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Een woord vooraf

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de informatiegids van 

Daltonschool De Ontdekking (onderdeel 

van de Almeerse Scholen Groep -        ).  

 

 

De Ontdekking is officieel erkend als 

Daltonschool door de Nederlandse Dalton 

Vereniging. Wij hopen u met deze 

brochure te helpen bij het maken van een 

weloverwogen keuze voor de basisschool. 

 

8000 uur naar de basisschool. 

Onze wijk is nog altijd in ontwikkeling.  

Met de regelmaat van de klok worden 

nieuwe woningen opgeleverd en 

verwelkomen wij nieuwe leerlingen bij ons 

op school.   

De basisschool vormt een belangrijk deel 

van het leven van een kind. Wist u dat u  

uw kind in totaal zo’n 8000 uur 

toevertrouwt aan de zorg van de juffen en 

meesters van de basisschool? Dat is een 

belangrijk deel van een kinderleven. Een 

school kies je dan ook met zorg. 

 

Verschillen. 

Scholen verschillen in hun manier van 

werken, sfeer en in resultaten. Ze 

verschillen in kwaliteit. Dat maakt het 

kiezen van een school niet eenvoudig. In 

deze informatiegids beschrijven wij 

waarvoor wij staan, welke uitgangspunten 

wij hanteren en hoe wij proberen de 

kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek en rondleiding. 

Komt u binnenkort in deze wijk wonen? 

Gaat uw kind binnenkort voor het eerst 

naar de basisschool? Zoekt u misschien 

een school die beter bij uw kind past? 

Wellicht kan deze informatiegids een 

bijdrage leveren aan het beantwoorden van 

uw vragen. Wilt u echter een compleet 

beeld van onze school krijgen dan nodig ik 

u graag uit voor een gesprek en een 

rondleiding door onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie. 

Natuurlijk is deze informatiegids ook 

bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu 

kinderen op onze school hebben. Aan hen 

leggen we verantwoording af voor onze 

manier van werken. Daarnaast geeft deze 

brochure praktische informatie over allerlei 

zaken die met onze school te maken 

hebben en is het als naslagwerk te 

gebruiken.  

 

Heeft u nog vragen of mist u nog zaken na 

het lezen van deze informatiegids, dan 

hoor ik die graag. 

U kunt voor extra informatie ook onze site 

bezoeken.  

Het adres is : www.obsdeontdekking.nl 

 

Namens het team, 

 

Hubert Vrind en Hans van Kooten 

Directie van OBS De Ontdekking 

 

 

 

http://www.obsdeontdekking.nl/
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1. De school 

 

1.1 De naam van de school en het logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren is een ontdekkingsreis. Daarom heet 

onze school De Ontdekking.  

Kinderen leren bij ons op school te 

ontdekken waar hun talenten, hun kansen 

en mogelijkheden liggen. Daardoor is 

leren op OBS De Ontdekking een reis 

naar kennis en vaardigheden.  

 

Deze naam verwijst ook direct naar het 

adres van de school “Het Kraaiennest”. 

Vanuit het Kraaiennest speuren wij onze 

omgeving af, op zoek naar kansen en 

mogelijkheden. 

 

De 8 zeilen in het logo passen niet alleen 

bij het maritieme karakter van onze wijk, 

maar verwijzen ook naar de 8 groepen van 

het basisonderwijs. Ieder jaar zet een kind 

een zeil bij om na 8 jaar op volle kracht 

richting het voortgezet onderwijs te gaan.  

 

1.2 Almeerse Scholen Groep 

 

Onze school maakt deel uit van de 

stichting Almeerse Scholen Groep.  

 

 

 

 

 

42 basisscholen en 8 scholen voor 

voortgezet onderwijs vormen samen De 

Almeerse Scholen Groep, stichting voor 

openbaar basis- en voortgezet onderwijs. 

De Almeerse Scholen Groep zorgt ervoor 

dat individuele scholen sterker worden 

door samenwerking. Zo kunnen zij met 

ouders/ verzorgers en hun kind een 

schoolloopbaan van basis- naar voortgezet 

onderwijs uitstippelen die het best bij hem 

of haar past. Maatwerk door diversiteit: de 

scholen bieden een brede basis en 

tegelijkertijd een specialisatie per school, 

uiteenlopend van theater tot sport tot 

techniek. Op de scholen staan de talenten 

van het kind en diens positie in de 

samenleving centraal. Want kinderen zijn 

onderdeel van een groter geheel: het gezin, 

de school en de samenleving. De Almeerse 

Scholen Groep leidt zijn leerlingen daarom 

op tot actieve burgers, zodat zij goed 

voorbereid zijn op de maatschappij 

waaraan zij een bijdrage (gaan) leveren.  

Voor meer informatie: 

www.almeersescholengroep.nl 

De onderwijskundige uitvoering van het 

door de Almeerse Scholen Groep 

vastgestelde beleid ligt in handen van de 

directie en de leerkrachten van school. Wij 

moeten ons dus aan duidelijke richtlijnen 

houden en worden daar ook op 

gecontroleerd. Binnen die grenzen geven 

wij, net als alle andere scholen, op een 

eigen manier invulling aan het algemene 

beleid, waardoor De Ontdekking zijn eigen 

sfeer en cultuur heeft. 

 

De scholen van de Almeerse Scholen 

Groep zijn ingedeeld in  4 clusters. Onze 

school behoort tot het cluster Stad West. 

Iedere school heeft een eigen directeur, 

maar ook een clusterdirecteur. In ons geval 

is Karlien Wegman de clusterdirecteur.  

 

 

http://www.almeersescholengroep.nl/
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1.3 Situering van de school 

 

Onze school staat in de wijk 

Noorderplassen-West. Het adres is 

Kraaiennest 6. Het gebouw heet dan ook 

“Het Kraaiennest”. De Ontdekking ligt 

centraal in de wijk. In het gebouw is naast 

onze school ook een Oecumenische school 

en een peuterspeelzaal van Small Society 

gevestigd. Tegenover de hoofdingang staat 

een gebouw (Kraaiennest 12) van onze 

school. Hier zitten 6 groepen(4A, 4B, 4C,  

4D, 5A en 5C) en ons pluslokaal. Ook 

maken wij gebruik van de dependance 

(Razeil) Dit gebouw staat aan de overkant 

van de weg. Hier zitten wij met 5 

kleutergroepen (1/2A/B/C/D/F).  

Momenteel zijn drie instanties voor 

kinderopvang in de nabijheid van het 

gebouw: Small Society, De buurvrouw en 

Koersvast.  

Samen met de Windwijzer hebben we een 

hechte samenwerking met Small Society. 
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2. Het schoolconcept 

 

2.1 Missie van de school + RRR 

 

Op Daltonschool "De Ontdekking" wordt 

gestreefd naar een veilig schoolklimaat 

waardoor het leren bevorderd wordt. 

Leeractiviteiten zien wij als specifieke taak 

van de school. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met 

verschillen tussen kinderen (in aanleg, 

tempo, leerstijl en motivatie).  

De basis hiervoor wordt gevormd door de 

drie “R-en” die wij op onze school 

hanteren: 

 RUST 

Onze school streeft naar zoveel mogelijk 

rust in het gebouw en in het bijzonder 

tijdens de werkmomenten. Met 

stemkaarten regelen wij het geluidsniveau 
(stem 0 = stil, stem 3 = alleen je buurman hoort het, 

stem 6 = jouw groepje hoort het, stem 9 = de hele 

klas hoort het en stem 12 = iedereen hoort het) . 

 REGELMAAT 

Kinderen hebben behoefte aan een heldere 

structuur. We werken daarom met vaste 

roosters (ritme) en vaste afspraken.  

 RESPECT 

Respect en zorg voor elkaar en voor de 

omgeving. 

  

De school kenmerkt zich door de  Dalton-

principes. De drie hoofdprincipes zijn: 

 Zelfstandigheid 
De kinderen leren zelf hun werk te 

plannen en zo ook een eigen 

verantwoordelijkheid te dragen voor 

hun werk.  

 Samenwerking 
Daar waar het mogelijk is en 

verantwoordelijk, mogen de kinderen 

samenwerken aan taken. Hiervoor 

gelden duidelijke regels en afspraken 

per leeftijdsgroep. 

 Verantwoordelijkheid 
De kinderen dragen verantwoording 

voor het eigen werk, het eigen doen en 

laten en de wijze van omgang met  

 

 

 

anderen. Dit zal vanzelfsprekend onder 

aansturing van de groepsleerkracht 

gebeuren. 

 

Daarnaast hanteren we nog drie 

Daltonprincipes: 

 Effectiviteit/ doelmatigheid. 
Het Daltononderwijs is gericht op 

een effectieve inzet van tijd, 

menskracht en middelen. Een taak, 

als drager van de te leren 

vaardigheden en kennis, biedt 

optimaal gelegenheid om tot een 

doelmatige inrichting te komen. 

Een taak op maat houdt een leerling 

doelmatig en functioneel bezig. 

 Reflectie. 
Iedere leerkracht en leerling op een 

Daltonschool reflecteert zijn/ haar 

handelen. Door elkaar feedback te 

geven/ met elkaar in gesprek te 

gaan, wordt de reflectie effectiever 

en wordt degene die reflecteert nog 

meer eigenaar van zijn/ haar 

persoonlijke ontwikkeling op welk 

gebied dan ook.  

 Borging. 
Een Daltonschool is een lerende 

organisatie, die haar leerkrachten 

ondersteunt bij het zich permanent 

scholen en bij het experimenteren 

in en reflecteren op hun praktijk. 

Teamleren heeft op een Dalton-

school hoge prioriteit. Een 

Daltonschool borgt de kernwaarden 

door middel van planmatige zelf-

evaluatie en visitatie.  

 

Daltononderwijs heeft als basis 

“wederzijds vertrouwen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

  Informatiegids 2017-2018                  -6- 

2.2 Pedagogisch klimaat 

 

Hoe gaan wij met elkaar om. 

Het pedagogisch klimaat op "De 

Ontdekking" kenmerkt zich door een 

omgangssfeer waarbinnen kinderen zich 

veilig en geborgen voelen. Leerkrachten 

komen tegemoet aan de fundamentele 

behoeften van kinderen als veiligheid, 

liefde, respect en waardering door kinderen 

op een positieve manier te benaderen en te 

bevestigen. De samenwerking tussen 

kinderen onderling en tussen kinderen en 

volwassenen speelt hierbij een belangrijke 

rol.  

Door te leren samenwerken wordt de 

onderlinge verbondenheid groter en leert 

men rekening te houden met elkaar en 

elkaars gevoelens. Vooral het leren zich te 

verplaatsen in elkaars gevoelens is een 

belangrijk doel om te komen tot een veilig 

pedagogisch klimaat. Kinderen moeten 

leren dat hun vrijheid eindigt, waar ze 

iemand anders in z'n vrijheid belemmeren. 

Dit kun je alleen leren als je in staat bent 

om je in de gevoelens en situatie van een  

ander te verplaatsen.  

 

Verder vinden wij belangrijk: 

 Intensief en open contact van 

leerlingen en leerkracht: harmonie. 

 Vrijheid onder eigen verant- 

woordelijkheid. 

 Door samenwerking met anderen je 

eigen problemen leren oplossen. 

 Probleemoplossend denken stimuleren.  

 Leeractiviteiten bij de kinderen leggen, 

dit stimuleert de creatieve en sociale 

vaardigheden. 

 Gelijkheid tussen leerkracht en 

leerlingen: echt luisteren naar elkaar.  

 De leerkracht helpt de leerling om 

eigen kwaliteiten te ontwikkelen. 

 Een goed contact met ouders.  

 Aandacht hebben voor elkaar. Het 

elkaar gedag zeggen behoort hiertoe. 

Samen (ouders, leerlingen en teamleden) 

vormen wij een kleine gemeenschap. 

Respect, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen zorgen ervoor dat er een 

veilige en prettige omgeving voor alle 

betrokkenen is. 

 

 

 

 

2.3 Democratische normen en waarden 

(Actief Burgerschap) 

Op De Ontdekking is aandacht voor 

normen en waarden vanzelfsprekend. We 

willen onderwijs geven waarin samen 

wordt geleerd en samen wordt gewerkt, 

met respect voor ieders leefwijze en 

levensovertuiging. Dit moet zichtbaar zijn 

in de omgang tussen leerlingen, ouders en 

alle medewerkers van de school. Ook zal 

er nadrukkelijk aandacht zijn voor 

maatschappelijke vraagstukken en de ons 

omringende samenleving. Van overheids-

wege heeft dit thema de term “Actief 

Burgerschap” meegekregen. 

 

Wat verstaan wij onder “Actief 

Burgerschap”: 

De bereidheid en het vermogen om deel uit 

te maken van de gemeenschap en daar een 

actieve bijdrage aan te leveren, oftewel 

medeverantwoordelijkheid hiervoor ne-

men. Mensen nemen actief deel aan de 

samenleving en hebben een eigen inbreng. 

Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid 

voor de inrichting en organisatie van hun 

leven. Dit kunnen we, op hun eigen niveau, 

ook van kinderen vragen. We proberen 

kinderen dit besef bij te brengen.  

 

Waarden en normen: 

Waarden zijn (persoonlijke) keuzes / wat is 

van belang in het leven. Normen zijn 

afspraken in de samenleving, groepen of 

op school. We willen kinderen 

ondersteunen in hun persoonlijke waarde-

ontwikkeling.  

Voor wat betreft de normontwikkeling gaat 

het om samen normen te ontwikkelen, 

kennismaken met normen en het eigen 

gedrag t.o.v. de normen. We streven er 

naar om kinderen een houding en die 

vaardigheden bij te brengen die nodig zijn 

om als democratische burger mee te doen. 
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Kernwaarden die wij belangrijk vinden 

zijn: 

 Zorg en respect voor de medemens 

(behulpzaamheid, beleefdheid); 

 Zorg en respect voor wat anderen 

toekomt (rechtvaardigheid, 

onpartijdigheid en eerlijkheid); 

 Zorg voor de omgeving 

(voorzichtigheid en 

zorgvuldigheid); 

 Krachtige wil (vlijt, 

doorzettingsvermogen, geduld); 

 Deugden van het denken 

(grondigheid, respect voor feiten en 

omstandigheden, gewetensvolheid, 

verstandigheid). 

 

Zichtbare handelingen zijn: 

 Een hand geven bij binnenkomst en 

vertrek; 

 Samen met de kinderen jaarlijks 

afspraken en regels maken (omgaan 

met elkaar-project); 

 Regelmatig specifiek aandacht voor 

een afspraak/regel; 

 Coachingsgesprekken door 

leerkracht met kinderen; 

 Het geven van Kanjertraining; 

 Werken met een huishoudelijk 

takenbord; 

 Vanuit onze Daltonvisie steeds 

aandacht voor de drie hoofdpijlers 

van het Daltononderwijs:  

1. zelfstandigheid 

2. verantwoordelijkheid  

3. samenwerken 

 

2.4 De organisatie van de school 

Op onze school zijn we steeds op zoek 

naar het meest optimale onderwijs voor 

onze kinderen. We zijn permanent in 

ontwikkeling. Dit wil echter niet zeggen 

dat we maar zien hoe het verder gaat. De 

uitgangspunten voor de organisatie zijn 

vooraf  vastgesteld.  

We hanteren voor De Ontdekking de 

volgende uitgangspunten: 

 

Units (naaste zone van ontwikkeling) 

Uitgangspunt bij de units is “de naaste 

zone van ontwikkeling”. De kinderen zien 

wat er gaat komen of kort geleden geweest 

is. Hierdoor is het makkelijker om met 

individuele kinderen “vooruit” te werken 

of  “terug te kijken”. 

 

Samenstelling units: 

Wij streven ernaar om de groepen 3 t/m 8 

homogeen te groeperen, d.w.z. elk leerjaar 

in een eigen ruimte. Door de groei zal het 

om organisatorische redenen niet altijd 

mogelijk zijn om daadwerkelijk elk 

leerjaar homogeen te groeperen. In dat 

geval zoeken we naar de best mogelijke  

oplossing. 

Onderbouw (groep 1-3) - bestaat uit groep 

1 tot en met 3. Jongste, middelste en 

oudste kleuters zitten bij elkaar in één  

ruimte (heterogeen) en vanaf groep 3 in 

een eigen ruimte (homogeen). Dit 

schooljaar zitten 5 van de 8 kleutergroepen 

op de dependance Razeil. In het 

hoofdgebouw zitten 3 groepen 3. 

Middenbouw (groep 4-6) – In het 

hoofdgebouw zitten 2 groepen 5, 6, 

NEO345 en NEO 678. In de dependance 

Kraaiennest 12 zitten de groepen 4 en 2 

groepen 5.  

Bovenbouw (groep 7-8) – bestaat uit groep 

7 en 8. 

 

 

Kinderen blijven niet de hele dag in 

dezelfde ruimte. Het werken kan op 

verschillende plaatsen binnen de bouw en 

soms zelfs op een andere plek in het 

gebouw plaatsvinden evenals de instructie 

voor de verschillende opdrachten. Naast 

het geven van instructie is de leerkracht 

begeleider (coach). De leerkracht houdt 

hierbij rekening met de verschillende 

leerstrategieën.  

Binnen het gebouw zijn er plekken die 

ingericht zijn op samenwerken en plekken 

om stil te kunnen werken. Tevens is er een 

ruimte ingericht voor het plusaanbod. Dit 

lokaal kan evt. ook gebruikt worden voor 

lezingen, presentaties en vergaderingen. 
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* Daltoncoördinator 

Er zijn twee Daltoncoördinatoren op onze 

school (Stieneke Eykelkamp = eerste 

aanspreekpunt). Zij “bewaken” dat we met 

elkaar omgaan en werken op een wijze (de 

“Daltonkoers” van de school) die voor de 

totale school is vastgesteld. Ook zorgen zij 

er voor dat ook ons Daltononderwijs in 

ontwikkeling blijft.  

 

Naast leerkrachten maken leerkrachtonder-

steuners en onderwijsassistenten deel uit 

van ons team 

 

* Werken met taakuren 

De kinderen leren tijdens dagelijkse 

taakuren zelfstandig te werken en hun 

vrijheid te hanteren en te beheersen. Het 

ontwikkelen van verantwoordelijkheids-

gevoel is hierbij heel belangrijk. In de 

praktijk zal het er dus op neer komen dat 

kinderen wordt geleerd om vrij te zijn, om 

zelf keuzes te maken bij een deel van de 

leerstof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grofweg is het werk voor de kinderen 

opgedeeld in 3 stukken: basisstof, 2e 

leerlijnstof en de vrije ruimte.  

Basisstof: De basisstof bestaat uit leerstof 

die kinderen minimaal moeten beheersen 

om zonder problemen de tussendoelen en 

einddoelen te halen van de basisschool. De 

tijd die kinderen krijgen voor de basisstof 

wordt vooral bepaald door de 

mogelijkheden van het kind zelf. Een kind 

met meer behoefte aan instructie en 

inoefening krijgt meer tijd voor de 

basisstof dan een kind dat de stof snel 

begrijpt en minder inoefening nodig heeft. 

2e leerlijnstof: Deze leerstof is een 

aanvulling op de basisstof. Deze stof biedt 

andere wegen om te komen tot een 

antwoord en is in veel gevallen moeilijker 

dan de basisstof en zal voor een deel van 

de kinderen meer uitdaging geven. 

 

Vrije ruimte (keuzewerk): Dit onderdeel 

blijft altijd en volop in ontwikkeling. We 

willen kinderen in de gelegenheid gaan 

stellen om te kiezen voor stof waar hun 

persoonlijke interesse ligt. In eerste 

instantie gaan ze dan kiezen uit het aanbod 

dat de school ze zal bieden. Te denken valt 

dan aan bijvoorbeeld een cursus schaken, 

bespelen van een muziekinstrument of een 

project rond de ruimtevaart. Kinderen 

mogen ook zelf voorstellen doen voor de 

invulling van de vrije ruimte. Ze zijn 

daarbij gebonden aan 2 regels. Ze moeten 

er daadwerkelijk iets van leren en het moet 

overdraagbaar zijn aan hun klasgenoten 

(door bijvoorbeeld een presentatie van het 

proces en het resultaat te geven). We 

willen de komende jaren ons aanbod voor 

de vrije ruimte zo groot mogelijk  maken. 

Hulp en inzet van ouders hierbij  is  meer 

dan welkom.  

 

Grenzen stellen. 

Belangrijk bij deze wijze van werken is het 

werken met taken. De taken die de 

kinderen krijgen, gaan over alle delen van 

de cognitieve en creatieve vakken.  

Kinderen moeten de ruimte krijgen om 

zich te ontplooien. Dit wil niet zeggen dat 

een kind alles zelf kan bepalen. Er worden 

duidelijke grenzen gesteld. Niet alle 

kinderen kunnen direct al goed omgaan 

met de ruimte die ze krijgen. In dat geval 

bepaalt de school duidelijk hoever een kind 

mag gaan. Je zelfstandig en verant-

woordelijk opstellen is niet voor iedereen 

makkelijk te doen. Deze vaardigheden 

moeten worden aangeleerd. Niet alleen bij 

binnenkomst op De Ontdekking, maar 

gedurende de totale “schoolloopbaan”. 

 

Kinderen wordt dus geleerd om: 

* Een verantwoorde keuze te maken in de  

volgorde van de opdrachten; 

* Samen te werken met andere kinderen; 

* De besteding en de verdeling van de tijd  

te organiseren; 
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* Te bepalen of ze hulpmiddelen moeten  

raadplegen; 

* Een keuze te maken waar gewerkt 

wordt; 

* Mee te bepalen hoeveel instructie er  

nodig is en waar deze instructie zal  

plaatsvinden; 

* Medeverantwoordelijk te zijn voor de  

eigen ontwikkeling; 

* In toenemende mate 

verantwoordelijkheid 

te dragen voor het 

eigen leerproces, van 

dag- naar weektaak. 

 

Opbouw: 

Er zit een opbouw in het werken met taken. 

In de groepen 1 en 2 leren we de kinderen 

om zelfstandig een taak te plannen en uit te 

voeren. We maken hierbij gebruik van een 

takenbord. Er zijn verplichte taken en 

keuzetaken. Een verplichte taak kan zowel 

gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling 

(het leren) van een kind als op de sociaal-

emotionele ontwikkeling (zorg voor jezelf 

en de omgeving). Bij de keuzetaken heeft 

een kind de vrijheid om zelf te bepalen wat 

het gaat doen. Een kind hoeft niet alle 

keuzetaken te doen. Wel zal de leerkracht 

sturend optreden als een kind steeds 

dezelfde keuzes maakt of moeilijk tot een 

keuze komt. Op het takenbord geven de 

kinderen aan wat ze gaan doen (plannen 

van het werk) en met de dagkleur/symbool 

wat af is. De dagkleuren zijn (van maandag 

t/m vrijdag): rood, oranje, geel, groen en 

blauw. We nodigen ouders uit om één keer 

per week een korte periode samen met hun 

kind aan het taakwerk te werken 

(inloopochtend). 

In groep 3 wordt er gewerkt met dagtaken 

en ook hier houden kinderen met de 

dagkleur bij wat ze die dag gedaan hebben. 

Naarmate het jaar vordert, zullen de 

kinderen steeds meer de inhoud van de 

dagtaak zelf noteren.  

In groep 4 gaan we over op een 

meerdaagse taak en uiteindelijk naar een 

weektaak. Met behulp van de dagkleuren 

geven de kinderen aan op welke dag ze 

hun werk gaan maken. 

In de groepen 5 en 6 neemt de inhoud en 

de hoeveelheid van het taakwerk in de 

weektaak toe.  Ook hier wordt gewerkt met 

de dagkleuren. 

In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen 

een meerwekentaak. Dit gaat op dezelfde 

wijze als in de groepen 5 en 6. Naast het 

inplannen en bijhouden van hun taakwerk, 

gaan de kinderen aan het eind van de 

weektaak reflecteren. Een aantal keer per 

jaar zal deze reflectie intensief zijn. 

Kinderen moeten steeds bewuster gaan 

reflecteren op hun eigen handelen. Fouten 

maken is niet erg, als je er maar iets van 

leert. Reflecteren helpt hierbij. Kinderen 

verantwoorden zelf het leerproces en het 

leerresultaat. 

Drie leerwegen: 

Op onze school wordt doorlopend hard 

gewerkt aan het ontwikkelen en 

optimaliseren van drie leerwegen.  

Afhankelijk van de mogelijkheden van het 

kind wordt het in een bepaalde leerweg 

geplaatst. Er zijn 3 leerwegen: de 

basisweg, de zorgweg en de plusweg.  

Basisweg: een kind dat weinig problemen 

met de stof heeft komt in de basisweg. 

Zorgweg: heeft het kind moeite met de 

stof, dan komt hij/zij in de zorgweg. Het 

kind krijgt dan meer tijd om te werken aan 

de basisstof.  

Plusweg: als een kind duidelijk meer aan 

kan omdat hij/zij hoogintelligent of 

hoogbegaafd is, dan wordt dit kind in de 

pluslijn geplaatst. Bij deze weg is de 

basisstof compact gemaakt waardoor er 

meer tijd is voor de 2e leerlijnstof.  

De leerstof is opgedeeld in blokken. Aan 

het eind van een blok bestaat de 

mogelijkheid om over te stappen naar een 

andere leerweg. Regelmatig wordt daarom 

gecontroleerd of het kind in de juiste 

leerweg zit. Ook dient dit onderwerp van 

gesprek te zijn met de ouders/verzorgers 

bij het bespreken van de voortgang. 
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2.5 Topics 

 

Onze school heeft naast het Daltonconcept 

3 topics.  

 

1. Masterclass / Social Media 

In het huidige onderwijs is 

het gebruik van de computer 

niet meer weg te denken. In 

onze school treft u dan ook 

digitale schoolborden aan, 

vaste computers en laptop. In de 

kleutergroepen wordt gewerkt met tablets. 

Een enorme bron voor informatie en snelle 

communicatie is hierdoor beschikbaar.    

We stimuleren dat deze middelen gebruikt 

worden om kennis te delen. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van presentaties 

(masterclass). Het moet niet met deze 

middelen, maar het mag en kan wel.  

Jonge kinderen leren al snel de mogelijk-

heden van de nieuwe media. Het is van 

belang dat we ze leren met al deze 

mogelijkheden verstandig om te gaan. Ook 

dit jaar nemen we dan ook deel aan de 

week van de mediawijsheid. Het blijft 

belangrijk om samen met ouders en 

kinderen te leren verstandig om te gaan 

met alle mogelijkheden (risico’s en 

kansen) van de nieuwe media. Niet alleen 

nu, maar ook in de toekomst. 

  

2. Hoogbegaafden: 

De Ontdekking maakt deel uit van het 

Almeerse opvangmodel voor meer- en 

hoogbegaafden. Dit opvangmodel zorgt 

voor een dekkend aanbod voor hoog 

intelligente en hoogbegaafde kinderen in 

Almere.  

 

Zoldermuizen en Breinbrekers 

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig 

hebben is er een extra aanbod. Dit aanbod 

komt bovenop de verplichte stof die een 

kind moet maken. De verplichte stof wordt 

compacter aangeboden waardoor tijd 

vrijgemaakt wordt voor het extra aanbod. 

Kinderen van verschillende groepen 

kunnen naast het aanbod in de klas, ook 

deelnemen aan de Zoldermuizen (1-2) of 

de Breinbrekers (3-8). Juf Ine en juf Els 

Postma verzorgen de lessen aan deze 

groepen.  

 

 

Talenten lab  

Voor een aantal kinderen is het aanbod in 

de reguliere klas niet voldoende. Vanuit 

het excellentieproject zijn er boven-

schoolse verrijkingsklassen ontwikkeld 

voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit 

zijn de Talentenlabs. Kinderen gaan hier 1 

dagdeel per week naar toe. Aanmelding 

voor het Talentenlab loopt via de intern 

begeleider. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de site van de 

coöperatie Passend Onderwijs.   

 

NEO onderwijs 

Omdat hoogbegaafde 

kinderen een groot 

ontwikkelingsverschil 

vertonen met hun 

leeftijdgenoten – vaak zijn ze vier tot zes 

jaar verder in hun ontwikkeling – is het 

binnen het regulier systeem bij een deel 

van de kinderen nauwelijks mogelijk hen 

op hun niveau passend onderwijs te geven. 

In Almere zijn er 4 locaties voor NEO-

onderwijs. Dit heeft te maken met de vier 

stadsdelen, Stad, Buiten, Poort en Haven. 

Voor stadsdeel Almere-Stad biedt De 

Ontdekking in dit kader onderwijs aan 

hoogbegaafde kinderen aan in zogenaamde 

NEO-groepen. Het NEO onderwijs gaat uit 

van het bij elkaar zetten van hoogbegaafde 

kinderen in aparte groepen. Deze groepen 

blijven echter wel onderdeel van de 

gewone basisschool. Er is een 

middenbouwgroep (groep3, 4 en 5) en een 

bovenbouwgroep (groep 6,7 en 8). Het 

reguliere onderwijsaanbod wordt in 

beknopte vorm en versneld aangeboden. 

Daarnaast zijn er een aantal vakken die niet 

binnen het reguliere aanbod vallen of op 

een wijze worden gegeven die sterk afwijkt 

van de standaard lesmethodes en/of 

kerndoelen: Engels, Chinees, filosofie, 

leren leren, leren ondernemen, Science, 

informatica, communicatie/omgaan met 

http://www.google.nl/imgres?q=ipad&start=335&num=10&hl=nl&biw=1920&bih=962&tbm=isch&tbnid=uk45ibAhzJ3-eM:&imgrefurl=http://www.telegraaf.nl/digitaal/12046756/__Steeds_jonger_aan_iPad__.html&docid=L7wwyjl5CsYtyM&imgurl=http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00995/Ipad_kinderen_995695q.jpg&w=470&h=313&ei=8reaUKDpBfSW0QX274HICg&zoom=1&iact=hc&vpx=986&vpy=562&dur=3628&hovh=183&hovw=275&tx=133&ty=83&sig=103021436302553054791&page=8&tbnh=136&tbnw=206&ndsp=48&ved=1t:429,r:47,s:300,i:145
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hoogbegaafdheid, NEO-tijd en schaken. 

Ook hebben deze groepen een 

vakleerkracht voor muziek. De extra 

kosten voor deze vorm van onderwijs 

worden gedragen daar de coöperatie 

Passend Onderwijs.  

Door het rijke aanbod dat de kinderen 

krijgen en de mogelijkheid tot doorwerken 

op eigen niveau met taal en rekenen is het 

overslaan van groepen in principe niet aan 

de orde binnen NEO-groepen. Hierdoor 

wordt voorkomen dat kinderen op te jonge 

leeftijd doorstromen naar middelbaar en 

universitair onderwijs. Kinderen kunnen 

wel versnellen in leertempo. 

  

De wijze van les geven aan een NEO-

groep wijkt sterk af van de standaard 

methodes in het onderwijs. In de reguliere 

methodes wordt bottom-up gewerkt: 

leerlingen krijgen kleine onderdelen 

aangeboden om uiteindelijk te komen tot 

begrip van het geheel.  

  

Binnen het Neo onderwijs wordt andersom 

(topdown) gewerkt: eerst wordt uitgelegd 

waar de lessen uiteindelijk toe moeten 

leiden, waarna de benodigde onderdelen 

aangeboden en nog in zoverre geoefend 

worden als nodig is. Voorbeeld: metriek 

stelsel binnen het rekenonderwijs. In alle 

gangbare methodes doet men er nagenoeg 

vier jaar over om alle facetten behandeld te 

hebben. Binnen het Neo onderwijs gebeurt 

dit feitelijk in één les, namelijk het systeem 

wordt besproken en uitgelegd. Daarna 

komen facetten van het stelsel (gewichten, 

inhoudsmaten, lengtematen etc.) pas aan de 

orde. 

  

Belangrijker dan kennisinhouden zijn 

competenties van leerlingen: vaardigheden 

om zelf kennis te kunnen verwerven, om te 

kunnen functioneren in de maatschappij, 

om te kunnen nadenken en een mening te 

vormen over hetgeen in de wereld gebeurt 

etc. etc. 

Er kunnen maximaal 21 kinderen geplaatst 

worden in deze groepen. Om toegelaten te 

worden tot een NEO-groep is er een 

speciale intake procedure. Deze wijkt 

wezenlijk af van de intake procedure van 

De Ontdekking. De aanmelding voor 

NEO-onderwijs loopt via de intern 

begeleider van de huidige school. 

Vervolgens zal de plaatsingscommissie 

van Passend Onderwijs beoordelen of het 

kind toelaatbaar is voor Neo Onderwijs. 

Als er plek is in de voor het kind geschikte 

Neo-groep zal het kind z.s.m. na officiële 

inschrijving bij De Ontdekking geplaatst 

worden. Als er geen plek is zal het kind op 

de wachtlijst geplaatst worden. Kinderen 

die al op De Ontdekking zitten, hebben 

geen voorrang, voor hen zal hetzelfde 

traject doorlopen moeten worden als voor 

"niet" Ontdekking kinderen geldt. 

Voor meer informatie over NEO onderwijs 

kunt u contact opnemen met Hans van 

Kooten (coördinator NEO onderwijs op De 

Ontdekking) .  

 

Op onze school werken wij met een 

speciaal beleidsplan voor hoogbegaafde 

leerlingen. In dit plan zijn de onderstaande 

punten beschreven: 

 Welke leerlingen behoren tot de 

betreffende doelgroep; 

 Hoe is ons signalerings- en 

diagnostiseringsprotocol opgezet; 

 Wat doen we in geval van geschillen 

tussen ouders en school; 

 Hoe is de grote lijn van ons 

onderwijskundig en pedagogisch 

handelen; 

 Wat is de taak van de intern begeleider; 

 Welke rol spelen ouders in het geheel; 

 De groepsleerkracht als aanspreek-

punt. 

 

Onderwijskundig handelen: 

In principe streven wij na dat álle 

leerlingen ten minste zeven jaar basis-

onderwijs volgen. Dit betekent dat wij 

slechts éénmaal tot versnelling zullen 

overgaan. Deze versnelling vindt bij 

voorkeur plaats in de kleuterperiode. Om te 

voorkomen dat een tweede maal versnellen 

noodzakelijk is, is er voor deze leerlingen 
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een aanpassing van de leerlijn. Er zal een 

compacting plaats vinden van de basisstof. 

Hierdoor is er meer ruimte voor 2e 

leerlijnstof (levelwerk, Zoldermuizen etc.) 

en indien nodig voor de vrije ruimte. 

 

3. Tutor leren: 

Van elkaar leren, met elkaar leren en in-

zicht krijgen in je eigen manier van leren 

zijn waardevolle elementen van het tutor 

leren. Op De Ontdekking wordt kinderen 

uit de hoogste groepen geleerd hoe ze 

leeftijdsgenoten (maatjes) en jongere 

kinderen kunnen ondersteunen bij 

verschillende activiteiten. Een groot 

voordeel van tutor leren is dat kinderen 

leren rekening te houden met leerlingen uit 

verschillende (leeftijds) groepen.  

Voorloper op het tutor leren is het maatjes 

leren. Al vanaf de jongste groepen werken 

kinderen met maatjes.  

Het werken met een maatje en het tutor 

leren is een duidelijk onderdeel van het 

Daltonconcept en past binnen het 

onderdeel samenwerken. De kinderen 

werken gedurende een periode met het-

zelfde maatje of tutor. Regelmatig wisselen 

de koppels. 

Groot voordeel hiervan is, bij een 

groeischool zoals De Ontdekking, dat 

nieuwe kinderen al snel wegwijs worden 

gemaakt in de nieuwe school. Nieuwe 

leerlingen krijgen naast een maatje de 

eerste dagen op school een mentor 

toegewezen. Deze mentor (een klasgenoot) 

maakt de nieuwe leerling wegwijs in de 

groep en in het gebouw. 

 

2.6 Engels op De Ontdekking 

 

Bij ons op school is een leerkracht (Hugo 

van Megen) verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en de coördinatie van het 

aanbod voor Engels. De leerkrachten 

geven les aan de eigen klas. De lessen en 

de voorbereiding op het Anglia-examen in 

groep 8 worden dit schooljaar door Patricia 

van Schooneveld gegeven. 

 

 

Engels in groep 1 t/m 8: 

We beginnen op De Ontdekking al in 

groep 1/2 met Engels middels de methode 

“My name is Tom”. In groep 3 krijgen de 

kinderen wekelijks Engels met behulp van 

de methode “Groove me” en nemen alle 

kinderen halverwege groep 8 deel aan het 

Anglia-examen. De Anglia vereniging is 

een officiële afdeling van de EU ter 

bevordering van het leren van het Engels.  

Meer informatie hierover kunt u 

desgewenst vinden op: www.anglia.nl . 

Omdat de Ontdekking recht wil doen aan 

de capaciteiten en mogelijkheden van ieder 

kind, volgt ieder kind min of meer z’n 

eigen programma waarbij zelfstandigheid 

een grote rol speelt. Alle vier de 

vaardigheden komen aan bod: luisteren & 

spreken, lezen & schrijven..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Kanjertraining 

 

Op De Ontdekking krijgen alle kinderen in 

de groep “Kanjertraining”. Deze training 

wordt gegeven door de eigen leerkracht die 

hiervoor speciaal is geschoold door de 

stichting Kanjertraining.  

Het belangrijkste doel van de Kanjer-

training is dat een kind positief over 

zichzelf en de ander leert denken. Als 

gevolg hiervan heeft het kind minder last 

van sociale stress. 

Ook op de langere termijn is dit effect 

merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na 

het volgen van de Kanjertraining zich beter 

kunnen concentreren op school en betere 

leerresultaten behalen.  

Als groeischool in een jonge wijk kunnen 

wij ook te maken krijgen met kinderen die 

op sociaal gebied geen prettige ervaringen 

hebben opgedaan. Wij proberen deze 

http://www.anglia.nl/
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negatieve spiraal te doorbreken en voor het 

kind een veilige en vertrouwde omgeving 

te creëren. 

De training bestaat uit 10 tot 12 lessen van 

ongeveer anderhalf uur waarin de kinderen 

leren voor zichzelf op te komen en hun 

gevoelens te uiten. Maar ook leren ze 

interesse te tonen in anderen, goed te 

reageren in conflictsituaties, ruzies uit te 

praten, complimenten te geven en te 

ontvangen en met kritiek om te gaan. 

Belangrijk is dat de ouders het ver-

anderingsproces van hun zoon of dochter 

kunnen begrijpen en ondersteunen. Samen 

over de kanjertraining praten geeft inzicht. 

De leerkracht van uw zoon of dochter is 

altijd bereid om samen in gesprek te gaan 

over de lessen. Ook kunt u voor informatie 

en vragen terecht bij onze coördinatoren: 

Annemarie v/d Waarde en Joline Kaizer. 

 

De Kanjertraining is er voor diverse typen 

kinderen, zoals (faal)angstige kinderen, 

kinderen die overal een grapje van maken, 

kinderen die gepest worden, maar ook de 

pesters.  

Deze typen onderscheiden we met ge-

kleurde petjes, dat maakt het concreet en 

herkenbaar voor de deelnemer. 

 Konijn (gele pet) negatief zelfbeeld, 

positief beeld van anderen. 

 Aap (rode pet)  negatief zelfbeeld, 

negatief beeld van anderen. 

 Pestvogel(zwarte pet) positief zelf-

beeld, negatief beeld van anderen. 

 Tijger (witte pet) positief zelf- 

beeld, positief beeld van anderen. 

Het is niet de bedoeling kinderen te 

labelen, maar de petjes leiden wel vaak tot 

zelfinzicht. 

Binnen de Kanjertraining worden kinderen 

geconfronteerd met de gevolgen van hun 

gedrag. Ze krijgen te horen wat de 

gevolgen zijn voor hun positie binnen de 

groep. Deze informatie krijgen ze van de 

klasgenoten waarbij de Kanjertrainer het 

proces nauwlettend in de gaten houdt. 

Bijvoorbeeld: een leerling die snel op zijn 

tenen is getrapt krijgt te horen:  

“Als je minder snel boos bent vind ik je 

een stuk aardiger en wil ik best met je 

spelen.”  

Kinderen zijn nooit verrast als ze tips 

ontvangen, wel blij omdat ze hun gedrag 

kunnen veranderen. 

 

De training heeft vijf regels:  

 We vertrouwen elkaar. 

 Niemand speelt de baas. 

 Niemand lacht uit. 

 Niemand doet zielig. 

 We helpen elkaar. 

Tijdens een kanjertraining krijgen de 

kinderen tips en tops van de klas, zodat 

iedere leerling weet wat zijn/ haar sterke 

punten en werkpunten zijn. 

Verdere informatie kunt u vinden op: 

www.kanjertraining.nl   

 

2.8 Teken & schilderles vanaf groep 5 

 

Eén keer per week is er een teken & 

schilderles waarbij niet alleen de praktijk 

maar ook de kunsttheorie een beetje aan 

bod zal komen. Ook lessen in beeldhouwen 

en textiele werkvormen zitten in het 

aanbod. Jacqueline Kerssens en Annemarie 

van der Waarde verzorgen de lessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/
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2.9 Gymnastiek van de vakleerkracht 

(ook in de kleutergroepen). 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 

krijgen twee keer per week gymnastiek van 

onze vakleerkrachten Monique Verhagen 

(ma, woe, vr), Jeroen Hukema (di, do, vr) 

en Nienke Wolkers (ma). Ook dit jaar 

krijgen de kleutergroepen gym van meester 

Lex op donderdag. Hoewel we hier 

standaard geen formatie voor krijgen, 

kiezen wij ervoor om ook gym te laten 

geven aan de kleuters. Hierdoor krijgen we 

sneller een beeld van de motorische 

ontwikkeling van een kind en kunnen we 

daar naar handelen. Monique, Jeroen, 

Nienke en Lex kijken naar de kinderen 

vanuit hun vakkennis en de leerkracht is 

tijdens de les in de gelegenheid om de 

kinderen goed te observeren. 

 

 

2.10 High Performance Schools 

 

De Ontdekking heeft drie jaar 

deelgenomen aan het project High 

Performance Schools. Dit project is in 

2013 voor onze school afgerond, maar dit 

wil niet zeggen dat we nu niet meer verder 

ontwikkelen richting een High 

Performance School. We hebben de 

beschikking over de nodige instrumenten 

en expertise om op eigen kracht verder te 

gaan. We blijven nauw samenwerken met 

andere scholen op dit gebied.  

Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om 

de bij kinderen aanwezige talenten 

voldoende naar boven te halen. Excellente 

Cito scores aan het eind van het Primair 

Onderwijs zijn niet voldoende om een 

High Performance School te zijn en 

leerlingen voor te bereiden op de eisen van 

de maatschappij voor hún toekomst. 

Scholen kunnen meer uit hun leerlingen 

halen dan een hoge score aan het einde.  

 

Het gaat er niet om dat we “nieuwe 

dingen” gaan doen, maar dat we bij alles 

wat we (al) doen de juiste focus hebben. 

Niet omdat het niet goed gaat, maar omdat 

we het beter willen (“Je hoeft niet ziek te 

zijn, om beter te worden!”). Centraal 

hierbij staan 6 onderdelen: 

 Cultuur van vernieuwing, 

onderzoek en verandering; 

 Onderwijs passend bij 

leerbehoeften (focus op 

leerdoelen); 

 Excellent leiderschap; 

 High performance teams; 

 Focus op leerrendement; 

 Maatschappelijke meerwaarde van 

de school. 

Het gaat er om dat alle lagen in onze 

school werken aan verhoging van de 

kwaliteit van ons onderwijs. Een beter 

management, maakt dat de leerkrachten 

beter worden en maakt dat de kinderen het 

beter gaan doen. We maken hierbij gebruik 

van aanpakken die in de praktijk hebben 

aangetoond te werken (evidence en 

research based). Daarnaast verzamelen we 

constant zoveel mogelijk informatie (data) 

om ons dagelijks handelen te verbeteren. 

 

Op onze school voelen we de urgentie om 

ons te blijven ontwikkelen. We streven er 

naar om te komen tot “High Performance” 

bij alle geledingen op onze school om 

uiteindelijk het beste onderwijs voor alle 

kinderen te kunnen leveren. 

Uit steeds meer onderzoek rond het 

verbeteren van het onderwijs komt naar 

voren dat het belangrijk is om leerkrachten 

zoveel mogelijk bij elkaar te laten komen. 

Hierbij moet de focus liggen op het leren 

van de leerling, het elkaar versterken, 

samen onderzoek te doen, leren door te 

doen, het voortdurend streven naar 

verbetering en gericht te zijn op resultaat. 

Zo’n 2500 jaar geleden zei Confusius 

reeds: Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik 

onthoud, ik doe en ik begrijp! Dus niet 

luisteren naar iemand die komt vertellen 

hoe het moet, maar samen aan de slag. 

Benut de expertise die al in het team zit 

door deze te delen met elkaar.  

 

We willen teamleden zo vaak mogelijk in 

de gelegenheid stellen om samen te werken 
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aan de verbetering van ons onderwijs. 

Twee jaar geleden zijn we gestart met het 

opzetten en ontwikkelen van PLG’s. Een 

PLG is een professionele leergemeenschap 

waarbij mensen uit dezelfde bouw bijeen 

komen om het onderwijs aan deze 

leeftijdsgroep te optimaliseren of mensen 

samen te brengen uit verschillende bouwen 

om te werken aan een ontwikkelthema 

voor de hele school. Ook dit jaar is er 

iedere maand een dag of dagdeel waarop 

het team in staat wordt gesteld om met 

elkaar aan de slag te gaan.  

 

We blijven kijken waar het beter kan en 

hebben hoge verwachtingen. Hierbij komt 

de volgende spreuk naar voren: “Stel je 

verwachtingen bij of vergroot je 

vaardigheden!”  

Voor ons is het helder: we vergroten onze 

vaardigheden! Niet door alleen te praten, 

maar vooral door te doen. 

  

2.11 Covey: The leader in me 

De Ontdekking is vorig jaar gestart met het 

trainen van een groep leerkrachten 

(inspiratieteam) in het gedachtengoed van 

Franklin Covey. Covey  werkt met het 

onderwijs-Programma “The leader in me”.  

De “Zeven gewoonten voor kinderen” van 

Stephen Covey gaan deel uitmaken van 

ons onderwijs op de Ontdekking. Deze 

gewoonten versterken de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen, 

maar hebben ook een positief effect op de 

resultaten van taal en rekenen.  

 

De 7-gewoonten van Covey 

Gewoonte 1: 

Wees proactief 

De gewoonte van keuzevrijheid 

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen 

leven. Ik denk, ik kies, ik doe en ik kijk 

terug. 

Gewoonte 2: 

Begin met het einddoel voor ogen 

De gewoonte van visie 

Begin met het eind in gedachten. Ik zie het 

in mijn hoofd en ga er voor. 

Gewoonte 3: 

Belangrijke zaken eerst 

De gewoonte van integriteit en uitvoering 

Stel prioriteiten en doe de belangrijke 

zaken eerst. Ik houd mij aan mijn 

voornemens. 

Gewoonte 4: 

Denk win-win 

De gewoonte van wederzijds voordeel 

Heb een iedereen kan winnen houding. Ik 

wil het beste voor jou en mij. 

Gewoonte 5: 

Eerst begrijpen en dan begrepen worden 

De gewoonte van wederzijds begrip 

Luister oprecht naar anderen. Ik én jij 

komen verder als we van elkaar weten wat 

we belangrijk vinden. 

Gewoonte 6: 

Creeër synergie 

De gewoonte van creatieve samenwerking 

Werk samen om meer te bereiken. Omdat 

we verschillend zijn, kunnen we samen 

dingen die we apart niet kunnen. 

Gewoonte 7: 

Houd de zaag scherp 

De gewoonte van vernieuwing 

Vernieuw jezelf regelmatig. Als ik goed 

voor mezelf zorg, ben ik tot veel in staat. 

 

 

Het gedachtengoed van Covey sluit 

naadloos aan op onze Daltonprincipes en 

high performance. Het geeft ons een 

gemeenschappelijke taal en richting. De 

groep die als eerste is geschoold gaat 

vervolgens de collega’s binnen de eigen 

bouw meenamen in het gedachtengoed en 

de 7 gewoontes van Covey. Dit schooljaar  

worden de kinderen en hun ouders 

meegenomen in dit gedachtengoed. 
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3. Daltononderwijs 

 

 

 

Helen Parkhurst (1887-1973)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Parkhurst is de grondlegster van het 

hedendaagse Daltononderwijs. Ze werd in 

1887 geboren in Wisconsin, Amerika. Haar 

eerste baan was een 'eenmansschooltje' in 

Wisconsin, waar zij te maken kreeg met 

veertig kinderen van verschillende 

leeftijden. Zij ging deze uitdaging aan door 

het doorbreken van de voorgeschreven 

bepalingen van het lesrooster en de 

leerstof. Ze vroeg de kinderen zelf te 

kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen 

leerprogramma's te maken en vertelde hen 

dat zij altijd hulp kunnen vragen aan haar 

of aan andere kinderen. Helen koos voor 

individualiserend onderwijs in plaats van 

frontaal klassikaal onderwijs. Omstreeks 

1918 geeft Helen Parkhurst één jaar les aan 

de dochter van de zeer rijke familie Crane 

uit het stadje Dalton (in Massachusetts). 

Daarna gaat zij naar New York City en met 

financiële steun van de familie Crane opent 

ze daar in 1919 'The Childrens' University 

School', die in 1920 wordt omgedoopt in 

'The Dalton School', naar de woonplaats 

van haar geldschieters. Deze school staat er 

nog  steeds.          

 

[bron: Nederlandse Dalton Vereniging] 

 

 

Daltononderwijs: 

Dalton gaat ervan uit dat ieder mens in 

staat is verantwoording te dragen voor 

zichzelf en zijn omgeving. Met dit 

uitgangspunt geeft Dalton een demo-

cratische grondhouding aan waarbij de 

mens centraal staat en vertrouwen heeft in 

de positieve bedoelingen van het individu. 

Binnen deze opvatting wordt het individu 

altijd gezien vanuit de persoonlijke relatie 

tot de sociale context. 

 

De basisprincipes van het Daltononderwijs 

zijn vrijheid in gebondenheid, zelf-

standigheid en  samenwerking die hun 

weerslag vinden in vertrouwen, verant-

woordelijkheid en verantwoording. 

Het leidende pedagogische principe gaat 

ervan uit dat een kind verant-

woordelijkheid kan en moet dragen voor 

zijn leerproces. 

 

Een kind kan omgaan met vrijheden die 

aan grenzen gebonden zijn. In het Dalton 

onderwijs wordt dan ook gesproken over 

vrijheid in gebondenheid wat iets anders is 

dan vrijheid-blijheid. 

Een leerkracht op een Daltonschool stelt 

vertrouwen in het handelen van een kind 

en gaat in de eerste plaats uit van de 

ontwikkeling van het kind. Hierbij is het 

uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid 

bij de mens zelf ligt, omdat men in het 

leven zelf moet inschatten welke positie 

men inneemt tegenover de vragen van het 

leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=helen+parkhurst&hl=nl&biw=1204&bih=646&tbm=isch&tbnid=clvG2kvojTRzXM:&imgrefurl=http://www.uwrf.edu/Awards/Alumni/Parkhurst1960.cfm&docid=0YlCZIKrYYtxzM&imgurl=http://www.uwrf.edu/Awards/images/Helen-C-Parkhurst-1960.jpg&w=154&h=200&ei=yWU4Use6KaTf4wSAiIGgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:60,s:0,i:268&iact=rc&page=3&tbnh=160&tbnw=106&start=42&ndsp=21&tx=63&ty=97
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In het Dalton onderwijs wordt uitgegaan 

van de volgende kenmerken: 

1) Visie op het kind, het mensbeeld 

In een Daltonschool overheerst het respect 

voor het kind als mens. De 

eindverantwoordelijkheid ligt namelijk ook 

bij de mens zelf. De mens bepaalt zijn 

eigen positie bij de levensvragen. Daarom 

wordt gezegd: “Uitdagen tot leren is 

uitdagen tot leven.” 

2) De pedagogische principes 

Een voorwaarde voor echte communicatie 

is het goed en echt luisteren naar elkaar. 

Binnen het Daltononderwijs wordt ervan 

uit gegaan dat een kind zelf verantwoorde-

lijkheid kan dragen voor zijn ontwikkeling. 

Vanuit dit standpunt wordt het kind serieus 

genomen in zijn eigen leerproces. Hierbij 

vertrouwt de leerkracht erop dat het kind 

verantwoord te werk gaat. 

3) De onderwijskundige principes 

Het belangrijkste onderwijskundige 

principe van het Daltononderwijs is dat het 

kind zelfontdekkend leert. Dit betekent dat 

het kind zowel de taak als het leerdoel 

moet kunnen overzien. 

4) De Onderwijsorganisatie 

In de schoolorganisatie moeten de 

pedagogische en onderwijskundige 

uitgangspunten te herkennen zijn. In de 

school is te zien dat kinderen een deel van 

de leerstof zelf verwerken, met een taak 

werken en ruimte krijgen om naar eigen 

inzicht bezig te zijn. 

5) Leerling- en leerkrachtgedrag 

De leerkracht heeft een belangrijke 

bijdrage in het scheppen van voorwaarden 

zodat kinderen kunnen leren. Hierbij laat 

de leerkracht zich hoofdzakelijk leiden 

door de pedagogische en onderwijskundige 

principes. Op deze manier ontstaat een 

omgeving waarin zelfontdekkend leren 

mogelijk is en tegemoet wordt gekomen 

aan de mogelijkheden van de kinderen. 
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4. Kwaliteit en zorg 

 

Kwaliteit is een breed begrip. De indruk 

bestaat, vooral door de publicaties in de 

media, dat kwaliteit van onderwijs bepaald 

wordt door de hoogte van de gemiddelde 

CITO-score in groep 8. Deze score vertelt 

ons voor een deel iets over de kwaliteit van 

ons onderwijs. Belangrijk vinden wij hoe 

een kind zich gaandeweg de schooltijd 

ontwikkelt. Uitgangspunt hierbij is dat we 

het maximale uit het kind halen. Om dat te 

bereiken zijn er een aantal kwaliteits-

indicatoren: 

 Een uitgebreide en gestructureerde 

zorgstructuur 

 Ervaren team, interne begeleiding 

en directie 

 Gebruikmaking van methodische 

en landelijk genormeerde toetsen 

 Samenwerking met externen 

(Voortgezet Onderwijs, Passend 

Onderwijs Almere, GGD, 

Schoolmaatschappelijkwerk, 

Natuurcentrum Het Eksternest, 

Kunstlinie, Bureau Jeugdzorg, 

welzijnsstichting De Schoor, Het 

Wijkteam, OKé op school.) 

 

Kwaliteit wordt ook gekenmerkt door onze 

leef- en werkomgeving, de wijze waarop 

wij met elkaar omgaan (de normen en 

waarden), hoe wij met elkaar 

communiceren en het plezier van een ieder 

op onze school. 

Niet alles is via toetsing meetbaar. Als we 

het over kwaliteit hebben, spreken wij 

liever over al deze zaken dan alleen over 

de resultaten van toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Toetsen 

 

Bij dit onderdeel beschrijven wij de wijze 

waarop het dagelijkse werk van de 

kinderen wordt bekeken en beoordeeld en 

de middelen die worden gebruikt om 

vorderingen van leerlingen te verzamelen. 

 

Wij werken op school niet alleen met 

rapporten, maar ook met een leerling-

volgsysteem. 

De leerkrachten hebben over het algemeen 

een goed beeld van uw kind. Dat kan haast 

ook niet anders als je het kind zo vaak in 

allerlei situaties meemaakt en werk van het 

kind nakijkt en beoordeelt. Toch nemen we 

naast de toetsen van de methode ook nog 

andere toetsen af. Dit zijn de toetsen van 

het leerlingvolgsysteem.  

 

Leerlingvolgsysteem: 

Twee maal per jaar (in januari en juni) 

moeten de kinderen deze toetsen maken. 

De toetsen (veelal ontwikkeld door het 

CITO) staan los van de methoden die we 

hier op school gebruiken en hebben een 

landelijke normering. Deze toetsen leveren 

niet alleen aanvullende informatie op voor 

de leerkrachten, maar geven ook aan hoe 

uw kind er t.o.v. het landelijke gemiddelde 

voor staat. 

Een groot voordeel van een volgsysteem is 

dat je het kind door de jaren heen volgt. Je 

krijgt inzicht in de vaardigheids-

ontwikkeling van het kind. Wanneer deze 

niet volgens verwachting verloopt, wordt 

er actie ondernomen. Eventueel met 

raadpleging van de intern begeleider. 

De resultaten van de toetsen worden door 

de leerkrachten tijdens de rapport-

gesprekken met u besproken. U kunt dan 

ook zelf de scores vergelijken met eerder 

gemaakte toetsen. 

 

Bij de kleuters wordt een paar weken na 

hun komst  op school een gesprek gevoerd 

met de ouders. Hoe ziet de leerkracht de 

leerling en hoe verhoudt zich dat tot het 
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beeld dat de ouders zelf van hun kind 

hebben. Een hulpmiddel hierbij is de 

intakelijst die ouders invullen over de 

voorschoolse ontwikkeling van hun kind 

en eventueel de overdrachtsformulieren 

van de peuterspeelzaal.  

 

Aan het eind van groep 6 wordt een 

uitstroom-indicatie voortgezet onderwijs 

gegeven. In groep 7 wordt de CITO-

Entreetoets afgenomen. 

Hierdoor krijgen we een goed beeld of er 

individueel of op groepsniveau nog extra 

aandacht aan bepaalde onderdelen moet 

worden besteed. Bij de bespreking van 

deze toets in groep 7 wordt er een 

voorlopig advies geformuleerd voor het 

voortgezet onderwijs en kan er besloten 

worden tot aanmelding voor ondersteuning 

(LWOO). 

In groep 8 wordt de CITO-eindtoets 

afgenomen en wordt het definitieve 

uitstroom niveau gegeven.  

 

4.2 CITO-eindtoets 

 

In groep 8 wordt de CITO-eindtoets 

afgenomen. Deze toets vormt de afsluiting 

van het leerlingvolgsysteem. 

De eindtoets geeft niet alleen een score per 

kind, maar ook een schoolscore. Deze 

schoolscore is gebaseerd op de resultaten 

van alle kinderen die aan de toets hebben 

deelgenomen. Met deze score kun je zien 

hoe de school gescoord heeft ten opzichte 

van alle scholen die hebben deelgenomen. 

Wat we vooral willen weten is de 

leeropbrengst van de kinderen die langer 

dan 2 jaar op school zijn en waar wij dan 

ook in hoge mate bepalend zijn geweest 

voor de ontwikkeling, de zogenaamde 

“eigen kweek”.  

Het totaaloverzicht van de Cito eindtoets is 

voor school een middel om te evalueren of 

er bij de verschillende onderdelen een 

aanpassing moet komen binnen ons 

onderwijs. Is er brede uitval op een 

onderdeel dan dienen we te kijken of dit 

onderdeel in ons onderwijs en in de bij ons 

gebruikte methodes wel voldoende aan bod 

komt en op welke wijze.  

  
De eindtoets geeft een beeld van het 

eindniveau van een kind. Met welke 

mogelijkheden een kind is ingestroomd en 

welke ontwikkeling hij of zij heeft door-

gemaakt zie je niet terug in de score. Een 

kind met beperkte mogelijkheden die zich 

met veel inzet en hulp heeft weten te 

handhaven heeft wellicht samen met de 

school een grotere prestatie neergezet dan 

bij menig ander kind het geval is. 

Uitstroom gegevens hebben vooral zin als 

je ook de instroomgegevens ernaast kunt 

houden. Vandaag de dag is de zorg voor 

kinderen in een gewone basisschool veel 

breder dan 10 jaar geleden. Kinderen 

blijven met speciale hulp en programma’s 

gehandhaafd op school en dat is een goede 

zaak. Dat ook deze kinderen meetellen in 

het totaaloverzicht is een gegeven. Het is 

dan ook “te kort door de bocht” om een 

school te beoordelen op alleen een 

totaaloverzicht.  
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4.3 Opbrengsten en uitstroomgegevens en Inspectie 

 

Cito Eindtoets: 

 

 

Standaardscore 

 

 

Score 2017 

 

Score 2016 

 

Score 2015 

 

Score 2014 

 

Score 2013 

Gecorrigeerd met Leerling 
Gewicht (inspectienorm) 

534,9 533,9 536,3 535,5 535,0 

Score zonder lln met PRO 
beschikking en kinderen 
korter dan 2 jaar bij ons op 
school 

535,5 (*10) 535,4(*4) 537,3 (*6) 539,1 (*12) 536,1 (*3) 

Landelijk gemiddelde 

 

535,2 534,6 534,9 534,6 534,8 

Verschil met landelijk 
gemiddelde 

Verschil met landelijk 
gemiddelde zonder PRO 

+ korter dan 2 jaar 

-0,3 

 

+0,3 

-0,7 

 

+1,2 

+1,4 

 

+2,4 

+2,4 

 

+4,7 

+0,2 

 

+1,3 

Uitslag 2017 zonder correctie: landelijk gemiddeld 534,8 

Score van de Ontdekking:  535,5 (exclusief PRO en korter dan 2 jaar bij ons op school) 

 

 

VO-Advisering 2016-2017: 

 

BBL (+ praktijk) KBL TL HAVO VWO 
 

Totaal 
 

14 13 24 15 11 77 
 

 

 

Cito Entreetoets afname: (in 2017 hebben alle kinderen deelgenomen aan de toets) 

 

 

Standaardscore 

 

 

Score 2017 

 

Score 2016 
(nieuwe toets) 

 

Score 2015 

 

Score 2014 

 

Score 2013 

Gecorrigeerd met Leerling 
Gewicht (inspectienorm) 

118,6 118,8 294,2 293,8 298,1 

Landelijk gemiddelde 

 

121,7 118,0 292,7 292,3 292,8 

Verschil met landelijk 
gemiddelde 

-3,1 +0,8 +1,5 +1,5 +5,3 

Uitslag 2017 zonder correctie: landelijk gemiddelde 121,1 

Score van de Ontdekking:119,2 (-1,9) 
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Inspectie: Maart 2014 basisarrangement 

Op 25 maart 2014 heeft inspectie onze 

school bezocht en ons wederom het 

basisarrangement verleend. 

Het bezoek is afgelegd vanwege de 

verplichting van de inspectie om scholen 

voor primair onderwijs ten minste eenmaal 

per vier jaar te bezoeken. Aangezien de 

opbrengsten van onze school al de nodige 

jaren in orde zijn, is onze school in de ogen 

van inspectie geen risicoschool. Het 

bezoek van de inspecteur bestond uit het 

bestuderen van de nodige documenten die 

door school zijn aangeleverd, gesprekken 

met leerkrachten, intern begeleiders, 

directie en de clusterdirecteur. Ook is de 

inspecteur kort in een paar groepen 

geweest in het kader van planmatig 

uitvoeren van zorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Oudergesprekken en het rapport 

 

Indien u behoefte heeft aan een gesprek, is 

dat altijd mogelijk. Ook als wij behoefte 

hebben aan een gesprek met u nemen we 

contact op. Daarnaast krijgen de leerlingen 

twee maal per jaar een rapport (digitaal) 

waarin het welbevinden en de vorderingen 

van hen worden vermeld. Aan dit rapport 

is een 10/15-minuten gesprek gekoppeld. 

Omdat we het belangrijk vinden dat u en 

(vanaf groep 4) uw kind goed weet wat er 

in het rapport staat, ontvangt u het rapport 

digitaal een aantal dagen voor het gesprek. 

U kunt u dan samen met uw kind 

voorbereiden op het gesprek. Mocht u 

n.a.v. dit rapport behoefte hebben aan een 

langer gesprek dan het 10/15-

minutengesprek, dan kunt u met de 

leerkracht een afspraak maken. 

Dit schooljaar start in een aantal groepen 

1-2 een pilot met portfolio / voortgang 

gesprekken. Deze gesprekken vervangen 

de rapportgesprekken. 

 

4.5 Dossier 

 

Van iedere leerling worden gegevens 

bijgehouden. Het betreft hier verslagen van 

gesprekken over uw kind (logboek), 

eventuele toets uitslagen en onderzoeks-

gegevens. Het dossier van uw kind is 

vertrouwelijk, maar uiteraard voor u of een  

leerkracht toegankelijk. 

 

4.6 Doorspreken van leerlingen 

 

De intern begeleiders (Els Huber gr.1 t/m 

3, Monique van Rooij gr. 4 t/m 6 en Ellen 

Minneboo 7-8 en NEO) coördineren de 

zorg op De Ontdekking. De leerkracht 

bespreekt regelmatig met de intern 

begeleider die leerlingen van zijn of haar 

groep die extra zorg behoeven. 

Aan het einde van het schooljaar of kort na 

de zomervakantie worden de leerlingen die 

van leerkracht veranderen, besproken met 

de toekomstige leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/497015759906697217/kfK7HIVa_400x400.png&imgrefurl=https://twitter.com/onderwijsinsp&docid=j1jAOb4ulKRk6M&tbnid=loZYPH52xLx1cM:&w=400&h=400&ei=UNX_VcXLN8fXUYDKpXg&ved=0CAIQxiBqFQoTCMWzx6Xvh8gCFcdrFAodAGUJDw&iact=c&ictx=1
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4.7 De begeleiding van de overgang van 

kinderen naar het voortgezet onderwijs 

 

De voorbereiding op de overgang naar het 

voortgezet onderwijs begint al in groep 6. 

De leerlingen krijgen aan het eind van gr 6 

een uitstroom-indicatie op basis van het 

leerlingvolgsysteem. In het voorjaar nemen 

de leerlingen van gr 7 deel aan de 

Entreetoets van CITO en volgt er een 

voorlopig advies. Doel van de Entreetoets 

is na te gaan hoe elke leerling er voor staat 

en of er hiaten  in de kennis van de leerstof 

bestaan. Met deze gegevens kan er na de 

vakantie op adequate wijze in groep 8 

doorgewerkt worden.  

Aan het begin van groep 8 wordt er een 

informatieavond gehouden voor de ouders 

waarop ze geïnformeerd worden over het 

voortgezet onderwijs in Almere. Daar 

wordt ook gewezen op het belang van het 

bezoeken van de open dagen en de 

informatieavonden van het voortgezet 

onderwijs. Zie voor verdere informatie  de 

website: www.kiesjeschoolinalmere.nl  

In januari in groep 8 wordt in een 

adviesgesprek een “klasplaatsing-voorstel” 

gedaan. Dit advies wordt bepaald vanuit de 

gegevens van het leerlingvolgsysteem, de 

Entreetoets en de algemene indruk van de 

leerkrachten over de leerling. Werk-

houding en motivatie van de leerling 

spelen hierbij een belangrijke rol. Digidoor 

is het digitale doorstroomsysteem in 

Almere. Dit geeft een berekend 

schooladvies op basis van het gemiddelde 

van de Citoresultaten vanaf groep 6.  Het 

resultaat van de CITO-eindtoets dient het 

reeds uitgebrachte advies te bevestigen. Is 

dit niet het geval, dan zal er overleg plaats 

vinden met de school voor voortgezet 

onderwijs. Een advies zal echter alleen 

naar boven bijgesteld worden en niet naar 

beneden. Voor kinderen die leerachter- 

standen hebben, wordt aan het eind van 

groep 7 een test aangevraagd voor het 

LWOO (leerweg ondersteunend 

onderwijs). De toets wordt afgenomen 

door de plaatsingscommissie van het 

voortgezet onderwijs en mondt uit in een 

advies voor de mate van ondersteuning.  

U dient zelf uw kind aan te melden bij de 

school van uw keuze voor 1 maart. 

Voor de zomervakantie vindt er een warme 

overdracht plaats tussen de basisschool en 

de ontvangende voortgezet onderwijs 

school. 

Van de kinderen die de school verlaten 

hebben, krijgen wij de eerste twee jaar 

regelmatig informatie over hun 

vorderingen. 

4.8 Handelingsgericht werken (HGW)  

Op de Ontdekking werken we handelings- 

gericht.  

Hoe kijken wij naar leerlingen? Hoe praten 

wij over en met leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben? Hoe 

communiceren wij over deze leerlingen 

met hun ouders en met elkaar? 

Dit zijn kritische vragen die in het kader 

van handelingsgericht werken (HGW) aan 

de orde komen. 

Handelingsgericht werken is een 

vertrekpunt voor het hele schoolteam in de 

omgang met leerlingen en hun ouders. Het 

is een praktische manier van werken die 

veel concrete handreikingen biedt voor 

leerkrachten, intern begeleiders en 

schoolleiding. HGW is planmatig en kent 

een cyclische werkwijze. Uitgangspunt is 

het versterken van het pedagogisch/ 

didactisch handelen, zodat er zoveel 

mogelijk leerlingen onderwijs kunnen 

(blijven) volgen op een reguliere school. 
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4.9 Passend onderwijs 

 

Passend onderwijs is de nieuwe manier 

waarop onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben wordt 

georganiseerd. Het gaat om zowel lichte 

als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld 

extra begeleiding op school, aangepast 

lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op 

een speciale school. Passend onderwijs is 

dus geen schooltype; kinderen zitten niet 

‘op’ passend onderwijs. Scholen werken 

met elkaar samen in samenwerkings- 

verbanden. De scholen in 

het samenwerkingsverband maken 

onderling afspraken over hoe ze ervoor 

zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen 

dat bij hen past. 
 

Uw kind aanmelden op school  
 

Als ouder kiest u zelf een school voor uw 

kind, ook als uw kind extra ondersteuning 

nodig heeft. Hierbij valt te denken aan 

(extra) didactische ondersteuning bij 

(sommige) vakken, een bepaalde 

pedagogische aanpak of een aanpassing 

van de onderwijsomgeving.  

Ouders kunnen kiezen voor een bepaalde 

school omdat zij van mening zijn dat deze 

school voor hun kind de juiste is. Na 

aanmelding beoordeelt de school of zij aan 

de ondersteuningsvraag van uw kind 

tegemoet kan komen. Past de 

ondersteuningsbehoefte van het kind bij 

het aanbod van de school, dan kan uw kind 

op deze school geplaatst worden. Past dat 

niet, dan zoekt de school – in overleg met 

u – een passende plek. Zo komt uw kind 

terecht op de school die het best bij hem of 

haar past. Ouders worden verzocht om de 

rapportage van alle relevante (zorg) 

informatie te overhandigen bij hun 

aanmelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een school kiezen  
 

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. 

Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die 

dicht bij uw huis ligt, die past bij uw 

geloofsovertuiging of die een bepaald 

pedagogisch concept volgt. Of misschien 

kiest u voor een school, omdat u denkt dat 

die school uw kind goede extra 

ondersteuning kan bieden. Dit kan een 

reguliere of een speciale school zijn. 

Informatie over de ondersteuning die een 

school biedt, kunt u vinden in het 

ondersteuningsprofiel van de school. U 

vindt dit op de website van de school of u 

kunt het bij de directie opvragen.  

 

 

Vanaf wanneer aanmelden bij primair 

en voortgezet onderwijs?  
 

U kunt uw kind aanmelden voor de 

basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 

jaar wordt. Voor het aanmelden bij het 

voortgezet onderwijs moet u wachten 

totdat de basisschool een schooladvies 

voor uw kind heeft gegeven. De scholen in 

het voortgezet onderwijs moeten dat advies 

namelijk meewegen in hun besluit over 

toelating van leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.passendonderwijs-almere.nl/external/siteimages/basis/logo.gif&imgrefurl=http://www.passendonderwijs-almere.nl/&docid=sYJVwh1ClSltKM&tbnid=2D0e-kM7y3ZPiM:&w=448&h=184&ei=F-D_VdqYEcXbU_boHg&ved=0CAIQxiBqFQoTCJqA7cj5h8gCFcXtFAoddrQHAA&iact=c&ictx=1
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Uw kind aanmelden bij de school van 

uw keuze  
 

Heeft u een school gevonden die voldoet 

aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – 

indien mogelijk – minimaal 10 weken voor 

de aanvang van het nieuwe schooljaar 

schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u 

wilt dat uw kind op school begint, 

bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw 

kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw 

kind niet op tijd kan worden geplaatst. De 

school brengt u daar schriftelijk van op de 

hoogte. Meestal kunt u uw kind aanmelden 

door een inschrijfformulier in te vullen. 

Als u denkt dat uw kind extra 

ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij 

de aanmelding aan de school door. De 

school waar u uw kind aanmeldt zal (met 

uw toestemming) informatie opvragen bij 

andere scholen / crèches / peuterspeelzalen 

/ etc. Op basis daarvan kunnen zij de 

afweging maken of zij uw kind passend 

onderwijs kunnen bieden. Ouders worden 

verzocht om de rapportage van alle 

relevante (zorg) informatie te 

overhandigen bij de aanmelding.  

 

Toelating op het speciaal onderwijs (een 

speciale voorziening)  
Wanneer de school denkt dat uw kind een 

plek nodig heeft op een van de speciale 

(basis)scholen van Almere zal zij samen 

met u een Toelaatbaarheidsverklaring bij 

Passend Onderwijs Almere aanvragen.  

 

De school organiseert een 

Toelaatbaarheidsoverleg waarin de extra 

ondersteuningsbehoefte van uw kind wordt 

besproken. U wordt daarvoor uitgenodigd. 

Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van 

de school en externe, onafhankelijke 

deskundigen aanwezig. Na het overleg is 

duidelijk of er een aanvraag voor een  

Toelaatbaarheidsverklaring bij de afdeling 

Toeleiding van Passend Onderwijs Almere 

wordt gedaan. Van het verslag, dat wordt 

gemaakt, ontvangt u van school een kopie.  

De afdeling Toeleiding van Passend 

Onderwijs Almere bepaalt of uw kind 

toelaatbaar is tot een speciale voorziening. 

Daarbij bekijkt de afdeling Toeleiding of 

de ondersteuningsvraag van uw kind 

voldoet aan de vastgestelde procedure en 

richtlijnen die vastgelegd zijn in het 

ondersteuningsplan. Ook wordt om advies 

van onafhankelijke deskundigen gevraagd. 

Als de afdeling Toeleiding beoordeelt dat 

uw kind het beste op zijn of haar plek is in 

het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs, 

dan geeft de afdeling een 

‘toelaatbaarheidsverklaring’ voor uw kind 

af. Op de Toelaatbaarheidsverklaring 

wordt afhankelijk van de zwaarte van de 

ondersteuning: SBO, categorie I, II of III 

aangegeven. Daarnaast wordt er een 

termijn vastgesteld hoe lang de 

toelaatbaarheidsverklaring geldig is: 

minimaal het lopende jaar + één 

schooljaar.  

Ouders en school krijgen de 

Toelaatbaarheidsverklaring thuis gestuurd. 

Met de Toelaatbaarheidsverklaring kunt u 

uw kind aanmelden bij een speciale 

onderwijsvoorziening die passend is bij de 

zwaarte. Soms wordt ook aangegeven 

welke school een passend aanbod heeft.  

Als de afdeling Toeleiding deze verklaring 

niet afgeeft, kan uw kind op de 

(basis)school waar hij/ zij staat 

ingeschreven blijven of zoekt u met de 

school een andere school die kan voldoen 

aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van 

uw kind.  

 

Verhuizingen van buiten Almere  

De school van herkomst moet de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling in 

kaart hebben voor de verhuizing. Als er 

een Toelaatbaarheidsverklaring nodig is, 

moet de school van herkomst deze 

aanvragen bij hun samenwerkingsverband.  

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de 

school van hun keuze, waarbij zij aangeven 

wat de ondersteuningsbehoefte is van hun 

kind. De nieuwe school bekijkt of zij 

daaraan kan voldoen. Lukt dat niet dan is 

deze school verplicht om ouders te helpen 

zoeken naar een andere school die wel aan 

de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.  



   

   

  Informatiegids 2017-2018                  -25- 

Wanneer uw kind nog niet in Almere naar 

school gaat en u denkt dat uw kind extra 

ondersteuning op een van de speciale 

scholen in Almere (voortgezet) speciaal 

(basis) onderwijs nodig heeft dan regelt u 

dit in overleg met de “oude” school in de 

woonplaats voor de verhuizing. Denkt u 

meer aan ondersteuning op een reguliere 

basisschool? Wellicht kan dat op de school 

van uw keuze binnen de wijk in Almere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreren bij MULTI signaal 

Wanneer een leerling besproken gaat 

worden in het zorgteam (bestaande uit 

schoolmaatschappelijk werk, een orthope-

dagoog, een jeugdverpleegkundige en 

intern begeleiders) dan vindt er in de 

volgende gevallen automatisch registratie 

plaats bij MULTI signaal: 

1. De leerling heeft ernstige 

gedragsproblemen op school en 

dreigt een gevaar voor zijn directe 

omgeving te worden. 

2. De leerling wisselt veelvuldig van 

school mede om de zorg te 

vermijden (en/of in combinatie  met 

de andere criteria). 

3. De leerling is leerplichtig, maar 

gaat niet structureel naar school 

waarbij er geen zicht is op 

verbetering. 

4. Meervoudige problematiek die niet 

aan de school kan worden 

toegeschreven. 

5. Interventies die niet tot het 

gewenste resultaat leiden en de 

school sterk de vraag heeft wat nu 

te doen. 

Ouders /verzorgers worden van de melding 

op de hoogte gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Melden/advies AMK (algemeen 

meldpunt kindermishandeling) 

Wanneer ouders/verzorgers geen mede-

werking geven rondom de zorg betreffende 

hun kind kan daarvan melding worden 

gedaan bij het AMK. 

Ook bij signalen van geestelijke of 

lichamelijke verwaarlozing wordt er 

melding gedaan. 

Ouders / verzorgers worden van de 

melding op de hoogte gesteld. 

Tevens kunnen wij bij het AMK advies 

inwinnen bij ernstige zorg rondom een 

leerling. 

 

4.10 Uw kind wordt geschorst of moet 

van school. Wat nu? 

In de wet op het primair zijn hiervoor 

regels opgenomen. Op onze site treft u 

informatie aan over dit onderwerp. 

4.11 Hulpverleningsdienst Flevoland 

 

Hulpverleningsdienst Flevoland komt 

voort uit het samen gaan van Brandweer en 

rampenbestrijding + GGD (H=B+G). Voor  

u is vooral van belang wat de dienst GGD 

met de kinderen en voor de school gaat 

doen. 
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Preventieve Gezondheids 

Onderzoeken(PGO) 

Dit schooljaar krijgen alle leerlingen van 

groep 2 en groep 7 een Preventief 

Gezondheids Onderzoek (PGO) 

aangeboden. Alle leerlingen ontvangen een 

uitnodiging. De onderzoeken worden 

verricht door de jeugdverpleegkundige en 

vinden plaats op school. Indien daar 

aanleiding toe is, wordt extra onderzoek 

door de jeugdarts verricht. Deze 

onderzoeken vinden meestal plaats op de 

vestiging van de GGD (Boomgaardweg 4) 

 

 

Vaccinaties 

Naast het PGO-2 en PGO-7 worden alle 9-

jarigen gevaccineerd voor DTP en BMR. U 

ontvangt hiervoor thuis een oproep. Ook 

worden in de plaatselijke kranten de data 

vermeld waarop gevaccineerd wordt. 

 

 

Preventie & Vroeghulp 

De jeugdverpleegkundige en de 

schoolmaatschappelijk werker maken deel 

uit van het ZT van de school.  

 

Bereikbaarheid v/d afdeling Jeugd 

De administratie is dagelijks te bereiken 

van 9.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 

088-0029920 

Lilian van der Ven: jeugdarts 

Bianca Fortuin: jeugdverpleegkundige 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Schoolmaatschappelijk werk 

 

Het is mogelijk een beroep te doen op het 

school maatschappelijk werk. Het 

schoolmaatschappelijk werk richt zich op 

de relatie kind-school-ouders, biedt  

ondersteuning en verlichting aan  

leerkrachten en ouders bij problemen met 

kinderen waarbij de oorzaken niet alleen 

binnen de school liggen. Het gaat erom dat 

belemmeringen worden weggenomen die 

de ontwikkeling van het kind nadelig 

beïnvloeden.  

 

Het schoolmaatschappelijk werk maakt 

deel uit van het zorgaanbod van onze 

school en is alleen toegankelijk via de 

intern begeleider van de school.  Om 

vanuit een onafhankelijke positie te kunnen 

werken, zijn de schoolmaatschappelijk 

werksters aangesteld bij de GGD. Vanuit 

deze positie zou, bijvoorbeeld bij verschil 

van inzicht, objectief bemiddeld kunnen 

worden tussen school en ouders. De 

contacten tussen ouders en het school- 

maatschappelijk werk zijn altijd 

vertrouwelijk. 

 

4.13 Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld 

 
Op 12 maart 2013 is de Wet Meldcode 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

vastgesteld. Deze meldcode beschrijft in vijf 

stappen wat wij moeten doen wanneer wij 

geweld in een afhankelijkheidsrelatie 

vermoeden. Het betreft de volgende vijf 

stappen: 

1. In kaart brengen van de signalen 

2. Overleggen met Intern begeleider of 

eventueel raadplegen van het 

Steunpunt Huiselijk Geweld(SHG) of 

het Advies- en meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) 

3. Gesprek met de ouder(s) 

4. Wegen van het geweld of de 

kindermishandeling 

5. Beslissen: hulp organiseren of melden 

 

 

 

 

4.14  Passend Onderwijs in de wijk 

Alle scholen zijn ingedeeld in wijken voor 

passend onderwijs. Onze school maakt 

samen met De Omnibus, Letterland en 

Windwijzer deel uit van wijk Almere-stad 

2. Binnen iedere wijk werken de scholen 

nauw samen om invul te geven aan de door 

de schoolbesturen gemaakte afspraak om 
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gezamenlijk invulling te geven aan de 

‘zorgplicht’.  

Zorg thuis nabij voor het kind is hierbij 

uitgangspunt. Binnen een wijk zorgen de 

scholen er voor om zoveel mogelijk 

vormen van zorg te kunnen bieden. 

Scholen maken onderling duidelijk welke 

specifieke zorg er op hun school geboden 

kan worden (een zorgprofiel). Het 

zorgprofiel voor onze school is gericht op 

het meer- en hoogbegaafde kind. 

Versterking van de basiszorg op iedere 

school, o.a. door middel van handelings-

gericht werken, in combinatie met een 

doordacht systeem van breedtezorg op 

wijkniveau en dieptezorg op stedelijk 

niveau is de gedachtegang. 

 

4.15 Medisch handelen en 

medicijngebruik – zo regelen we dat op 

onze scholen. 

(zie ook onze site: “medisch handelen – 

medicijngebruik op school”) 

Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, 

een aandoening heeft of ziek wordt op 

school? Waar is de school dan 

verantwoordelijk voor en hoe moet het 

onderwijspersoneel handelen?  

 

Omdat we hier te maken hebben met de 

Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele 

Gezondheidszorg) én omdat het om de 

gezondheid van uw kind gaat, hebben wij 

een protocol opgesteld. 

In het protocol ‘Medisch handelen en 

medicijngebruik op school’ staat alles over 

de volgende drie situaties: 

 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe 

te handelen?  

 

Wij zijn voorzichtig met het geven van 

paracetamol. Als uw kind ziek wordt of 

pijn heeft, bellen we u voor overleg. Bent u 

niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of 

pijnstilling gewenst is. Bij twijfel 

raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving 

van uw kind heeft u een verklaring 

getekend, waarmee u  ons toestemming 

geeft voor de manier waarop wij handelen. 

In de verklaring staan ook eventuele 

bijzonderheden over de gezondheid van uw 

kind.  

 

2. U vraagt de school voorgeschreven 

medicatie toe te dienen aan uw 

kind. 

 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen 

innemen? Dan kunt u een medewerker van 

de school vragen of hij/zij dat wil doen. 

Als de persoon in kwestie zich bekwaam 

genoeg voelt om deze 

verantwoordelijkheid te nemen, vult u 

‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin 

staat exact beschreven wie waarvoor 

verantwoordelijk is en hoe gehandeld 

wordt.  

 

3. U vraagt de school een medische 

handeling te verrichten.  

 
Bij hoge uitzondering voeren wij medische 

handelingen uit. Denk hierbij aan het 

toedienen van injecties of het geven van 

sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker 

dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam 

worden verklaard door een arts of 

deskundige.  Ook moeten de verklaring 

‘medisch handelen’ en de 

‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld 

en getekend door de juiste partijen. 

 

Waar vind ik het protocol en de 

verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een 

samenvatting van het protocol. Wilt u het 

protocol of de bijlagen in zijn geheel nog 

eens rustig doornemen? Dan kunt u deze 

vinden op onze site.  Alle verklaringen 

treft u aan als bijlage bij het protocol. 
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5. Ouders en De Ontdekking 

 

5.1 De Ontdekking groeit nog steeds! 

 

Onze school staat in een jonge wijk, met 

veel “nieuwe” mensen en “nieuwe” 

kinderen. En dus ook nieuwe teamleden. 

U zult merken dat een school in een jonge 

wijk soms onstuimig groeit. Dit brengt 

ongetwijfeld, van tijd tot tijd,  onrust met 

zich mee. Klassen die ingericht en 

ingedeeld moeten worden met mensen die 

moeten wennen aan elkaar. 

Een veilig werk- en leefklimaat is voor ons 

te allen tijden de basis. Samen (ouders, 

leerlingen en teamleden) bouwen we aan 

de school. Samen maken we er een 

fantastische school van, een plek waar je 

graag en veilig werkt, speelt en je 

contacten legt. Samen delen we de mooie 

en spannende momenten, maar  als u het 

idee hebt dat zaken niet zo gaan zoals u 

verwacht had,  hopen we ook dat u dat met 

ons  bespreekt.  

 

5.2 Communicatie 

 

Als school vinden we het belangrijk dat de 

ouders en school op één lijn  zitten. 

Daarvoor is een goede informatieover-

dracht noodzakelijk. Deze kan op ver-

schillende manieren plaatsvinden: 

Individuele contacten – We zijn met elkaar 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

het kind. U mag en kunt veel van ons 

verwachten, maar we verwachten ook iets 

terug. Op het moment dat het met uw kind 

minder goed gaat, is het belangrijk dat we 

met elkaar om de tafel gaan zitten om het 

probleem aan te pakken. Het initiatief 

hiertoe kan zowel bij school als bij de 

ouders/verzorgers liggen. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor een goede en 

prettige werk- en leefomgeving. Op De 

Ontdekking dienen we elkaar ook te 

kunnen aanspreken als zaken minder goed 

verlopen. Hiervoor is er een open, eerlijke 

en respectvolle houding noodzakelijk.  

 

 

 

Op De Ontdekking houden we immers 

rekening met elkaar. 

 

Een communicatiecommissie bestaande uit 

ouders en teamleden kijkt regelmatig naar 

de wijze waarop er gecommuniceerd wordt 

(intern en extern). Indien nodig komt de 

commissie met aanbevelingen richting 

directie en medezeggenschapsraad om de 

communicatie te verbeteren.  

 

 Ouder-kind-verteldagen en 10/15-

minuten gesprekken  

Aan het begin van het schooljaar 

worden er ouder-kind-verteldagen door 

de leerkracht van uw kind verzorgd. 

Tijdens een gesprek van ongeveer 15 

minuten (inclusief uitloop en wissel) 

controleren we met elkaar of de 

informatie die wij over uw kind hebben 

(stimulerende en belemmerende 

factoren) nog klopt en compleet is. 

Daarnaast is er ruimte om te vertellen 

wat de eerste ervaringen van u en uw 

kind zijn in het nieuwe schooljaar.  

Vanaf groep 4 mag uw kind hierbij 

aanwezig zijn.               

 

Twee maal per jaar ontvangt u een 

digitaal rapport. U krijgt dan informatie 

over de vorderingen van uw kind. (zie 

ook 4.4 in deze gids). 

 

 Algemene informatie  

Naast deze informatiegids en de 

jaarkalender ontvangt u iedere maand 

de nieuwsbrief. Hier staat actuele 

informatie in over schoolzaken en 

bevat eventueel mededelingen van de 

ouderraad en/of de medezeggenschaps-

raad.  
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5.3 Ouderactiviteiten 

 

Hulp van ouders komt de groei en bloei 

van de school ten goede. Deze hulp is voor 

een aantal activiteiten wenselijk en voor 

sommige activiteiten onontbeerlijk. Door 

ouderhulp wordt het onderwijs 

aantrekkelijker, gevarieerder en wint het 

aan kwaliteit. Op school vinden vele 

vormen van ouderhulp plaats. Niet alleen 

bij de ouderraad en de medezeggen-

schapsraad, maar ook bij zaken als het 

niveaulezen, projecten, feesten, biblio-

theek, documentatiecentrum, het geven van 

een presentatie etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Inspraak 

 

De Medezeggenschapsraad (M.R.). 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een 

aantal ouders en teamleden. Deze raad is 

een formeel advies- en instemmingorgaan. 

Vanuit een positieve houding denkt u mee 

over de wijze waarop het onderwijs op De 

Ontdekking georganiseerd is. U heeft 

samen met een wettelijk vastgesteld aantal 

ouders en personeelsleden, een stem.  In 

overleg met directie en bestuur denkt u 

actief mee. U kunt de mr rechtstreeks 

benaderen via hun mailadres: 

mr@ontdekking.asg.nl   

 

 

 

De Ouderraad. 

Deze raad is een, in principe door alle 

ouders gekozen, groep ouders die 

regelmatig, ongeveer eens in de 6 weken, 

bij elkaar komt om samen met teamleden 

allerlei feesten en activiteiten te 

organiseren. Het is dus vooral een “doe- 

raad” en u bent dan ook regelmatig en 

vooral onder schooltijd, praktisch aan het 

werk voor De Ontdekking. Denkt u hierbij 

aan het organiseren van het kerstfeest, 

meegaan op excursies, sportdagen en ga zo 

maar door. Een groot deel van de 

werkzaamheden zal plaatsvinden in 

afzonderlijke commissies. In elke com-

missie zit tenminste een ouderraadslid en 

een teamlid. In deze commissies kunnen 

ook ouders zitting hebben, die geen lid zijn 

van de ouderraad. Zowel de vergaderingen 

van de ouderraad als van de diverse 

commissies zijn openbaar. Op deze manier 

proberen we zoveel mogelijk ouders bij de 

diverse activiteiten op school te betrekken. 

Daarnaast beheert de ouderraad de ouder-

bijdrage en stelt aan de hand daarvan een 

begroting op welke wordt vastgesteld op 

de algemene vergadering. Tevens wordt 

dan verantwoording afgelegd over het 

gevoerde financiële beleid in het afgelopen 

schooljaar. 

 

Voorbeelden van commissies zijn: 

Feestcommissie : 

Sinterklaas, Kerst en Pasen, afscheid groep 

8, festiviteiten begeleiden. 

Sportcommissie : 

voorbereiding van sportactiviteiten, bege-

leiding bij de sportactiviteiten en het ver-

zorgen van de betreffende inschrijvingen. 
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Klassenouder. 

De klassenouder is de rechterhand van de 

leerkracht en kan helpen bij: 

1. Regelen van ouders bij 

klassenactiviteiten zoals 

excursies/spelletjes 

middag/speelleren/knutselen etc. 

2. Bij festiviteiten assisteren zoals 

Sint/Kerst/Pasen etc. 

3. Verzorgen van groepsgebonden 

boodschappen. 

 

Onderbouw:  

1. Organiseren van ouders voor de 

schoonmaak van de klas en 

materialen eens in de 2 à 3 

maanden.  

2. Lijsten maken voor oproep 

hulpouders bij speel-leren en 

spelletjesmiddag. 

 

Alle groepen uit de onderbouw ( groep 1 

t/m 3)maken gebruik van een 

klassenouder. Het is de leerkracht die 

hiervoor een ouder/verzorger benadert. 

Zodra de keus is gemaakt onderzoekt de 

leerkracht samen met deze klassenouders 

hoe hij/zij zich bekend gaat maken bij de 

overige ouders. Maximaal 4 weken na de 

start van het schooljaar is helder wie 

klassenouder is geworden. 

De groepen 4 t/m 8 hebben alleen een 

klassenouder als de leerkracht hiervoor 

kiest. Vanaf groep 4 kan er door de 

leerkracht ook voor gekozen worden om 

met steeds wisselende ouders te werken of 

helemaal geen klassenouder te nemen. De 

leerkracht dient zijn/haar keus kenbaar te 

maken bij de ouderraad i.v.m. de inzet van 

ouders bij de verschillende activiteiten. 

Maximaal 4 weken na de start van het 

schooljaar is helder waar de leerkracht 

voor heeft gekozen (klassenouder, ouder 

per activiteit, geen klassenouder). 

 

5.5 Klachtenprocedure 

(zie ook onze site: “U heeft een klacht”) 

Sinds augustus 1998 is er een 

klachtenregeling van toepassing voor het 

primair en voortgezet onderwijs. Deze 

regeling is een onderdeel van de 

Kwaliteitswet. Het is daarmee duidelijk dat 

de klachtenregeling bedoeld is om de 

kwaliteit in het onderwijs te bevorderen. 

De klachtenregeling is bij school op te 

vragen. 

De school is een plaats waar kinderen met 

plezier naar toe moeten gaan. De school 

moet een veilig klimaat bieden aan 

kinderen, leerkrachten en ouders. Voor 

ouders, verzorgers en leerlingen is het 

belangrijk te weten dat veiligheid en zorg 

voor kinderen en leerkrachten essentiële 

waarden zijn op school. Natuurlijk wenst 

een ieder ongewenst intiem gedrag te 

voorkomen en daarom wordt nadrukkelijk 

aandacht besteed aan preventief beleid. 

 

De school heeft met betrekking tot 

ongewenste omgangsvormen een gedrags-

reglement  vastgesteld,  ontwikkeld 

door alle openbare scholen in samen-

werking met de GGD en het bestuur. 

Dit protocol geeft aan hoe er het beste 

preventief met ongewenste intimiteiten 

omgegaan kan worden en maakt duidelijk 

welke afspraken we hieromtrent naleven.  

 

Kinderen en ouders kunnen ongewenst 

gedrag melden bij de contactpersoon. Bij 

ons op school kunt u daarvoor terecht bij 

Els Huber of Annemarie v/d Waarde. 

Zij zullen, indien noodzakelijk,  de klacht 

melden bij de door de gemeente 

aangestelde vertrouwenspersoon van de 

gemeente (zie voor het telefoonnummer de 

adressenlijst). Deze personen, werkzaam 

bij de GGD, zullen uw klacht met de 

grootste zorg en aandacht onderzoeken. 

Ook kunnen deze personen advies 

uitbrengen. 

 

Het protocol rond ongewenste intimiteiten 

is bij school op te vragen. 
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5.6 Kledingvoorschriften 

 

Iedere school is in principe vrij om  

kledingvoorschriften te hanteren. Er zijn 

wel voorwaarden waar deze voorschriften 

aan moet voldoen: 

 De voorschriften mogen niet dis-

criminerend zijn; 

 De  voorschriften mogen de vrijheid 

van meningsuiting niet aantasten; 

 De voorschriften moeten worden 

opgenomen in de schoolgids; 

 De maatregel op het overtreden van 

een kledingvoorschrift mag niet on-

evenredig zwaar zijn. 

 

Op De Ontdekking hanteren we de 

volgende kledingsvoorschriften: 

 Het dragen van petten in het lokaal is 

niet toegestaan; 

 Het dragen van een hoofddoekje is 

niet toegestaan indien het geloof geen 

aanleiding vormt tot het  dragen 

hiervan (een hoofddoekje als 

onderdeel van het modebeeld stellen 

we gelijk aan het dragen van petten); 

Uitzonderingen op deze voorschriften 

zijn mogelijk als de redenen hiertoe 

aanleiding geven (bijvoorbeeld om 

medische redenen). 

 Kleding mag niet aanstootgevend zijn 

of aanstootgevende teksten bevatten. 

 

Bij twijfel over het dragen van bepaalde 

kleding of bij problemen, gaan we uit van 

de hierboven gestelde voorwaarden. Wij 

(de medezeggenschapsraad en de directie) 

gaan dan graag met u in gesprek om te 

komen tot overeenstemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Ouderbijdrage 

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige 

bijdrage. Deze wordt o.a. gebruikt voor 

Sinterklaasfeest, kerstfeest en excursies. 

Zonder deze bijdrage zijn een aantal zaken, 

die erg plezierig zijn voor de kinderen, niet 

mogelijk. Een bedrag van € 5 per bijdrage 

is bestemd voor de bibliotheek. 

 

Naast deze bijdrage wordt er ook nog een 

bijdrage gevraagd voor het 

schoolreisje/schoolfeestdag* (groep 1 t/m 

7) en het schoolkamp (groep 8). 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt 

tijdens de jaarvergadering vastgesteld.  

Op het moment van het samenstellen van 

deze brochure is het volgende bedrag vast-

gesteld:  

€40,00 per kind  en  vanaf het vierde kind 

wordt er geen bijdrage meer gevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*We wisselen jaarlijks schoolreis af met 

schoolfeestdag. Dit schooljaar gaan we op 

schoolreis. 
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6. Praktische informatie 

 

6.1 Schooltijden en continuerend rooster 

 

Alle kinderen hebben op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8.30 

tot 15.00 uur. Op woensdag van 8.30 tot 

12.00 uur. Kiezen voor onze school is 

kiezen voor overblijf vanaf groep 2. 

 

Vanaf 8.10 uur mogen de kinderen de klas 

in. U heeft dan tot 8.25 uur de 

mogelijkheid om even met uw kind mee 

naar binnen te gaan. Om 8.30 uur starten 

de lessen en wordt van u verwacht dat u 

om 8.25 uur naar buiten gaat. 

 

Op de dependance beginnen de lessen om 

8.25 uur. De kinderen gaan dan ook 5 

minuten eerder uit (om 14.55 uur en op 

woensdag om 11.55 uur). Hierdoor kunnen 

ouders die ook een kind op het 

hoofdgebouw hebben hier op tijd aanwezig 

zijn. 

 

Continuerend rooster 

Bij ons op school wordt gewerkt met een 

continuerend rooster. Dit houdt in dat alle 

kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur  op 

school aanwezig zijn. Vanaf groep 2 

maken alle kinderen gebruik van de 

overblijf. In groep 1 hebben ouders de keus 

om gebruik te maken van de overblijf.  

Bij alle groepen regelt de overblijf het 

eten. De leerkracht draagt zorg voor het 

buitenspelen. We hebben een team van 

overblijf-medewerkers die  voor hun 

werkzaamheden een vrijwilligersvergoe-

ding ontvangen. Ouders geven hun kind 

zelf eten en drinken mee. We willen hierbij 

benadrukken dat we het niet wenselijk 

vinden dat u uw kind snoep meegeeft. 

 

Overblijven op de Ontdekking 

Ouders betalen voor maximaal 2 kinderen 

per gezin en de betaling gaat via de 

rekening van de ouderraad.  

 

 

 

Kosten overblijven 
U betaalt voor de overblijf een vast bedrag  

per jaar per kind van € 85,-- per schooljaar. 

Betaling in termijnen is mogelijk.  

ING NL 16 INGB 0005 1106 62   t.n.v. 

oudervereniging obs de Ontdekking) onder 

vermelding van de groep en naam van het 

kind. 

  

Wilt u meer informatie neem dan gerust 

contact op met Marijke Plukker van De 

Ontdekking (zij is aanwezig op maandag, 

dinsdag, donderdag en op woensdag- en 

vrijdagochtend).  

 

6.2 Buitenschoolse opvang  

 

Naast ons gebouw zijn twee centra voor 

kinderopvang: Small Society en de 

buurvrouw. Allen verzorgen naast 

dagopvang ook  buitenschoolse opvang. 

We werken met name nauw samen met 

Small Society. Deze opvang heeft ook 

verschillende arrangementen voor peuters 

waaronder een aanbod peuter-plus. 

 

Voor meer informatie over deze 

buitenschoolse opvang kunt u contact 

opnemen met: 

Small Society 036-5240082 

secretariaat@smallsociety.nl 

www.smallsociety.nl 

 

 

De Buurvrouw 

www.kcdebuurvrouw.nl  

 

Daarnaast zijn in en rond onze wijk 

meerdere centra voor kinderopvang waar 

leerlingen van onze school gebruik van 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@smallsociety.nl
http://www.smallsociety.nl/
http://www.kcdebuurvrouw.nl/
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6.3 Hygiëne  

 

Eigen keuze: Schoenen uit, sloffen aan: 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een 

veilige, maar ook schone werkomgeving. 

Ons gebouw en de bouw rond de school 

vereisen hygiënische aanpassingen om in 

een rustig en schoon lokaal te kunnen 

werken. De kinderen kunnen er voor 

kiezen om sloffen te dragen in de school. 

Deze sloffen kunnen gewoon op school 

blijven. 

 

Hoofdluis; er is iets aan te doen!: 

Regelmatig, vaak na de zomervakantie, 

zijn er op veel scholen weer uitbarstingen 

van hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen, 

want het zijn echte overlopers. Ze 

wandelen van het ene hoofd naar het 

andere. Aan de kapstok van muts naar 

muts. Kinderen zijn extra gevoelig voor 

hoofdluis, omdat ze al spelend vaak 

letterlijk de koppen bij elkaar steken. Veel 

ouders gaan er vanuit dat hun kind niet 

besmet kan zijn omdat ze zo schoon zijn. 

Als dit toch plotseling het geval is durven 

ze het niet te vertellen, zeker niet op 

school. Deze schaamte is onterecht. 

Kinderen kunnen er zelf niets aan doen dat 

ze besmet zijn: luizen leven van 

mensenbloed en dat vinden ze ook op een 

brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je 

voorkomt ze zelfs niet door elke dag je 

haar te wassen. 

 

Om te voorkomen dat er plotseling weer 

een luizenexplosie optreedt, wordt er 

periodiek op school gecontroleerd. Deze 

controle wordt bij voorkeur gedaan door 

een vaste ouder per groep. De ouders die 

controleren hebben, indien nodig, 

instructie van de GGD gehad en de GGD is 

ook betrokken bij de evaluatie en bij het 

oplossen van mogelijke problemen. 

Controle zal ongeveer eens in de vier 

weken plaatsvinden. Wanneer er bij uw 

kind hoofdluis is geconstateerd melden we 

u dat nog dezelfde dag. De groep waarin de 

hoofdluis is aangetroffen, zal na twee 

weken weer gecontroleerd worden. In de 

nieuwsbrief vermelden we op welke dag de 

hoofdluiscontrole zal plaatsvinden. 

Wanneer uzelf bij uw kind hoofdluis 

constateert verzoeken wij u dit op school 

door te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk takenbord: 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een 

schone, veilige en opgeruimde werk-

omgeving. We willen de kinderen al op 

jonge leeftijd  deze gezamenlijke verant-

woordelijkheid laten dragen door ze kleine 

taakjes als vegen, planten water geven, 

schriften uitdelen, enz. te laten uitvoeren. 

Wie verantwoordelijk is voor welke taak, 

wisselt per week. Op het huishoudelijk 

takenbord kunnen de kinderen zien wie 

welke taak uitvoert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Schoolverzekering 

(zie ook onze site: “verzekeringen en 

aansprakelijkheid”) 

Gedurende het schooljaar zijn de kinderen 

onder schooltijd collectief verzekerd tegen 

ongevallen, dus niet voor beschadigingen 

aan kleding, zoekgeraakte zaken etc. Dit 

geldt ook voor de weg van en naar school 

Wilt u een uitgebreidere schoolonge-

vallenverzekering dan kunt u bij de directie 

de nodige informatie krijgen. 
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6.5 Verlof aanvragen 

(zie ook onze site: “Wilt u uw kind thuis 

houden of op vakantie gaan buiten de 

schoolvakantie om?) 

Wanneer hoeft uw kind niet naar 

school? 

A. Als de school gesloten is i.v.m.: 

* vakanties  

* feestdagen zoals : Koninginnedag,  

Bevrijdingsdag of Hemelvaart. 

* studiedagen voor het onderwijzend 

personeel en margedagen. 

B. Als uw kind ziek is of als er thuis of op 

school een bepaalde besmettelijke 

ziekte heerst. 

C. Als uw kind straf heeft en niet op school 

mag komen. 

D. Als er een godsdienstplicht moet 

worden vervuld en deze niet vervuld 

kan worden buiten de schooltijden. 

E. Als er sprake is van "andere gewichtige 

omstandigheden" (bijvoorbeeld een 

begrafenis, jubileum of trouwerij). 

 

Indien u verlof wenst voor uw kind(eren) 

dan moet u dit enige tijd tevoren 

schriftelijk op school aanvragen. 

(formulieren zijn op school te verkrijgen of 

te downloaden op de site van de 

Ontdekking).  

De gemeente heeft de regels voor het 

verkrijgen van verlof in een folder 

weergegeven. Deze folder kunt u evt. 

downloaden (www.leerplichtwet.nl). 

Aanvragen die niet voldoen aan de 

richtlijnen kunnen helaas niet gehonoreerd 

worden. 

NB Aan het eind van groep 8 nemen de 

kinderen op een leuke en creatieve manier 

afscheid van de basisschool. Wij vinden de 

afsluiting van deze periode en de 

activiteiten die daarbij horen van een 

dermate groot belang voor de 

schoolverlaters  dat wij geen toestemming 

voor verlof zullen verlenen in deze 

periode. 

Ook krijgt u geen toestemming voor verlof 

in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

Tijdens de laatste twee weken van het 

schooljaar zal er alleen bij hoge 

uitzondering verlof worden verleend. 
 

6.6 Trakteren en tussendoortje 

Op verjaardagen mag er natuurlijk 

getrakteerd worden, maar wij verzoeken u 

het simpel te houden. Een zak met snoep is 

niet nodig en kan een soort traktatie-

competitie teweeg brengen. De leerkracht 

maakt de inschatting of de traktatie qua 

soort en hoeveelheid geschikt is. Is dit niet 

het geval, krijgen de kinderen de 

gelegenheid om een deel van de traktatie te 

nuttigen. De rest gaat na schooltijd mee 

naar huis. De leerkracht of de directie geeft 

bij ouders/verzorgers aan dat de traktatie te 

overdadig was en dat het voortaan minder 

moet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tien uur hebben de kinderen de 

gelegenheid om iets te eten en te drinken. 

De kinderen mogen voor dit ‘tienuurtje’ 

uitsluitend fruit en (gezond*) drinken 

meenemen. In de lunchpauze hebben ze 

dan weer voldoende trek voor de lunch. Zo 

werken we mee aan gezond eetgedrag en 

blijft ook het gebit van uw kind in een 

betere conditie. 

*Een groot aantal pakjes met drinken bevat veel suiker. Wij 

adviseren ouders/verzorgers hier goed op te letten. Water met bv 
citroen is een uitstekend alternatief. 

http://www.leerplichtwet.nl/
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6.7 Gym 
 

Op onze school krijgen de kinderen gym 

van een vakleerkracht ( Monique 

Verhagen, Jeroen Hukema en Nienke 

Wolkers bij groepen 3 t/m 8 en Lex 

Zwijsen bij 1-2 ).  

Monique, Jeroen en Nienke geven de 

groepen  3 t/m 8 twee keer per week gym. 

De groepen 1/2 hebben 1 x per week gym 

op donderdag van Lex Zwijsen. Op de 

overige dagen hebben deze kinderen een 

bewegingsactiviteit met de eigen 

leerkracht.  

We maken voor de gymnastiek gebruik 

van de gymzaal die naast onze school staat 

en de speelzalen van het hoofdgebouw. 

De kinderen dienen voor gymnastiek 

gymkleding te dragen. De schoenen mogen 

geen zwarte zolen hebben. Na het gymmen 

in een sportzaal is douchen zeer gewenst 

maar niet verplicht. Wel verlangen wij 

vanaf groep 4 dat de kinderen gymmen in 

gymkleding.  

 

 

 

 

 

6.8 Vulpennen 

 

Een mooi handschrift en een goede 

verzorging is een visitekaartje. Ons 

onderwijs is er op gericht kinderen niet 

alleen vloeiend, maar ook duidelijk te laten 

schrijven.  Op OBS de Ontdekking  

schrijven de leerlingen met schoolpotloden 

en schoolvulpen. 

We schrijven met een schoolpotlood of een 

schoolvulpen  om de ontwikkeling van een 

vloeiend, leesbaar en regelmatig 

handschrift aan te leren en te stimuleren. 

Voor leerlingen die moeite hebben met 

schrijven zijn er na overleg met de 

groepsleerkracht en IB-er alternatieven op 

school beschikbaar. 

Alle materialen en vullingen worden door 

de school verstrekt en schrijven met ander 

materiaal is niet toegestaan. 

Is een leerling zijn/haar pen kwijt of is 

deze moedwillig beschadigd of defect 

geraakt, dan kan tegen kostprijs op school 

een nieuw exemplaar worden verkregen.  

Iedereen schrijft met de kleur blauw. 

Vullingen worden door de school verstrekt. 

 

6.9 Studiedagen, margedagen en   

      compensatieverlof 

 

In de jaarkalender zijn een aantal 

studiedagen opgenomen. De leerkrachten 

zijn dan met de inhoudelijke kant van hun 

vak bezig. Op deze dagen zijn de 

leerlingen vrij. Dit is mogelijk omdat de 

kinderen jaarlijks meer uren naar school 

gaan dan verplicht is. Dit is ook de reden 

dat de groepen 1 t/m 8 margedagen 

hebben.  

Leerkrachten hebben recht op 

compensatieverlof. Het aantal compen-

satiedagen is afhankelijk van de 

hoeveelheid dagen die een leerkracht per 

week werkt. De dagen vallen zoveel 

mogelijk samen met de margedagen. 

 

 

6.10 Video en foto’s 

 

Uw kind kan onder schooltijd, bewust of 

onbewust, gefilmd worden. Bijvoorbeeld 

als een leerkracht een training of scholing 

volgt en filmen een nuttige aanvulling is op 

deze training/scholing. Dat is uitsluitend 

voor intern en niet-commercieel gebruik. 

Op klasbord worden regelmatig foto’s 

geplaatst van de klas. Het kan zijn dat uw 

kind gefotografeerd wordt. Een heel enkele 

keer komt er een journalist van een krant 

of vaktijdschrift op school waarbij de kans 

bestaat dat uw kind op de foto komt. We 

gaan er in bovenstaande gevallen van uit 

dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Is dit 

wel het geval, laat het ons dan zo spoedig 

mogelijk weten, dan houden we daar zeker 

rekening mee. 
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6.11 Mobieltjes, speelgoed e.d. 

 

School is niet aansprakelijk voor 

zoekraken, stuk raken of vermissing van 

deze items. 

Speelgoed (geen lawaai en vechtspeel-

goed) kan in groep 1-2 en 3 worden 

meegenomen op de speelgoeddag. De 

leerkrachten geven bij de leerlingen aan 

wanneer ze speelgoed mogen meenemen. 

Mobieltjes en MP3's e.d van leerlingen 

moeten uit zijn in de school en worden bij 

gebruik zonder toestemming of afgaan 

ingenomen. De leerlingen krijgen het item 

na de 1e keer na schooltijd terug. Bij een 

volgende inname kunnen ouders het item 

komen afhalen. 

Uitzonderingsafspraken zijn alleen 

mogelijk in overleg met de directie / 

leerkracht. 

Het is kinderen niet toegestaan om film, 

foto en geluidsopnames te maken. 

Leerkrachten en ouders maken onder 

schooltijd geen gebruik van hun mobiele 

telefoon, tenzij er om persoonlijke redenen 

bereikbaarheid noodzakelijk is. Betrok-

kenen dienen dit vooraf aan te geven. 

 

6.12 Correctie van het, door  

leerlingen, gemaakte werk. 

 

Het door de leerlingen gemaakte werk kan 

of door de leerkracht worden nagekeken 

worden of door de leerling zelf (vanaf een 

bepaalde leeftijd). Dit laatste  verdient de 

voorkeur omdat de leerling  dan meteen 

ziet wat  wel en niet begrepen is. Rekening 

dient gehouden te worden met het feit dat 

het werk wat kinderen maken in hun 

schriften  het oefenen is van aangeboden 

lesstof en dit hoeft  dus niet meteen 

allemaal goed te gaan. Het is ter 

beoordeling van  de leerkracht of hij de 

gemaakte  fouten laat verbeteren of hier op 

een andere manier aandacht aan besteedt. 

Het kan dus voorkomen dat u werk onder 

ogen krijgt waarin niet alle fouten 

verbeterd zijn. Echter er is wel aandacht 

besteed aan deze fouten. 

Wanneer een leerling veel fouten heeft 

gemaakt in het werk is het mede de 

verantwoordelijkheid van de leerling om 

instructie te vragen op de betreffende 

onderdelen.  

De toetsen  daarentegen zijn  een proeve  

of de aangeboden stof ook werkelijk 

beheerst wordt door de leerlingen. De 

toetsen zullen daarom ook altijd door de 

leerkracht worden nagekeken. 

 

6.13 Inschrijving en intake 

 

Ouders die geïnteresseerd zijn in De 

Ontdekking als basisschool voor hun 

kind/kinderen kunnen altijd een afspraak 

maken met de directeur voor een gesprek 

en een rondleiding.  

Als u besloten heeft uw kind op De 

Ontdekking te plaatsen, dient u een 

inschrijfformulier in te vullen. Indien uw 

kind al naar de basisschool gaat,  kunt u 

uw kind pas uitschrijven op de “oude” 

school als uw kind is ingeschreven op de 

nieuwe school. De inschrijving wordt pas 

definitief na ontvangst van het 

onderwijskundig rapport van de school van 

herkomst. 

De ouders/verzorgers worden opgeroepen 

door de intern begeleider of een leerkracht 

voor een intakegesprek. Samen met u 

wordt een vragenlijst ingevuld en/of 

besproken. Met deze vragenlijst signaleren 

we, vroegtijdig, mogelijke risico's voor de 

ontwikkeling van uw kind. Het resultaat 

van deze intake zal mede bepalen of uw 

kind plaatsbaar is en zo ja, in welke groep. 

 

 

Openbare scholen weigeren in principe 

geen kinderen. Er zijn echter wel enige 

uitzonderingen: 

 Kinderen voor wie een verwij-

zingstraject op hun  huidige school is 

gestart; 

 Wanneer er sprake is van 

onderwijskundige bezwaren waardoor 

de hulpvraag van uw kind niet 

beantwoord kan worden. 
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Het is voor de organisatie wenselijk dat u 

uw kind bijtijds aanmeldt, bij voorkeur drie 

maanden voor de eerste schooldag. 

 

Indien u gaat verhuizen of om een andere 

reden van school verandert, is het 

raadzaam dit tijdig bij de directie aan te 

geven. Dit geeft de medewerkers van de 

school de tijd om voor de ontvangende 

school een onderwijskundig rapport over 

het niveau van het kind op te stellen. Dit is 

een wettelijke verplichting voor scholen. 

 

Convenant Wisseling van school 

gedurende het schooljaar. 

De schoolbesturen in Almere willen 

verandering van school gedurende het 

schooljaar zoveel mogelijk beperken. De 

besturen hebben daarvoor de volgende 

argumenten: 

*Voor leerlingen betekent verandering van 

school verlies van leertijd, verlies van een 

vertrouwde schoolomgeving en verlies van 

vertrouwde volwassenen en 

vriendjes/vriendinnetjes. 1) 

*Voor de schoolorganisatie betekent het 

opnemen van leerlingen die zonder directe 

noodzaak tussentijds instromen extra werk 

omdat een nieuwe leerling een goede 

inpassing in de bestaande groep vereist. 

*Voor ouders is het toestaan van school 

shoppen, het van school wisselen zonder 

geldige aanleiding, een verkeerd signaal. 

Problemen worden niet onder ogen gezien 

maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat 

een traject met een kind dat eigenlijk extra 

hulp nodig heeft steeds op een andere 

overnieuw begint, waardoor kostbare tijd 

verloren gaat. 

 

Daarom spreken de schoolbesturen met 

elkaar af om alleen nog leerlingen van 

andere scholen te accepteren bij het begin 

van ieder nieuw schooljaar. 

 

Op deze regel gelden in elk geval de 

volgende uitzonderingen: 

*Bij verhuizing zal de school in de nieuwe 

woonomgeving de leerling toelaten. 

*Als er sprake is van een (onoplosbaar) 

conflict of verschil van inzicht tussen de 

school en de ouders. Deze uitzondering 

geldt alleen als de partijen een aantoonbare 

inspanning hebben geleverd om hun 

probleem op te lossen, bij de toelating op 

de ontvangende school is dan altijd (een 

vertegenwoordiger van) het andere bestuur 

betrokken. Het toelatende bestuur verplicht 

zich relevante informatie over de leerling 

in te winnen bij het toeleverende bestuur. 

De beslissing om een leerling toe te laten 

berust bij het toelatende bestuur aan de 

hand van de criteria dit bestuur voor 

toelating hanteert.   

*Als er sprake is van een probleem bij het 

kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en 

gedragsproblemen ) dat plaatsing in een 

andere setting in het belang van de 

ontwikkeling van het kind noodzakelijk 

maakt. Ook hierbij verplichten de besturen 

zich om relevante informatie over de 

leerling uit te wisselen. De beslissing om 

een leerling toe te laten berust bij het 

toelatende bestuur aan de hand van de 

criteria dit bestuur voor toelating hanteert 

en de onderliggende specifieke informatie 

zoals bijvoorbeeld PCL-onderzoek; 

 

Daarnaast geldt de volgende 

hardheidsclausule: 

 

In bijzondere – hiervoor niet genoemde - 

omstandigheden kan een leerling tijdens 

een schooljaar worden toegelaten na 

overleg tussen de schoolbesturen. De 

beslissing tot toelating berust bij het 

toelatende bestuur. 

1)Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de 

oorzaken voor het achterblijven van de prestaties 

van leerlingen in Almere. Uit het onderzoek blijkt 

dat het aantal tussentijdse schoolwisselingen in 

Almere hoger is dan landelijk. Dat is niet een 

doorslaggevende oorzaak van achterblijvende 

resultaten, maar door het verlies van leertijd wel 

één van de elementen die een rol spelen. 
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Voor het eerst naar school, naar groep 1 

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag 

hij/zij naar school. In de periode daarvoor 

mag het vast 5 dagdelen komen wennen. 

Ongeveer 6 weken voor de eerste 

schooldag van uw kind wordt er een 

uitnodiging verstuurd. Hierin wordt 

gevraagd om contact op te nemen met de 

leerkracht van de groep waar het kind in 

geplaatst is. U kunt dan de eerste wendag 

(1 dagdeel) afspreken. De overige 4 

wenmomenten spreekt u eveneens af met 

de leerkracht van uw kind. Er zal worden 

gekozen voor dagdelen zonder 

evenementen, zodat uw kind in een rustige 

sfeer de eerste ervaringen met het 

schoolleven op kan doen.  

Intern wordt bekeken en besloten bij welke 

leerkracht uw kind in de groep geplaatst 

wordt, dit is namelijk afhankelijk van een 

aantal factoren. Hierbij valt te denken aan 

een evenredige verdeling van jongens en 

meisjes, oudste en jongste kinderen en 

zorgleerlingen. Tevens wordt er gekeken 

naar de groepsgrootte op dat moment. 

6.14 Zindelijkheid 

Wij verwachten dat als uw kind bij ons op 

school komt hij/zij zindelijk is. 

Het komt helaas steeds vaker voor dat een 

kind niet zindelijk is op 4-jarige leeftijd. 

De praktijk leert ons dat dit (praktische) 

problemen oplevert. Zowel voor de 

leerling en ouders als de leerkracht 

en  klasgenoten. Daarom de hieronder 

genoemde aandachtspunten: 

1. Bij een incidenteel plasongelukje zal de 

school ervoor zorgen dat het kind schone 

kleren aan krijgt.  

Bij een ontlastingongelukje worden de 

ouders gebeld, zodat deze hun kind kunnen 

verschonen of ophalen om thuis te 

verschonen. (of ouders regelen hiervoor 

iemand anders). 

 

2. Wanneer echter sprake is van een 

structureel probleem (of uit de praktijk 

blijkt dat het een structureel/langdurig 

probleem is) wordt er contact opgenomen 

met de ouders om samen een oplossing te 

zoeken. Ook brengen we de ouders, voor 

zover dit al niet het geval is, in contact met 

de GGD (schoolverpleegkundige).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionals dienen een uitspraak te doen 

over de oorzaak van het niet zindelijk zijn 

van een kind. 

De houding van school is o.a. afhankelijk 

van de aard van het probleem. 

 medische indicatie 

 psychische indicatie 

 pedagogische indicatie 

Ouders zoeken een oplossing voor het 

verschonen op school. Leerkrachten 

werken mee (mits uitvoerbaar) aan de 

adviezen van de artsen/begeleiders. 

 

Er zijn grenzen aan hetgeen de school kan 

doen op dit gebied. Het niet zindelijk zijn 

van een leerling is en blijft in eerste 

instantie de zorg van de ouders.  

 

6.15 U bent gescheiden en komt er 

samen niet uit. 

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms 

wordt de school betrokken in het conflict. 

Het is beter dit in het belang van de school 

en het kind te voorkomen. 

 

Hoe handelt de school als beide ouders na 

de scheiding het ouderlijk gezag hebben, 

en het kind bij één van de ouders woont? 

Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders 

recht hebben op informatie over de 

vorderingen en ontwikkelingen van het 

kind. Om grenzen helder te hebben, 

hanteert de school de volgende regels en 

afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk 

wat de afspraken zijn. 
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Bent u gescheiden? Hieronder kort 

samengevat de regels en afspraken 

a. Beide ouders kunnen informatie 

opvragen over de vorderingen en 

ontwikkelingen van het kind. De 

school verstrekt deze informatie, 

tenzij de gevraagde informatie niet 

in het belang van de leerling is.  

b. De school communiceert met de 

ouder bij wie het kind woont en 

met wie contact is over kleine 

alledaagse schoolzaken. 

Het is de taak van de ouder bij wie 

het kind woont om de ex-partner te 

informeren en samen tot een besluit 

te komen. De school gaat er dan 

ook van uit dat hetgeen de ouder bij 

wie het kind woont doorgeeft, een 

gezamenlijk besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van 

belangrijke schoolzaken. 

Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor 

het voortgezet onderwijs. Of de 

ouderlijke instemming voor een 

onderzoek naar leer- en/of 

gedragsproblemen van het kind. In 

dergelijke gevallen zal de school 

aan beide ouders toestemming 

vragen. Het is dan niet voldoende 

dat uitsluitend de ouder bij wie het 

kind woont toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van 

beide ouders blijft komen, maken 

wij dit bespreekbaar. Samen met u 

bedenken we een gestructureerde 

manier waarop we informatie 

verstrekken.  

 

Als u zich wendt tot de rechter en daar 

een kwestie voorlegt, volgen wij de 

uitspraak van de rechter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16 Personeelsleden 

 

Bij de start van dit schooljaar werken de 

volgende personen  op De Ontdekking: 

Hans van Kooten directeur 

Hubert Vrind  directeur 

Els Huber  intern begeleider 1-3 

Monique van Rooij intern begeleider 4-6 

Ellen Minneboo intern begeleider 7-8 

Marijke Plukker administratie 

Monique Verhagen vakleerkracht gym 

Jeroen Hukema vakleerkracht gym 

Nienke Wolters vakleerkracht gym 

Lex Zwijsen  vakleerkracht gym 

Jarno Stevens  specialist HB 

Ilona van Heijst specialist HB 

Reina Ferwerda onderwijsassistent 

Ine Kloppenburg onderwijsassistent 

Akke Kröner  onderwijsassistent 

Yolanda v/d Roest onderwijsassistent 

Truus van Gaalen onderwijsassistent 

Hans Lonnee  conciërge  

 

Bij de start van schooljaar 2017-2018  

zijn er 31 groepen.  

Hieronder een overzicht: 

 

Groep 1/2A : dependance Razeil 

Eugenie Halfwerk 

Groep 1/2B: dependance Razeil 

Martijn Dijkman 

Norah de Wilde de Ligny 

Groep 1/2C: dependance Razeil 

Jorien van Dijk 

Leonie Letteboer 

Groep  1/2 D: dependance Razeil 

Lianne van Dijk 

Talitha (LIO) 

Groep 1/2E: 

Christine de Meij  

Groep 1/2F dependance Razeil 

Laurie Keuchenius 

Groep 1/2G:  

Jomi da Costa 

Groep 1/2H:  

Sasja Wienema 

Ellen v/d Weiden 

Groep 3A:  

Stieneke Eykelkamp 

Marga Massini 
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Groep 3B:  

Kelly Bakker 

Groep 3C:  

Puck Visser 

Groep 3D:  

Puck Visser 

Groep 4A: lokalen op plein 

Sabrina Steffan 

Keyra (LIO) 

Groep 4B: lokalen op plein 

Joyce Stam 

Groep 4C: lokalen op het plein 

Barbara Tulp 

Groep 4D: lokalen op het plein 

Mandy v/d Bosch 

Sylvia Rosbag 

Groep 5A: lokalen op het plein 

Mariska Staats 

Marga Massini 

Groep 5B: 

Yoka Verhoeven 

Annemarie v/d Waarde 

Groep 5C: lokalen op het plein 

Myrna Luppers  

Els Postma 

Groep 5D: 

Nikaye Mannaert 

Lars (LIO) 

Groep 6A: 

Lex Zwijsen 

Annemieke Hoegee  

Groep 6B: 

Pascalle Hartman 

Guido Eykelkamp 

Groep 6C: 

Trees v/d Wollenberg  

Sylvia Rosbag 

Groep 6D: 

Arnoud Scheerder 

Leila Chemlali 

Groep 7A: 

Lotte Westerhof 

Groep 7B: 

Bianca Bauer 

Leila Chemlali 

Groep 8A: 

Anita Golstijn 

Joline Kaizer 

 

 

Groep 8B: 

Hugo van Megen 

Max (LIO) 

Groep 8C: 

Charlotte Dirks 

Joline Kaizer 

Groep 3,4,5 NEO 

Marieke Moll 

Jarno Stevens 

Groep 6,7,8 NEO 

Evelien Okkinga 

 

Coördinatoren Cultuur : 

Nikaye Mannaert 

Marieke Moll 

Trees van den Wollenberg 

Kanjercoördinatoren : 

Annemarie v.d. Waarde 

Sabrina Steffan 

Coördinator Hoogbegaafdheid/NEO:  

Ilona van Heijst / Els Huber 

Contactpersonen 

ongewenste omgangsvormen 

Els Huber en Annemarie v/d Waarde 

Daltoncoördinator 

Stieneke Eykelkamp 

Trainers hoogbegaafdheid 

Ellen Minneboo en Monique v Rooij 

Opleidingsleerkracht (stage) 

Annemarie v/d Waarde 

Didactisch coach 

Anita Golstijn 

ICT-coördinator  

Guido Eykelkamp 

Contactpersoon PSZ-dagverblijf-opvang 

Ellen v/d Weiden 

Plusaanbod 

Norah de Wilde  de Ligny 

Ine Kloppenburg 

Els Postma



   

   

  Informatiegids 2017-2018                  -41- 

7. Adressen 

 

OBS De Ontdekking     Almeerse Scholen Groep 

Kraaiennest 6,      Clusterdirecteur Karlien Wegman, 

1319 DA Almere     Postbus 60276, 

036 5487050      1320 AH Almere. 

Mobiel: 06-53613078     036-5406315 

 

Kindercentrum Small Society   Leerplichtambtenaar gemeente Almere 

Razeil 27,      mevr. B.D. Molly, 

1319EA Almere.     Postbus 200, 

036-5240205      1300 AE Almere. 

       14036 mail:leerlingzaken@almere.nl  

 

Inspectie van het onderwijs    Landelijke klachtencommissie 

info@owinsp.nl     Postbus 162 

www.onderwijsinspectie.nl    3440 AD Woerden. 

Vragen over onderwijs:    0348-405245 

0800 – 8051 (gratis)     fax 0348-405244 

 

Logopedie op scholen     Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland  

Boomgaardweg 4     Boomgaardweg 4, 

1326 AC Almere.     1326 AC Almere. 

088-0029920                  088-0029920 

 

Coöperatie Passend Onderwijs   Bureau Jeugdzorg 

Louis Armstrongweg 120,    Haagbeukweg 14 / Postbus 1220, 

1311 RL Almere.     1300 BE Almere. 

036-7670200      036-5486969 

 

Welzijnsinstelling De Schoor    Peuterspeelzaal Small Society, 

Haagbeukweg 153 / postbus 1220,   Kraaiennest 2, 

1300 BE Almere.     1319 DA Almere. 

036-5278500      036-5240205 

 

 

       Vragen van ouders over onderwijs 

       0800 5010 gratis (op schooldagen tussen  

       10.00 en 15.00 uur) 
       Vragen via internet: 

       www.50tien.nl   

Coördinator ongewenste omgangsvormen      

voor klachten over: seksueel misbruik,      

intimidatie, ernstig fysiek / geestelijk  geweld. 

0320-276211 

     

mailto:leerlingzaken@almere.nl

