. De overige gesprekken worden in overleg
vastgesteld. Natuurlijk is een gesprek tussendoor op afspraak altijd mogelijk.
Interne begeleiding
De taken van de Interne Begeleider:
er zorg voor dragen dat het zorgplan naar behoren functioneert.
hierbij hulp bieden aan collega's.
het voeren van gesprekken met collega’s m.b.t zorg.
het leiden van vergaderingen over zorgverbreding.
begeleiden van kinderen die dit, om welke reden dan ook, nodig hebben.
Het voeren van gesprekken met ouders, orthopedagoog en leerkracht.( zie
Handelings Gerichte Proces Diagnostiek gesprekken)
Contacten met externen bv. Jeugdverpleegkundige, sociaal werk De Kop, Accare,
Dimence, logopedie, fysiotherapie etc.
CITO-toetsen en NSCCT
Volgens een vastgestelde toets kalender worden alle leerlingen op verschillende onderdelen
getoetst:
Rekenen voor kleuters
groep 2 (niet verplicht)
Taal voor kleuters
groep 2 (niet verplicht)
Begrijpend lezen
groepen 3 t/m 8
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Rekenen/Wiskunde
Spelling
Spelling werkwoorden
AVI
DMT
soc./em. vragenlijst Kanvas
Studievaardigheden

groepen 3 t/m 8
groepen 3 t/m 8
groepen 7 en 8
groepen 3 t/m 8
groepen 3 t/m 8
groepen 3 t/m 8
groepen 5 t/m 8

Verder wordt er gebruik gemaakt van het dyslexieprotocol en de Niet Cognitieve Capaciteiten Test
(NSCCT). Kijkt u op www.nscct.nl voor meer informatie.
Door alle onderdelen regelmatig te toetsen, kunnen we de ontwikkeling van alle kinderen volgen.
Met deze toetsen kunnen we hiaten, onderpresteren of uitval van kinderen opsporen en
vervolgens aan deze kinderen individuele hulp verlenen. De leerlingen die op onderdelen een IV of
V of I+ scoren krijgen, waar mogelijk, in de klas extra begeleiding. Naast deze landelijke toetsen
gebruiken we ook de methodegebonden toetsen.
Eindtoets basisonderwijs
Vanaf 2016 maken wij gebruik van de eindtoets basisonderwijs van Route 8. Dit is een adaptieve,
digitale toets. Onze score ziet u hieronder.
Jaar
Score

2016
209

2017
240

‘t Vonder

‘t Vonder

193,5

188,6

De Wennepe

De Wennepe

2018
209,5

Hulp van buitenaf
Orthopedagoog
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de hulp van een externe deskundige
nodig hebben, dan wordt er een gesprek gehouden.
Mocht u voor uw kind hulp zoeken bij een andere externe instantie, kijk dan goed na of uw
verzekering de kosten dekt. In dit geval kunt u geen beroep doen op de school. De school heeft
daar geen budget voor. Mocht uw verzekering het niet vergoeden dan kunnen wij een
arrangement aanvragen bij de Commissie Arrangeren.
Ook bij de aanmelding bij een andere instantie volgt meestal de volgende procedure:
onderzoek
ontwikkelingsplan
uitvoering door de groepsleerkracht
Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD).
Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we de hulp van een deskundige nodig
hebben, dan wordt het kind, in overleg met de ouders, aangemeld voor een HGPD gesprek. De
ouders worden in dit geval uitgenodigd voor een HGPD-gesprek (handelingsgerichte
procesdiagnostiek). Bij dit gesprek zijn de intern begeleider van de school, de groepsleerkracht, de
orthopedagoog Janet Vos en de ouders aanwezig. Met elkaar wordt oplossingsgericht gesproken
om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
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De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Op de website van ons
samenwerkingsverband, http://www.po2203.nl, vindt u informatie over de wettelijke zorgplicht van
de school bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de website gelinkt naar het
ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband waartoe onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. Uw kind krijgt het aanbod dat hij of zij
nodig heeft. Wanneer er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. In eerste instantie
door de eigen leerkracht met hulp van de intern begeleider van de school.
Ook begaafde of meer begaafde leerlingen verdienen deze extra aandacht. Voor hen is er 1x per
week de mogelijkheid voor extra begeleiding buiten de groep d.m.v. het bezoeken van een
plusklas. Zij krijgen daar extra/ander werk (o.a. levelwerk) aangeboden dat binnen de eigen groep
wordt verwerkt.
Commissie arrangeren.
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voorzieningen op school nodig zijn dan
wordt het kind, in goed overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrangeren. Deze
commissie van deskundigen bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra
voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via het stafbureau van stichting Accrete.
Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SBO en SO).
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kunnen helpen, wordt er contact gelegd
met het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg
met de ouders en de school. Deze aanmelding verloopt via de Commissie Toewijzing. De
Commissie Toewijzing werkt op regionaal (Samenwerkingsverband)niveau en is bereikbaar via de
coördinator van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Voor onze school is dat Leon ’t
Hart (tel.0528-233689), de Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen. Deze Commissie Toewijzing neemt
het besluit of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Jeugdgezondheidszorg
Uw kind bezoekt één van de scholen in het werkgebied van de GGD Regio IJsselland te Zwolle. De
jeugdgezondheidszorg stelt zich ten doel een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen te
bevorderen. Concreet heeft zij als taak het opsporen, bestrijden en voorkomen van oorzaken die
een gezonde groei en ontwikkeling verstoren. Tot het vierde levensjaar wordt
Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het consultatiebureau van de
Thuiszorginstellingen. Wanneer het kind vier jaar wordt, neemt de GGD deze taak over. Ook de
gegevens van het consultatiebureau gaan dan naar de GGD, wanneer u hier als ouder/verzorger
toestemming voor hebt gegeven. De leerlingen in groep 2 en 7 worden gezien door de
jeugdverpleegkundige van de GGD.
Sociaal werk De Kop
Sociaal werk De Kop is dé vraagbaak voor (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren. Binnen
Sociaal werk De Kop werken maatschappelijk werk en veel andere organisaties nauw samen om u
en uw kind goed op weg te helpen. U kunt het Sociaal werk De Kop bereiken door te bellen met
0521-745080 of te kijken op www.sociaalwerkdekop.nl, e-mail: teamzuid@sociaalwerkdekop.nl
Buitenschoolse opvang (BSO)
In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat vanaf het schooljaar 20072008 het schoolbestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet organiseren. In de
Kop van Overijssel is een gevarieerd aanbod van voor-en naschoolse opvang organisaties. Wij
Schoolgids Samenlevingsschool De Lisdodde 2018-2019

11

maken gebruik van de BSO via de Kinderopvang van Accrete. Deze BSO voorziening is gehuisvest
in ons IKC. U kunt zich aanmelden bij de hoofdleidster Heidi Dam, heididam@accrete.nl
Voortgezet onderwijs
Na acht jaar basisonderwijs gaan de meeste kinderen van groep 8 naar het voorgezet onderwijs te
Meppel.
Er zijn verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel:
- Regionale scholengemeenschap "Stad en Esch".
Dit is een brede scholengemeenschap voor: Vwo, Havo, Vmbo met lwoo
- Christelijke Scholengemeenschap "Dingstede" voor Vwo, Havo en Mavo
- "Terra College", Christelijke Agrarische school voor Vmbo met lwoo
- "Rechterenschool" voor voortgezet speciaal onderwijs.
- Voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
- “Greijdanuscollege, gereformeerde scholengemeenschap voor Vmbo met lwoo t/m Vwo
De basisschool geeft advies op basis van:

- de leerprestaties in de klas
- werkhouding
- toetsen
- de plaatsingswijzer

In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen van groep 8 en hun ouders informatie over de
verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs. In de maand oktober of november komen de
vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs in Meppel voorlichting geven over hun school.
Vervolgens worden de open dagen van het voortgezet onderwijs bezocht.
Tenslotte geeft de leerkracht een gedegen advies aan de ouders.
De ouders bepalen samen met de leerkracht de keus voor het vervolgonderwijs, waarna de leerling
wordt aangemeld.
Deze aanmelding gaat vergezeld van het advies van de basisschool en de overzichten van het
Leerlingvolgsysteem van de laatste drie leerjaren. De hele procedure moet voor 1 maart afgerond
zijn.
Wij onderhouden goede contacten met docenten van het voortgezet onderwijs. De leerlingen
worden daardoor goed overgedragen. Vanuit het voortgezet onderwijs wordt de basisschool
regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de betreffende leerlingen. In de laatste periode
in groep 8 wordt er door de leerkracht aandacht besteed aan de voorbereiding naar de brugklas.
Ook wordt de leerling door de ontvangende school voor voortgezet onderwijs uitgenodigd voor
een kennismaking.

Schoolgids Samenlevingsschool De Lisdodde 2018-2019

12

4. ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
De buitenschoolse activiteiten worden gecoördineerd door de leerkrachten in samenwerking met
de ouderraad.
Schoolreis en schoolkamp
De groepen 1 t/m 6 gaan een dag op schoolreis.
De groep 7/8 gaat 3 dagen op schoolkamp
Cultuur
Alle scholen in de gemeente Steenwijkerland kunnen ieder jaar een keuze maken uit het
Cultuurmenu. Alle groepen wonen, samen met leerlingen van de andere scholen uit de gemeente
Steenwijkerland, één of twee theatervoorstellingen bij.
Andere activiteiten uit het cultuurmenu zijn; o.a. verhalenverteller in de klas, gastlessen beeldende
vorming, bezoek aan musea, gastlessen muziek en dans enz. De organisatie ligt bij de
gemeentelijke cultuurcoördinator.
De groepen 5 t/m 8 gaan tevens naar het Sinterklaastoneel. Via de ouderraad wordt de
mogelijkheid geboden voor een aantal creatieve workshops bij ons op school.
Dorpsfeest
Het dorpsfeest valt dit jaar in de zomervakantie. De kinderactiviteiten zijn op vrijdagochtend. Dit
wordt georganiseerd door Stichting Dorpsfeest Wanneperveen (SDW)
Overblijfmogelijkheden
Overblijven op school is mogelijk. Onder leiding van vaste overblijfkrachten kunnen kinderen in de
middagpauze op school blijven.
Plaats: - in een overblijfruimte of in een leslokaal
Tijden: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 12.45 uur.
Coördinator: - Bianca Veninga (06-51894846)
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5. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS
____________________________________________________________________________
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
In het schooljaar 2018-2019 zullen we ons o.a. bezighouden met:
- Bijscholing Kanjertraining
- Training ‘Meldcode kindermishandeling’
- Cursussen voor leerkrachten (BHV, losse onderwijskundige cursussen, enz.)
- Bijscholing/begeleiding team bij The leader in me (Covey)
- (Bij)scholing methode Math
Zorg voor relatie school en omgeving
Regelmatig heeft de school contacten met andere organisaties en instellingen. Bij diverse projecten
en excursies maken we gebruik van hun aanbod.
Zo hebben we regelmatig contact met de bibliotheek, Natuurmonumenten, de muziekvereniging,
ANWB enz.
De school neemt deel aan o.a. de volgende netwerken:
-

Netwerk IB
Netwerk rekenspecialisten
Netwerk leesspecialisten
Themabijeenkomsten voor leerkrachten op diverse gebieden
Samenwerkingsverband Steenwijkerland (passend onderwijs)
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6. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
______________________________________________________________________
We stellen ons tot doel ieder kind een bij hem/haar passende ontwikkeling te laten doorlopen. We
gaan daarbij zoveel mogelijk preventief te werk, zodat we niet achteraf allerlei zaken moeten
oplossen.
Zo nodig stellen we wekelijks het lesprogramma van het kind bij.
Dat betekent dat we vroegtijdig, d.w.z. vanaf groep 1 en 2, signaleren welke kinderen extra zorg
nodig hebben en welke kinderen gemakkelijker de leerstof kunnen doorwerken. Bij opvallende
zaken vult de leerkracht samen met de ouders het meer- en hoogbegaafdheidsprotocol in.
Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van het kind, aan de hand van observatie en toetsing
doorgesproken met de ouder(s)/verzorgers(s).
Zo slagen we erin de kinderen de extra hulp te bieden die ze nodig hebben.
Soms zijn we om uiteenlopende redenen van mening, dat een kind een bepaalde groep over moet
doen. Ook dan blijft de leerling doorwerken op het ontwikkelingsniveau waarop het zich bevindt.
Het niveau van de kinderen verschilt sterk. Dat is ook te zien aan de uitstroom van onze leerlingen
naar het voortgezet onderwijs.
Onze leerlingen gaan naar allerlei soorten onderwijs. Hierna volgt een overzicht van de afgelopen
jaren:
Soort onderwijs
VWO
HAVO / VWO
HAVO
VMBO TL/HAVO
VMBO TL
VMBO GL
VMBO kader/theoretisch
VMBO kader
VMBO basis/kader
VMBO basis
VMBO met LWOO
VSO

2017
1
3
1
2
2
1
1
2

2018
1
2
1
2
2
1
1
1

Het blijkt dat onze leerlingen in het voortgezet onderwijs goed presteren. We krijgen ieder jaar
overzichten van de resultaten van onze oud-leerlingen.
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7. DE OUDERS
Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Het is van groot belang dat de ouders betrokken zijn bij de school. Leerlingen voelen zich beter
thuis als hun ouders een goed contact hebben met de school.
Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek raken over hun opvattingen
m.b.t. onderwijs en opvoeding.
Informatievoorziening aan ouders
Hieronder kunt u lezen op welke manieren onze school informatie overdraagt naar de ouders.
Schriftelijke informatie wordt in enkelvoud meegegeven met de leerlingen. Wij gaan er vanuit dat
gescheiden ouders elkaar op de hoogte brengen van de informatie van de school. Mochten
ouders dubbele informatie op prijs stellen, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij de school. Tijdens
contactavonden wordt er per kind één moment gereserveerd. Ook daarbij gaan wij er vanuit dat
gescheiden ouders overleggen wie de contactavond bezoekt of dat zij samen naar de
contactavond komen.
Foto’s van leerlingen
Regelmatig worden er op school foto’s gemaakt bij de verschillende activiteiten. Sommige foto’s
worden op de website of op de Facebooksite van de school geplaatst. Ouders die daar bezwaar
tegen hebben moeten dit zelf kenbaar maken bij de school. Het kan ook gebeuren dat er videoopnamen in de klas worden gemaakt. Dit is altijd voor intern gebruik op school. Ook hiervoor geldt
dat ouders zelf kenbaar moeten maken indien ze daar bezwaar tegen hebben.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden we een informatieavond voor alle groepen. We stellen
de ouders op de hoogte van hetgeen hun kind(eren) gaat doen.
Zakelijke ouderavond
Ieder jaar organiseert de ouderraad een ouderavond om hun plannen te presenteren en het
afgelopen schooljaar te evalueren.
Kijkmoment
Ieder jaar wordt er een kijkmoment georganiseerd. De kinderen nemen hun ouders mee naar
school en laten zien wat ze zoal doen op school. Ouders kunnen kennismaken met werkwijzen en
materialen.
Contactavonden
Meerdere malen per jaar krijgt u een uitnodiging om met de groepsleerkracht te praten over de
ontwikkeling van uw kind. De eerste avond is in september, een startgesprek. Tijdens dit
startgesprek worden er afspraken gemaakt over het aantal vervolggesprekken in de loop van het
jaar. Halverwege het jaar is er dan weer een moment dat wij alle ouders uitnodigen voor een
gesprek.
Verder is er altijd gelegenheid om tussentijds de vorderingen van uw kind te bespreken. Het
initiatief tot dit gesprek kan genomen worden door de ouders of de leerkracht.
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Nieuwsbrief
Elke week ontvangt u een nieuwsbrief met data en nieuwtjes. U kunt een mailtje naar onze directie
sturen om u aan te melden voor de mailinglijst van de nieuwsbrief. Al onze ouders ontvangen de
nieuwsbrief vanzelfsprekend.
Schoolgids
Elk jaar ontvangen alle ouders digitaal een nieuwe schoolgids en een papieren activiteitenkalender.
Inspraak
We hebben op onze school een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR).
De OR functioneert in veel gevallen als een activiteitencommissie bij verschillende festiviteiten zoals
Sinterklaas, kerstviering, laatste schooldag en de feestelijke ouderavond en int en beheert de
financiële bijdrages tijdens het schooljaar.
De MR heeft een meer beleidsmatig karakter. De MR bestaat uit twee geledingen,
vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van leerkrachten. De MR adviseert het
bevoegd gezag over zaken rondom de school.
De MR heeft bij sommige beslissingen instemmingsrecht, bij andere adviesrecht.
De ouderraad organiseert eind september / begin oktober een zakelijke ouderavond. Op die
vergadering legt de OR verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen schooljaar en de
daarbij behorende kosten. De begroting van het komende jaar wordt vastgesteld en volgens de
vastgestelde reglementen kunnen er verkiezingen voor de OR plaatsvinden. Het jaarverslag en
eventuele verkiezingen van de MR worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief. In de MR zit ook
een afgevaardigd lid van de identiteitscommissie.
MR
OR
Oudergeleding:
Voorzitter: Tineke Mulder
Mirjam Mooiweer (tevens identiteitscommissie) Secretaris: Patricia v.d. Berg
Klaas-Jan Rossing
Penningmeester en oud papier: Marjolijn
Joris de Vroom
Nijboer
Personeelsgeleding:
Lid: Jessica Oosterhuis
Mirjam Heidinga
Marlou de Boer (tevens identiteitscommissie)
Karla Bakker

Ouderactiviteiten
Naast ondersteunende hulp in de groep, o.a. in de vorm van begeleiding van een groepje
leerlingen tijdens het lezen, bieden veel ouders hulp bij hand- en spandiensten voor de school.
Denk hierbij aan herstellen van boeken en materialen, schoonmaken van de materialen, aankleding
school, begeleiding van sportevenementen, schoolreizen en vervoer.
Financiën

De ouderraad vraagt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor zaken die niet uit
het schoolbudget betaald kunnen worden. De bijdrage bestaat uit verschillende
onderdelen:
Algemene (vrijwillige) bijdrage voor verschillende festiviteiten: Sinterklaas,
kerst, laatste schooldag, enz.
Bijdrage voor de schoolreisjes, ongevallenverzekering, schoolshirts.
Bijdrage schoolzwemmen €50,Schoolgids Samenlevingsschool De Lisdodde 2018-2019
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Bijdrage “Lief en leed” pot
De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR vastgesteld, dit is voor dit schooljaar
€27,50.
De kosten voor het schoolzwemmen en schoolreis worden apart gefactureerd en zijn niet
vrijwillig.
Kosten schoolreis/schoolkamp:
schoolreis groep 1 en 2
€25,-,
schoolreis groep 3 t/m 6 €30,schoolkamp groep 7 en 8 €85,Alle bijdragen worden verrekend via de penningmeester van de OR. Hij/Zij zorgt ervoor dat u een
nota ontvangt. De betaling kan geschieden in één of twee termijnen op banknummer
NL33RABO 013.59.61.645 t.n.v. Ouderraad Samenlevingsschool De Lisdodde. Indien er problemen
zijn met de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR of
met de directeur.
Er is ook een lange traditie van het ophalen van oud papier. Hier wordt een groot deel van de
kosten die de OR maakt uit vergoed. Alle ouders worden een keer ingedeeld voor het ophalen van
het oud papier gedurende de schoolloopbaan van hun kind. De ouderraad maakt hier jaarlijks een
overzicht van.
Onafhankelijke vraagbaak voor ouders
Ouders en onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders
kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met ons opnemen. Gratis
en onafhankelijk.
Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen
zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor
medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en
plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.
Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010 *
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl
* Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur.
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8. AANVULLENDE DOCUMENTEN
TE VNDEN OP DE WEBSITE: WWW.SAMENLEVINGSSCHOOLDELISDODDE.NL
_____________________________________________________________________
Protocol school en scheiding
Protocol internet en sociale media
Klachtenregeling
Leerplicht en verlofregeling
Privacyreglement
Meldcode kindermishandeling
Medisch handelen

Regels voor schorsing en verwijdering
Richtlijnen gezonde voeding
Tussenschoolse opvang
Pestprotocol
Veiligheidsplan

9. SCHOOLTIJDEN
‘s morgens
’s middags
maandag
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
dinsdag
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
woensdag
8.30 – 12.15
donderdag
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
vrijdag
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
De pauze is van 10.00 – 10.15 uur.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
De kinderen mogen voor schooltijd op het plein spelen. ’s Ochtends is er vanaf 8.20 uur toezicht
op het plein, ’s middags vanaf 12.45 uur. Bij slecht weer is er geen toezicht op het plein en mogen
de kinderen vanaf 5 minuten voor schooltijd naar binnen. Stuurt u uw kind met slecht weer dus
niet te vroeg naar school.
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10. NAMEN en ADRESSEN
 Van de school
Bereikbaarheid:
Tijdens schooltijden is de school bereikbaar via het telefoonnummer van de school, in de
avonduren en in de weekeinden kunt u bij calamiteiten de directeur (0522-475807/06-23827249).
Directie
Juf Yvonne van Spil
Directeur
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
 0522-475807 (buiten schooltijden)
06-23827249

Juf Renate Pinxterhuis
Leerkracht groep 7 op maandag
Adjunct-directeur op dinsdag en
woensdag
Renate.pinxterhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl

directie@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Leerkrachten
Juf Karla Bakker
Leerkracht groep ¾ vrijdagochtend,
Groep 5 op woensdag en
groep 6/8 op donderdag en
vrijdagmiddag

Juf Marlou de Boer
Leerkracht groep 3/4 op maandag t/m
donderdag
Marlou.deboer@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Karla.bakker@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Juf Liesbeth Bouhuis
Leerkracht groep 1/2b op maandag
en woensdag t/m vrijdag

Juf Wilma van Duuren
Leerkracht groep 1/2a op dinsdag t/m
vrijdag
Schoolcontactpersoon

Liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Wilma.vanduuren@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Juf Mirjam Heidinga
Leerkracht van groep 6/8 op
maandag t/m woensdag en
vrijdagochtend

Juf Ymkje van der Linden
Leerkracht groep 1/2a op maandag en
1/2b op dinsdag
Ymkje.vanderlinden@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Mirjam.heidinga@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Juf Tessa Straatman
Leerkracht van groep 7 op dinsdag
t/m vrijdag

juf Marije Linde
Leerkracht groep 5 op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag

Tessa.straatman@samenlevingsschooldelisdodde.nl
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Interne begeleider
Juf Ingrid Hagendijk
Schoolcontactpersoon
Coördinator sociale veiligheid
Aanwezig op maandag
ib@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Onderwijsondersteunend personeel
Juf Roelande Huisman (school assistent)
Aanwezig op maandag

Juf Mirjam Lowijs (administratie)
Aanwezig op dinsdagochtend
Mirjam.lowijs@samenlevingsschooldelisdodde.nl

Juf Anita Nijhuis
Onderwijsassistent
anijhuis@accrete.nl

Janet Voss
Orthopedagoog
Janet.voss@stichtingopkop.nl

Meester Gerard Rodermond
Onderwijsassistent
Aanwezig op maandag t/m donderdag,
op de ochtenden
Gerard.Rodermond@samenlevingsschooldelisdodde.nl



Van externe personen / instanties

Bestuur
Stichting Samenlevingsscholen
Postbus 16
8330 AA Steenwijk
 0521- 362520 (stafbureau stichting Op
Kop)
www.stichtingopkop.nl
www.accrete.nl
Jeugdgezondheidsdienst
G.G.D. Regio IJssel-Vecht
Zeven Alleetjes 1
8001 CV Zwolle
 038-4281500
Schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon
Ingrid Hagendijk (coördinator sociale
veiligheid en schoolcontactpersoon)
Aanwezig op maandag
Wilma van Duuren (vertrouwenspersoon)
aanwezig op Dinsdag t/m vrijdag
Klachtenregeling:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Onze leerplichtambtenaar:
Dinie Hubbers
 0521-538428

Externe contactpersoon:
Yvonne Kamsma
IJsselgroep
Telefoonnummer: 088 093 1888
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
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Bezoekadres Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
030-2809590
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Bijlage identiteit:

Advies
werkgroep
identiteit
‘Een droomschool in Wanneperveen’
De projectgroep fusie Wanneperveen heeft in het plan van aanpak voor een onderzoek naar de fusie
verschillende domeinen benoemd, bijvoorbeeld onderwijs & inhoud, kwaliteit & identiteit,
personeel, huisvesting, financiën et cetera. Op een aantal domeinen wordt door een aparte
werkgroep een advies uitgewerkt, waaronder door een werkgroep identiteit. De projectgroep heeft
een opdracht / opbrengst geformuleerd voor de werkgroep identiteit (uit projectaanpak fusie
Wanneperveen, onderdeel B):

B. Kwaliteit en identiteit:
(…)
Doelen identiteit:
Kindcentrum De Wennepe kent de Protestants – Christelijke grondslag. Basisonderwijs en
kinderopvang werken samen onder hetzelfde dak in Wanneperveen. Men wil aansluiten bij de
capaciteiten van de kinderen en gaat uit van hun onderwijsbehoeften. Zo wordt gedifferentieerd
in werkvormen, leerstijlen en niveau. Men hecht eraan dat de kinderen zich thuis voelen en zowel
op het kinderdagverblijf en de school goed met elkaar omgaan. Hiertoe ziet men samenwerking
met ouders als onontbeerlijk.
Alle kinderen zijn welkom op de Wennepe mits de ouders de grondslag van de school respecteren.
Obs ‘t Vonder is een openbare school. Dit betekent dat men in principe elk kind toelaat, ongeacht
nationaliteit, milieu, cultuur, godsdienst of handicap. Van belang is dat kinderen open leren staan
voor en leren omgaan met elkaars verschillen, dat zij begrip en respect krijgen voor elkaars
individuele, culturele en godsdienstige achtergrond. Er is ruimte voor humanistische vorming
naast godsdienstonderwijs.
---------------------------------------------------------------------Vanuit de kerndoelen dient zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs aandacht te
worden besteed aan geestelijke stromingen.
1. Vraag is aan de projectgroep hoe aandacht voor levensvragen voor beide groepen vanuit
verbinding gezamenlijk vorm kan krijgen.
2. Onderzoek welke geschikte methoden beschikbaar zijn. Hiertoe zal ook een speciale
identiteitswerkgroep worden ingesteld.
(…)
Opbrengsten Identiteit:
1. Een voorstel waarin beide identiteiten vanuit de samenwerkingsgedachte kunnen leren van de
verschillen die er zijn en leren wederzijds respect te hebben voor de aanwezige diversiteit.
2. Overzicht beschikbare methoden.
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Korte samenvatting proces
Aan de hand van het ‘profielwiel’ is het gesprek gevoerd over
de invulling van ‘een nieuwe unieke school in
Wanneperveen’. In het profielwiel zie je op welke terreinen je
je school een duidelijk gezicht kunt geven en de identiteit van
je school kunt uitdragen.
In het overleg1 van februari hebben de werkgroepleden voor
zichzelf nagedacht over het eindprofiel van de leerling. In het
overleg van 15 februari en 15 maart is het gesprek rond het
profielwiel verder gevoerd. In eerste instantie was de
werkgroep er vooral op gericht om de twee identiteiten te
verenigen in een toekomstige school. Naar aanleiding van de feedback van de
klankbordouders en het overleg met Erik Renkema (19 april) heeft de werkgroep
bewust de stap gezet om niet zozeer terug te kijken, maar vooral vooruit te kijken naar
een ‘nieuwe droomschool’. Erik Renkema heeft vanuit zijn expertise op het gebied
van samenwerkingsscholen en levensbeschouwing de werkgroep handvat en richting
gegeven om de droomschool verder uit te werken. Ook heeft Erik Renkema een
toelichting gegeven op een aantal methodes voor levensbeschouwing. Buiten het
overleg om hebben leden van de werkgroep verschillende methodes bestudeerd. In
het overleg van 24 mei is de werkgroep grotendeels aan de slag gegaan met het
formuleren van kernwaarden voor de nieuwe school. Deze zijn voorgelegd aan de
ouders van de klankbordgroep. In het overleg van 13 juni hebben ouders van de
klankbordgroep de uitkomsten gedeeld in de werkgroep. Het was opvallend hoeveel
overeenkomsten er waren tussen de twee scholen. De kernwaarden zijn verwerkt in
het advies. In het overleg van 13 juni is het advies nogmaals doorgenomen en is een
aantal wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Deze versie is voorgelegd aan de
ouders van de klankbordgroep. In het overleg hebben de ouders van de
klankbordgroep feedback gegeven op het advies. Zij waren positief over de opzet die
de werkgroep heeft gemaakt. In het overleg van 5 juli zijn de laatste wijzigingen
doorgesproken en is besloten dat het advies naar de projectgroep verstuurd kon
worden. Dit proces heeft geresulteerd in voorliggend advies.

Leden werkgroep identiteit 2016-2017:
Teamleden: Marcel van der Heide, Elly van der Vegte
Ouders:
Johan van den Bergh, Brenda Dannijs, Berry Huisman,
Anja Kievit, Mirjam Mooiweer, Sigrid Velema
Leden klankbordgroep:
Ouders:
Marjan Brals, Petrie Huisman (tot mei), Jessica Oosterhuis, Evelien Soer,
Bianca Veninga en vanaf mei: Veronique Braham en Roelanda Klomp

1

Alle verslagen van de werkgroep zijn naar de directeuren van de twee scholen gestuurd.
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Advies Samenlevingsschool Wanneperveen
1. Schoolcultuur
Uitgangspunten

Deze uitgangspunten zijn een aanzet voor een verdere uitwerking in een
missie/visie voor de nieuwe school.
Levensbeschouwing2
De identiteit komt op allerlei gebieden tot uiting in de school, maar heel specifiek in
het curriculum waarin levensbeschouwelijk onderwijs centraal staat. De werkwijze
die gekozen wordt moet passen bij de uitgangspunten van de school.
Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn
vooral de vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen.
Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad,
mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen
van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het
vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over
levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke
doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig zijn voor kinderen om
een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.
Belangrijk zijn het vergroten van geestelijke rijkdom, het oog krijgen voor de rol van
religie en levensbeschouwing in de maatschappij, de taal, de beeldende kunst en
de muziek.3

2

Bron: SWS de Lispeltuut - http://www.lispeltuut.net/Identiteit%20Lispeltuut.pdf

3

Kerndoel 38; aandacht voor geestelijke stromingen en diversiteit
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2. Eindprofiel van de leerling
Leerlingen op de samenlevingsschool in Wanneperveen verwonderen, verbinden,
verrijken en vernieuwen.
Zij…
- zijn wereldburgers, we onderzoeken de wereld dichtbij (Wanneperveen) en
ver weg (de wereld);
- staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen in de
wereld;
- staan duurzaam in het leven, vanuit verantwoordelijkheid voor de omgeving;
- leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit
doen zij in vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit een respectvolle
houding.
Om dit te bereiken is het van belang dat leerlingen kennismaken met andere
culturen en overtuigingen. We kijken hierbij naar wat er leeft in de school; we
‘benutten’ achtergronden van leerlingen in de klas.
Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en leerbehoeften van het
kind. We willen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, op het
gebied van theater, muziek, presenteren, bewegen en creatieve vakken. Ook
dagen we leerlingen uit buiten de eigen ‘comfort zone’.

3. Inrichting
Uitgangspunten:
- leerlingen volgen samen de lessen en activiteiten rond levensbeschouwing;
- geloofsopvoeding vindt thuis (en eventueel in de kerk) plaats. De school
biedt hierop een aanvulling vanuit de uitgangspunten van de school (zie 1.
schoolcultuur en 2. eindprofiel leerling)
Lesmethode levensbeschouwing
Om vorm en inhoud te geven aan levensbeschouwing wordt gebruik gemaakt van
een lesmethode levensbeschouwing. Er zijn methoden beschikbaar die passen bij
de uitgangspunten van de school (zie ‘1. schoolcultuur’).
Voor de samenlevingsschool Wanneperveen adviseert de werkgroep om de
methode Kleur (zie Bijlage 1) als uitgangspunt te nemen voor het vakgebied
levensbeschouwing. Leerkrachten kunnen aanvullend materiaal gebruiken op
thema, bijvoorbeeld vanuit andere methoden en materialen.
Dagopening, ideeën:
- De dagopening kan door een individuele leerling (eventueel thuis met ouders)
of als klas gezamenlijk worden voorbereid. Zo kunnen kinderen hun eigenheid
inbrengen in de school. Het thema kan gekoppeld worden aan de methode voor
levensbeschouwing of aan actualiteiten. Centraal staat de vraag: wat raakt je,
wat doet het met je?
Vanuit een groepsgevoel de dialoog aan kunnen gaan en ruimte bieden voor
iedere leerling, met zijn/haar eigen achtergrond.
- Een ritueel, bijvoorbeeld stiltemoment, kaarsje aansteken, even nadenken over
wie of wat je bezighoudt, even persoonlijke aandacht van leerkracht voor de
leerlingen
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Hoogtepunten
Kerstviering – jaarlijkse viering:
De kerstviering kan bestaan uit twee onderdelen: eerst een inloopmoment, waarin
een ‘vrij verhaal’ wordt verteld over kerst. Vervolgens is er een gezamenlijke
maaltijd met alle leerlingen.
De inloop kan in de kerk worden gehouden. De werkgroep benadert de viering in
de kerk als onderdeel van een cultuur en als sfeervol decor. Het kerstverhaal wordt
niet als waarheid gepresenteerd, maar als een verhaal waar sommige mensen in
geloven en andere mensen niet. (Zie ook uitgangspunten 1. Schoolcultuur)
Thema-/maandsluitingen:
Vanuit de visie dat we leerlingen wereldlijk / tot wereldburgers willen laten
opgroeien, is nagedacht over andere vieringen, naast de kerstviering.
Voorstel: elke groep bereidt een keer in het jaar een thema- of maandsluiting voor
(eventueel tweemaandelijks laten plaatsvinden). De thema’s worden gekoppeld
aan wereldburgerschap en kunnen worden ingevuld met creativiteit; dans, toneel,
verhalen of liedjes. De thema’s kunnen ook voortkomen uit de gekozen lesmethode
voor levensbeschouwing.
De werkgroep identiteit wordt gevraagd om mee te denken over de invulling en
inhoud van de vieringen en thema’s.

4. Leerkrachtkwaliteiten
Voor de samenlevingsschool is een team nodig dat past bij de uitgangspunten van
de school. Teamleden moeten achter de visie van de school staan: zij moeten de
kernwaarden kunnen doorleven en uitdragen in de praktijk. Het team bestaat uit
leerkrachten die ambitieuze doelen stellen, zij weten het maximale uit elk kind te
halen.
Het team moet een samenvloeiing zijn vanuit de twee stichtingen. Een mix van
achtergronden en levensbeschouwingen in het team is wenselijk, om de diversiteit
in de samenleving in het team te vertegenwoordigen. Ook een afspiegeling
man/vrouw is daarin gewenst.
Aandachtspunt: De werkgroep identiteit ziet een risico in de waarborging van de
identiteit en de diversiteit van leerkrachten voor de toekomst. Bijvoorbeeld in geval
van afvloeiing, mobiliteit et cetera. Hoe wordt hier in het personeelsbeleid mee
omgegaan? Is detachering bijvoorbeeld blijvend mogelijk?
In het team van de nieuwe school zijn dus onderlinge levensbeschouwelijke
verschillen aanwezig. Vanuit deze diversiteit zullen zij ook verschillende accenten
leggen in het onderwijs. Uitgangspunt bij levensbeschouwelijk leren zijn vooral de
vragen die kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. De
overtuiging die de leerkracht persoonlijk heeft komt hier dus niet automatisch in
naar voren. De leerkracht richt de lessen zo in, dat leerlingen zelf kunnen en
mogen ontdekken welke betekenis een verhaal voor ze heeft.
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Advies is om op het gebied van levensbeschouwing scholing te volgen door het
team. Bijvoorbeeld vanuit de nieuwe methode, of door een expert op het gebied
van levensbeschouwing.
Een teamlid neemt deel aan de werkgroep identiteit. Dit teamlid is verantwoordelijk
voor de afstemming van onder andere de vieringen en inspireert en
enthousiasmeert het team.

5. Samenwerking met buitenschoolse partners
Vanuit wereldburgerschap en verantwoordelijkheid voor de omgeving kan
samenwerking gezocht worden met buitenschoolse partners. Afhankelijk van de
leeftijd van de kinderen kan de samenwerking zowel dichtbij en ver weg worden
gezocht.
Een vervolgstap is om te onderzoeken wat er te benutten is binnen en buiten het
dorp.
In de samenwerking kan ook de expertise / netwerk van ouders benut worden.

Vervolg
De werkgroep identiteit levert het advies aan de projectgroep aan. Op basis van de
terugkoppeling vanuit de projectgroep kan de werkgroep het advies verder
aanscherpen en/of uitwerken. De leden van de werkgroep zijn bereid om volgend
schooljaar (2016-2017) betrokken te blijven in het proces. De inschatting is dat de
werkgroep identiteit 3 keer een overlegmoment zal hebben in aanloop naar de fusie
om de uitgangspunten en aanbevelingen verder uit te werken.
Aandachtspunten voor de projectgroep:
- wordt de uitwerking van de uitgangspunten (1. schoolcultuur) in een visie
opgepakt door directie en teams?
-

personeelsbeleid: wat zijn de mogelijkheden om de identiteit en diversiteit te
waarborgen? Blijft detachering bijvoorbeeld blijvend mogelijk?

Na de fusie
Richt een identiteitscommissie in bestaande uit een teamlid en ouders, bij voorkeur
een vertegenwoordiging vanuit de huidige werkgroep identiteit. Deze commissie kan
het team ondersteunen bij de vormgeving van de uitgangspunten in de school. Zij
voorzien de school van feedback en denken mee in het proces.
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I. Bijlage 1 – Methode Kleur
Bron: www.kleuropschool.nl
A. Over Kleur op school
Voor welke scholen is Kleur op school bestemd?
Kleur op school is voor elke school die aandacht wil besteden aan
levensbeschouwing en sociaal-emotionele vaardigheden, aan samenleving en
burgerschap. Kleur op school prikkelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen binnen de school als minisamenleving. Kleur op
school biedt ruimte voor de persoonsvorming van de
leerling.
Verbinding
Kleur op school gaat uit van actieve pluriformiteit en
verbindt de aandachtsgebieden
godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming
en burgerschap met elkaar. Kleur op school is een methode
levensbeschouwing, die aansluit bij thema’s van sociaalemotionele vorming. Kleur op school past bij de culturele en
religieuze diversiteit in school en samenleving.
Levensbeschouwing
De methode Kleur op school ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke
ontwikkeling. Verscheidene religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur
op school. Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes
wat zinvol, mooi, waar en echt is.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal competente kinderen gaan goed om met
zichzelf en de mensen om ze heen, met de leerstof
en de wereld waarin ze leven. Kleur op school vult
sociaal-emotionele vorming in vanuit de
belevingswereld van kinderen. Kleur op school vult
bestaande methodes op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling prima aan, maar kan ook
zeker zelfstandig gebruikt worden voor verbetering
van klasse- en schoolklimaat.
Samenleving
Kleur op school laat leerlingen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens,
meningen en ideeën over de maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee?
Waar verbind ik me aan? Kleur is gericht op de veelkleurigheid van de samenleving
wat betreft afkomst, traditie en geloof. Kleur op school geeft stem aan de eigenheid
van elk kind en aan de diversiteit binnen:
 de eigen groep


de school



de woonomgeving



de maatschappij
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B. Hoe werkt Kleur op school?
Kleur op school verschijnt vier keer per jaar als tijdschrift. In het tijdschrift zijn alle
lessen opgenomen voor een periode van tien schoolweken. Op de website zijn alle
afbeeldingen, werkbladen en digitale toepassingen te vinden die het mogelijk maken om
zoveel mogelijk beleving in de lessen te stoppen.
Naast het lesmateriaal zijn achter de login voor leerkrachten ook de volgende items te
vinden:
Spiritizers
Spritizers zijn oefeningen die levensbeschouwelijke
vaardigheden op een actieve manier uitwerken. Ze richten zich
op het beleven en ervaren van wat er in je omgaat. Spiritizers
geven speelsheid, bezinning en verbondenheid. Ze maken los,
verdiepen, verbinden en creëren aandacht. Door spiritizers te
gebruiken, worden leerlingen zich bewust van zichzelf, hun
gevoel en wat iets voor hen betekent. Zo ontstaat
nieuwsgierigheid naar elkaar en leren leerlingen zich inleven in anderen. Daarbij groeit
de onderlinge verbondenheid, want spiritizers zijn bedoeld voor de hele groep.
Vieringen
Inmiddels zijn er voor Kleur op school 21 vieringen
geschreven. Deze zijn nu allemaal volledig in een
vieringenkalender opgenomen. Voor elke viering
zijn twee lessen geschreven voor de onderbouw
en twee lessen voor de bovenbouw. Daarnaast
bevat elke viering suggesties voor het vieren zelf.
Naast deze 18 vieringen worden er in de loop van
het komende schooljaar nieuwe vieringen
ontwikkeld.
Verhalen
De verhalen die we in Kleur op school hebben gebruikt in
de afgelopen jaargangen krijgen ook hun plek op de
website. De verhalen zijn naar bouw en naar thema
ingedeeld. Bij de meeste verhalen zijn ook
verwerkingsvormen opgenomen. Zo kunnen de verhalen
nog meer tot leven komen.
Meer informatie via www.kleuropschool.nl
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