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Een woord vooraf
Van harte welkom in de schoolgids van obs De Hofmaat.
Deze schoolgids is geschreven voor de huidige en de toekomstige ouders* van de leerlingen
van obs De Hofmaat. Het is bedoeld als informatiebron en als naslagwerk. U kunt lezen hoe
wij ons motto ‘Samen komen, samen spelen, samen leren’ vorm geven, wat onze
uitgangspunten zijn, hoe de zorg voor de kinderen is geregeld en hoe wij de kwaliteit van ons
onderwijs willen verbeteren. Ook praktische informatie, zoals bijvoorbeeld het
vakantierooster, de gymtijden en de groepsindeling vindt u in deze gids.
Daarnaast is deze schoolgids van belang voor het scheppen en in stand houden van een
goede band tussen ouders en school. We beschrijven wat u van school kunt verwachten en
wat van u als ouder wordt verwacht.
De schoolgids is geschreven door de directie in overleg met het leerkrachtenteam en de
Medezeggenschapsraad (MR). Het moet een prettig en goed leesbaar document zijn.
Daarom stellen we uw reacties zeer op prijs. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, of iets
missen, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande kanalen.

Met vriendelijke groet,
namens het team en de MR van obs De Hofmaat
Gabriëlle Holtschlag
Locatiecoördinator

Contactgegevens:
website: www.obsdehofmaat.nl
e-mail: info@obsdehofmaat.nl
adres: Openbare basisschool De Hofmaat
Kievitstraat 112
7161 JH Neede
telefoonnummer: 0545-292090

* Met ouders worden alle volwassenen bedoeld die de zorg voor onze leerlingen hebben.
Vanwege de leesbaarheid spreken we in deze schoolgids over ‘ouders’.
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1. De school
Obs De Hofmaat is een reguliere, openbare basisschool. Op onze school is ieder kind
welkom, ongeacht afkomst, culturele identiteit of religie. In het schooljaar 2021-2022 telt obs
De Hofmaat ongeveer 150 leerlingen.
1.1 De locatie
Obs De Hofmaat ligt in de wijk ‘De Hofmaat’. Het schoolgebouw bestaat uit zeven
groepslokalen, een speellokaal voor de onderbouw en ’t Werkhuuske. ’t Werkhuuske is een
centrale ruimte in de school, met een podium, waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
Buiten heeft de school de beschikking over een onderbouwplein, een bovenbouwplein, een
groot speelveld en een buitenleslokaal.
1.2 Het personeel
Op obs De Hofmaat werken 11 leerkrachten, één zorgcoördinator, één
leerkrachtondersteuner, twee concïerges, één locatiecoördinator en één directeur
onderwijsteam. Meer informatie over het personeel leest u in hoofdstuk 5.
1.3 Het bestuur
Obs De Hofmaat valt onder het bevoegd gezag van de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA).
Daaronder vallen in totaal 14 basisscholen, 1 school voor speciaal
basisonderwijs en 1 school voor hoogbegaafde leerlingen. Alle
scholen zijn gevestigd in de Gemeente Berkelland. Meer informatie
over het bestuur vindt u op de website: www.oponoa.nl.
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2. Waar de school voor staat
2.1 De missie en visie van obs De Hofmaat
Door goed onderwijs helpt obs De Hofmaat alle leerlingen zich op een prettige en veilige
manier te ontwikkelen. In samenwerking met hun ouders, helpen we hen om als bekwame,
zelfstandige en sociale burgers de moderne maatschappij in te gaan. Hierdoor zijn ze in
staat om op hun eigen niveau en met hun eigen talenten zich verder te ontwikkelen.
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, persoonlijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.
Het motto van obs De Hofmaat is: ‘samen komen, samen spelen, samen leren’.

Betrokkenheid
Om onze leerlingen optimaal te laten ontwikkelen is betrokkenheid nodig van de leerling, de
ouders en de leerkrachten. Deze betrokkenheid wordt bevorderd door het creëren van een
goed pedagogisch klimaat op basis van een positieve houding en respect voor elkaar. Het
team houdt, in samenwerking met de ouders, sterk in de gaten dat de leerling met plezier
naar school gaat en zich hier veilig voelt. Daarnaast is het van belang dat kinderen lesstof op
hun niveau aangeboden krijgen. Zo blijven de kinderen betrokken, krijgen ze zelfvertrouwen
en houden ze plezier in het naar school gaan en het leren. Met ons lesaanbod geven we de
kinderen de kans om met plezier talenten en vaardigheden te ontdekken en te laten zien.

Verantwoordelijkheid
Wij willen kinderen stimuleren zich tot zelfbewuste, positief kritische burgers te ontwikkelen.
We geven hen zelf de verantwoordelijkheid waar dat mogelijk is, zodat de kinderen leren, dat
ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Dit kan op het gebied van de
leerstof zijn, maar ook op sociaal gebied.

Persoonlijk
Het onderwijs is gericht op het niveau van het kind. Dit geldt zowel voor de lesstof als de
sociaal emotionele vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen
ontwikkelen als een eigen persoon, met normen en waarden die voor hen belangrijk zijn.
Naast de individuele zelfontplooiing, is het van belang het sociale bewustzijn en het sociale
gedrag van de kinderen te ontwikkelen. Door samen te werken leert het kind zichzelf te zijn
in de sociale wereld: een mening te vormen en met deze mening om te gaan in een groep.
Door de persoonlijke, gelijkwaardige en respectvolle samenwerking met de ouders, door
open en transparant te communiceren, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

Vernieuwing
Door in te spelen op de ontwikkelingen van de leerlingen en op de ontwikkelingen in de
omgeving, doorloopt de school een continu proces van verbetering. Wij willen dat de
leerlingen vaardigheden aangeleerd krijgen, waarmee ze optimaal kunnen functioneren in de
moderne maatschappij. Dit betekent dat de kinderen leren omgaan met de digitale middelen
en media, maar ook hoe zij kennis kunnen vergaren, creatief en probleemoplossend leren
denken en een onderzoekende houding krijgen. Wij willen dat de kinderen kunnen ontdekken
en nieuwsgierig blijven.
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2.2 Gezonde school
Wij zijn een Gezonde School op het gebied van Sport en bewegen.
Wij willen de kinderen meer meegeven dan alleen rekenen en taal. Wij
willen ook graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl. Uit
onderzoek is gebleken dat leerlingen die lichamelijk actief zijn,
aantoonbaar betere leerresultaten behalen dan hun minder fitte
leeftijdsgenoten. Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere
sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten en succesvollere loopbanen.
De aandacht voor het bewegen wordt zichtbaar in de lessen
bewegingsonderwijs door onze vakleerkracht Arjan Nijman in de gymzaal
en op het plein. Daarnaast is er iedere ochtend, tussen 8.30 en 9.00 uur
aandacht voor het spelen op het plein. Steeds een andere groep speelt, onder begeleiding
van de Hofmaatjes (leerlingen van groep 8) een nieuw spel. Tijdens de pauze wordt dit spel
aangeboden, zodat er steeds weer uitdagende
beweegactiviteiten zijn.
Tijdens de reguliere lessen wordt geregeld aandacht
geschonken aan het bewegend leren. De lesstof wordt
geoefend en/of verwerkt door te bewegen, bijvoorbeeld door
de getallenlijn te springen, buiten de betekenis van woorden bij
elkaar te zoeken of zo veel mogelijk woorden met de ‘nk’ te
bedenken en met stoepkrijt op het plein te schrijven.
Naast aandacht voor bewegen, schenken we ook aandacht
aan gezonde voeding. We stimuleren het gezond eten op school en adviseren ouders fruit
en/of een boterham mee te geven. Om het fruit eten extra te stimuleren, nemen we jaarlijks
deel aan het EU-schoolfruit project.
2.3 Pedagogisch klimaat
Zoals in de visie staat te lezen, creëren wij een goed pedagogisch klimaat op basis van een
positieve houding en respect voor elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat de kinderen pas tot
leren komen als zij zich goed en veilig voelen op school. Door aan het begin van ieder
schooljaar veel extra aandacht te besteden aan de groepsvorming en het omgaan met
elkaar, willen wij er voor zorgen dat iedereen in de groep zichzelf kan zijn en respect heeft
voor de ander. Dit doen wij door het volgen van de methode ‘Kinderen en hun sociale
talenten’, maar vooral door voorkomende situaties te bespreken en als team het goede
voorbeeld te geven. Daarbij werken wij samen met ouders, om de verantwoordelijkheid voor
het welzijn van de kinderen te delen.
2.4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. Ook wij hebben er voor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe
privacyregelgeving.
Bij de basisscholen van stichting OPONOA gaan we altijd zeer bewust en zorgzaam om met
uw persoonlijke gegevens. De bescherming van de privacy van onze gebruikers is van het
grootste belang. Daarom willen we u graag informeren over ons privacy-protocol.
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In deze privacyverklaring is omschreven:
- welke persoonsgegevens we verwerken;
- waarom we deze persoonsgegevens verwerken;
- hoe we de persoonsgegevens beveiligen;
- hoe lang we de persoonsgegevens bewaren;
- wat uw rechten zijn in dat verband;
- op welke manier u die rechten kunt uitoefenen.
Het privacy-protocol en een informatieblad voor ouders/verzorgers kunt u vinden op de
website www.obsdehofmaat.nl, onder het kopje ‘voor de ouders’. Mocht u vragen hebben
met betrekking tot dit privacy-protocol kunt u contact opnemen met de functionaris
gegevensbescherming (fg@oponoa.nl).
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3. Organisatie van het onderwijs
3.1 Het onderwijsteam
De scholen binnen de stichting OPONOA, werken onderwijskundig samen in
onderwijsteams. Obs De Hofmaat werkt, samen met obs De Marke, obs B.Tormijn en obs De
Voshaar, aan het creëren en verwezenlijken van een gezamenlijke visie op onderwijs.
Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken in kwalitatief goed onderwijs, door
kennis en expertise te delen, ervaringen uit te wisselen en samen scholing te volgen.
De gezamenlijke visie wordt gekenmerkt door de volgende waarden:
➢
➢
➢

Relatie
Autonomie (zelfstandigheid)
Competentie (bekwaamheid)

Een uitvoerige beschrijving van onze visie en missie vindt u in hoofdstuk 2.
De directeur van dit onderwijsteam is Bert Izaks.
3.2 De organisatie van de school
Ieder jaar worden door de directie in een zo vroeg mogelijk stadium, de groepen
samengesteld voor het nieuwe schooljaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met een
aantal factoren, zoals:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

de leerlingentelling van 1 oktober;
het aantal formatieplaatsen dat wordt toegekend aan de hand van die telling;
het aantal leerlingen per jaarklas;
volledige- en deeltijdbetrekkingen;
wensen/voorkeuren van individuele leerkrachten;
ministeriële maatregelen of juist het uitblijven daarvan.

Afhankelijk van al deze factoren komen we in samenspraak met het team en de MR tot een
groepsindeling die op dat moment als meest gunstig wordt gezien.
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de leerlingen verdeeld over groep 1-2, groep 3, groep 4,
groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.
De zevende groep hebben wij kunnen vormen, dankzij het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). Vanuit het ministerie zijn er middelen beschikbaar gesteld om de (eventuele)
achterstanden vanwege de schoolsluiting door Corona, weg te werken. Obs De Hofmaat
heeft er voor gekozen deze gelden te gebruiken voor een extra groep, zodat er kleinere
groepen gevormd kunnen worden en er geen combinatiegroep in de middenbouw hoeft te
komen. Hierdoor kunnen de leerlingen extra aandacht en instructies krijgen.
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3.3 Activiteiten voor de kinderen
Groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 ligt het accent op
spelend leren. De activiteiten zijn erop gericht
om voor ieder kind te komen tot een
evenwichtige ontwikkeling, waarbij ook veel
aandacht is voor taal- en leesontwikkeling en
voorbereidend rekenen. Daarin is het spelen
een middel om hierin te groeien, zowel op
kennisgebied als op sociaal emotioneel
gebied. Om een samenhang in de
verschillende activiteiten te brengen wordt er
grotendeels aan de hand van thema's
gewerkt, die aansluiten bij de ervaring- en
belevingswereld van de kinderen. We spreken ieder kind zoveel mogelijk op zijn/haar eigen
niveau aan. Daarnaast wordt er groot belang gehecht aan het zich veilig voelen, het
emotioneel onbelemmerd zijn, om zo tot een optimale ontwikkeling te komen.
Digikeuzebord
Groep 1/2 werkt met het digikeuzebord. Het digikeuzebord heeft aan de hand van de SLOdoelen de leerlijnen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling in kaart
gebracht. Naast het plannen van de kinderen is het mogelijk activiteiten te koppelen aan een
doel binnen het digikeuzebord of zelf activiteiten aan een doel te verbinden. Aangezien de
leerlingen het gehele jaar binnenstromen in groep 1, gaat het digikeuzebord niet uit van
periodes waarbinnen activiteiten aangeboden worden, maar wordt er gekeken naar de
Didactische Leeftijd (DL) van de leerling. Binnen hetzelfde thema kunnen er middels het
digikeuzebord activiteiten aangeboden worden die passen bij de DL van het kind. In het
leerling-overzicht wordt duidelijk hoe de ontwikkeling verloopt in verhouding tot de
Didactische Leeftijd.
Digitale verwerking
Vanaf groep 4, werken de leerlingen op een chromebook. Voor de vakken rekenen en taal
en voor de zaakvakken verwerken de leerlingen de lesstof digitaal. Groep 3 werkt voor
rekenen voor het merendeel digitaal.
Na de instructie van de leerkracht maken de leerlingen de opdrachten op de chromebook.
Deze opdrachten werken adaptief, dit houdt in dat de moeilijkheidsgraad mee gaat met het
niveau van de leerling. Ieder kind werkt dus op het eigen niveau. De leerkracht heeft direct
zicht op de wijze waarop de opgaven worden gemaakt en kan hier gelijk op anticiperen.
Naast de chromebooks werken de kinderen ook op papier. De keuze voor de digitale
verwerking of op papier ligt bij de leerkracht en is afhankelijk van het type opdracht. Er zal
zorg gedragen worden voor een goed evenwicht tussen digitale middelen en het werken met
pen en papier.
De leerlingen van groep 1, 2 werken niet structureel op de chromebooks, maar zullen wel
regelmatig digitaal werken. In deze groepen gaat het met name om het kennis maken met de
digitale mogelijkheden en worden de chromebooks ingezet om extra te oefenen.
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Taal
Methode: Kleuterplein, Fonemisch Bewustzijn, Veilig Leren Lezen en Taal Actief.

In de eerste leerjaren besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van het actief
taalgebruik en het taaldenken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende
ideeënboeken. In de groepen 1 en 2 worden de methoden Kleuterplein en Fonemisch
Bewustzijn gebruikt.
In groep 3 gebruiken we Veilig Leren Lezen, Kim versie (zie lezen).
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal Actief. Taal Actief is een
resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. Taal Actief differentieert in elke
les op drie niveaus: drempelniveau, basisniveau, verrijkingsniveau.
De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling.
Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld:
• woordenschat • taal verkennen • spreken & luisteren • schrijven
Taal Actief spelling bestaat uit twee leerlijnen:
• onveranderlijke woorden (38 categorieën) • werkwoorden (10 categorieën)
Lezen
Methode: Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip en Estafette.

Van voorbereidend lezen in groep 1 en 2 gaan we naar het aanvankelijk lezen in groep 3.
In groep 4, 5 en 6 wordt het technisch lezen versneld en geautomatiseerd. Naast de
methodes wordt er ‘gewoon’ gelezen. Door tijd te creëren voor het lezen van een boek, wordt
het leesplezier bevorderd. Hiervoor zijn boeken uit de schoolbibliotheek beschikbaar en
worden er regelmatig boeken uit de bibliotheek geleend.
Veilig Leren Lezen
De methode kent een gestructureerde opbouw van
het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht
uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van
structuren in woorden en het verwerven van
kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op
systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe
woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast
technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Er
wordt opbrengstgericht gewerkt, door hoge,
realistische doelen te stellen, gericht hieraan te
werken en leerlingen systematisch te volgen in
hun vorderingen.
Begrijpend lezen en luisteren
Al vanaf groep 1 wordt er gewerkt aan de vaardigheden voor het begrijpend lezen. In groep
1, 2 en 3 wordt dit vooral gedaan via begrijpend luisteren: door voor te lezen en
‘leesproblemen’ kunt oplossen, leren kinderen hoe ze dit later zelf kunnen doen. In groep 3
en begin groep 4 is de overgang naar begrijpend lezen. Als de kinderen voldoende technisch
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kunnen lezen, kunnen ze begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen gebruiken we
verschillende soorten teksten. Dit kan een actuele tekst zijn vanuit de methode
Nieuwsbegrip, maar ook een menukaart, een bladzijde uit een spannend boek of de les van
geschiedenis. De kinderen leren de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de
verschillende teksten goed te begrijpen. Hierbij staat ook het leesplezier voorop!
Estafette
Estafette zet extra in op het technisch lezen.
De methode is gebaseerd op de nieuwste inzichten op technisch leesgebied en vormt een
doorgaande lijn met Veilig Leren Lezen. Door heldere doelen te stellen voor iedere leerling
wordt het leesplezier vergroot. De methode heeft een organisatie met drie
differentiatieniveaus, waardoor ook de snelle lezers bij de groep betrokken blijven.
Rekenen
Methode: Kleuterplein, Gecijferd Bewustzijn en Pluspunt

In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen. Het rekenen wordt
in de thema’s verweven.
Groep 3 t/m 8 werken met de digitale rekenmethode Pluspunt. Deze methode heeft als doel
het ontwikkelen van functionele gecijferdheid voor alle kinderen. Het vlot en vaardig kunnen
uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het
gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Het is
bovendien van belang om te begrijpen welke som bij een situatie past, wat de getallen in die
som betekenen en wat het antwoord betekent.
Schrijven
Methode: Pennenstreken

In de groepen 1 en 2 staan de activiteiten centraal waarbij er geoefend wordt met de fijn
motorische beweging.
In groep 3 wordt gestart met het aanleren van de blokletters. De leerlingen in groep 4 krijgen
de hoofdletters aangeleerd. Vanaf groep 5 wordt het tempo opgevoerd, waarna in groep 7 en
8 de leerlingen begeleid worden in het ontwikkelen van een duidelijk eigen handschrift.
Engels
Methode: Kleuterplein (groep 1 en 2) en Groove me (groep 1 t/m8)

Engels geven we vanaf groep 1.
Kinderen leren door middel van liedjes, rijmpjes, praatplaten en filmpjes, op een interactieve
en speelse manier de Engelse taal. In groep 1 en 2 zit Engels verweven in de methode. Zij
kunnen de Engelse les aanvullen met liedjes uit Groove me.
Groove me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek
geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! Met Groove me leren de leerlingen echt
Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van
differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Verkeer
Methode: Let’s go

In de groepen 1 t/m 8 wordt aandacht besteed aan verkeersonderwijs en -opvoeding. De
doelstelling is dat kinderen alles wat voor hen van belang is, om zich veilig in het verkeer te
kunnen begeven, kennen en kunnen toepassen.
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Aan het eind van groep 7 wordt deelgenomen aan de landelijke verkeersproef van Veilig
Verkeer Nederland (schriftelijk en praktisch).
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie gr. 1 t/m 4
In de eerste vier groepen geven we wereldoriëntatie in projectvorm, maar ook in kortere
lessen en belangstellingskernen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:
seizoenen, dierendag, voeding, schoolreizen en feestdagen.
Wereldoriëntatie gr. 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 wordt wereldoriëntatie gegeven door middel van de digitale methode
Blink. De methode gaat uit van activerend onderwijs. Door te werken aan de hand van een
vraaggestuurd lesmodel, gaan leerlingen zelf onderzoeken en ontdekkend leren. Dit doen zij
samenwerkend en met behulp van laptops en bronnenboeken. De methodes zijn sterk
visueel en auditief ingesteld. Alle 21ste eeuwse vaardigheden komen op deze manier
geïntegreerd aan bod in de lessen.
Aardrijkskunde
Blinkmethode: Grenzeloos

In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze hun eigen standpunt in de wereld.
Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen in andere landen en werelddelen leven, te
ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur en wat er gebeurt als je samen
speelt dat je de Europese Unie bent.
Topografie is een integraal onderdeel van de methode.
Geschiedenis
Blinkmethode: Eigentijds

Door lesstof te integreren in een fascinerend verhaal met mooie illustraties kunnen leerlingen
feiten en verbanden beter plaatsen en begrijpen. In Eigentijds ligt de focus daarom op de
essentie van ieder ‘tijdvak’; de methode prent leerlingen bijna letterlijk een beeld in van de
tien tijdvakken. Eigentijds overlaadt leerlingen niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen,
maar creëert de kapstokken waaraan later de verdieping kan worden opgehangen.
Natuur en techniek
Blinkmethode: Binnenstebuiten

Elke les geeft een nieuwe uitdaging: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer
jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Binnenstebuiten
laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en
haalbare proeven en onderzoekjes.

Expressie activiteiten
Muziek
Vakleerkracht en de methode: Moet je doen

Bij muziekonderwijs staat voorop dat kinderen plezier hebben en krijgen in zingen, in
beluisteren van muziek en bewegen op muziek. Vanuit de stichting Muziek en Kunstwijs
worden de muzieklessen gegeven door een vakleerkracht.
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Beeldende vorming (Handvaardigheid/Tekenen)
Methode: Laat maar zien

De lessen beeldende vorming worden gegeven volgens de
procesgerichte didactiek. Dit houdt in dat het stimuleren van
de creativiteit bij kinderen voorop staat. Het gaat dus vooral
om de manier waarop het wordt gemaakt en in mindere mate
om het eindproduct. Alle vormgevingsactiviteiten komen aan
bod: vlakke en ruimtelijke werkvormen, traditioneel
(handvaardigheid, tekenen, textiel) en minder traditioneel
(fotografie en animatie).
Lichamelijke opvoeding
In alle groepen worden de lessen lichamelijke opvoeding gegeven door een vakleerkracht.
Groep 1 en 2 hebben 1 keer in de week 45 minuten gym in het speellokaal. Groep 3 t/m 7
heeft 1 keer in de week 1 uur gym in de gymzaal aan de Dumasweg, groep 8 gymt 1 uur in
de week in de gymzaal aan de Oranjelaan. Daarbij hebben alle groepen 30 minuten in de
week gym op het plein. Hierbij wordt aandacht besteed aan het actief bewegen buiten en
worden spellen aangeleerd, die ook na schooltijd goed gespeeld kunnen worden.
Groep 5 heeft ook 1 x per 4 weken zwemactiviteiten in zwembad ‘t Spilbroek.
Tijdens de pauzes en voor schooltijd wordt er op
het plein gespeeld volgende de visie van
Beweegwijs. Dit betekent dat we gebruik maken
van uitdagend speel- en spelmateriaal, dat
regelmatig rouleert. De spellen worden begeleid
door de Hofmaatjes. Dit zijn kinderen van groep 8
die door een beweegcoach van Beweegwijs
worden geïnstrueerd.

Groepsvoorstellingen
Ieder jaar heeft iedere groep een groepsvoorstelling. Samen met de kinderen wordt een
thema bepaald en passende activiteiten bedacht. De activiteiten bestaan uit liedjes, versjes,
toneelstukjes, enzovoort. Hoe ouder de kinderen worden, des te meer bedenken ze zelf.
De groepsvoorstellingen zijn bedoeld om te leren presenteren, creatief te denken binnen een
thema en te leren voor een groep te staan.
Het publiek bestaat uit alle leerlingen van de school en de ouders van de betreffende groep.
Actief burgerschap en sociale integratie
We laten kinderen kennis maken met andere leerlingen, we leren hen om te gaan met
anderen en we laten hen kennis maken met andere achtergronden en culturen van
leeftijdsgenoten. Er wordt aandacht geschonken aan de samenleving en de diversiteit daarin.
Betrokken zijn in de samenleving betekent ook dat we leerlingen wijzen op een zorgvuldig
omgaan met het milieu, hun gedrag als verkeersdeelnemer, het omgaan met reclame en hun
rol als consument met diverse aspecten.
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Actief burgerschap en sociale integratie wordt niet gezien en gegeven als een apart vak,
maar maakt integraal en vanzelfsprekend onderdeel uit van de kenmerken van openbaar
onderwijs, de waarden en normen die daarmee gepaard gaan en zijn verwerkt in methoden
van wereldoriëntatie en levensbeschouwelijk onderwijs.
Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan in
groep 8! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs
(GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen.
GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze
school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven
kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven
staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van
diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants,
katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet
verplicht.
Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar
kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl
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3.4 Urentabel
De tijd die wordt besteed aan de verschillende vakken kan per groep wisselen. In
onderstaand urentabel is de verdeling van de uren per vak per groep zichtbaar.

Vak

(Aanvankelijk)
Rekenen
Aanvankelijk/
Technisch
lezen
Taal

Gr
1/2

Gr 3

Gr 4

Gr 5

Kernvakken:
5
5

Gr 6

Gr 7

Gr 8

5

5

5

2,5*

5

5*

7,5

5

5

3

3

3

*

*

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

Begrijpend lezen*
Spelling

*
*

*
2,5

1,5
2

1,5
2

1,5
2

1,5
2

1,5
2

Engels

1

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

*

Zaakvakken:
0,75

0,75

0,75

0,75

Aardrijkskunde

*

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Natuur en techniek

*

0,75

0,75

0,75

0,75

Verkeer

*

0,5

0,5

0,5

0,5

Creatieve vakken:
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

*

0,5

Bewegingsonderwijs
Beeldende vorming

1,25

1,5

*

1

Sociale vorming

0,75

0,75

Schrijven
HVO/GVO

1

0,5

1

1
Overig:
0,75
0,75

1

1

1

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5
1

0,5

Totaal:
20,75
22,75
24,25
22,25
22,25
*uren opgenomen in het rooster, vak wordt ook veel geïntegreerd bij andere vakken.

23,25

In een week gaan de kinderen 25 uur naar school. De resterende tijd wordt ingevuld met het
vak waar de meeste behoefte aan is. Indien er bijvoorbeeld extra tijd nodig is om te
rekenen, aangezien de resultaten niet zijn zoals beoogd, worden hier de uren voor gebruikt.
Ook zijn er lessen die 1 keer per maand worden gegeven, zoals mediawijsheid (30 minuten),
en wordt er aandacht besteed aan executieve functies (wekelijks).
Groep 1 en 2: In de kring kan een vak specifiek worden aangeboden. Het merendeel van de
tijd bestaat uit zelfstandig werken/spelen. Hier zijn alle vakken/onderdelen in geïntegreerd.
Zie hiervoor de informatie over het werken in groep 1 en 2
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3.5 Veiligheid
Om prettig en effectief te kunnen leren en werken moeten leerlingen en leerkrachten zich
veilig voelen. Dat geldt zowel voor fysieke veiligheid als voor sociale veiligheid. Obs De
Hofmaat wil een veilige school zijn voor zowel kinderen, teamleden als ouders/verzorgers.
Dat betekent dat obs De Hofmaat een plek moet zijn waar rust is, waar leerlingen, personeel
en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen en waar alle betrokkenen respectvol, prettig
en vriendelijk met elkaar omgaan.
Om de veiligheid te waarborgen is er een veiligheidsplan opgesteld. In dit plan wordt
aangegeven wat de uitgangspunten zijn en welke werkwijze hierin wordt gevolgd. Hierin is
onder andere het Pestprotocol en het Omgangsprotocol opgenomen. Het veiligheidsplan
staat op de website. Loes Rhebergen is onze veiligheidscoördinator. Zij draagt er zorg voor
dat de uitgangspunten in het veiligheidsplan ook daadwerkelijk op de school zichtbaar zijn.
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3.5 Voorzieningen in en rond het schoolgebouw
Plattegrond van het schoolgebouw

01 lokaal groep 1-2
02 lokaal groep 1-2
14 lokaal groep 3
03 lokaal groep 4
04 lokaal groep 5
05 lokaal groep 6
06 lokaal groep 7
07 lokaal groep 8
08 magazijn
09 berging
10 fietsenhok
11 buitenleslokaal
bergruimte buitenspeelmateriaal
12 directiekamer
13 IB-ruimte
14 groep 3 (’t Werkhuuske)
15 podium
16 speellokaal
17 spreekkamer
18 informatiehoek
19 stil werken ruimte
Buiten het schoolgebouw
20 technische ruimte
Op het schoolterrein bevinden zich een opbergruimte voor
speelmaterialen en een ruimte voor opslag van diverse materialen en oud-papier. Naast het
schoolplein beschikt de school over een groot speel- /grasveld en een ‘natuurlijk spelen’ tuin.
De kinderen kunnen hun fietsen in een (deels) overdekte fietsenstalling neerzetten.
Op ongeveer 800 meter afstand bevindt zich de sportzaal (locatie: Dumasweg). Voor de
zwemlessen wordt gebruik gemaakt van zwembad 't Spilbroek.
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4. De zorg voor kinderen
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
De locatiecoördinator (Gabriëlle Holtschlag) en de leerkracht van groep 1 (Loes Rhebergen)
zijn de contactpersonen voor de opvang van nieuwe leerlingen. Via de Gemeente Berkelland
krijgen alle ouders met kinderen van ongeveer drie jaar een oproep om een keuze te maken
in een school voor hun kind.
Tijdens het “open huis” kan een kijkje worden genomen in de school en een gesprek worden
gevoerd met iemand van de directie of een leerkracht van de onderbouw. Vanzelfsprekend
kunt u ook een afspraak maken voor een rondleiding door de school en een gesprek op een
ander moment. Indien u de keus heeft gemaakt uw kind naar obs De Hofmaat te laten gaat,
kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren op de
school.
Zodra een kind 4 jaar is, kan het naar school. Ongeveer 2 maanden voor de vierde
verjaardag neemt de leerkracht van groep 1 contact op met de ouders. U wordt dan
uitgenodigd voor een intake gesprek en ook wordt dan afgesproken welke ochtenden (vijf
ochtenden voorafgaande aan de verjaardag) het kind mag meedraaien in de groep, om
alvast te wennen.
Als een kind op latere leeftijd bij ons komt, bijvoorbeeld door verhuizing, dan kan hij of zij
geplaatst worden na aanmelding, indien het binnen ons ondersteuningsprofiel past. We
vragen daarvoor toestemming om informatie in te winnen bij de school van herkomst.
Voor informatie over het aanmelden op de school, kunt u contact opnemen met Gabriëlle
Holtschlag.
4.2 Het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen
De vorderingen en de prestaties van de kinderen worden nauwgezet bijgehouden. In de
onderbouw houden we onder andere door middel van observatie(formulieren) de
ontwikkelingen van de kinderen bij. In groep 2 vindt de risico-screening (vroeg-signalering
voor dyslexie) plaats. De resultaten van de toetsen en de observaties worden met de ouders
besproken.
Vanaf groep 3 ligt de nadruk op het beoordelen van het schriftelijke werk en het volgsysteem
van de digitale verwerkingen. Bij de papieren opdrachten vindt de correctie van het
dagelijkse werk enerzijds door de groepsleerkracht plaats, anderzijds wordt ook een beroep
gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen, door ze zelf hun werk na te laten kijken
(zelfcorrectie). Bij de digitale opdrachten wordt direct aangegeven of een opdracht goed of
fout is gemaakt en kan de leerling de fout direct verbeteren. De leerkracht heeft hier gelijk
zicht op. Dit digitale volgsysteem, de Cito-toetsen en proefwerken geven ons een beeld van
het cognitieve niveau van uw kind. Al deze gegevens worden door de leerkracht bijgehouden
in een leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 3 zijn deze gegevens de basis voor het rapport.
Naast het volgen van de ontwikkelingen op de leergebieden, volgen we ook het welzijn en de
sociaal-emotionele ontwikkelingen van uw kind nauwgezet. Dit doen we vooral door
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observaties en gesprekken met de kinderen, maar ook door het invullen van digitale
systemen (Viseon), waardoor er een objectiever beeld ontstaat. Vanaf groep 6 kunnen de
kinderen voldoende op zichzelf reflecteren en vullen zij zelf ook de vragenlijsten in. Zo
krijgen de leerkrachten een goed beeld en kunnen zij gericht ondersteunen bij de sociaalemotionele ontwikkeling.
Leerlingen met extra ondersteuning
Niet voor alle leerlingen gaat het leren makkelijk. Leerlingen die moeite hebben met leren
krijgen extra ondersteuning. Dit kan zijn door een verlengde instructie bij het betreffende
onderdeel, dat moeilijk is, maar ook door pre-teaching (instructie vooraf). Blijven bepaalde
onderdelen of een vak moeilijk, wordt er na overleg met de zorgcoördinator, gekeken wat er
nodig is om de leerling te ondersteunen. Ouders worden altijd betrokken bij het overleg over
de benodigde ondersteuning.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Leerlingen waarbij het leren makkelijk gaat, dagen we uit in door verrijking en verdieping.
Onze zorgcoördinator heeft een leerlijn opgezet voor de deze leerling. Dit is het Eschwerk.
De leerlingen moeten leren plannen, doelen stellen, kritisch kijken naar hun eigen
functioneren en eigenaarschap creëren om een goede doorlopende ontwikkeling door te
maken. De leerling kan dit op rekenen en taal aangeboden krijgen (andere taal leren,
geschiedenis, sterrenkunde etc). Het is belangrijk dat de leerkracht dit proces goed
begeleiden gaat en er worden meerdere momenten in het jaar met ouders en zorg
coördinator gesprekken gevoerd over de voortgang.
Toetsen leerlingvolgsysteem
Twee keer per jaar worden de Cito toetsen afgenomen, in januari-februari (M-toetsen) en in
juni (E-toetsen). De Cito toetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat zij
niet gebonden zijn aan een lesmethode. Deze toetsen worden afgenomen voor de vakken
(begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Er wordt gekeken hoe de leerling scoort ten opzichte
van de landelijke scores en natuurlijk wordt er gekeken hoe de leerling scoort ten opzichte
van zijn/haar eigen resultaten op de toets daarvoor.
Entreetoets groep 7
In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen in mei. Deze groep maakt de reguliere Cito toets
in juni niet. In de Entreetoets worden ook de vaardigheden en kennis op het gebied
van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten, maar deze toets geeft een wat breder beeld.
De score van de Entreetoets geeft een voorspelling van het best passende brugklastype bij
het kind. De uitslag is een soort ‘bouwsteentje’ van het schooladvies.
Extra ondersteuning voor een groep
Aan het begin van het schooljaar, tot de herfstvakantie, wordt er veel aandacht geschonken
aan de groepsvorming. Het is belangrijk dat ieder kind in de groep zijn eigen, passende plek
heeft. Het kan voorkomen dat de groep zich wat minder goed vormt en bijvoorbeeld wat
teruggetrokken kinderen zich niet prettig voelen in de klas. De groep heeft dan extra
ondersteuning nodig. Obs De Hofmaat biedt de groep dan de training Rots & water aan.
Deze training wordt gegeven door onze zorgcoördinator Aurora Hormes. Rots & water is een
weerbaarheidstraining voor de groep en het individuele kind. In deze training leren jongens
en meisjes hun lichaam, hun emoties, zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen. Rots
& Water zet de kinderen in hun eigen positieve kracht: ze leren steviger op hun benen te
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staan en vooral te vertrouwen op zichzelf. Daardoor wordt
de omgang met de ander makkelijker en neemt mentale
weerbaarheid toe.
De training wordt in groepsverband in een gymzaal
spelenderwijs gedaan waarbij ze een werkboek
meekrijgen om in te reflecteren. Aan het einde van de
training mogen de leerlingen een plankje doorslaan om
hun innerlijke kracht naar buiten toe te laten zien.

4.2.1 Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS)
In het LOVS worden de toetsresultaten bijgehouden. Ook specifieke gegevens van een kind
worden er in opgenomen, zoals medische problemen, specifieke thuissituaties, onderzoeken,
handelingsplannen enzovoort. Het LOVS gaat mee van groep 1 t/m 8, zodat elke leerkracht
steeds weer op de hoogte is van alle ontwikkelingen die het kind heeft gemaakt.
Aan de hand van gegevens uit het LOVS wordt ook bekeken of een kind bijvoorbeeld
(kortstondig) extra hulp nodig heeft bij een bepaald vak.
Om deze hulp te coördineren heeft onze school een zorgcoördinator. Dit is Aurora Hormes.
4.2.2 Gesprekken met kinderen
Om goed te weten hoe het met kinderen gaat, praten wij met de kinderen. Met alle kinderen
vinden geregeld korte gesprekjes plaats om te weten wat er in de kinderen om gaat en waar
ze mee bezig zijn. Ook de resultaten worden inzichtelijk gemaakt en besproken, zodat de
kinderen weten waar ze goed in zijn en wat ze nog kunnen verbeteren.
Aan het begin van groep 8 wordt met ieder kind apart een gesprek gehouden over de manier
waarop ze zich voor willen bereiden op het Voorgezet Onderwijs. Er wordt besproken welke
richting ze op willen en wat ze gaan doen om het gestelde doel te gaan behalen. De
belangrijkste punten uit het gesprek wordt in het gesprek met de ouders, kind en leerkracht
besproken, zodat iedereen op de hoogte is.
4.2.3 Bespreking van het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen
Drie maal per jaar worden de tien minuten gesprekken gehouden. Tijdens alle gesprekken
wordt er over het welbevinden van het kind gesproken. We vinden het hierbij ook belangrijk
van u te horen hoe het met uw kind gaat.
Het eerste gesprek vindt plaats in oktober. Tijdens dit gesprek bespreken we de start
➢
van uw kind in de betreffende groep. Het gaat vooral om het welbevinden in de
nieuwe groep en de eerste resultaten.
Het tweede gesprek is in februari. Tijdens deze tien minuten komen alle
➢
toetsresultaten van de eerste helft van het schooljaar uitgebreid aan bod. De
omzetting van de toetsresultaten naar de cijfers in het rapport worden toegelicht. Het
rapport wordt, in de week na de tien minuten gesprekken, aan uw kind meegegeven.
Het derde en laatste tien minuten gesprek is in juli. Tijdens dit gesprek bespreken we
➢
het tweede deel van het jaar en worden de resultaten in het rapport toegelicht.
Vanaf het derde gesprek in groep 7 worden de gesprekken gevoerd met uw kind erbij. Dit
houdt in dat kind, ouders en leerkracht het tien minuten gesprek voeren. Wij willen niet alleen
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over uw kind praten, maar ook met uw kind. Kinderen worden hierdoor meer verantwoordelijk
voor het eigen leerproces en zien dat ouders en leerkracht samenwerken aan zijn/haar
ontwikkeling.
Als er aanleiding is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Voor
sommige kinderen verloopt de ontwikkeling van het leren of sociaal emotioneel, wat anders.
Zodra de leerkracht iets opvallends waarneemt of vragen heeft, nemen we contact op en
gaan we in gesprek. Afhankelijk van de behoeften van het kind, worden gespreksafspraken
gemaakt tussen de ouders en de leerkracht. Dit kan ook wekelijks of maandelijks zijn.
Als ouders zelf de behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht kan er altijd een
afspraak gemaakt worden.
4.2.4 Het rapport
Twee maal per jaar, na het tweede en derde
tien minuten gesprek, wordt het rapport
meegegeven.
De kinderen krijgen een rapport waarin de
leerresultaten met een cijfer (vanaf groep 4)
zichtbaar worden gemaakt en waarin de inzet
en het talent van het kind zichtbaar wordt. De
ontwikkelingsgebieden als tempo en
werkhouding waarderen we met de woorden
goed, voldoende of matig.
Voor Engels, verkeer, gymnastiek,
handvaardigheid, tekenen en muziek wordt
gekeken naar de belangstelling van het kind.
4.3
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Met passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te bieden voor
alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding
en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het
speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de
jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning
krijgen.
4.3.1 Zorgplicht
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke
school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool.
En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het
speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon
als het kan, speciaal als het moet.’
4.3.2 Samenwerkingsverband IJssel / Berkel
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de
schoolbesturen van de 106 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem,
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Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en
Kranenburg) samen in het samenwerkingsverband IJssel/Berkel. Onze school maakt deel
uit van dit samenwerkingsverband.
4.3.3 Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning
de school kan bieden. We maken daarin
onderscheid tussen basisondersteuning en
extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die
Ondersteuningsteam
iedere school in de regio biedt. De
Onze school kent een ondersteuningsteam voor de
basisondersteuning is voor alle scholen, en dus
bespreking van kinderen met een extra
voor alle kinderen, gelijk.
ondersteuningsbehoefte. U als ouder wordt altijd
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig
uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking
heeft maken we een arrangement op maat.
over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen
Deze extra ondersteuning wordt toegekend en
verder deel:
betaald door het samenwerkingsverband
de leerkracht
➢
IJssel/Berkel.
de intern begeleider
➢
Daarnaast bieden sommige scholen zelf extra
de onderwijscoach (vanuit het
➢
ondersteuning aan kinderen die tijdelijk extra
samenwerkingsverband)
begeleiding nodig hebben.
de gezinscoach (vanuit jeugdhulp/Centrum
➢
voor Jeugd en Gezin)

4.3.4 Denkt u dat uw kind extra
ondersteuning nodig heeft?

Daarnaast kunnen ook partners op afroep
deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een
orthopedagoog.

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen
basisschool.
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind,
ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. U meldt uw
kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aanmeldformulier. Dit
kan vanaf de leeftijd van 3 jaar, maar ten minste 10 weken voor de start van het nieuwe
schooljaar. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) extra ondersteuning nodig zal
hebben. Het is mogelijk om uw kind bij meerdere scholen tegelijk aan te melden. Als u dat
doet, dan moet u bij de aanmelding aangeven op welke andere scholen u uw kind ook heeft
aangemeld. Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over
welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de
informatie die u heeft deelt met de school. Daarnaast zal de school het ondersteuningsteam
inzetten (zie kader). Dit gebeurt altijd in overleg met u als ouder of verzorger. Ook voor het
opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw
toestemming.
Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat
het beste is voor uw kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt
toegelaten (eventueel met extra ondersteuning) of dat de school samen met u op zoek gaat
naar een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw
overleg met u.
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Situatie 2: uw kind zit al op school.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan
met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u
vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de
intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Een eerste stap voor het
aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in het ondersteuningsteam op school
(zie kader). In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw
kind nodig om een bepaald doel te behalen? Daarbij kijken we ook naar andere factoren,
zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook de positieve
aspecten en de talenten van uw kind aan de orde.
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement op maat.
Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel/Berkel.
Als blijkt dat een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende
plek is, vragen we een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het samenwerkingsverband. Met
deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal
(basis)onderwijs.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:
www.ijsselberkel.nl
www.passendonderwijs.nl
4.4 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 verlaten aan het
eind van het schooljaar onze school. Er is
een vrij grote keuze voor vervolgonderwijs.
Wij trachten de leerlingen en hun ouders bij
die keuze te begeleiden. We geven
voorlichting over de te volgen procedure en
verstrekken informatie over de
mogelijkheden. Aan het eind van groep 7
krijgen de kinderen een pré-advies. Dit is
gebaseerd op de resultaten uit het LOVS en
op de Entreetoets.
In de loop van het schooljaar kunnen de
kinderen van groep 8, verschillende vormen
van Voortgezet Onderwijs bezoeken. Veel
scholen voor Voortgezet Onderwijs houden in de loop van het jaar Open Huis. U wordt tijdig
op de hoogte gesteld van de data, via de maandkalender en de website.
In februari krijgen de kinderen en ouders van groep 8 het definitieve advies over de
schoolkeuze en worden de aanmeldingsformulieren voor het vervolgonderwijs uitgereikt.
In april wordt de Eindtoets afgenomen. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt
dan verwacht, kan het advies heroverwogen worden.
De ouders hebben altijd het recht van definitieve schoolkeuze. We wijzen er echter op dat
niet alle scholen voor Voortgezet Onderwijs daarop zonder meer ingaan. Zij zullen hun keuze
dan opnieuw met de ouders bespreken/toetsen.
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In het kader van de nazorg, onderhoudt onze school contacten met de scholen voor
Voortgezet Onderwijs. Eén maal per jaar is er een gesprek tussen brugklasleraar en de
groepsleraar.

4.5 Overige voorzieningen
4.5.1 Jeugdgezondheidszorg
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt
zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid,
ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de
jeugdgezondheid van de GGD. Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste.
Wat biedt de jeugdgezondheid aan in schooljaar 2021-2022
• Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door
een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde
vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling
van uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.
• Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd
van ongeveer 4,5-5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een
gezondheidsonderzoek.
• Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6,
meestal tijdens de gymles.
• Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les
over gezonde leefstijl.
• Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding
van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben
om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
• Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak
bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en
wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.
• De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.
• De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of school voor
medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.
• Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTPBMRvaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie.
Meer informatie? Kijk op de website www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? U kunt een email sturen naar jgz@ggdnog.nl. Ook zijn zij van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur
telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31
00.
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4.5.2. Hoofdluisbestrijding
Op school hebben we een werkgroep van ouders die preventief werkt om het fenomeen
’hoofdluis’ zoveel mogelijk te beperken. Elke maandag na een vakantie zal uw kind worden
gecontroleerd. Er is een protocol waarin de nodige informatie beschreven staat over
hoofdluis, de wijze waarop we op school daarmee omgaan, over de reguliere onderzoeken,
enzovoort. U vindt dit protocol op de website.
De coördinatie van de werkgroep hoofdluis wordt gedaan door Renate Lehmann. Bij haar
kunt u ook informatie opvragen.
4.5.3. Onderwijsbegeleiding aan (langdurig) zieke kinderen
In de wet “Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen” is duidelijk aangegeven dat ook
zieke kinderen recht hebben op onderwijs. Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis
zijn opgenomen – of ziek thuis zijn – is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk
door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij.
Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang:
Het leerproces wordt voortgezet; (een onnodige leerachterstand wordt zoveel
➢
mogelijk voorkomen).
De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld (regelmatig
➢
sociale contacten).
Ook tijdens een ziekteperiode van een zieke leerling blijft de eigen school verantwoordelijk
voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij
kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de
ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht
van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken
over de inhoud van de ondersteuning. Het accent kan daarbij liggen op begeleiding en
advisering, maar ook kan een deel van het onderwijsprogramma van school worden
overgenomen. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt
genomen.
Aanmelden voor deze vorm van onderwijsbegeleiding kan door de ouders of de school.
Voorafgaand overleg is daarbij wel aan te raden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs aan
Zieke Leerlingen IJsselgroep (tel 0546-536583, e-mail; ozl.info@ijsselgroep.nl,
www.ijsselgroep.nl) of via website van de stichting “Ziek zijn en Onderwijs” (www.ziezon.nl).
4.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe de
school om moet gaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld
en kindermishandeling.
De ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bepaalt dat scholen
een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.
De volledige meldcode is onderdeel van het veiligheidsplan en ligt op school ter inzage.
De meldcode is samengevat in onderstaand stappenplan.
Met ‘gesprek met cliënt’ bij stap 3 wordt voor school bedoeld dat het gaat om het gesprek
met het kind en de ouders/verzorgers. Dit gesprek zal ook al eerder plaats vinden, aangezien
wij bij iedere zorg direct contact opnemen met ouders.
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4.7 Buitenschoolse opvang
Obs De Hofmaat heeft op school geen mogelijkheden om kinderen op te vangen buiten
schooltijd. Hiervoor werken wij samen met Humankind. De kinderen van onze school worden
opgevangen bij BSO Alles kids. Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang
kunt u kijken op https://www.humankind.nl/vestigingen/neede/bso-alles-kids.

5. De leerkrachten
5.1 Het team
Ons team bestaat uit een spontane, gedreven groep leerkrachten, met hart voor het
onderwijs. De professionele, veilige en vertrouwde sfeer binnen het team, wordt uitgedragen
naar onze leerlingen. Ons team bestaat uit:
Naam

Functie

Bert Izaks
Gabriëlle Holtschlag
Aurora Hormes
Henrieke Becks
Dorien Betting
Ivon Berenpas
Sandra Brinke
Sonja Grooters
Cindy Hogevonder
Noël Huurneman
Renate Lehmann
Loes Rhebergen
Bianca Stolte
Ellen te Velthuis
Ilse Bielderman
Roy Wiegerinck

Directeur onderwijsteam
Locatiecoördinator
Zorgcoördinator
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkrachtondersteuner
Vrijwilliger Remedial Teaching

Schoolgids 2021-2022

29

André Egbers
Ab Smit

Conciërge
Conciërge

Monique Bolhuis
Arjan Nijman
Margo Deterd
Fernando Soto

Leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vakleerkracht muziek (groep 1 t/m 5)
Vakleerkracht muziek (groep 6,7 en 8)

5.2 Vervanging van een leerkracht
Om verschillende redenen (ziekte, scholing, verlof) kan het zijn dat een leerkracht vervangen
moet worden. Door ons bestuur wordt een invalkracht geregeld. Er wordt naar gestreefd de
vervanging in een zelfde groep, zo veel mogelijk, door dezelfde personen te laten uitvoeren.
Dit is helaas niet altijd mogelijk.
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het onderwijs
een toenemend probleem aan het worden. Naar verwachting zal dit probleem in de toekomst
alleen maar groter worden. In overleg met alle scholen in Neede hebben we in verband met
deze problematiek afspraken gemaakt. Hieruit is het protocol ‘bij geen vervanging’ ontstaan
(zie 5.2.1). Het protocol is besproken met het bevoegde gezag van de school en de
medezeggenschapsraad.
In alle gevallen waarbij een leerkracht niet aanwezig is of kan zijn, zullen wij in eerste
instantie onze uiterste best doen om die vervanging via de gebruikelijke kanalen te regelen.
Indien geen vervanger gevonden kan worden gaat het protocol in werking.
5.2.1 Protocol bij geen vervanging
Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht ziekteverzuim is, zullen de
kinderen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat
ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen – zowel bij
ziekteverzuim als bij verlofregelingen – dan zal de directie een mail sturen met een
mededeling hierover. Op de eerste dag kunt u ervan uit gaan dat de school toezicht houdt –
ongeacht of leerlingen wel/niet les ontvangen.
Wanneer een periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije
dagen over meerdere groepen verdeeld worden.
Maar voordat er leerlingen thuis moeten blijven, worden de volgende mogelijkheden
bekeken:
1. Kunnen er groepen gecombineerd worden;
2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden;
3. Kan intern de vervanging worden opgelost (verschuivingen van leerkrachten, inzetten
van leerkrachten met specifieke taken, ambulante tijd directie, stagiaires, hulpouders,
enz.).
Bovenstaande mogelijke oplossingen kunnen alleen voor de eerste onvoorziene verzuimdag
soelaas bieden. Bij verzuim dat te voorzien is, zullen wij hiervoor niet kiezen. Immers de
bovenstaande oplossingen zijn slechts “noodverbanden”. U kunt zich voorstellen dat
wanneer kinderen over andere groepen verdeeld worden, dat ook invloed heeft op het
onderwijs aan die groepen. Daarnaast willen we ook vermijden dat andere werkzaamheden
op school in de knel komen.
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Indien groepen naar huis worden gestuurd, wordt daar
melding van gemaakt aan het bestuur en aan de inspectie.
Wij zijn ons bewust van het feit dat het “thuis moeten
houden” van kinderen voor ouders een probleem kan zijn.
Toch vragen wij uw begrip voor deze (nood)maatregel.
5.3 De begeleiding en inzet van stagiaires
Obs De Hofmaat is een opleidingsschool. Alle leerkrachten
hebben een mentorenopleiding gevolgd, waardoor zij
gekwalificeerd zijn om stagiaires op te leiden. Studenten
van de PABO Saxion en studenten onderwijsassistent van
het Graafschapcollege, komen bij ons stage lopen. Dat
kunnen eerstejaars studenten zijn, maar ook vierde jaars
studenten. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen, kunnen stagiaires van andere PABO’s
en ROC’s ook bij ons stage lopen.
Voor de plaatsing van de stagiaire kijken we eerst naar de mogelijkheden voor de groep (de
kinderen) en dan naar de best passende plek voor de stagiaire.
De stagiaires stellen zich in de betreffende groep voor via Parro.
5.4 Scholing van leerkrachten
Jaarlijks stellen we als school een schoolontwikkelingsplan op. Ieder jaar staan een aantal
onderwerpen centraal en daar waar gewenst, vindt extra scholing plaats. Het
schoolontwikkelingsplan staat beschreven in hoofdstuk 7.
Ieder jaar voert de locatiecoördinator jaargesprekken en POP-gesprekken met de
leerkrachten. In deze gesprekken kunnen leerkrachten aangeven waar zij zich verder in
willen bekwamen. Dit kunnen onderwerpen zijn die schoolbreed ingezet worden, maar
kunnen ook persoonlijk wensen zijn, mits in te zetten voor de school.
5.4 Teamoverleg
Twee keer per maand vindt er een teamoverleg plaats. De ene keer bestaat het overleg
voornamelijk uit organisatorische onderwerpen. In het tweede overleg in de maand wordt er
vooral gesproken over onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Twee keer per jaar, na de
periode van de toetsen, is er een zorgoverleg. Hierin worden de resultaten van de toetsen
uitgebreid geanalyseerd een wordt het vervolg besproken: wat gaat er goed en wat zijn de
verbeterpunten.
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6. De ouders
6.1 Ouderbetrokkenheid
Wij verstaan onder ouderbetrokkenheid, de betrokkenheid van ouders op de ontwikkeling
van hun kind. Alle contacten met school, die direct met uw kind te maken hebben en de
ondersteuning die u thuis geeft, vallen onder ouderbetrokkenheid.
In onze visie (zie hoofdstuk 2) beschrijven wij, dat we willen samenwerken met ouders om
het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden.
Een goede samenwerking tussen ouders en school bestaat uit gelijkwaardigheid,
gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ouders en
leerkrachten moeten bij het samenwerken erkennen dat ieder zijn eigen deskundigheid heeft.
Ouders respecteren de leerkracht als onderwijsprofessional, leerkrachten respecteren de
ouders als ervaringsdeskundige. Zowel ouders als leerkrachten voelen zich verantwoordelijk
voor de optimale ontwikkeling van het kind en kunnen elkaar daar op aanspreken. Zowel
binnen als buiten de school wordt respectvol over elkaar gesproken.
6.2 Ouderparticipatie
Onder ouderparticipatie verstaan wij alle activiteiten die op school worden georganiseerd ten
behoeve van de kinderen. Dit zijn alle activiteiten die op school plaats vinden en waar hulp
van ouders nodig is. Dit gaat om activiteiten met een educatief doel, zoals bijvoorbeeld
begeleiding bij excursies, maar zeker ook om activiteiten georganiseerd door de OR. Hierbij
kunt u denken aan de kerstviering, de Koninklijke Hofmaatdag (tijdens de Koningsspelen) of
het Nationaal Schoolontbijt. De hulp van ouders is hard nodig bij de organisatie en zonder
deze hulp kunnen de activiteiten niet doorgaan.
Wilt u meehelpen? Geeft u zich dan op. Op de website, onder het kopje van de OR, staan de
activiteiten beschreven. Via de klassenapp wordt gevraagd wie er bij de betreffende activiteit
kan helpen. U kunt zich ook via deze app opgeven.
6.3 Informatievoorziening
Naast de contactmogelijkheden over uw kind, zoals beschreven in hoofdstuk 5, kunt u altijd
zelf contact opnemen met de leraar. Andersom zal ook de leraar zelf contact zoeken, indien
hij/zij dit nodig acht.
Andere bronnen van informatie zijn:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parro (app voor informatie en contact met leerkracht)
Maandkalender (digitaal via e-mail)
Schoolgids (website)
Website
Mail
Brieven

6.4 Medezeggenschapsraad (MR)
Een schoolpraktijk zonder medezeggenschap is moeilijk voor te stellen. De gezamenlijke
inbreng in de MR van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de organisatie van
het onderwijs op de school.

Schoolgids 2021-2022

32

De taak van de MR kan kort worden omschreven als het leveren van een bijdrage in de
besluitvorming rond het tot stand komen van beleid. De Wet Medezeggenschap op Scholen
2006 (WMS) geeft de MR diverse bevoegdheden om die taak te kunnen realiseren. De
schoolleiding moet, voordat bepaalde besluiten worden genomen, steeds eerst een
conceptbesluit of voorstel aan de MR voorleggen. Bovendien kan de MR zaken zelf
bespreken en daarover voorstellen doen aan de directie. Overleg vormt de spil waarom alles
draait. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de
medezeggenschapsraad kenbaar maken.
De MR op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de
ouders (oudergeleding), drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school
(personeelsgeleding). De ouders nemen voor vier jaar deel. Daarna kunnen zij zich één maal
opnieuw herkiesbaar stellen.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad van obs De Hofmaat is:
Oudergeleding:
➢
➢
➢

Voorzitter
lid
lid

Olaf Kornegoor
Petra Bosklopper
Celine Rutgerink

Personeelsgeleding:
➢
➢
➢

Secretaris
lid
lid

Henrieke Becks
Ivon Berenpas
Sonja Grooters

Er ligt een grote taak voor de medezeggenschapsraad om de achterban, de mensen door
wie men gekozen is, duidelijk te maken wat medezeggenschap is, hoe het werkt en wat er
mee bereikt kan worden. Bij belangrijke beslissingen is het dan ook van belang naar de
mening van de achterban (ouders) te luisteren en deze mee te wegen in de uiteindelijke
besluitvorming. Notulen van deze vergaderingen staan op de site, zodat u op de hoogte kunt
blijven van wat besproken is.
E-mailadres MR: mr@obsdehofmaat.nl
De stichting OPONOA heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze
is gevormd uit een aantal leden van de
medezeggenschapsraden van de vier onderwijsteams in
Borculo, Ruurlo, Eibergen, Groenlo en Neede. Vanuit ieder
onderwijsteam heeft een ouder en een personeelslid zitting.
In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle
raden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van
belang zijn.
De bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig in een
reglement vastgelegd.
6.5 Ouderraad (OR)
Samenstelling en functieverdeling:
➢

Bianca van Rooijen (voorzitter)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Edith Wormgoor (penningmeester)
Marianne Bennink (secretaris)
Yvonne te Vaanholt
Marieke Lubbers
Marieke Kistemaker
Marlies Hondelink
Simone ten Hoopen
Kim Tempelman
Jojanneke Thomson
Cindy van Vonno
De OR is een van de twee schakels, samen met de MR,
tussen de ouders en de school. Het verschil met de MR
is, dat de OR zich vooral bezighoudt met de uitvoering
van een aantal praktische zaken (zoals bijvoorbeeld het
sinterklaasfeest, de jaarlijkse feestdag, de
afscheidsavond van groep 8 en de inzameling van oud
papier). Op de vergaderingen, die ongeveer 6 keer per
jaar worden gehouden, kunnen ook de locatiecoördinator
van de school en enkele vertegenwoordigers van het
personeel aanwezig zijn. Gezamenlijk worden dan zaken
besproken als de organisatie van evenementen,
ingekomen stukken, mededelingen van het personeel,
enz. Notulen van deze vergaderingen staan op de site,
zodat u op de hoogte kunt blijven van wat besproken is.
E-mailadres OR : or@obsdehofmaat.nl

6.6 Verantwoording
Ieder jaar dienen de school, de OR en de MR verantwoording af te leggen over het
afgelopen jaar. Zij doen dit door middel van een jaar- en financieel verslag. Het jaarverslag
wordt toegelicht tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Het financieel
jaarverslag ligt ter inzage tijdens de eerste week van november. Hierover krijgt u tijdig
bericht.
6.7 Klachtenprocedure
Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of
de organisatie van de school, kunnen ze terecht bij de groepsleraar. Indien dit niet tot een
bevredigende oplossing leidt, kan het probleem worden besproken met de directie van de
school. De directie zal altijd hoor en wederhoor toepassen alvorens tot een uitspraak te
komen. Klachten van ouders over het onderwijs en de organisatie in het algemeen kunnen
ze voorleggen aan de directie van de school. Ouders kunnen ook de MR inschakelen.
Indien bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunnen de ouders zich
richten tot een vertrouwenspersoon/klachtencommissie. De wet schrijft voor dat er bij elk
bestuur een klachtenregeling is. Uiteraard heeft stichting OPONOA ook een
klachtenregeling. De medezeggenschapsraad heeft hier haar goedkeuring aan gegeven.
Een exemplaar van deze regeling is op school aanwezig en te lezen op de website.
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6.7.1 Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon
De intern vertrouwenspersoon borgt en bevordert de veiligheid op school. Zij is het
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s. Klachten en problemen van iedere aard
kunnen besproken worden met de interne vertrouwenspersoon. Dit kan ontevredenheid over
de school zijn, maar ook over pestgedrag of intimidatie gaan. De taak van de intern
vertrouwenspersoon is de persoon in kwestie te begeleiden gedurende het hele traject van
de klachtenbehandeling. De begeleiding kan bestaan uit:
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Organiseren en voorbereiden van gesprekken (met betrokkenen) indien de klager dat
wil.
Organiseren van bemiddeling als de klager dat wil.
Helpen bij het op schrift stellen van de klacht en bijbehorende brieven.
Vergezellen naar gesprekken, hoorzittingen en helpen bij het doen van aangifte.
Warme overdracht naar de externe vertrouwenspersoon.
Verwijzing naar interne en externe hulpverlening.
Nagaan of de klacht is weggenomen en vinger aan de pols te houden.

Ieder gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.
De intern vertrouwenspersoon op obs De Hofmaat is: Loes Rhebergen
Extern vertrouwenspersoon.
Buiten de school kunt u of uw kind terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Het kan zijn
dat u met problemen zit die u niet met de intern vertrouwenspersoon wilt of kunt bespreken.
U kunt dan contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Yvonne Kamsma
Telefoonnummer: 088-0931439
Mobiel: 06-14001672
Mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
6.8
Ouderbijdragen
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage worden allerlei zaken en
activiteiten bekostigd die niet direct uit het budget van de leermiddelen worden betaald. Te
denken valt aan Sinterklaas, Koninklijke Hofmaatdag, paasontbijt, schoolreis e.d.
Deze bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De ouderraad maakt een
onderscheid tussen de inning van de ouderbijdrage (algemeen gebruik) en de bijdrage voor
de schoolreis (specifiek gebruik). De verantwoording vindt plaats middels het financieel
jaarverslag (zie 6.6 Verantwoording)
Voor het schooljaar 2019-2020 waren de bedragen als volgt:
Groep

ouderbijdrage

schoolreis

totaal

1 en 2

€ 25,-

€ 25,-

€ 50,-

3 t/m 7

€ 25,-

€ 30,-

€ 55,-

8

€ 25,-

€ 80,-

€105,-

In het schooljaar 2020-2021 zijn de bedragen aangepast aan de mogelijkheden tijdens de
coronaperiode. In oktober 2021 wordt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022
bekend gemaakt.

Schoolgids 2021-2022

35

Via een schrijven van de penningmeester krijgt u bericht welk bedrag voor welke datum
betaald dient te worden.
6.9 Schoolverzekering voor leerlingen
6.9.1 Ongevallenverzekering
De school (stichting OPONOA) heeft een collectieve ongevallenverzekering en een
schade/inzittenden autoverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Deze verzekering is
uitsluitend van kracht gedurende de schooltijden, schoolreizen, excursies e.d. en bovendien
één uur voor en na schooltijd. Wanneer u voor school rijdt, moet u vooraf even het formulier
tekenen dat voor u klaar gelegd wordt.
6.9.2 W.A. / AVP -verzekering
Een W.A.-verzekering is géén ongevallenverzekering en werkt alleen als er schade aan
derden wordt toegebracht. Het kan voorkomen dat uw kind schade veroorzaakt aan
eigendommen van andere leerlingen of van school, tijdens of na schooltijd. In zo'n geval kan
de school niet bemiddelend optreden. Wij raden u dan ook aan persoonlijk een W.A. /AVP verzekering voor dergelijke gevallen af te sluiten.
6.10 Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)
Tussen de eerste en laatste dag op school ligt een heel schoolleven, dat op een openbare
school wordt doorgebracht. En dat betekent dat uw kind op een school zit waar plaats is voor
ieder kind, zonder onderscheid naar geloof, huidskleur of maatschappelijke achtergrond. Op
de openbare school gaan kinderen van alle gezindten met elkaar om. Bij deze openbare
school is een openbaar bestuur, namelijk het gemeentebestuur of een stichting. De
Vereniging voor Openbaar Onderwijs hoort ook bij deze openbare school. Zij komt op voor
de belangen van het openbaar onderwijs en van de ouders, leerlingen en leerkrachten in het
openbaar onderwijs. Wat kan VOO voor u doen?
➢

-➢

Actie en overleg voeren voor het behoud van goed en toegankelijk onderwijs
voor uw kind.

➢

-➢

Voorlichting geven over bijvoorbeeld medezeggenschap of herstructurering
van het onderwijs.

➢

-➢

Via het VOO-orgaan Inzicht wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijke
ontwikkelingen in het onderwijs.

De VOO heeft leden nodig om met zoveel mogelijk mensen actief te zijn voor goed openbaar
onderwijs. U kunt zich opgeven als lid bij:

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Postbus 60182
1320 AE Almere
tel. 036-5331500 www.voo.nl
E-mail: voo@voo.nl
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6.11

Overige zaken

6.11.1 Vragen of problemen
Hebt u vragen of problemen ten aanzien van de school of uw kind, dan kunt u zich het beste
meteen in verbinding stellen met de betrokken leerkracht of met de locatiecoördinator. Wij
vragen u beleefd dit na schooltijd te doen. Voor wat de locatiecoördinator betreft kan dit ook
in de ambulante tijd.
Natuurlijk is het ook mogelijk een afspraak te maken. Als er in uw gezin of omgeving iets is
voorgevallen waardoor uw kind anders reageert dan normaal, bericht u ons dit dan even,
zodat wij uw kind kunnen helpen met het verwerken van die ervaring.
6.11.2 Ziek melden
Wanneer een kind ziek is, of om een of andere reden niet op tijd op school kan zijn, wilt u
dan de leerkracht van uw kind tijdig op de hoogte stellen? Dit kan telefonisch of via een
briefje, maar wel graag van te voren en niet achteraf. Als u belt, dan graag voor of na
schooltijd, dus niet tijdens de lessen.
Ziek op school
Wanneer uw kind op school ziek wordt, wordt hij/zij nooit alleen naar huis gestuurd. De
ouders/verzorgers worden gebeld en gevraagd de zieke op te halen.
6.11.3 Vrij vragen
De leerplichtige leeftijd van de kinderen is 5 jaar. Dat betekent dat u uw kind niet zomaar
thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus vrij moeten vragen. De richtlijnen die
wij hierbij hanteren zijn:
➢

vrij voor bezoek huisarts, ziekenhuis, tandarts, therapie, etc.

Het liefst hebben we dat deze afspraken buiten schooltijd gemaakt worden. Dit zal niet altijd
kunnen. Een verlof zoals boven vermeld, kunt u aan de groepsleerkracht meedelen.
➢

vrij voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

Voor dit verlof dient u een formulier in te vullen. Deze zijn op school aanwezig en kunt
aan de leerkracht vragen of aan Gabriëlle Holtschlag
➢

vrij voor vakantie/vrije dagen

Hiervoor kan in uitzonderingsgevallen toestemming worden gegeven. Het verzoek moet
steeds liefst- zo vroeg mogelijk en schriftelijk- bij de directie worden gedaan. De directie heeft
hier met wetgeving te maken. De formulieren hiervoor zijn op school aanwezig. Ook de
uitgebreide regeling staat op dit formulier.
6.11.4 Oud papier
Op dinsdagavonden tussen 19.00 en 19.30 uur, kunt u oud papier inleveren bij de school.
Uit de oud papierpot worden verschillende zaken aangekocht voor de school. Er kan nu ook
op dinsdagavond tijdens de vakanties oud papier worden gebracht. (Behalve in de
kerstvakantie en de grote vakantie!!).
Wilt u wel het papier in handzame pakketten aanleveren!!
6.11.5 Informatie
In de school hangen informatieborden. Hier hangen bijvoorbeeld folders van
sportverenigingen of activiteiten die in Neede plaatsvinden. Ook ouders kunnen in overleg
met een leerkracht, gebruik maken van deze informatieborden.
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6.11.6 Maandkalender
Iedere maand wordt een maandkalender via de mail verzonden. Hier vindt u allerlei
informatie die de school aangaat.
6.11.7
Website
Onze school beschikt over een website www.obsdehofmaat.nl Via deze site geven we
actuele informatie over onze school. Foto’s van kinderen zijn hier summier te zien, deze
worden aan ouders gedeeld via de Parro-app.
6.11.8 Verjaardagen
Uw kind mag met zijn/haar verjaardag de kinderen in de klas trakteren. Als gezonde school
willen we gezonde traktaties graag stimuleren, maar bij een traktatie kijken we daar wat
minder streng naar. Een traktatie bestaat wel uit wat lekkers, het is niet de bedoeling een
cadeautje te trakteren.
Verjaardagen team
Als een van de personeelsleden jarig is, wordt door een andere leerkracht aan de leerlingen
om een kleine bijdrage gevraagd voor een gezamenlijk cadeau. Het is niet de bedoeling dat
kinderen zelf ook nog een cadeautje kopen.
Verjaardagen vaders en moeders
Voor de verjaardag van vader en moeder mogen de kinderen uit de groepen 1 en 2 een
verjaardagswerkje maken. Wilt u de verjaardagen wel tijdig doorgeven aan de leerkracht?
6.11.9 Pauzehap
In de pauze stimuleren wij het gezond eten. Wij stellen het zeer op prijs dat de kinderen in de
pauze fruit of een boterham eten. Drinken graag in een drinkbeker (geen koolzuurhoudende
dranken). Dit vanwege het afval en de vele suikers die in deze drankjes zitten.
6.11.10 Verkeersouders
De verkeersouders houden zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school. Deze groep
bestaat uit drie personen. Marleen Jonkman is de coördinator van de verkeersouders. Zij
wordt ondersteund door Ellen Bosscher en Sandra Lankwarden.
6.11.11 Verkeersbrigadiers
Iedere ochtend staan de verkeersbrigadiers bij het zebrapad aan de Merelstraat. Zij zorgen
ervoor dat de kinderen veilig over kunnen steken. De verkeersbrigadiers bestaan uit een
ouder en een kind van groep 7 en 8. Zij hebben een cursus gevolgd, gegeven door een
agent.
Kinderen en volwassenen die oversteken, moeten wachten tot de verkeersbrigadier het
teken geeft dat zij mogen oversteken. Dit doen zij door 3 keer op het fluitje te blazen.
Bij voldoende deelnemers, wordt er ieder jaar een nieuwe cursus gegeven, zodat we het
verkeersbrigadieren kunnen continueren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de
locatiecoördinator.
6.11.12 Pleinwacht
Alle dagen hebben twee teamleden pleinwacht. Op zowel het onderbouw- als het
bovenbouwplein wordt er vanaf 8.20 uur gesurveilleerd. Dit gebeurt ook in de pauze. In de
pauze wordt op het bovenbouwplein waar mogelijk door twee teamleden gesurveilleerd.
Afspraken op het plein:
➢

niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd op school zijn
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➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

fietsen op het schoolplein vanaf een kwartier voor en na schooltijd.
voor schooltijd mogen alleen belangrijke zaken naar binnen worden gebracht
bij slecht weer gaat 5 minuten voor aanvang van de school de bel en mogen de
kinderen naar binnen
binnen de grenzen van het plein blijven
niet in of op het fietsenhok spelen
niet in de portaaltjes spelen
het plein schoon houden

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

7.1.1. Kwaliteitsverbeteringen door goede methoden
Stichtingsbreed wordt er gekeken naar methodes die goed aansluiten bij de kerndoelen en
leerlijnen die landelijk zijn afgesproken. Daarbij zal ook worden gekeken naar voldoende
uitdagingen voor kinderen op verschillende niveaus.
Ook wordt gekeken naar aspecten die aansluiten bij huidige en toekomstige ontwikkelingen,
zoals het 21ste eeuw leren. Daarbij wordt geappelleerd aan specifieke vaardigheden van
kinderen. Te denken valt aan : samenwerken, onderzoeken, plannen, presenteren en ict
vaardigheden.
7.1.2. Kwaliteitsverbetering door goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de leerkrachten die er mee
werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij moeten er voor zorgen dat de methoden
zinvol gebruikt worden. De leerkrachten op obs De Hofmaat besteden veel tijd aan
samenwerking en overleg. Dit kan in de vorm van ontwikkelen tijdens studiemiddagen,
tijdens vergaderingen en door het individueel of als team volgen van nascholingscursussen.
7.1.3. Kwaliteitsverbetering door leerlingvolgsysteem
Een goede manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen, is
het werken met toetsen. We gebruiken hiervoor naast de methodegebonden toetsen ook de
toetsen uit het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze landelijk genormeerde toetsen worden
twee keer per jaar afgenomen. Het systeem levert waardevolle informatie op over een
leerling. Door het o.a. afnemen van toetsen en deze goed te analyseren, kunnen we nagaan
of het onderwijsleerproces tot het gewenste resultaat heeft geleid. Zo nodig kunnen we dan
zaken bijstellen.
7.1.4. Het schoolontwikkelingsplan
De school werkt vanuit vooraf geformuleerde onderwerpen en doelen per schooljaar in een
zogenoemd ‘schoolontwikkelingsplan’. Ieder schooljaar worden de resultaten op
schoolniveau geëvalueerd. Hieruit komen punten die naar tevredenheid zijn gegaan en een
aantal verbeterpunten. Vervolgens wordt er geanalyseerd hoe de goede resultaten zijn
behaald en wat wij kunnen doen om aan de verbeterpunten goed te krijgen. Hierbij gaat het
om vragen als:
➢
➢
➢

Hebben we gekozen voor de juiste leerstof?
Hebben we die leerstof op het goede moment aangeboden?
Hanteren we de juiste instructie?
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➢

Hebben we voldoende tijd besteed?

De punten waar we extra aandacht aan willen schenken worden opgenomen in het
schoolontwikkelingsplan.
Het kan echter ook zijn dat er vanuit de leerkrachten of de omgeving punten worden
aangedragen waardoor de school bepaalde ontwikkelingen wil doorvoeren. Ook deze punten
worden in het schoolontwikkelingsplan opgenomen.
Voor het komende schooljaar zijn de volgende punten opgenomen:
- Begrijpend lezen. Wij hebben ons tot doel gesteld om de resultaten voor begrijpend lezen
te verbeteren. In het schooljaar 2020-2021 is hier een start mee gemaakt. Dit schooljaar
worden de nieuwe ontwikkelingen verder geïmplementeerd. Vanuit stichting OPONOA wordt
dit gestimuleerd en is er een verbeterplan opgesteld.
- Activerende instructie. In het voorgaande schooljaar zijn we les gaan geven volgens het
Expliciete Instructie model (EDI). Dit houdt in dat de instructies en de inoefening van de
lesstof door de leerlingen op een iets andere wijze plaats vindt, waardoor de lesstof, volgens
onderzoek, beter beklijft. Ook de verwerking van de kinderen gebeurt via onder andere
coöperatief leren, bewegend leren en natuurlijk ook door het zelfstandig werken. Om deze
vaardigheden nog verder en beter te implementeren en de leerkrachten leren hoe ze de
benodigde vaardigheden aan de kinderen kunnen leren, wordt hier dit schooljaar ook
aandacht aan geschonken.
- Procesgerichte didactiek. Om de ontwikkeling van de verschillende talenten van kinderen te
kunnen stimuleren, worden we begeleid bij het geven van procesgerichte didactiek bij de
beeldende vakken (handvaardigheid, tekenen). Hierbij wordt de creativiteit van de kinderen
meer gestimuleerd, doordat de nadruk op het proces ligt en niet op het product.
De resultaten van deze schoolontwikkelingspunten worden geregeld via de mededelingen in
de maandkalender gecommuniceerd.
7.1.5 Computers
Vanaf groep 3 hebben we voor alle leerlingen chromebooks beschikbaar. De groepen 1 en 2
werken ongeveer 2 keer per week, in kleine groepjes, op de chromebooks.
In de onderbouw leren de kinderen om te gaan met de
computer en werken zij met programma’s op het gebied
van taalontwikkeling, geheugentraining, kleur- en
vormtraining, rijmen, ordenen en visuele discriminatie. Ook
wordt een start gemaakt met het leren programmeren met
behulp van de beebot.
Vanaf groep 3 leren de kinderen omgaan met de
verschillende computerprogramma’s. Naast de digitale
verwerking voor rekenen, taal en de zaakvakken, leren zij
ook werken met Word, Powerpoint/Prezi en is er een
leerlijn voor programmeertaal.
De stichting OPONOA, beschikt over een bovenschoolse
ICT-coördinator. In samenwerking met HCS
(Dienstenplatform ICT) werkt hij aan de verdere implementatie van ICT in het onderwijs.
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7.2

Zorg voor de relatie school en omgeving

7.2.1 Samenwerking met andere scholen
Zoals eerder gemeld maken we onderdeel uit
van een onderwijsteam (zie hoofdstuk 2). De
zorgcoördinatoren van de openbare scholen
vormen een netwerk zodat elkaars ervaringen
kunnen worden uitgewisseld.
Met alle andere scholen werken we samen op
het gebied van cultuur en sport en maken we
afspraken over de inschrijving van leerlingen.
7.2.3 Samenwerking met andere
instellingen
Als school hebben we regelmatig te maken
met allerlei instellingen om ons heen. We hebben natuurlijk contact met onze Stichting
OPONOA, de lokale verenigingen en instellingen (bibliotheek, muziekschool, etc.), de politie,
enz.
We werken veel samen met de GGD/JGZ, Beweegwijs, Kunst en Muziekwijs, de RIAGG, de
opleidingsinstituten, enzovoort.
Contactgegevens samenwerkende instellingen:
Bestuur : Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek
Algemene directie stichting OPONOA
Bezoekadres:
Jonkerspad 9
7271 LC Borculo
Postadres: Postbus 16 7270 AA Borculo
Algemene directie
Henri Soepenberg (interim bestuurder)
Email: info@oponoa.nl
Algemene directieDrienerwoold
Inspectie van het basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: (gratis )
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, enz.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief )

of

Schoolgids 2021-2022

41

0545-275166

0800 - 8051

0900 - 1113111

8. Resultaten van het onderwijs
8.1 Uitstroomgegevens
De afgelopen drie jaar zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:
Richting

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Praktijkonderwijs

0%

0%

7%

9%

5,7%

28,6%

VMBO-theorische leerweg

45%

21%

7%

VMBO-t/HAVO

nvt

42%

nvt

HAVO

27%

0%

28,6%

HAVO/VWO

nvt

10,5%

nvt

VWO

18%

21%

28,6%

VMBO-basis
VMBO-kader

Vanaf het schooljaar 2019-2020 biedt het Voortgezet Onderwijs in Neede (Assink) de
mogelijkheid tot dakpan groepen. Hierdoor kan een dubbeladvies gegeven worden, waarbij
de leerlingen nog verder kunnen ontwikkelen en kunnen aantonen of ze een bepaald niveau
aan kunnen. Deze dubbeladviezen zijn meegenomen in de tabel.

8.2 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
In hoofdstuk 4 van deze schoolgids staat de aandacht die wij besteden aan leerlingen die op
enig gebied uitvallen of meer kunnen beschreven.
De leerkrachten begeleiden samen met de zorgcoördinator jaarlijks meerdere leerlingen.
Hiervoor worden individuele ontwikkelingsplannen opgesteld die met de ouders worden
besproken.
Een enkele keer kan het zijn dat het voor een leerling beter is om een jaar nog een keer over
te doen of om een groep over te slaan. Het kan het kind de ruimte geven om zich in zijn of
haar eigen tempo te ontwikkelen en zo een te grote achterstand te voorkomen.
Ook kan het zijn dat een kind zo snel ontwikkelt, dat de stof van het volgende jaar al wordt
beheerst. Het kan dan zijn dat er wordt besloten dat een kind een groep overslaat.
Bij verlengen of versnellen wordt altijd met ouders overlegd en staat het welzijn van het kind
voorop.
De afgelopen drie jaar hebben de volgende aantallen leerlingen een verlenging of versnelling
gehad:
2020-2021

2019-2020

2018-2019

aantal leerlingen verlengd

3 van de 157

3 van de 152

2 van de 147

aantal leerlingen versneld

1 van de 156

1 van de 152

1 van de 147
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8.3 Tevredenheidsonderzoeken
Om als school voortdurend te blijven werken aan de kwaliteit, hebben we naast de
resultaten van de school inzicht nodig in de tevredenheid van personeel, ouders en
leerlingen. Daarnaast is het van belang inzicht te hebben in de mate en hoedanigheid van
eventueel pestgedrag, en daarmee samenhangend de veiligheid, op school.
8.3.1 Veiligheidsonderzoek leerlingen
Ieder jaar wordt er een veiligheidsonderzoek gedaan onder de leerlingen van groep 6 tot en
met 8. Het doel van dit onderzoek is het meten van pestgedrag/veiligheid in de school. De
resultaten kunnen als leidraad dienen om als team zicht te krijgen op de mate en
hoedanigheid van pestgedrag en de veiligheid op school. Op basis van de
onderzoeksresultaten wordt nagedacht over het beleid op school om pestgedrag te
voorkomen en aan te pakken en de veiligheid te verbeteren/optimaliseren.
Uit de onderzoeken van de afgelopen 3 jaar zijn de volgende resultaten naar voren
gekomen:
2020-2021

2019-2020

2018-2019

Aantal leerlingen dat
aangeeft geregeld
gepest te worden.
percentage school

3 van de 56

6 van de 71

5%

8%

6 van de 67
(50% van de 6 geeft
aan bijna nooit)
9%

landelijk percentage

9%

9%

9%

Gezien deze positieve resultaten zijn wij door de School & Innovatie
Groep gecertificeerd als ‘Veilige school’.
Ieder kind dat zich gepest voelt is er één te veel, wij besteden n.a.v.
deze resultaten dan ook gericht aandacht aan het helpen en
ondersteunen van de betreffende leerling.
8.3.2 Oudertevredenheidsonderzoek
Eén keer in de twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders. Aan u
wordt gevraagd een enquête in te vullen over de school. In april 2021 heeft deze plaats
gevonden. Helaas is het onderzoek door slechts 36% van de ouders ingevuld, waardoor het
onderzoek minder representatief en betrouwbaar is. Het doel van het onderzoek is het meten
van de oudertevredenheid ten aanzien van een aantal onderwerpen, te weten het
schoolgebouw, het functioneren van het team en het functioneren van de
(school)organisatie. De resultaten zullen als leidraad dienen om als individu en als team
verder te kunnen ontwikkelen.
Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat het gemiddelde cijfer van obs De Hofmaat
7,5 is. Verder kwam naar voren dat de kwaliteit van het onderwijs, de contacten en
communicatie met de groepsleerkracht, het pedagogisch klimaat van de school en de
betrokkenheid van ouders bij de school de belangrijkste punten zijn.
Sterke punten
1. Gastvrijheid
2. Schoolloopbaan
3. Welzijn kind
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Ontwikkelpunten
1. Actieve deelname ouders (participeren)
2. Actieve deelname ouders (verbinden)
3. Imago (onderscheidend, bekend met speerpunten)
Aan de hand van deze resultaten zijn wij, samen met de MR en een aantal ouders die graag
mee willen denken over de school en het onderwijs de aandachtspunten verder aan het
ontwikkelen.
8.3.3 Tevredenheidsonderzoek personeel
Om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te optimaliseren wordt onderzoek
gedaan naar het welbevinden van de personeelsleden. Het doel van dit onderzoek is
tweeledig:
1. Individueel gericht: Het in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende
factoren die een rol spelen bij de (duurzame) inzetbaarheid van individuele
medewerkers.
2. Organisatiegericht: Inzichtelijk maken in welke mate de medewerkers (duurzaam)
inzetbaar zijn en in welke mate ze voldoende inzetbaarheidsruimte ervaren.
De individuele rapporten worden aan de medewerkers persoonlijk teruggekoppeld. De
werkgever krijgt hierin geen inzage. Vanuit een groepsrapportage wordt er binnen het team
gesproken over punten die aandacht nodig hebben.
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9. Praktische informatie
9.1

Schooltijden

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
➢

Alle groepen van 08.30 tot 14.00 uur

Vrijdag:
➢
➢

9.2

Groep 1 en 2 van 08.30 tot 12.00 uur
Groep 3 t/m 8 van 8.30 tot 14.00 uur

Vakantietijden

Overzicht vakanties schooljaar 2020-2021
Eerste schooldag

23 augustus 2021

Herfstvakantie

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 en 18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag + vrijdag

26 en 27 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

Studie(mid-)dagen (de kinderen zijn lesvrij)
•
•
•
•

woensdag 13 oktober 2021 gehele dag
donderdagmiddag 4 november 2021, vanaf 12.00 uur
dinsdagmiddag 18 januari 2022, vanaf 12.00 uur
donderdagmiddag 23 juni 2022, vanaf 12.00 uur
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