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GELUKKIGE K
INDEREN
EN EEN GELUK
KIGE SAMENL
EVIN

G

Wij willen dat
onze kinderen
zich gelukkig voelen.
Ze voelen zich hi
Nu en later. Al
erdoor veilig op
le kinderen krijgen da
onze
school. Veilighei
arom optimale
d is een belang
kansen om
zich te ontwik
rijke voorwaarde om gelu
kelen en te on
kkig te kunnen
tdekken waar
ze goed in zijn.
zijn.
Ze leren hun ei
gen waarde kennen en
Oefenplaats vo
ontwikkelen ze
or een
lfvertrouwen. Alle kind
gelukkige sam
eren weten da
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t wij met liefde naar hen kij
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ken en dat ze m
rschillende cultu
ee mogen
doen. Dit zijn be
ren gaan bij
ons samen naar
langrijke voor
school. De were
waarden om
gelukkig te ku
ld komt daardoor als vanzel
nnen zijn.
f onze school in
. Wij nodigen
de kinderen uit
om zonder voor
Lessen in gelu
oordelen naar
elkaar te kijken.
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Geluk kun je ni
ar
elkaar te zijn. W
et leren. Wat kind
e inspireren he
eren wel kunnen leren, is da
n om elkaar
vragen te stelle
t ze invloed hebb
n. Over het gelo
en op hun
geluk. Ze kunnen
of bijvoorbeeld,
of over andere
bovendien ontd
dingen die bela
ekken wat
hen gelukkig m
ngrijk voor hen
zijn. We laten he
aakt. Om de kind
n de waarde er
eren hierbij te
helpen, geven
varen van een
samenleving wa
wij hen geluksle
arin niet iedere
ssen. Ze onderzoeken wat gelu
en
hetzelfde
de
nk
k is en ontdekke
t. En gaan met
hen op zoek na
n hun talenten.
Ze leren positie
den die ze dele
ar de waarf denken en de
n. Waarden die
nken na over de
vraag waarvoor
vertellen hoe je
met elkaar omga
ze dankbaar zij
at. Of hoe je moe
n. De kinderen
gaan bij de gelu
t leven. Samen
bedenken ze hi
kslessen ook aa
er regels bij die
n de slag met
hun toekomstdr
in de klas en de
school gelden.
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nd
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n en de wens om
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rdt er bij ons op
te
school weinig ge
eren om de vera
delijkheid voor
pest. Dit gebeur
ntwoorde eigen ontwik
t ook nauwelijk
doordat wij duid
keling en het ei
s
te dragen. Nu en
elijk zijn. Alle ki
gen leven
nderen kennen
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regels en weten
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en weten zich m
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BETROKKENH

EID BIJ HET LE

Wij willen kinder
en optimaal late
n leren.
Betrokkenheid
is daarbij het sle
ut
elwoord.
Wij zetten actie
ve werkvormen
in die ervoor
zorgen dat kind
eren de hele da
g ‘bij de les’
blijven. Wij prik
kelen hun nieuws
gierigheid
en geven hen ru
imte om op ontd
ekkingsreis te
gaan. Het leren
heeft op onze sc
hool betekenis
voor de kinderen
. Zij zijn ook hier
door betrokken bij wat zij le
ren.

REN

met de thema’s
. Alles wat ze do
en, krijgt
voor hen beteke
nis doordat het
verbonden
is met het them
a.
Het leren krijgt
ten slotte beteke
nis als kinderen hun eige
n nieuwsgierighe
id volgen.
Voor ons begint
dit met verwon
dering.
Kinderen verwon
deren zich wann
eer zij
iets voor de ee
rste keer zien. O
f wanneer zij
voor het eerst er
gens heel goed
naar kijken.
Verwondering m
aakt kinderen ge
lukkig en
nieuwsgierig. Ze
willen weten wa
ar iets vandaan komt. Hoe
iets voelt, in elka
ar zit of werkt.
Wij inspireren de
kinderen om da
n samen te
gaan ontdekke
n. Soms ontstaat
verwondering
bij ‘toeval’. Bijvo
orbeeld als een
kind voor de
eerste keer snee
uw ziet. Andere
keren zetten
wij verwonderin
g bewust in als
startpunt voor
een ontdekking
sreis.

inzetten, is
ve vorm die wij
De meest actie
in alle groen. Wij zetten dit
bewegend lere
laten aute
nderen kennis
pen in om de ki
men oefesa
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va
laten hen
tomatiseren en
ier dat kinngen en het plez
nen. De bewegi
or dat ze
vo
bben, zorgen er
deren hierbij he
het leren.
betrokken zijn bij

Betekenisvol
leren
In het leven staa
t niets op zichzel
f. Ook het leren niet. Kinder
en leren voor he
t leven binnen
en buiten de sc
hool. Betekenisv
ol leren zorgt
ervoor dat kind
eren dit verban
d zien. Dat ze
begrijpen waar
om ze iets leren.
Kinderen zijn
meer gemotive
erd om dezelfd
e taal te leren, al
ze weten dat he
s
t daardoor leuk
er is om samen
te spelen. Woo
rden krijgen be
tekenis doorda
ze onderdeel va
t
n een zin zijn. O
Eigenaarscha
f bij een situatie
p
horen. Afhankel
ijk van de contex
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nderen zijn mee
t kan een woord
of een zin een an
r betrokken bij
het leren als zij
dere betekenis
eigenaar van hu
krijgen. Een op
n
dracht of gebe
ei
gen ontwikkelin
urtenis kan ook
D
gsproces zijn.
e
ko
mende jaren ga
betekenen dat
het verhaal daar
an wij dit ‘eigen
je
bij wilt begrijpen
ontwikkelen. W
aarschap’
. Het leren krijg
e doen dit stap
dan direct bete
t
voor stap en kij
kenis. Wij zijn da
he
el
go
ed
ken
wa
arom de hele da
t een kind aan ka
met taal bezig.
g
n. We geven de
Onze kinderen
deren een stem
kinleren dit zoveel
in de ontwikkeld
mogelijk vanuit
een context.
oelen waaraan
werken. Zij lere
ze
n om op het eige
n werk te reflect
en waar nodig
eren
andere keuzes
Ook als kinderen
te maken.
aan thema’s we
rken, krijgt het
leren voor hen
betekenis. Alle
A
ct
ie
f
en bewegend
groepen werken
hele jaar door aa
leren
het
n thema’s. De kl
Actieve werkvo
euters hebben
rmen zorgen vo
eigen thema’s.
In groep 3 zijn de
or betrokkenhe
W
ij
houden onze ki
id.
thema’s verbon
den met het lere
nderen bij de le
n lezen en in gr
s door hen vrag
te
st
el
le
n. We nodigen
oep 4 met taalon
wikkeling. De th
en
hen uit om uit te
tema’s waaraan
doen. Of om aa
leggen wat ze
de groepen 5 t/m
werken, horen bij
n
de
gr
oe
p een opdracht
8
aardrijkskunde,
We laten de kind
uit te leggen.
geschiedenis en
biologie. De kind
eren veel samen
eren zoeken info
werken. Ze voer
ge
sp
re
kken samen, oe
rmatie over een
en
thema en werken
fenen samen wo
vanuit verschillen
aan opdrachten
orden en werken
de vakken aan
opdrachten. We
. Alle kinderen
verbinden ook
blijven betrokk
bij de les.
en
de creatieve va
kken
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TAAL IN DE HO

OFDROL

Taal zorgt ervoor
dat je kunt mee
doen. Dat je
anderen kunt be
grijpen en kunt
ve
rwoorden
wat je denkt of
voelt. Mensen di
e elkaar goed
begrijpen, kunn
en een gelukkig
e samenle ving vormen. Ta
al speelt daarom
een belangrijke rol in ons on
derwijs.

een zin of een st
ukje tekst voor,
daarna
leest de groep
dit in koor. Vana
f groep 3
lezen de kinder
en regelmatig in
duo’s.
Onze school he
eft een leesbele
idsplan. Hierin staat hoe wij
ervoor willen zo
rg
en dat de
ki
nd
er
en zelf lezen. W
Wij zijn de hele
e werken met de
dag met taal be
ra
tu
ur
litelij
zig
n
‘Open Boek’ va
. Bij iedere les kijken we
n Cultura. Alle gr
samen met de ki
pen hebben ee
oenderen naar
de betekenis va
n boekenkring
n woorden en zin
waarin de leerkracht of een ki
nen. De kinderen leren daar
nd
vertelt over een
door ook nieuwe
boek dat
hij of zij gelezen
woorden bij
aardrijkskunde
heeft. We ontw
of biologie. He
ikkelen activiteiten in het
t is bovendien
bij alle vakken be
kader van de Ki
langrijk dat kind
nderboekenweek en lezen al
eren een opdracht goed be
le kinderen dage
grijpen. De vrag
lijks voor.
O
nz
e
sc
en
hoolbibliotheek
die wij stellen, helpen hen
biedt kinderen
daarbij.
ze uit een ruim
de keuaanbod aan bo
eken. Wij stimuleren ook oude
Taal leer je het
rs
om samen met
best wanneer je
hun kinderen
te lezen. Kinder
dit samen doet
De kinderen vo
en vinden dit le
.
eren veel gespre
uk. Samen leze
schept verbonde
kken met elkaar
en oefenen sam
n
nheid.
en woorden. W
e laten hen de
spelregels uitle
ggen wanneer
Schrijven
ze een spel spelen. Dit zorgt er
voor dat ze een
Wij laten kinder
spel goed kunnen spelen, maa
en in alle groepe
r leert hen ook
n met de hand
schrijven. Vanaf
om iets voor ee
groep te vertelle
groep 5 doen zij
n
n.
di
t ook op de
co
m
pu
ter. Ze leren hier
We laten de kind
door informatie
eren samen wo
en verwoorden
verwerken
orden oefenen.
Woorden die ze
wat ze denken,
heel goed moe
zien of voelen.
Kinderen die m
ten onthouden,
leren ze terwijl
et de hand schr
ze bewegen. W
ijven, ontwikkelen ook de fijne
e leren de kind
ren om hun em
motoriek. Ter vo
eoties en behoef
orbereiding op
schrijven, werken
ten te verwoord
De kinderen ga
het
wij bij de kleute
en.
an zichzelf en el
rs met ‘Schrijfdan
Ze maken de le
kaar hierdoor be
ter begrijpen.
tters dan ‘danse
s’.
nd’ met de hand
en.
Engels
Lezen
Ook Engels is be
Begrijpend leze
langrijk voor de
n is bij ons altijd
toekomst van ki
ren. Vanaf groe
verbonden met
andere vakken.
ndep 5 krijgen alle
We ondersteun
kinderen daarom
iedere week En
en een tekst of
haal vaak met pl
gels. Er is aand
veraatjes of bijvoor
acht voor luister
leesteksten en
beeld handgeba
ren. Dit vergroot
teksten,
conversatie. De
de betrokkenhe
kinderen luister
lie
dj
id
es, lezen de teks
zorgt ervoor da
van kinderen en
en
naar
t ze weten waar
t en zingen ze ze
ze zingen, sluite
mee ze bezig zij
lf. De liedjes die
betrokkenheid
n aan bij hun be
n. De
van kinderen wo
levingswereld.
den het leuk om
rdt ook groter do
dat we hen in ko
Ze vindeze liedjes te
oror laten lezen. D
zingen en te on
wat ze betekene
e leerkracht lees
td
ekken
n.
t
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Thuis!
oefenen,
alleen in school
Taal moet je niet
eren daarnd
ki
Wij geven de
s.
ui
th
k
oo
r
aa
m
te lezen en
dracht om thuis
om vaak de op
nen.
woorden te oefe
n voor taal
Wij gebruike
methodes:
de
en
de volg
roep 3),
ren Lezen Kim (g
Lezen: Veilig Le
groep 4)
Estafette (vanaf
u		
n: Taalverhaal.n
ze
le
d
Begrijpen
u		
l.n
aa
rh
ve
al
g: Ta
Taal en spellin
Taalverhaal.nu
Woordenschat:
ijfdans (1, 2),
Schrijven: Schr
(vanaf groep 3)
Pennenstreken
Me
e
Engels: Groov
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VAN REKENEN

TOT ZINGEVIN
G

Niet alleen taal
, ook andere ke
nnis is belangrijk voor de
toekomst van
kinderen.
Ze moeten wet
en hoe de wer
eld in elkaar
zit en hoe ze zi
ch veilig in het
verkeer
kunnen beweg
en. Wie een hu
is wil bouwen, moet kunn
en uitrekenen
hoeveel stenen daarvoor no
dig zijn.

met de kleuters
naar Koekeloere
en Huisje, boompje, be
estje. De oudere
kinderen kijken naar
Het Klokhuis, he
t Jeugdjournaal en De Buite
ndienst. De kind
eren kijken
vooral naar taal
rijke programm
a’s. Televisie
kijken is daardo
or goed voor hu
n taalontwikkeling.

Rekenen
Kinderen leren
De kleuters we
rekenproblemen
rken vooral vanu
oplossen die
ze in het dagelij
it thema’s aan
wereldoriëntatie
ks leven tegenk
. Vanaf groep 5
omen. Alle kinderen rekenen
zetten wij methodes in voor
op hun eigen ni
aardrijkskunde,
veau en ontwikkelen de rekens
geschiedenis
en biologie. De
trategie die het
methode voor bi
beste bij hen
past. We laten de
ologie besteedt ook aand
kinderen op ve
acht aan natuur
rschillende
manieren rekene
& techniek.
n. Ieder kind on
twikkelt zich
daardoor op re
Muziek
kengebied. Bewe
gend leren bijvoorbeeld, help
Veel kinderen wo
t de kinderen om
rden blij van m
automatisch
het juiste antwoo
uziek en het maken van ritmes.
rd te geven op
Zij vinden het vo
een som.
oral fijn om dit
samen met ande
ren te doen. Muz
Wereldoriënta
iek opent voor
kinderen een ni
tie
euwe wereld. Sa
Wij prikkelen de
men zingen no
digt kinderen ui
nieuwsgierighe
t om hun stem
id van kinderen
naar de wereld
te laten horen.
. Dit betekent da
Kinderen die sa
men zingen voel
t we hen meenemen die were
en zich bovend
met elkaar verb
ld in. We organi
ien
onden. Samen
seren voor alle
groepen regelm
zin
gen en muziek
atig uitstapjes.
m
ak
en
, maakt kinderen
Voor de kleuters doen we di
gelukkig.
t in de directe om
Alle kinderen va
naf groep 1 hebb
geving van de
school. Hun we
en wekelijks mureld is immers no
ziekles. Ze zinge
g klein. Naarman en bewegen
te de kinderen
sa
m
ouder worden,
D
en op muziek.
e
m
ethode die wij ge
wordt hun were
groter en gaan
bruiken, werkt m
ld
onze uitstapjes
ve
rs
ch
et muziek uit
ill
en
de culturen.
verder weg. Wij
vinden het leuk
om de kinderen
iets te laten zien
wat ze nog nooi
t eerder zagen.
ICT-vaardighed
Iets wat hen priken
kelt om te gaan
ontdekken. We
Al
le kinderen vana
stemmen ons aa
bod daarop af
f groep 5 hebb
nen kijken ook na
en een eigen
chromebook en
ar de wensen va
we
de kinderen.
rken hier regelm
n
ren in de onderb
atig op. De kind
eouw gaan de ko
mende jaren m
tablets werken.
et
Wij gaan de ch
We praten in al
romebooks en
le groepen met
inzetten om iede
tablets
de kinderen ov
r kind geperson
de wereld buite
er
n de school. De
aliseerd te laten
W
e
ga
an bovendien we
kleuters vertelle
leren.
bijvoorbeeld wa
rken aan de on
n
t ze hebben mee
ICT-vaardighed
twikkeling van
gemaakt. We
en. De kinderen
praten met hen
leren dan hoe ze
ook over de seizo
matie moeten zo
inforenen en feesten.
Met de oudere
eken. We laten
kinderen praten
he
n een presenta
m
ak
en, of een webs
we over gebeur
tie
nissen in de we
ite
bo
uw
te
en
reld. Ook televis
.
ieprogramma’s
leren kinderen
de wereld kenn
en. We kijken da
arom
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h
Zingeving
ren humanistisc
p 5 kunnen kinde
oe
s
gr
f
wij
na
er
Va
nd
sto
r
Verkee
n methoijs of godsdien
f groep 1 met ee
vormingsonderw
rs van
op
Wij werken vana
er
is
e
deel van de oude
ez
en
D
er
.
m
ijs
t
rw
He
.
.
de
en
on
rs
ijg
kr
itisch onderwijs
verde voor verkee
ol kiest voor Islam
n juist en veilig
ho
ee
sc
en
na
ze
er
ek
on
nd
we
ki
r
gericht de
ethode berden één keer pe
n te leren. De m
Deze lessen wo
van de ouen
er
nd
keersgedrag aa
ki
e
D
g.
ven, op aanvraag
da
ge
le
ge
al
d
n
die
tij
va
ol
k
ho
tij
sc
erbij over zaken
handelt de prak
met alles wat zij
deren praten hi
kin
wd
om
ou
De
.
gd
rtr
rs
aa
ve
de
ed
or
tg
rden ui
doen
raken hierdo
men. In groep 8
n zin geven en wo
en.
ko
ve
er
le
ist
en
t
lu
nn
he
te
ku
ar
n
ka
ge
el
rs
hierin te
uding naar
elijke verkee
ho
nd
en
la
t
op
he
n
n
ee
aa
et
m
de kinderen mee
ling
examen.
nele ontwikke
Sociaal-emotio
kunnen leed
go
n niet alleen
te
oe
m
en
ijs
er
rw
nd
Ki
de
al-emotioneel
er
Bewegingson
ten zich ook socia
nderen twee ke
ki
oe
le
m
al
emozij
en
n,
re
ijg
kr
kdoren hen om hun
Vanaf groep 1
twikkelen. Wij le
erwijs van een va
n.
on
nd
re
so
ed
stu
ng
go
te
gi
ag
we
dr
ar mee
en hun ge
per week be
5 doen ieder ja
en wij
te verwoorden
rk
en
s
4
we
tie
,
n
en
pe
ak
oe
m
gr
t/m
te
e
cent. D
weerbaar
groepen 6
Om hen sociaal
lympiade en de
n. Deze
oepen 1
gr
aan de Junior O
e
et Soemo-kaarte
D
m
e.
n
ad
pe
pi
oe
gr
lym
le
O
t
al
or
in
ikkeling van
sp
tw
ol
on
lay. De kinemotionele
8 aan de Scho
2P
de
im
en
Sw
un
te
de
rs
n
de
on
mee aa
t/m 8 doen ook
meedoen aan
de kinderen.
nbouw kunnen
ve
bo
de
t
ui
n
dere
.
oi
no
er
lto
ba
het schoolvoet
Thuis!
en af en toe
ijgen de kinder
Vanaf groep 5 kr
atie. We geven
or wereldoriënt
huiswerk mee vo
te oefenen en
en
et hun kinder
m
om
s
tip
rs
oude
van alle groeites. De kinderen
links naar webs
en taal op deze
k voor rekenen
pen kunnen oo
sites oefenen.
methodes:
n de volgende
Wij gebruike
en Vooruit
en Met Sprong
nt
pu
us
Pl
n:
ne
Reke
e: Meander		
Aardrijkskund
Brandaan
Geschiedenis:
t		
r, Techniek: Nau
Biologie, Natuu
nder		
Topografie: Mea
e (1/2),
id
m
ra
Verkeer: Pi
fietsen (5/6),
), Op voeten en
Stap Vooruit (3/4
rant (7/8)
Jeugdverkeersk
g
in
3z
Muziek: 12
mSam
Sa
p:
ha
sc
Burger
elukskoffer
G
Gelukslessen:
ciale
ikkeling en so
tw
on
Emotionele
n
te
ar
ka
oSoem
weerbaarheid
et Piramide.
2 werken we m
en
1
n
pe
oe
gr
In de
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BETROKKEN O

UDERS

Ouders spelen de
hoofdrol in het
geluk van
hun kinderen. W
ij vinden het da
ar
om fijn als
u betrokken be
nt bij de ontwik
keling van uw
kind en bij onze
school.
Startgesprek
De leerkracht va
n uw zoon of do
chter nodigt u aan het be
gin van het scho
oljaar uit
voor een startg
esprek. Wij vrag
en u dan om
iets over uw zoon
of dochter te ve
rtellen. Wat
heeft uw kind no
dig om goed te
kunnen leren
en zich fijn te vo
elen? Wij vragen
u ook om te
vertellen wat u
van ons nodig he
eft. Hoe kunnen wij ervoor zo
rgen dat u zich
betrokken
voelt bij onze sc
hool? En bij de
ontwikkeling
van uw kind?

schapsraad vera
ntwoording af.
Wij geven
u daarna inform
atie over onderw
erpen die
voor de hele sc
hool belangrijk
zijn en laten u actief erva
ren wat we tijde
ns de lessen
met de kinderen
doen.

Van nieuwsbri
ef tot app
Wij maken iede
re maand een ni
euwsbrief met
informatie over
de school. U kr
ijgt deze via de
mail. De leerkrac
hten geven de
kinderen ook
regelmatig brie
fjes mee. Hierin
staat informatie
die belangrijk is
voor de ouders
van de groep.
Onze school be
schikt bovendie
n over een app.
Ook hierin dele
n wij informatie
die belangrijk
voor u is. Heel ve
el informatie staa
t ten slotte op
onze website: ww
w.zuiderpoort-e
Tussentijdse in
de.nl
formatie
Als wij denken
Actieve oude
dat het niet goed
rs
gaat met uw
kind, hoort u di
Ouders die het
t direct van ons.
leuk vinden om
W
e bespreken
actief te zijn bindan onze zorgen
nen onze school
met u en overle
, kunnen ons re
ggen hoe we
gelmatig helpen
dit kunnen oplo
Ze
ku
nn
en
helpen bij een
ssen. Dit zorgt er
.
activiteit, een ui
voor dat u hetzelfde beeld he
of een schoolre
tstapje
eft van de ontw
is.
O
ud
er
s
ku
ik
nnen klusjes do
keling van uw
kind als wij. Het
onze school, lid
en op
zorgt er bovend
worden van het
ien voor dat u
een stem heeft
Luizen Opsporin
te
am
of
de
in de ontwikkelin
ouderraad. Dez
gse bestaat uit mee
g van uw zoon
dochter. Als u zic
ouders en rege
of
rdere
h zorgen maakt
lt,
sa
m
en
m
et
, kunt u dit met
de leerkrachten
de leerkracht be
ten en activiteite
, feesspreken. Ook hi
n voor de kinder
ervoor geldt: ho
eerder u dit do
en. De ouderra
in
t
de
vr
ijw
e
et, hoe beter.
illige ouderbijd
ad
rage en de bijdr
de schoolreis. D
age voor
e
ou
de
rra
ad
vertelt ieder jaar
Rapport
de vrijwillige ou
hoe zij
derbijdrage be
Alle kinderen kr
steed heeft.
ijgen in februari
en juni een rapport mee. Wij no
Medezeggens
digen alle oude
chapsraad
rs dan uit om di
rapport met on
D
e medezeggens
t
s te bespreken.
chapsraad bied
t ouders en pers
neel de kans om
omee te praten ov
Ouderavond
er zaken die binn
onze school sp
el
en
en
.
D
e
m
ed
ezeggenschapsr
We organiseren
bijvoorbeeld m
aad beslist
ieder jaar een in
ee over de beno
formatieavond
voor alle ouders
eming van pers
Deze raad stelt
. Tijdens het ee
oneel.
ook het schoolpl
rste deel van de
avond leggen de
an en de school
vast. De leden m
ze
ouderraad en de
gids
oe
te
n
er
op
medezeggentoezien dat oude
tie krijgen over
rs informazaken die voor
de school belang
De medezegge
rijk zijn.
nschapsraad m
ag ook het initi
atief nemen

12

met de
school aangaan
om zaken die de
eggenez
ed
m
e
D
reken.
directeur te besp
tw
n: ee ouaat uit vier lede
schapsraad best
den worLe
.
rsoneelsleden
pe
ee
tw
en
rs
de
en kunnen
voor drie jaar lid
den in principe
worden.
daarna herkozen
pelijke
Gemeenschap
chapsraad
ns
ge
medezeg
ol deel uit
arvan onze scho
De stichting wa
nschappelijke
ee
m
over een ge
kt
hi
sc
be
,
kt
aa
m
eft het recht
apsraad. Deze he
medezeggensch
za
er ken die
te adviseren ov
om het bestuur
Belangrijke ben.
belangrijk zij
n
le
ho
sc
le
al
voor
het bestuur geno
en alleen door
ge
de
n
va
g
slissingen kunn
in
of instemm
s
vie
ad
na
en
men word
nschapsraad.
ke medezegge
meenschappelij
ichting
ort valt onder
Bestuur en st
ol De Zuiderpo
ho
sc
sis
ba
iche
ar
Openb
kheid van de st
verantwoordelij
ke
f
rlij
el
n
uu
st
lle
be
va
de
school,
t. Behalve onze
,
en
er
nt
Lu
,
om
ting Proominen
in Ede, Bennek
n
le
ho
sc
di
sis
e
ba
D
andere
ze stichting.
tterlo onder de
het
Harskamp en O
woordelijk voor
nt
ra
ve
school is
ng
ga
e
ks
lij
ge
rectie van iedere
da
kinderen en de
onderwijs aan de
bestuur en de da
t
He
.
ol
ho
sc
de
in
en
is
nn
g
bi
in
n
ht
ke
ic
van za
elende st
van de overkoep
g
in
id
le
e
ks
lij
ge
urder.
directeur-bestu
handen van een
t is te vinden op
en
in
m
oo
Pr
over
Meer informatie
t.nl
www.proominen

13

6

WANNEER NA
A

R SCHOOL

Kinderen mogen
vanaf het momen
t dat ze 4
zijn naar school
. Voordat uw kind
bi
j ons naar
school gaat, mag
het tien keer ko
men wennen.
Schooltijden
Wij werken met
een continuroo
ster.
De groepen 1 en
2 hebben de vo
lgende
lestijden:
Maandag, dins
dag, donderda
g:
8.30 tot 14.30 uu
r.
Woensdag: 8.30
tot 12.15 uur.
Vrijdag: 8.30 to
t 12.00 uur.
De groepen 3 t/m
8 kennen de vo
lgende
schooltijden:
Maandag, dins
dag, donderda
g, vrijdag:
8.30 tot 14.30 uu
r.
Woensdag: 8.30
tot 12.15 uur.
De kinderen ku
nnen iedere da
g om 08.20 uur
naar binnen.

Een gezonde
lunch
De kinderen et
en tussen de m
iddag
samen met hun
leerkracht. Wij vin in de klas,
den gezonde
voeding belang
rijk en vragen u
daarom om voor
een gezonde lu
nch en een gezo
nd tussendoortje
te zorgen.
Buitenschool
se opvang
Wij hebben een
lijst met namen
en telefoonnum
mers van organi
saties die buite
nschoolse opva
regelen. U kunt
ng
deze lijst bij on
s ophalen.

14

Schoolverzui
m
De volgende om
standigheden ku
nnen een
reden zijn voor
geoorloofd verz
uim:
• Ziekte
• Familieomstan
digheden
• Bezoek aan ee
n dokter of tand
arts
• Feestdagen
behorend bij de
eigen religie
In de meeste ge
vallen, moet u bij
zonder
verlof aanvrage
n. U moet hierto
e ruim van te
voren contact op
nemen met de
directeur van
de school. Mee
r informatie over
uw rechten en
plichten is op sc
hool te verkrijge
n en te lezen
op onze website
.

Is uw zoon of do
chter ziek, dan
verzoeken wij u
dringend om di
t voor 8.20 uur
aan ons te melden. Doet u dit
niet, dan nemen
wij contact met
op. Wij doen di
u
t ook wanneer uw
zoon of dochte
regelmatig ziek
r
is. Wij nodigen
u dan uit voor ee
gesprek waarin
n
wij met u praten
over de oorzaa
van het verzuim
k
en mogelijke op
lossingen. Is ee
kind vaak ziek of
n
te laat op school
, dan melden wij
dit aan de leerpl
ichtambtenaar
van onze gemee
nte.
Verlof vanweg
e godsdienst
of levensover
tuiging
Een leerling he
eft recht op verlo
f als hij plichten
vervullen die vo
moet
ortvloeien uit go
dsdienst of leve
overtuiging. Pe
nsr verplichting ge
eft de school in
cipe één dag vr
prinij. In de meeste
situaties is dit vo
de. Wilt u gebr
ldoenuik maken van
dit extra verlof,
u dit minimaal tw
dan moet
ee dagen van te
voren schriftelijk
vragen bij de di
aanrecteur van de
school.

is ziek
De leerkracht
we eerst of
g
ht ziek is, kijken
in
ac
kr
er
er
ijd
le
n
rw
ee
ve
s
dit niet,
Al
of
g
in
Schors
een leeren regelen. Lukt
n
nn
ka
ku
r
ol
lle
ho
va
sc
in
ze
n
on
we ee
leerkracht van
Het bestuur van
wij een andere
of
orbeeld gebeuvo
we
bij
n
n
en
ke
ka
kij
it
n
D
.
da
isnde groep kunn
ling schorsen
g zich ernstig m
ol in de betreffe
lin
eho
er
sc
nd
le
ki
ze
n
de
ee
on
r
en
ee
od word
wanren wann
n. In geval van no
kan dit ook doen
na
r
tte
en
uu
ze
st
ld
in
be
ee
t
rd
He
ve
.
draagt
proces van
re groepen
g het onderwijs
ren over de ande
gestuurd. In de
eze
D
neer een leerlin
t.
el
vang naar huis
de
op
na
od
be
no
tig
g
ns
da
.
er
n
éé
en
er
nauwelijks voor
d om
andere kind
komt dit laatste
trokkenen de tij
k
be
tij
ak
de
t
pr
ed
bi
g
schorsin
ook beteke
zoeken. Dit kan
een oplossing te
naar een anat
ga
ek
uur op zo
nen dat het best
dit lukt, wordt
de leerling. Als
dere school voor
erd. De proijd
ze school verw
on
n
t
va
g
lin
er
de le
rwijdering geld
schorsing en ve
om
r
nd
ro
uu
st
re
be
du
ol
ce
scho
n die onder ons
voor alle schole
s op school inon
bij
e
ur
ed
oc
pr
de
nt
ku
U
vallen.
zien.
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ZORG EN AAN
DACHT VOOR
IED

ER KIND

Wij willen dat
onze kinderen
zich goed
en gelukkig on
Toetsen
twikkelen. Zorg
en aandacht zijn daar
bij belangrijk.
Al onze leerlinge
Alle kinn worden met en
deren voelen zi
ige regelmaat getoet
ch bij ons gezi
st volgens de to
en en gehoord. Heeft ee
etskalender.
Wij leggen de re
n kind extra on
dersteusultaten van de
ning nodig, da
toetsen
n zien wij dit sn
vast in een leer
lingvolgsysteem
el.
. Ook dit laat
zien of een kind
zich goed ontw
Interne onders
ikkelt. De
teuning
sociaal-emotione
le ontwikkeling
Onze leerkracht
leggen we
en zijn bij uitste
va
st
do
or
m
iddel van het le
k in staat
om te zien of ee
erlingvolgsyste
n kind zich goed
KOL voor de kleu
em
ontwikkelt.
Denkt een leerkr
ters en Zien! vo
or de groeacht dat dit niet
pen 3 t/m 8.
zo is, dan
schakelt zij met
een onze intern
De kinderen va
begeleider
n groep 8 maken
in. Zij doet dit oo
allemaal de
k wanneer zij de
Ce
ntrale Eindtoets
nkt dat een
kind zich op so
van IEP. Het volg
ciaal-emotione
da
systeem
t
hi
erbij hoort, gebr
el gebied niet
goed ontwikke
uiken we voor he
lt. De ouders wo
pr
éa
t
dv
ie
s
in groep 7.
rden hier direct
bij betrokken. Zij
weten daardoor
precies welke problemen wij
zien en welke on
Een jaar overdo
dersteuning
hun kind nodig
en
heeft. Doordat
Al
le kinderen door
wij onze intern
begeleider snel
lopen in principe
inschakelen, ku
onze school. So
in acht jaar
nnen wij de ondersteuning sn
m
s
he
eft een leerling
el bieden. In de
nodig om de do
meer tijd
meeste gevalle
kan de leerkrac
el
en van een leer
n
ht dit zelf in de
ja
ar
D
e
te halen.
ou
de
rs van een kind
klas doen. De in
tern begeleider
worden hier altij
ondersteunt hier
vroegtijdig bij be
d en
bij.
trokken. Wij kunn
en dan samen
besluiten hem of
Externe onde
haar dit jaar te
rsteuning
laten overdoen
We kijken daarbij
.
Soms hebben wij
naar de totale on
behoefte aan ad
twikkeling van
he
t
ki
nd
,
oo
k
vies over de
de sociaal-emot
juiste onderste
uning voor een
ionele. Wij hebb
een protocol wa
kind. Wij kunnen
en
dan een extern
arin de afsprake
ondersteunings
n voor de overga
va
n
gr
oe
p 2 naar 3 en he
team uit ons sa
menwerkingsve
ng
t zitten blijven be
rband inschake
worden.
schreven
len. Dit gebeur
teraard in overle
t
uig met de oude
rs. Het advies da
dit team geeft,
t
verwerken wij in
Zorgplicht va
ons onderwijsaa
bod. Ook dit wo
n de school
nrdt met de oude
Als school moe
rs besproken.
ten wij ervoor zo
rgen dat een ki
extra begeleidin
nd dat
Wij werken sa
g en ondersteun
men met de vo
ing nodig heeft
ee
n
pl
ek krijgt op:
lgende
organisaties:
altijd
- een school na
•C
 entrum voor Je
ar
ei
ge
n
keuze.
ugd en Gezin Ed
-e
 en andere scho
e
(schoolmaatsch
ol, als de school
appelijk werk)
van keuze de
be
no
digde hulp niet
• Logopedisten
kan bieden. Dit
ov
gaat uiteraard
er
le
g
met de ouders.
• GGD (schoolar
in
ts, verpleegkund
- een school vo
ige,
sociaal-verplee
or
(v
oo
rtg
ez
gkundige)
et) speciaal onde
rwijs.
• Leerplicht
De overheid wi
l met deze zorg
plicht voorkom
kinderen thuis ko
en dat
men te zitten.
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Onze grenzen
en voor
t in principe op
Onze school staa
wat ons
n
ge
lig
n
ze
e gren
alle kinderen. D
betreft bij:
st van
veiligheid en ru
 inderen die de
n.
•k
ge
en
br
ar
in geva
andere kinderen
andere
n
va
es
oc
pr
er
t le
 inderen die he
•k
verstoren.
tig
ns
er
en
er
nd
ki
ecialiseerel extra of gesp
ve
zo
e
g heb• kinderen di
di
behandeling no
e tot zijn
de verzorging of
nd
oe
ijs niet vold
rw
de
on
t
he
t
da
ben
.
recht kan komen
doordat
namecapaciteit
op
n
aa
ek
•een gebr
m
en et
eerdere kinder
een groep al m
bevat.
n
te
rwijsbehoef
specifieke onde
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GOED OVERS
TAPPEN NAAR
HET
VOORTGEZET
ONDERWIJS

Wij willen ervoor
zorgen dat iede
r kind op de
juiste plek binn
Onze leerlingen
en het voortgez
stroomden de af
et
onderwijs
terecht komt. Di
gelopen
ja
ren uit naar:
e juiste plek wo
rdt bepaald
					
door de resultate
n van uw kind in
de groepen
		
6 t/m 8. Wij kijk
2017/2018
en ook naar zijn
2018/2019
of haar inte resses, motivatie
en concentratie
praktijkonderw
vermogen.
Al deze zaken be
ijs 2		
trekken wij in he
0
t adviesge sprek dat wij m
et u en uw kind
vm
bo
ba
sis/kader 5		
voeren.
2
vmbo-t		
Alle kinderen kr
2		
ijgen aan het ei
2
nd van groep
7 een préadvie
s. Dit zorgt ervo
ha
vo
		
or
dat zij ruim
de tijd hebben
1		
om een middelb
0
are school te
kiezen. In groep
8 krijgen de kind
havo/vwo		
eren in het
najaar een voor
0		
lopig advies en
0
in februari een
definitief advie
s.
vwo 		
0		
3
De leerkracht va
n groep 8 kent
al
le scholen
voor voortgezet
onderwijs uit de
omgeving.
Zij kent bovend
ien uw kind en
kan u en uw zoon
of dochter onde
rsteunen bij de
keuze. De scho
len voor voortg
ezet onderwijs
zelf houden in
januari open da
gen. De leerkrac
ht informeert u
hier tijdig over.
Wij vinden het
belangrijk dat u
samen met uw
zoon of dochte
r gaat kijken we
school het best
lke
e bij hem of ha
ar past. Samen
kunnen we ervo
or zorgen dat uw
zoon of dochte
op tijd staat inge
r
schreven bij ee
n passende
school voor voor
tgezet onderwijs
.
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TWIKKELING
N
O
E
D
N
A
A
WERKEN
HOOL
VAN ONZE SC

9

aliteit
en van onze kw
et
M
ngen kwaliteit en
ite
der jaar onze ei
weging. De bu
ie
be
en
in
et
d
bij.
m
tij
ij
al
W
is
n
Onderwijs
ders en kinderen
en daar ook ou
d andere eisen aa
kk
en
Ouders
.
ur
tre
ar
td
ja
be
or
r
vo
de
t
ie
el
wereld st
rvragen wij
een
de
en
on
nn
en
ku
er
in te
en
nd
er
ki
lij
De
we kind
een vragen st
onderwijs. Nieu
arom
iedere twee jaar
da
wij
en
rk
en
we
ag
ij
vr
W
.
vergen
andere aanpak
g. En aan de
vullen.
gen ontwikkelin
ei
ze
ook aan on
.
ijs
ichting waarvan
rw
de
n ons on
ezicht van de st
tuurontwikkeling va
De Raad van To
ze directeur-bes
rdeel zijn en on
de
le dag
de
on
he
n
wij
wij
ee
n
e
aa
ar
nd
rpunten wa
lijks gedure
ar
ee
ja
sp
en
ke
de
ek
rij
zo
ng
n
la
be
r
Be
de
onze waarde en
werken, zijn:
. Zij kijken naar
k
ol
oo
ar
t
ho
na
di
sc
an
an
ze
komende jaren
ga
ga
on
ij
W
rken en
wegend leren.
n wijze waarop wij hieraan we
- uitbreiding be
ontwikkeling va
in gesprek. Het
de
s
s
al
on
en
et
el
m
n
do
va
et
ar
m
da
n
np.
de
ng
in
di
oe
rb
ei
gr
ve
aanl
k in de
ten ook vertege
en de dynamie
hooljaar bezoch
sc
n
d,
pe
an
de
lo
rb
in
ge
zelfvertrouwen
ve
af
ld
re
ings
wereld en de we
het samenwerk
- de school in de
woordigers van
school. Zij
buiten de
n
ze
ite
on
ite
n,
tiv
zij
l
ac
g
ee
in
rd
el
school: ontwikk
waarvan wij onde
op wij aan
ar
wa
f over de wijze
ie
.
sit
en
po
er
n
en.
re
nd
school.
ki
wa
n de
ieder kind werk
taal handelen va
rela- passend onderwijs voor
in
rwijs
en
de
on
lijn
- vergroten digi
er
de
le
t
aats bezoek
rsonaliseerde
pl
e
pe
st
ge
at
g
la
in
el
de
kk
in
Niet
- ontwi
.
atig onze school
schap.
eerbegaafinspectie regelm
tie tot eigenaar
n op internet
m
de
or
vo
vin
u
od
nt
nb
ervan ku
n een aa
t laatste inDe resultaten hi
- ontwikkelen va
ectie.nl). Ook he
sp
sin
wij
.
er
en
nd
in
er
.o
(www
de kind
sitief oordeel.
e vorming,
leidde tot een po
nsbeschouwelijk
ve
ek
le
zo
en
be
el
tie
kk
ec
wi
sp
- ont
hap.
ving en burgersc
de ontwikkerelatie tot zinge
bij
rs
de
ou
id
kkenhe
- v ergroten betro
erschap.
: educatief partn
nd
ki
n
hu
n
va
ling
elenderwijs,
Sp
s:
er
externe partn
g
in
rk
we
en
m
sa

c.
ltura, Taalhuis et
Sportservice, Cu
iteit
Scholing
hun eigen kwal
en werken aan
rkwo
of
en
lg
vo
Onze leerkracht
an, scholing te
ga
te
naa
us
n
rs
cu
ee
door op
n jaarlijks
n. Wij organisere
wij
ne
n
va
wo
ar
te
wa
bij
g
s
in
shop
De sticht
g
voor het team.
n
da
ie
ge
ud
da
st
ie
n
ud
ee
st
l
ar
ta
het ja
organiseert om
kelingen
onderdeel zijn,
Actuele ontwik
n.
le
ho
sc
le
al
n
va
s
am
te
voor de
ntraal.
staan daarbij ce
in het onderwijs
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VEILIGHEID, K
LACHTENREG
ELING
EN VERZEKER
ING

Kinderen moete
n zich bij ons op
school veilig
voelen en oude
Ook wanneer ee
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a

ntekeningen

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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