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De Zuiderpoort is een veilige en warme school voor alle kinderen. Kinderen 

uit verschillende culturen voelen zich bij ons thuis en leren en spelen met 

plezier met elkaar. Wij nodigen hen uit om nieuwsgierig naar elkaar te zijn. 

Te ontdekken waarin je hetzelfde bent en waarin je verschilt. De kinderen 

ontdekken daardoor misschien wel het allerbelangrijkste: dat alle kinderen 

hetzelfde willen. Ieder kind wil graag meedoen en welkom zijn. 

Taal is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen begrijpen. Dat 

kinderen samen een spel kunnen spelen en dat volwassenen samen kunnen wer-

ken. Als je informatie wilt lezen, moet je begrijpen wat er staat. Wij laten onze kinde-

ren daarom veel lezen, vertellen en gesprekken voeren. Ze leren hierdoor ook om 

te vertellen waarom ze boos, blij of verdrietig zijn. Of waarom iets belangrijk voor 

hen is. De kinderen leren bij ons om naar elkaar te luisteren. Wij luisteren zelf ook 

goed naar hen. 

Wij willen dat onze kinderen betrokken zijn bij het leren. Ze doen daarom in alle les-

sen actief mee. Wij stellen hen vragen en laten hen uitleggen wat ze doen. Alle kin-

deren leren iedere dag ook terwijl ze bewegen. Ze leren dan alles wat ze heel goed in 

hun hoofd moeten opslaan. Woorden bijvoorbeeld, of de tafel van zeven. De betrok-

kenheid van kinderen bij het leren is groter wanneer dit leren betekenis voor hen heeft. 

De eigen motivatie en interesse zijn daarbij belangrijk. Wij geven de kinderen ruimte 

om hun nieuwsgierigheid te volgen.   

Onze kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige mensen. Dit betekent dat 

ieder kind optimale kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Alle kinderen 

ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen eigenwaarde. 

De meeste kinderen voelen zich gelukkig als ze iets voor iemand anders betekenen. Alle 

kinderen worden gelukkig als hun ouders naar een voorstelling komen kijken en trots op 

hen zijn. Wij hopen dat u elke dag trots bent op uw kind. Iedere keer wanneer u naar uw 

zoon of dochter kijkt. 

Namens het team van De Zuiderpoort, 

Karin Brugel, directeur
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Wij willen dat onze kinderen zich ge-lukkig voelen. Nu en later. Alle kinde-ren krijgen daarom optimale kansen om zich te ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in zijn. Ze leren hun eigen waar-de kennen en ontwikkelen zelfvertrou-wen. Alle kinderen weten dat wij met lief-de naar hen kijken en dat ze mee mogen doen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om gelukkig te kunnen zijn.    
Lessen in gelukGeluk kun je niet leren. Wat kinderen wel kun-nen leren, is dat ze invloed hebben op hun geluk. Ze kunnen bovendien ontdekken wat hen gelukkig maakt. Om de kinderen hierbij te helpen, geven wij hen gelukslessen. Ze onder-zoeken wat geluk is en ontdekken hun talenten. Ze leren positief denken en denken na over de vraag waarvoor ze dankbaar zijn. De kinderen gaan bij de gelukslessen ook aan de slag met hun toekomstdromen. Een belangrijke les in ge-luk is dat je jouw geluk aan anderen kunt door-geven. Veel kinderen ontdekken daardoor dat ze voor anderen van betekenis kunnen zijn. Alle kinderen krijgen dankzij de gelukslessen een positiever beeld van zichzelf. 

Iedereen heeft een plek in ons hartAlle kinderen weten dat ze een plek in ons hart hebben. Ze voelen zich verbonden met de groep en weten dat ze erbij horen. De kinderen voelen zich daardoor zo veilig dat ze zichzelf durven laten zien. Omdat ze weten dat wij met liefde naar hen kijken en iedereen erbij hoort, wordt er bij ons op school weinig gepest. Dit gebeurt ook nauwelijks doordat wij duidelijk zijn. Alle kinderen kennen de regels en weten wat wij van hen verwachten. 

Ze voelen zich hierdoor veilig op onze school. Veiligheid is een belangrijke voor-waarde om gelukkig te kunnen zijn. 
Oefenplaats voor een gelukkige samenlevingKinderen uit verschillende culturen gaan bij ons samen naar school. De wereld komt daar-door als vanzelf onze school in. Wij nodigen de kinderen uit om zonder vooroordelen naar elkaar te kijken. Nieuwsgierig naar elkaar te zijn. We inspireren hen om elkaar vragen te stellen. Over het geloof bijvoorbeeld, of over andere dingen die belangrijk voor hen zijn. We laten hen de waarde ervaren van een samenleving waarin niet iedereen hetzelfde denkt. En gaan met hen op zoek naar de waar-den die ze delen. Waarden die vertellen hoe je met elkaar omgaat. Of hoe je moet leven. Samen bedenken ze hier regels bij die in de klas en de school gelden. Onze multiculturele school is een fijne oefenplaats voor een gelukkige samenleving. Waarin iedereen een plek heeft.

Onze waarden Net als onze kinderen, hebben wij ook waarden die belangrijk voor ons zijn. Geluk is de belangrijk-ste waarde waarop wij ons onderwijs bouwen. Het maakt dat wij kinderen willen zien en gelukkig willen zien. Verwondering is de waarde die ons en onze kin-deren uitnodigt om met een open blik te kijken naar de wereld om ons heen. Verwondering maakt kinderen nieuwsgierig, wakkert verbinding aan en de wens om te gaan ontdekken. Wij leren kinderen om de verantwoor-delijkheid voor de eigen ontwikkeling en het eigen leven 
te dragen. Nu en later. Alle kinderen weten zich mede-verantwoordelijk voor de mensen 

 GELUKKIGE KINDEREN      EN EEN GELUKKIGE SAMENLEVING

om hen heen en voor de sfeer in de groep. 

Verbondenheid zorgt ervoor dat ieder kind 

zich onderdeel van de groep voelt en weet 

dat het mag meedoen.

Betrokkenheid op het leren zorgt ervoor dat 

kinderen optimaal kunnen leren. Onze be-

trokkenheid bij hen maakt dat wij kunnen en 

willen bijdragen aan de ontwikkeling van ge-

lukkige mensen. 

Geluk, verbondenheid, verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en verwondering zijn de waar-

den waarop wij ons onderwijs bouwen. 

Oooooooo, aaaaaAAAAAA

de lippen van de juf bewegen

bo ba doe da deeee

ik blaas haar woorden naar buiten

daar neemt de wind ze mee

over de huizen en de bomen

ver weg, naar de zee

woe wa wee do wagen

wind mag ik je vragen

is er een woord waarin ik pas

een woord dat mij kan dragen

ik wil ontdekken, neem me mee

motte mare winde ling

kijk hoe mijn verwondering

mij voert naar verre werelden

laat zien wat ik nooit eerder zag

wolkenregen, sterrenslag

en de mooie zee

Ooooooooo, aaaaaAAAAA

de lippen van de juf bewegen

bo ba doe da deeee

ik vlieg in haar woorden naar buiten

daar neemt de wind me mee
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Wij willen kinderen optimaal laten leren. Betrokkenheid is daarbij het sleutelwoord. Wij zetten actieve werkvormen in die ervoor zorgen dat kinderen de hele dag ‘bij de les’ blijven. Wij prikkelen hun nieuwsgierigheid en geven hen ruimte om op ontdekkingsreis te gaan. Het leren heeft op onze school betekenis voor de kinderen. Zij zijn ook hierdoor betrok-ken bij wat zij leren. 

Betekenisvol lerenIn het leven staat niets op zichzelf. Ook het le-ren niet. Kinderen leren voor het leven binnen en buiten de school. Betekenisvol leren zorgt ervoor dat kinderen dit verband zien. Dat ze begrijpen waarom ze iets leren. Kinderen zijn meer gemotiveerd om dezelfde taal te leren, als ze weten dat het daardoor leuker is om samen te spelen. Woorden krijgen betekenis doordat ze onderdeel van een zin zijn. Of bij een situatie horen. Afhankelijk van de context kan een woord of een zin een andere betekenis krijgen. Een op-dracht of gebeurtenis kan ook betekenen dat je het verhaal daarbij wilt begrijpen. Het leren krijgt dan direct betekenis. Wij zijn daarom de hele dag met taal bezig. Onze kinderen leren dit zoveel mogelijk vanuit een context. 
Ook als kinderen aan thema’s werken, krijgt het leren voor hen betekenis. Alle groepen werken het hele jaar door aan thema’s. De kleuters hebben eigen thema’s. In groep 3 zijn de thema’s verbon-den met het leren lezen en in groep 4 met taalont-wikkeling. De thema’s waaraan de groepen 5 t/m 8 werken, horen bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De kinderen zoeken informatie over een thema en werken vanuit verschillende vakken aan opdrachten. We verbinden ook de creatieve vakken 

met de thema’s. Alles wat ze doen, krijgt voor hen betekenis doordat het verbonden is met het thema.  Het leren krijgt ten slotte betekenis als kin-deren hun eigen nieuwsgierigheid volgen. Voor ons begint dit met verwondering. Kinderen verwonderen zich wanneer zij iets voor de eerste keer zien. Of wanneer zij voor het eerst ergens heel goed naar kijken. Verwondering maakt kinderen gelukkig en nieuwsgierig. Ze willen weten waar iets van-daan komt. Hoe iets voelt, in elkaar zit of werkt. Wij inspireren de kinderen om dan samen te gaan ontdekken. Soms ontstaat verwondering bij ‘toeval’. Bijvoorbeeld als een kind voor de eerste keer sneeuw ziet. Andere keren zetten wij verwondering bewust in als startpunt voor een ontdekkingsreis.  
EigenaarschapKinderen zijn meer betrokken bij het leren als zij eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces zijn. De komende jaren gaan wij dit ‘eigenaarschap’ ontwikkelen. We doen dit stap voor stap en kijken heel goed wat een kind aan kan. We geven de kin-deren een stem in de ontwikkeldoelen waaraan ze werken. Zij leren om op het eigen werk te reflecteren en waar nodig andere keuzes te maken.  

Actief en bewegend lerenActieve werkvormen zorgen voor betrokkenheid. Wij houden onze kinderen bij de les door hen vragen te stellen. We nodigen hen uit om uit te leggen wat ze doen. Of om aan de groep een opdracht uit te leggen. We laten de kinderen veel samenwerken. Ze voeren gesprekken samen, oefenen samen woorden en werken aan opdrachten. Alle kinderen blijven betrokken bij de les.   

BETROKKENHEID BIJ HET LEREN

De meest actieve vorm die wij inzetten, is 

bewegend leren. Wij zetten dit in alle groe-

pen in om de kinderen kennis te laten au-

tomatiseren en laten hen vaak samen oefe-

nen. De bewegingen en het plezier dat kin-

deren hierbij hebben, zorgen ervoor dat ze 

betrokken zijn bij het leren. 
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Taal zorgt ervoor dat je kunt meedoen. Dat je anderen kunt begrijpen en kunt verwoorden wat je denkt of voelt. Mensen die elkaar goed begrijpen, kunnen een gelukkige samenle-ving vormen. Taal speelt daarom een belang-rijke rol in ons onderwijs. 

Wij zijn de hele dag met taal bezig. Bij iede-re les kijken we samen met de kinderen naar de betekenis van woorden en zinnen. De kin-deren leren daardoor ook nieuwe woorden bij aardrijkskunde of biologie. Het is bovendien bij alle vakken belangrijk dat kinderen een op-dracht goed begrijpen. De vragen die wij stel-len, helpen hen daarbij.  
Taal leer je het best wanneer je dit samen doet. De kinderen voeren veel gesprekken met elkaar en oefenen samen woorden. We laten hen de spelregels uitleggen wanneer ze een spel spe-len. Dit zorgt ervoor dat ze een spel goed kun-nen spelen, maar leert hen ook om iets voor een groep te vertellen. We laten de kinderen samen woorden oefenen. Woorden die ze heel goed moeten onthouden, leren ze terwijl ze bewegen. We leren de kinde-ren om hun emoties en behoeften te verwoorden. De kinderen gaan zichzelf en elkaar hierdoor be-ter begrijpen. 

Lezen
Begrijpend lezen is bij ons altijd verbonden met andere vakken. We ondersteunen een tekst of ver-haal vaak met plaatjes of bijvoorbeeld handgeba-ren. Dit vergroot de betrokkenheid van kinderen en zorgt ervoor dat ze weten waarmee ze bezig zijn. De betrokkenheid van kinderen wordt ook groter door-dat we hen in koor laten lezen. De leerkracht leest 

een zin of een stukje tekst voor, daarna leest de groep dit in koor. Vanaf groep 3 lezen de kinderen regelmatig in duo’s.  
Onze school heeft een leesbeleidsplan. Hier-in staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de kinderen zelf lezen. We werken met de lite-ratuurlijn ‘Open Boek’ van Cultura. Alle groe-pen hebben een boekenkring waarin de leer-kracht of een kind vertelt over een boek dat hij of zij gelezen heeft. We ontwikkelen ac-tiviteiten in het kader van de Kinderboeken-week en lezen alle kinderen dagelijks voor. Onze schoolbibliotheek biedt kinderen de keu-ze uit een ruim aanbod aan boeken. Wij stimu-leren ook ouders om samen met hun kinderen te lezen. Kinderen vinden dit leuk. Samen lezen schept verbondenheid. 

Schrijven
Wij laten kinderen in alle groepen met de hand schrijven. Vanaf groep 5 doen zij dit ook op de computer. Ze leren hierdoor informatie verwerken en verwoorden wat ze denken, zien of voelen. Kinderen die met de hand schrijven, ontwikke-len ook de fijne motoriek. Ter voorbereiding op het schrijven, werken wij bij de kleuters met ‘Schrijfdans’. Ze maken de letters dan ‘dansend’ met de handen. 

Engels
Ook Engels is belangrijk voor de toekomst van kinde-ren. Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen daarom iedere week Engels. Er is aandacht voor luisterteksten, leesteksten en conversatie. De kinderen luisteren naar liedjes, lezen de tekst en zingen ze zelf. De liedjes die ze zingen, sluiten aan bij hun belevingswereld. Ze vin-den het leuk om deze liedjes te zingen en te ontdekken wat ze betekenen.  

TAAL IN DE HOOFDROL
Thuis!
Taal moet je niet alleen in school oefenen, 

maar ook thuis. Wij geven de kinderen daar-

om vaak de opdracht om thuis te lezen en 

woorden te oefenen.

Wij gebruiken voor taal 

de volgende methodes:

Lezen: Veilig Leren Lezen Kim (groep 3), 

Estafette (vanaf groep 4)

Begrijpend lezen: Taalverhaal.nu  

Taal en spelling: Taalverhaal.nu  

 
Woordenschat: Taalverhaal.nu

Schrijven: Schrijfdans (1, 2), 

Pennenstreken (vanaf groep 3)

Engels: Groove Me
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Niet alleen taal, ook andere kennis is be-langrijk voor de toekomst van kinderen. Ze moeten weten hoe de wereld in elkaar zit en hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Wie een huis wil bou-wen, moet kunnen uitrekenen hoeveel ste-nen daarvoor nodig zijn.
Rekenen
Kinderen leren rekenproblemen oplossen die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Alle kin-deren rekenen op hun eigen niveau en ontwik-kelen de rekenstrategie die het beste bij hen past. We laten de kinderen op verschillende manieren rekenen. Ieder kind ontwikkelt zich daardoor op rekengebied. Bewegend leren bij-voorbeeld, helpt de kinderen om automatisch het juiste antwoord te geven op een som. 

WereldoriëntatieWij prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld. Dit betekent dat we hen mee-nemen die wereld in. We organiseren voor alle groepen regelmatig uitstapjes. Voor de kleu-ters doen we dit in de directe omgeving van de school. Hun wereld is immers nog klein. Naarma-te de kinderen ouder worden, wordt hun wereld groter en gaan onze uitstapjes verder weg. Wij vinden het leuk om de kinderen iets te laten zien wat ze nog nooit eerder zagen. Iets wat hen prik-kelt om te gaan ontdekken. We stemmen ons aan-bod daarop af en kijken ook naar de wensen van de kinderen. 

We praten in alle groepen met de kinderen over de wereld buiten de school. De kleuters vertellen bijvoorbeeld wat ze hebben meegemaakt. We praten met hen ook over de seizoenen en feesten. Met de oudere kinderen praten we over gebeurte-nissen in de wereld. Ook televisieprogramma’s leren kinderen de wereld kennen. We kijken daarom 

met de kleuters naar Koekeloere en Huis-je, boompje, beestje. De oudere kinde-ren kijken naar Het Klokhuis, het Jeugdjour-naal en De Buitendienst. De kinderen kijken vooral naar taalrijke programma’s. Televisie kijken is daardoor goed voor hun taalontwik-keling. 

De kleuters werken vooral vanuit thema’s aan wereldoriëntatie. Vanaf groep 5 zetten wij me-thodes in voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De methode voor biologie be-steedt ook aandacht aan natuur & techniek.  
Muziek
Veel kinderen worden blij van muziek en het ma-ken van ritmes. Zij vinden het vooral fijn om dit samen met anderen te doen. Muziek opent voor kinderen een nieuwe wereld. Samen zingen no-digt kinderen uit om hun stem te laten horen. Kinderen die samen zingen voelen zich bovendien met elkaar verbonden. Samen zingen en muziek maken, maakt kinderen gelukkig. Alle kinderen vanaf groep 1 hebben wekelijks mu-ziekles. Ze zingen en bewegen samen op muziek. De methode die wij gebruiken, werkt met muziek uit verschillende culturen.  

ICT-vaardighedenAlle kinderen vanaf groep 5 hebben een eigen chromebook en werken hier regelmatig op. De kinde-ren in de onderbouw gaan de komende jaren met tablets werken. Wij gaan de chromebooks en tablets inzetten om ieder kind gepersonaliseerd te laten leren. We gaan bovendien werken aan de ontwikkeling van ICT-vaardigheden. De kinderen leren dan hoe ze infor-matie moeten zoeken. We laten hen een presentatie maken, of een website bouwen. 

VAN REKENEN TOT ZINGEVING
Verkeer
Wij werken vanaf groep 1 met een metho-

de voor verkeersonderwijs. Deze is erop 

gericht de kinderen een juist en veilig ver-

keersgedrag aan te leren. De methode be-

handelt de praktijk van alledag. De kinderen 

raken hierdoor vertrouwd met alles wat zij 

hierin tegen kunnen komen. In groep 8 doen 

de kinderen mee aan het landelijke verkeers-

examen. 

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen twee keer 

per week bewegingsonderwijs van een vakdo-

cent. De groepen 4 en 5 doen ieder jaar mee 

aan de Junior Olympiade en de groepen 6 t/m 

8 aan de Schoolsport Olympiade. De groepen 1 

t/m 8 doen ook mee aan de Swim2Play. De kin-

deren uit de bovenbouw kunnen meedoen aan 

het schoolvoetbaltoernooi. 

Zingeving

Vanaf groep 5 kunnen kinderen humanistisch 

vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs 

krijgen. Het merendeel van de ouders van 

onze school kiest voor Islamitisch onderwijs. 

Deze lessen worden één keer per week na 

schooltijd gegeven, op aanvraag van de ou-

ders. De kinderen praten hierbij over zaken die 

het leven zin geven en worden uitgedaagd om 

met een open houding naar elkaar te luisteren. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen moeten niet alleen goed kunnen le-

ren, zij moeten zich ook sociaal-emotioneel 

goed ontwikkelen. Wij leren hen om hun emo-

ties te verwoorden en hun gedrag te sturen. 

Om hen sociaal weerbaar te maken, werken wij 

in alle groepen met Soemo-kaarten. Deze 

ondersteunen de emotionele ontwikkeling van 

de kinderen.

Thuis!
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe 

huiswerk mee voor wereldoriëntatie. We geven 

ouders tips om met hun kinderen te oefenen en 

links naar websites. De kinderen van alle groe-

pen kunnen ook voor rekenen en taal op deze 

sites oefenen. 

Wij gebruiken de volgende methodes:

Rekenen: Pluspunt en Met Sprongen Vooruit 

Aardrijkskunde: Meander  

Geschiedenis: Brandaan  

Biologie, Natuur, Techniek: Naut  

Topografie: Meander  

Verkeer: Piramide (1/2), 

Stap Vooruit (3/4), Op voeten en fietsen (5/6), 

Jeugdverkeerskrant (7/8)

Muziek: 123zing 
Burgerschap: SamSam

Gelukslessen: Gelukskoffer

Emotionele ontwikkeling en sociale

weerbaarheid Soemo-kaarten

In de groepen 1 en 2 werken we met Piramide.
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Ouders spelen de hoofdrol in het geluk van hun kinderen. Wij vinden het daarom fijn als u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind en bij onze school. 

Startgesprek
De leerkracht van uw zoon of dochter no-digt u aan het begin van het schooljaar uit voor een startgesprek. Wij vragen u dan om iets over uw zoon of dochter te vertellen. Wat heeft uw kind nodig om goed te kunnen leren en zich fijn te voelen? Wij vragen u ook om te vertellen wat u van ons nodig heeft. Hoe kun-nen wij ervoor zorgen dat u zich betrokken voelt bij onze school? En bij de ontwikkeling van uw kind?

Tussentijdse informatieAls wij denken dat het niet goed gaat met uw kind, hoort u dit direct van ons. We bespreken dan onze zorgen met u en overleggen hoe we dit kunnen oplossen. Dit zorgt ervoor dat u het-zelfde beeld heeft van de ontwikkeling van uw kind als wij. Het zorgt er bovendien voor dat u een stem heeft in de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Als u zich zorgen maakt, kunt u dit met de leerkracht bespreken. Ook hiervoor geldt: hoe eerder u dit doet, hoe beter.  
Rapport
Alle kinderen krijgen in februari en juni een rap-port mee. Wij nodigen alle ouders dan uit om dit rapport met ons te bespreken. 

Ouderavond
We organiseren ieder jaar een informatieavond voor alle ouders. Tijdens het eerste deel van deze avond leggen de ouderraad en de medezeggen-

schapsraad verantwoording af. Wij geven u daarna informatie over onderwerpen die voor de hele school belangrijk zijn en la-ten u actief ervaren wat we tijdens de lessen met de kinderen doen. 
Van nieuwsbrief tot appWij maken iedere maand een nieuwsbrief met informatie over de school. U krijgt deze via de mail. De leerkrachten geven de kinderen ook regelmatig briefjes mee. Hierin staat informatie die belangrijk is voor de ouders van de groep. Onze school beschikt bovendien over een app. Ook hierin delen wij informatie die belangrijk voor u is. Heel veel informatie staat ten slotte op onze website: www.zuiderpoort-ede.nl

Actieve oudersOuders die het leuk vinden om actief te zijn bin-nen onze school, kunnen ons regelmatig helpen. Ze kunnen helpen bij een activiteit, een uitstapje of een schoolreis. Ouders kunnen klusjes doen op onze school, lid worden van het Luizen Opsporings-team of de ouderraad. Deze bestaat uit meerdere ouders en regelt, samen met de leerkrachten, fees-ten en activiteiten voor de kinderen. De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis. De ouderraad vertelt ieder jaar hoe zij de vrijwillige ouderbijdrage besteed heeft.   
MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad biedt ouders en perso-neel de kans om mee te praten over zaken die binnen onze school spelen. De medezeggenschapsraad beslist bijvoorbeeld mee over de benoeming van personeel. Deze raad stelt ook het schoolplan en de schoolgids vast. De leden moeten erop toezien dat ouders informa-tie krijgen over zaken die voor de school belangrijk zijn. De medezeggenschapsraad mag ook het initiatief nemen 

BETROKKEN OUDERS

om zaken die de school aangaan met de 

directeur te bespreken. De medezeggen-

schapsraad bestaat uit vier leden: twee ou-

ders en twee personeelsleden. Leden wor-

den in principe voor drie jaar lid en kunnen 

daarna herkozen worden. 

 
Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad

De stichting waarvan onze school deel uit 

maakt, beschikt over een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Deze heeft het recht 

om het bestuur te adviseren over zaken die 

voor alle scholen belangrijk zijn. Belangrijke be-

slissingen kunnen alleen door het bestuur geno-

men worden na advies of instemming van de ge-

meenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Bestuur en stichting

Openbare basisschool De Zuiderpoort valt onder 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stich-

ting Proominent. Behalve onze school, vallen elf 

andere basisscholen in Ede, Bennekom, Lunteren, 

Harskamp en Otterlo onder deze stichting. De di-

rectie van iedere school is verantwoordelijk voor het 

onderwijs aan de kinderen en de dagelijkse gang 

van zaken binnen de school. Het bestuur en de da-

gelijkse leiding van de overkoepelende stichting is in 

handen van een directeur-bestuurder. 

Meer informatie over Proominent is te vinden op 

www.proominent.nl 
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Kinderen mogen vanaf het moment dat ze 4 zijn naar school. Voordat uw kind bij ons naar school gaat, mag het tien keer komen wen-nen.   

Schooltijden
Wij werken met een continurooster. De groepen 1 en 2 hebben de volgendelestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag: 8.30 tot 12.15 uur. Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur. 
De groepen 3 t/m 8 kennen de volgende schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag: 8.30 tot 12.15 uur.
De kinderen kunnen iedere dag om 08.20 uurnaar binnen. 

Een gezonde lunchDe kinderen eten tussen de middag in de klas, samen met hun leerkracht. Wij vinden gezonde voeding belangrijk en vragen u daarom om voor een gezonde lunch en een gezond tussendoortje te zorgen. 

Buitenschoolse opvangWij hebben een lijst met namen en telefoonnum-mers van organisaties die buitenschoolse opvang regelen. U kunt deze lijst bij ons ophalen. 

SchoolverzuimDe volgende omstandigheden kunnen een reden zijn voor geoorloofd verzuim:• Ziekte
• Familieomstandigheden• Bezoek aan een dokter of tandarts• Feestdagen behorend bij de eigen religie

In de meeste gevallen, moet u bijzonder verlof aanvragen. U moet hiertoe ruim van te voren contact opnemen met de directeur van de school. Meer informatie over uw rechten en plichten is op school te verkrijgen en te lezen op onze website. 

Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u dringend om dit voor 8.20 uur aan ons te mel-den. Doet u dit niet, dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wanneer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek waarin wij met u praten over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Is een kind vaak ziek of te laat op school, dan melden wij dit aan de leerplichtambtenaar van onze gemeente.  
Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levens-overtuiging. Per verplichting geeft de school in prin-cipe één dag vrij. In de meeste situaties is dit voldoen-de. Wilt u gebruik maken van dit extra verlof, dan moet u dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aan-vragen bij de directeur van de school. 

WANNEER NAAR SCHOOL
Schorsing of verwijdering

Het bestuur van onze school kan een leer-

ling schorsen. Dit kan bijvoorbeeld gebeu-

ren wanneer een leerling zich ernstig mis-

draagt. Het bestuur kan dit ook doen wan-

neer een leerling het onderwijsproces van 

andere kinderen ernstig benadeelt. Deze 

schorsing biedt de betrokkenen de tijd om 

een oplossing te zoeken. Dit kan ook beteke-

nen dat het bestuur op zoek gaat naar een an-

dere school voor de leerling. Als dit lukt, wordt 

de leerling van onze school verwijderd. De pro-

cedure rondom schorsing en verwijdering geldt 

voor alle scholen die onder ons schoolbestuur 

vallen. U kunt de procedure bij ons op school in-

zien. 

De leerkracht is ziek

Als een leerkracht ziek is, kijken we eerst of 

we een invaller kunnen regelen. Lukt dit niet, 

dan kijken we of wij een andere leerkracht van 

onze school in de betreffende groep kunnen 

inzetten. In geval van nood worden de kinde-

ren over de andere groepen verdeeld en na 

één dag noodopvang naar huis gestuurd. In de 

praktijk komt dit laatste nauwelijks voor.  
6
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Wij willen dat onze kinderen zich goed en gelukkig ontwikkelen. Zorg en aan-dacht zijn daarbij belangrijk. Alle kin-deren voelen zich bij ons gezien en ge-hoord. Heeft een kind extra ondersteu-ning nodig, dan zien wij dit snel. 
Interne ondersteuningOnze leerkrachten zijn bij uitstek in staat om te zien of een kind zich goed ontwikkelt. Denkt een leerkracht dat dit niet zo is, dan schakelt zij meteen onze intern begeleider in. Zij doet dit ook wanneer zij denkt dat een kind zich op sociaal-emotioneel gebied niet goed ontwikkelt. De ouders worden hier direct bij betrokken. Zij weten daardoor precies wel-ke problemen wij zien en welke ondersteuning hun kind nodig heeft. Doordat wij onze intern begeleider snel inschakelen, kunnen wij de on-dersteuning snel bieden. In de meeste gevallen kan de leerkracht dit zelf in de klas doen. De in-tern begeleider ondersteunt hierbij.       

Externe ondersteuningSoms hebben wij behoefte aan advies over de juiste ondersteuning voor een kind. Wij kunnen dan een extern ondersteuningsteam uit ons sa-menwerkingsverband inschakelen. Dit gebeurt ui-teraard in overleg met de ouders. Het advies dat dit team geeft, verwerken wij in ons onderwijsaan-bod. Ook dit wordt met de ouders besproken. 
Wij werken samen met de volgende organisaties: •  Centrum voor Jeugd en Gezin Ede  (schoolmaatschappelijk werk)• Logopedisten•  GGD (schoolarts, verpleegkundige,    sociaal-verpleegkundige)• Leerplicht

Toetsen
Al onze leerlingen worden met enige re-gelmaat getoetst volgens de toetskalender. Wij leggen de resultaten van de toetsen vast in een leerlingvolgsysteem. Ook dit laat zien of een kind zich goed ontwikkelt. De sociaal-emotionele ontwikkeling leggen we vast door middel van het leerlingvolg systeem KOL voor de kleuters en Zien! voor de groe-pen 3 t/m 8.  

De kinderen van groep 8 maken allemaal de Centrale Eindtoets van IEP. Het volgsysteem dat hierbij hoort, gebruiken we voor het préadvies in groep 7.
Een jaar overdoen Alle kinderen doorlopen in principe in acht jaar onze school. Soms heeft een leerling meer tijd nodig om de doelen van een leerjaar te halen. De ouders van een kind worden hier altijd en vroegtijdig bij betrokken. Wij kunnen dan samen besluiten hem of haar dit jaar te laten overdoen. We kijken daarbij naar de totale ontwikkeling van het kind, ook de sociaal-emotionele. Wij hebben een protocol waarin de afspraken voor de overgang van groep 2 naar 3 en het zitten blijven beschreven worden.

Zorgplicht van de school Als school moeten wij ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft altijd een plek krijgt op:- een school naar eigen keuze.-  een andere school, als de school van keuze de   benodigde hulp niet kan bieden. Dit gaat  uiteraard in        overleg met de ouders.- een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
De overheid wil met deze zorgplicht voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten.

ZORG EN AANDACHT VOOR IEDER KIND
Onze grenzen 

Onze school staat in principe open voor 

alle kinderen. De grenzen liggen wat ons 

betreft bij:  
•  kinderen die de veiligheid en rust van 

   andere kinderen in gevaar brengen.

•  kinderen die het leerproces van andere 

   kinderen ernstig verstoren.

•  kinderen die zoveel extra of gespecialiseer-

de verzorging of behandeling nodig heb-

ben dat het onderwijs niet voldoende tot zijn 

recht kan komen. 

•  een gebrek aan opnamecapaciteit doordat     

    een groep al meerdere kinderen met 

    specifieke onderwijsbehoeften bevat. 
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Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind op de juiste plek binnen het voortgezet onderwijs terecht komt. Die juiste plek wordt bepaald door de resultaten van uw kind in de groepen 6 t/m 8. Wij kijken ook naar zijn of haar inte-resses, motivatie en concentratievermogen. Al deze zaken betrekken wij in het adviesge-sprek dat wij met u en uw kind voeren.   

Alle kinderen krijgen aan het eind van groep 7 een préadvies. Dit zorgt ervoor dat zij ruim de tijd hebben om een middelbare school te kiezen. In groep 8 krijgen de kinderen in het najaar een voorlopig advies en in februari een definitief advies. 

De leerkracht van groep 8 kent alle scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving. Zij kent bovendien uw kind en kan u en uw zoon of dochter ondersteunen bij de keuze. De scho-len voor voortgezet onderwijs zelf houden in  januari open dagen. De leerkracht informeert u hier tijdig over. Wij vinden het belangrijk dat u  samen met uw zoon of dochter gaat kijken welke school het beste bij hem of haar past. Samen  kunnen we ervoor zorgen dat uw zoon of dochter op tijd staat ingeschreven bij een passende  school voor voortgezet onderwijs. 

Onze leerlingen stroomden de afgelopen jaren uit naar:
       2017/2018 2018/2019

praktijkonderwijs 2  0
vmbo basis/kader 5  2

vmbo-t  2  2
havo  1  0

havo/vwo  0  0
vwo   0  3

 

GOED OVERSTAPPEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Onderwijs is altijd in beweging. De buiten-

wereld stelt voortdurend andere eisen aan 

onderwijs. Nieuwe kinderen kunnen een 

andere aanpak vergen. Wij werken daarom 

ook aan onze eigen ontwikkeling. En aan de 

ontwikkeling van ons onderwijs.

Belangrijke speerpunten waaraan wij de 

komende jaren werken, zijn: 

-  uitbreiding bewegend leren. Wij gaan dit ook 

verbinden met doelen als de ontwikkeling van 

zelfvertrouwen en de dynamiek in de groep. 

-  de school in de wereld en de wereld in de 

school: ontwikkeling activiteiten buiten de 

school.
- vergroten digitaal handelen van de kinderen. 

-  ontwikkeling gepersonaliseerde leerlijnen in rela-

tie tot eigenaarschap.

-  ontwikkelen van een aanbod voor meerbegaaf-

de kinderen. 
-  ontwikkelen levensbeschouwelijke vorming, in 

   relatie tot zingeving en burgerschap.

-  vergroten betrokkenheid ouders bij de ontwikke-

ling van hun kind: educatief partnerschap.

-   samenwerking externe partners: Spelenderwijs,

   Sportservice, Cultura, Taalhuis etc.  

Scholing
Onze leerkrachten werken aan hun eigen kwaliteit 

door op cursus te gaan, scholing te volgen of work-

shops bij te wonen. Wij organiseren jaarlijks een aan-

tal studiedagen voor het team. De stichting waarvan wij 

onderdeel zijn, organiseert om het jaar een studiedag 

voor de teams van alle scholen. Actuele ontwikkelingen 

in het onderwijs staan daarbij centraal. 

Meten van onze kwaliteit

Wij meten ieder jaar onze eigen kwaliteit en 

betrekken daar ook ouders en kinderen bij. 

De kinderen ondervragen wij ieder jaar. Ouders 

vragen wij iedere twee jaar een vragenlijst in te 

vullen. 

De Raad van Toezicht van de stichting waarvan 

wij onderdeel zijn en onze directeur-bestuur-

der bezoeken jaarlijks gedurende een hele dag 

onze school. Zij kijken naar onze waarden en de  

wijze waarop wij hieraan werken en gaan naar 

aanleiding daarvan met ons in gesprek. Het  

afgelopen schooljaar bezochten ook vertegen-

woordigers van het samenwerkingsverband, 

waarvan wij onderdeel zijn, onze school. Zij  

waren positief over de wijze waarop wij aan  

passend onderwijs voor ieder kind werken.  

Niet in de laatste plaats bezoekt de onderwijs-

inspectie regelmatig onze school. 

De resultaten hiervan kunt u vinden op internet 

(www.onderwijsinspectie.nl). Ook het laatste in-

spectiebezoek leidde tot een positief oordeel.
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Kinderen moeten zich bij ons op school veilig voelen en ouders moeten hun kind veilig weten. Een veilige school is een school die al-les doet om brand en ongelukken te voorko-men. Onze school beschikt over bedrijfshulp-verleners, brandblussers en een EHBO-doos. Wij hebben bovendien een veiligheidsplan.
VeiligheidsplanWij willen een veilige omgeving zijn voor alle kinderen en volwassenen in onze school. Bij ons op school wordt nauwelijks gepest. Ge-beurt dit toch een keer dan signaleren wij dit op tijd en ondernemen wij meteen actie. In ons vei-ligheidsplan staat hoe we dit doen. Hierin staat ook wat we doen als er brand is, of een ande-re calamiteit. Het veiligheidsplan bevat protocol-len voor alles wat met de sociale en fysieke vei-ligheid van de kinderen en volwassenen in onze school te maken heeft.

Schade en aansprakelijkheidOndanks alle maatregelen kunnen er op iedere school dingen gebeuren die minder plezierig zijn. Geneeskundige en tandheelkundige kosten vallen niet onder de verzekering van de school. U moet deze zelf verzekeren. Wij hebben een aansprake-lijkheidsverzekering die dekking biedt tegen scha-declaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school heeft echter pas een vergoedingsplicht als er sprake is van een fout die de school te ver-wijten is. Wanneer een kind tijdens de gymles een bal tegen de bril van een ander kind gooit, is dit de school niet te verwijten. Dergelijke schade valt daar-om niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Onrechtmatig gedrag van kinderen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Ook wanneer een kind een chromebook of andere schoolspullen kapot maakt. Het is daarom verstandig dat u zelf een aansprake-lijkheidsverzekering afsluit. 
KlachtenregelingOnze school beschikt over een klachtenrege-ling die aangeeft welke procedure u kunt be-wandelen wanneer u een klacht heeft. Het is de bedoeling dat u eerst contact opneemt met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan bent u van harte welkom bij de direc-teur van onze school. Onze school beschikt bo-vendien over een contactpersoon die u kan ver-tellen waar u met uw klacht naartoe kunt. Hij of zij kan u bijvoorbeeld verwijzen naar het bestuur of de vertrouwenspersoon van Proominent.  

Wilt u een formele klacht indienen, dan kunt u te-recht bij de landelijke klachtencommissie. De ver-trouwenspersoon van de school kan u daarbij hel-pen. De naam en het telefoonnummer van de ver-trouwenspersoon vindt u in het algemene deel van de schoolgids. U vindt hier het adres en het telefoon-nummer van de landelijke klachtencommissie.  
Verwijsindex Wanneer er meerdere professionals betrokken zijn bij de zorg rond uw zoon of dochter, zijn wij verplicht om informatie te delen via de Verwijsindex. Dit zorgt er-voor dat deze organisaties van elkaar weten wat de an-der doet en samen kunnen werken aan optimale zorg voor uw kind. 

Als wij kindermishandeling vermoeden, volgen wij de Meldcode die hiervoor geldt. Dan brengen wij u op de hoogte.   

VEILIGHEID, KLACHTENREGELING EN VERZEKERING1
0
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Ruimte voor aantekeningen
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COLOFON
Deze schoolgids is geschreven door 

Marlijn Nijboer, in samenwerking met 

het team van openbare basisschool

De Zuiderpoort. 

Gedicht pag. 5: Marlijn Nijboer

Vormgeving: Beeldende Zaken
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