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Woord vooraf
In deze schoolgids presenteren wij onze school aan ouders /verzorgers en aan een ieder die informatie
wenst over De Ark.
De basisschool is een stukje van je leven. In de meeste gevallen duurt dat 8 jaar. Acht jaar dezelfde
weg wandelen van huis naar school en weer terug. In die jaren vertrouwt u, als ouder, uw kind toe aan
de zorg van de leerkrachten van de school, 7520 uur in totaal, dat is een belangrijk deel van een
kinderleven. Daarom kiest u met zorg een basisschool voor uw kind.
Om u bij uw keuze te helpen maken wij deze schoolgids. Hierin geeft de school onder andere informatie
over onze visie, onze uitgangspunten en onze doelstellingen van het onderwijs, de werkwijze en sfeer,
de zorg voor de leerlingen en de schoolorganisatie.
We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.
Deze schoolgids is dan ook een kwaliteitsinstrument. Aan nieuwe ouders laten we weten, wat zij van
ons mogen verwachten als hun kind leerling wordt van onze school.
Wij hopen dat deze schoolgids uitstraalt waar onze school voor staat: Leren is leuker als je denkt!
Het team van de Ark staat voor u klaar om uw kind(eren) optimaal te begeleiden in dat proces.
Met vragen of opmerkingen kunt u bij ons altijd terecht.
Hartelijke groet,
Team De Ark
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1. Een eerste indruk
1.1 Ontwikkelingen in de 21e eeuw
De 21e eeuw snelt voort en veranderingen volgen elkaar snel op. Over tien
jaren zullen er veel beroepen zijn, waar we nu het bestaan nog niet van
kennen. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet
beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch
goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten we hen
nieuwe vaardigheden aanleren. Daarom richten wij ons bij het leren op het
ontwikkelen van vaardigheden die voor kinderen in deze tijd onontbeerlijk
zijn. Naast cognitieve vaardigheden zijn dat ook sociale vaardigheden.
Bovenal investeren wij in motivatie: een positieve houding ten opzichte van
school en leren is het noodzakelijke fundament voor optimale ontwikkeling.

1.2 Onze identiteit
We zijn een open christelijke basisschool. We staan open voor iedereen die de levensbeschouwelijke visie
van de school wil respecteren en open staat om deel te nemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.
We merken dat de omgeving van de school verandert en dat de bewuste keuze voor christelijke scholen
afneemt. Als school willen wij in contact blijven met onze omgeving zonder hierbij onze eigen identiteit te
verliezen. We leggen dan ook een relatie tussen onze christelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling, de belevingswereld van onze leerlingen en onderlinge verbinding. We vinden het belangrijk dat
leerlingen respect hebben voor de mening en visie van anderen. Dit komt tot uitdrukking in de omgang met
elkaar. Woorden als behulpzaamheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, acceptatie, respect voor de ander,
staan centraal.

1.3 Onze missie
Ieder kind is uniek met eigen talenten, uitdagingen en onderwijsbehoeften. Wij staan voor een veilige en
uitdagende leeromgeving waarin alle kinderen zich optimaal en naar eigen mogelijkheden kunnen en mogen
ontplooien. Wij helpen kinderen om zich cognitief, creatief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot zelfstandige en positieve burgers die bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij.

1.4 Onze visie
Wij bereiden onze leerlingen voor op de 21e eeuw. We hebben daarom aandacht voor cognitieve kennis en
voor basisvaardigheden als kritisch, creatief, onderzoekend en oplossingsgericht denken, duidelijk communiceren, effectief en efficiënt samenwerken, ICT bekwaam zijn, mediawijs en sociaal-cultureel vaardig.
We besteden tijd en aandacht aan de identiteit van onze leerlingen: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil
ik bereiken? Zo helpen we hen goede weerbare burgers te worden.
Omdat onze leerlingen stuk voor stuk uniek zijn stemmen we ons onderwijs af op de verschillen die er zijn
om alle leerlingen, naar hun eigen kunnen, optimaal te laten ontwikkelen.
Door betekenisvol onderwijs aan te bieden en kinderen nieuwsgierig te maken wordt leren leuker en vanzelfsprekend.
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1.5 Onze uitgangspunten
Vanuit onze visie staan de volgende uitgangspunten centraal in ons onderwijs:
De Ark is een afspiegeling van de gelaagdheid van de maatschappij
Leerlingen op onze school functioneren binnen verbanden met een verschillende schaal: individueel, kleine
groep, grote groep, homogene en heterogene groep, hele school. We stimuleren onze leerlingen respect te
hebben voor andermans geloof, filosofie en cultuur.
We spelen in op de behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid, geborgenheid en welbevinden
Leerlingen en leerkrachten voelen zich beschermd op school en vinden er gemakkelijk hun weg. Iedereen
gaat met plezier naar een sfeerrijke school en voelt zich daar veilig.
Ontwikkeling (mede) verantwoordelijkheidsgevoel
Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Door de lesdoelen te communiceren met de leerlingen zijn zij zich meer bewust van hun eigen leerproces.
We helpen leerlingen ook om hun eigen leerdoelen te benoemen.
Zelfstandig werken en samen werken
We leren vanuit doelen, onderzoekend, met eigen leervragen van de leerlingen.
De leerlingen leren zelf plannen en zijn verantwoordelijk voor hun taken.
Zowel leerlingen als leerkrachten leren en werken samen. Er worden dagelijks
coöperatieve werkvormen toegepast in onze lessen.
We begeleiden leerlingen in hun individuele mogelijkheden.
Ieder kind wil en kan leren. We streven naar het hoogst haalbare voor alle leerlingen. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de verschillende
behoeften van onze leerlingen om hen allemaal de ruimte te geven zich optimaal
te ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.
De Ark heeft professionele leerkrachten
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Zij
zijn didactisch en pedagogisch onderlegd en werken voortdurend aan hun vakkundigheid, bekwaamheid en
leerkrachtcompetenties.
Leerkrachten geven elkaar feedback op hun handelen en begeleiden elkaar waar nodig. Door individuele
scholing en teamleren zorgen we ervoor dat onze kennis up to date is.
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2. De Ark: van start tot finish
2.1 Groepen en bouwen
Aan het begin van dit schooljaar zijn er 180 leerlingen op onze school, verdeeld over 8 groepen.
De Ark hanteert voor de groepen 3 t/m 8 een jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat leerlingen van dezelfde
leeftijd in principe dezelfde leerstof aangeboden krijgt. Hierbinnen wordt gedifferentieerd op niveau en leerstijl. Differentiatie wordt aangeboden door verschillende instructies, aanpassen van oefentijd, aanpassen van
oefenstof en aanpassen van aangeboden stof, afhankelijk van wat de leerling nodig heeft.
De kinderen in de leeftijd 4, 5 en 6 zitten bij elkaar in heterogene groepen; de kleutergroepen. Heterogeen
omdat kinderen elkaar kunnen stimuleren, motiveren en helpen.
De groepen 3 t/m 8 zijn zoveel mogelijk homogeen van samenstelling. In sommige gevallen is het echter
noodzakelijk om groepen samen te voegen in een combinatieklas.
Op De Ark streven we ernaar om de groepen in de onderbouw en middenbouw zo klein mogelijk te houden.
Vanuit stichting Trivium wordt meegedacht deze klassenverkleining vorm te geven. Wanneer een kleutergroep boven de 30 komt worden middelen ingezet om de zorg voor de leerlingen in deze groep te
waarborgen.
Aan het begin van het schooljaar telt onze school 179 leerlingen, verdeeld over 8 groepen:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8

:
:
:
:
:
:
:
:

24 leerlingen
24 leerlingen
26 leerlingen
15 leerlingen
17 leerlingen
23 leerlingen
21 leerlingen
29 leerlingen

2.2 De groepen 1/2 uitgelicht
In de kleutergroepen zijn een aantal aandachtspunten belangrijk: het welbevinden van de kleuter staat
voorop en het stimuleren van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de nieuwsgierigheid sluiten daarbij
aan.
Jongste en oudste kleuters zitten op De Ark samen in één groep, zodat ze een langere periode kunnen wennen en zich veilig voelen bij dezelfde kinderen en leerkracht(en).
De sociaal-emotionele ontwikkeling, de gewoontevorming, regelmaat, structuur en bouwen aan zelfstandigheid zijn pijlers van het onderwijs aan kleuters.
Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt zijn/haar ontwikkeling gevolgd. Hiervoor gebruiken
we de voorschoolse rapportage van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Door het jaar heen houden we diverse observatielijsten bij, die de ontwikkeling van het kind verder volgen. Ook worden de toetsresultaten
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem dat vervolgens gedurende de gehele verdere schoolloopbaan wordt
aangevuld.
Als voorloper op het leesonderwijs in groep 3, maken de kinderen op een betekenisvolle wijze kennis met
letters en bijbehorende gebaren. Dit volgens de methodiek van José Schraven, ‘zo leren kinderen lezen en
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spellen’. Om de schrijfvaardigheid te oefenen en de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft
te stimuleren gebruiken we de methode Schrijfdans, waarbij bewegen op muziek een belangrijk onderdeel
is.

2.2.1 Kleuterplein
Kleuters zijn kleuters, zij willen spelen en ontdekken. Kleuteronderwijs is daarom speels maar niet vrijblijvend.
In de kleutergroepen werken we met de kleutermethode Kleuterplein 2. We werken veel met thema’s over actuele onderwerpen
dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij is aandacht
voor de lichamelijke, zintuiglijke, creatieve, sociale, emotionele en
cognitieve ontwikkeling van belang.
De ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt in het ontwikkelingsplan
voor groep 1 en 2. Het spelen en werken in hoeken komt dagelijks
terug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het zgn. kiesbord waarbij
de kinderen zelf kiezen/plannen welke activiteiten ze gaan doen.
Al spelend en werkend leren de kinderen sociale vaardigheden en
vergroten zij hun kennis op verschillende gebieden. Ook de kring is
een dagelijks terugkerende werkvorm, waarin allerlei activiteiten
worden gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes
en bronnenboeken.
De kinderen van groep 2 krijgen gedurende het jaar specifieke activiteiten aangeboden die hen voorbereiden
op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

2.2.3 Het volgen van ontwikkeling
Groep 1/2 werkt met de methode Kleuterplein. De methode is gebaseerd op de SLO doelen.
De SLO doelen zijn door het ministerie opgesteld en geven per leerjaar aan wat de leerlingen moeten beheersen.
Alle doelen worden aangeboden in kringactiviteiten en verwerkt in de weektaken. De leerkracht observeert de leerlingen en de gegevens worden ingevuld in het registratiesysteem. Hierdoor krijgen we een
overzicht en inzicht in de ontwikkeling van onze leerlingen.
De leerlingen van groep 1 krijgen elke week 2 opdrachten, groep 2 leerlingen maken 3 opdrachten in de
vorm van een weektaak.
De observaties van deze taken worden genoteerd in een registratiesysteem dat gebaseerd is op Kleuterplein. Ook komen veel doelen in de kring aan bod en ook van deze activiteiten worden observaties
genoteerd in het registratiesysteem. We hanteren hier:
Aanvangsfase: ik kan het een beetje.
Ontwikkelingsfase: ik kan het steeds beter.
Beheersingsfase: ik kan het!
Dit schooljaar onderzoeken we of de registratie van Parnassys passend is. Het voordeel hiervan is dat het
gekoppeld is aan de reeds gebruikte interventieplannen.
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Jonge kinderen leren spelenderwijs. Daarom is de spelobservatie voor ons heel belangrijk. In een betekenisvolle omgeving die de leerlingen uitdaagt en nieuwsgierig maakt komen ze tot leren. De leerlingen worden
in kleine stapjes begeleid naar een einddoel.
Het werken met de Cito kleutertoetsen hebben wij afgeschaft. We vinden werken met een toetsboekje in
een andere en voor kleuters onbekende setting niet passen bij hoe een jong kind zich ontwikkeld; Spelend
en vooral met concreet materiaal. Voor leerkrachten waren de uitkomsten van de eerder gebruikte citotoetsen vaak een bevestiging van wat we al wisten vanuit de observatie in de klas. Ook hebben deze
kleutertoetsen geen voorspellende waarde. Ze geven alleen aan of een leerling voldoet aan de voorwaarden om te starten in groep 3. Deze voorwaarden zijn bij ons bekend en worden besproken met de
leerkrachten van groep 3. Mocht er twijfel zijn over de ontwikkeling van een leerling willen we de toetsen
inzetten als diagnostisch instrument op individueel niveau.

2.3 Leerstofaanbod
We gebruiken de volgende methodes:
Kleutermethode
Sociaal Emotionele Ontwikkeling:
Aardrijkskunde:
Geschiedenis:
Natuur- en techniekonderwijs:
Tekenen, Handvaardigheid,
Muziek en Dans & Drama:
Aanvankelijk lezen:
Nederlandse Taal:
Rekenen/Wiskunde:
Begrijpend Lezen:
Technisch lezen
Schrijven:
Verkeer:
Engels:
Levensbeschouwing:

Kleuterplein 2
Kanjertraining
IPC thematisch
IPC thematisch
IPC thematisch
IPC thematisch
Lijn 3
Snappet software gebaseerd op ’Taal Actief’
Snappet software gebaseerd op ‘Wereld in Getallen 4’
Nieuwsbegrip XL ondersteunt door Close reading
Snappet software, Estafette leeskaarten ondersteunt door Luc Koning
Klinkers in groep 3
Pennenstreken vanaf groep 4
Veilig Verkeer Nederland; Op voeten en fietsen, de JeugdVerkeersKrant en Stap Vooruit.
Take it easy (december 2018 starten we met een nieuwe methode)
Kind op Maandag
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Sociaal emotionele ontwikkeling
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, gebruiken wij in alle groepen
de methode Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk dat uw kind sociaal goed kan
functioneren en in de lessen van de Kanjertraining werken we aan deze doelstelling.
Naast de lessen, letten we in ons gewone doen en laten ook op sociaal gedrag. Op
het rapport geven we aan of uw kind aanspreekbaar is op zijn/haar gedrag.
De volgende thema’s worden behandeld:
 jezelf voorstellen en presenteren;
 iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan;
 omgaan met de gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander;
 ja en nee kunnen zeggen. JA, als je iets prettig vindt en NEE, als je iets vervelend vindt;
 je mening geven, maar niet altijd;
 een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn;
 samenwerken;
 vriendschappen: wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden
kwijt;
 de kunst van het vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen;
 kritiek durven en kunnen geven;
 kritiek ontvangen en daarmee je voordeel doen;
 de kunst van antwoord geven en vertellen. Laat je begrijpen door de ander;
 zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.

Tabletonderwijs en ICT
Ook op onze school is het gebruik van ICT niet meer weg te denken.
In het documentatiecentrum en de aula staan desktops, welke zijn aangesloten op ons netwerk en het
internet. Op het netwerk draait, binnen een beveiligde omgeving, vooral software die afgestemd is op de
methodes die we op school gebruiken. Het netwerk wordt door leerlingen tevens gebruikt als
documentatiecentrum. De kinderen kunnen zelf thema’s en informatie opzoeken voor IPC opdrachten,
werkstukken en/of spreekbeurten.
In de ochtend werken de groepen 4 t/m 8 bij de vakgebieden taal, rekenen, spelling en technisch lezen op
een tablet met het programma Snappet. De tablets worden gebruikt om de aangeboden lesstof te verwerken en om op individueel niveau aan persoonlijke leerdoelen te werken. De leerkracht heeft snel zicht op
het werk dat de leerlingen maken en waar er extra oefenstof of juist extra uitdaging nodig is. De extra oefenstof is altijd voorhanden.
Bij het werken aan de eigen doelen is het tabletonderwijs adaptief: wanneer een opdracht te moeilijk is
voor een leerling schakelt het programma even een stapje in de lesstof terug. Beheerst een leerling de stof
dan wordt er automatisch een stapje hoger gezet. Zo kunnen we onze leerlingen op niveau laten werken
aan hun eigen ontwikkeling.
Voor het gebruik van de tablets bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kunt u aansprakelijk worden
gesteld voor schade aan de tablet (glas/schermbreuk). Deze schade wordt door de meeste verzekeraars
vergoed.
De software van Snappet is gebaseerd op de methoden ‘taalactief’ voor taal en spelling en ‘de wereld in
getallen 4’ voor rekenen.
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Wereldoriëntatie
Voor de vakken die vallen onder wereldoriëntatie; aardrijkskunde, geschiedenis,
techniek en natuur, hebben we gekozen voor een thematische methode.
Veranderende wereld
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande
te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma
waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze
leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen
en andere culturen.

Units
Het curriculum werkt met onderwerpen. Dat noemen we units. Er zijn er negentig en het scala aan onderwerpen is erg breed en stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan
worden vergroot. Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen: leren op basis van de kracht van elk kind. Het uitgangspunt is telkens wat
leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-thema’s worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. Deze activiteiten zijn met zorg
samengesteld en weerspiegelen de nieuwste benadering ten aanzien van leren n.a.v. recent hersenonderzoek.
Thematisch en Internationaal
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode
alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer
op zichzelf, maar in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in alle vakken, kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden
te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren
het onderwerp vanuit verschillende kanten benaderen. Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ”de grens over”, wordt het onderwerp
vanuit andere culturen belicht en gaan kinderen op zoek naar overeenkomsten en
verschillen met andere landen en culturen.

Vaste structuur
Zoals al eerder gezegd hebben de units een vaste structuur. Bij ieder onderdeel van die structuur neemt het
leren een centrale plek in. Om kinderen te enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij het
onderwerp, wordt elke nieuwe unit met alle betrokken groepen “geopend”-we noemen dat het startpunten eindigt met een “afsluiting”. Na de start is er altijd de kennisoogst: het in kaart brengen van de bestaande
kennis bij de kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met zogeheten mindmaps (visuele schema’s), maar er
zijn meerdere manieren. Die helpen de leerlingen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Vaak weten
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ze veel meer dan ze zelf denken. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit
te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over
het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.

Rol van ouder(s)
De Ark wil ouders ook betrekken bij de start en afsluiting van een unit. U ontvangt bij aanvang van een unit
een brief met uitleg wat de leerlingen gaan leren, op welke manier ze dit doen en hoe u thuis kunt helpen. U
kunt uw kind helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te
vragen wat het geleerd heeft. Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zichzelf en zijn of haar plek
in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de keukentafel over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te
zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.

Aanvankelijk lezen
In groep 3 werken we aan de taal-leesontwikkeling van onze leerlingen met behulp van de leesmethode
Lijn 3. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode voor groep 3, die de kinderen meeneemt op een boeiende
en avontuurlijke reis door Leesstad. De vrolijke chauffeur Ben Bus neemt de kinderen mee vanaf het schoolplein en brengt ze naar 12 haltes. Daar leren de kinderen niet alleen letters en woorden, maar ontdekken ze
ook de wereld om hen heen.
Er is veel onderzoek gedaan naar wat werkt in het lees- en taalonderwijs. De meest recente inzichten zijn
verwerkt in Lijn 3. Bijvoorbeeld: de letter centraal stellen, directe instructie, het hardop denkend voordoen
en het voor-koor-door-lezen. Lijn 3 is hiermee een zeer efficiënte methode. Daarnaast is Lijn 3 doelgericht.
In elke les staat één doel centraal. Het doel staat in kindertaal boven de lesbeschrijving, zodat het kan worden
voorgelezen aan de kinderen.
Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de
kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context.
Technisch lezen
In de groepen 4 t/m 8 wordt gericht aandacht besteed aan Technisch lezen door gebruik te maken van Snappet. De leerlingen lezen klassikaal, in tweetallen en individueel. Iedere dag wordt er in alle groepen, naast de
lessen technisch lezen, stil gelezen in een zelf gekozen leesboek of informatieboek. Naast het aanleren van
de technieken stimuleren we het leesplezier van kinderen.
Ieder schooljaar gaan de leerlingen op bezoek in de bibliotheek. Leerlingen worden wegwijs gemaakt in het
gebouw en krijgen een aanbod dat het leesplezier bevorderd. Iedere groep heeft een biebpasje waarmee
leesboeken en informatieboeken aansluitend bij belevingswereld en lopend thema in de klas worden geleend.
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Taal en Spelling
Van groep 4 t/m groep 8 werken we aan de taalontwikkeling met de software
van Snappet die gebaseerd is op de methode ‘Taal Actief’. Met deze methode
werken we doelgericht, gestructureerd en opbrengstgericht met onze
leerlingen. Tevens gebruiken wij het spellingprogramma van José Schraven ‘Zo
leren kinderen lezen en spellen’, dat een gestructureerde opbouw aanbiedt,
van groep 3 t/m 8.

Rekenen
De software van Snappet is gebaseerd op de rekenmethode
‘Wereld in getallen 4’. In groep 3 wordt ook met deze methode gewerkt,
echter niet op een tablet maar in de werkboekjes behorende bij de methode.
‘De Wereld in Getallen’ is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst krijgen alle kinderen instructie
voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp
automatiseren. Oefenen en herhalen is een erg sterk punt van de methode. Dit zorgt voor een goede basis.
Verder krijgen alle leerlingen, via Snappet, wekelijks en op eigen niveau een werkpakket waarmee zij aan
persoonlijke leerdoelen kunnen werken. De methode en het gebruik van Snappet geven ons vele handvatten
voor ons onderwijs op maat en de ontwikkeling in het zelfstandig werken van de kinderen.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken we in de groepen nieuwsteksten uit de belevingswereld van de kinderen.
Deze actuele teksten worden online aangeboden door ‘Nieuwsbegrip’.
In de hogere groepen verschuift de aandacht van begrijpend naar studerend lezen/studievaardigheden.
Bij begrijpend en studerend lezen passen we het zogenaamde ‘Close reading’toe: een verdiepende manier
van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve
manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren,
samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal
staan.

Schrijven
Het voorbereidend schrijven start in groep 2 met het programma ‘Schrijfdans’.
In groep 3 werken we met de methode ‘Klinkers’. Deze methode sluit aan bij onze leesmethode.
De groepen 4 t/m 8 werken nu met de methode Pennenstreken maar deze zal langzaam worden vervangen
door ‘Klinkers’.
Wordt er in groep 3 nog met potlood geschreven, gedurende de schoolloopbaan gaan de kinderen over op
een vulpen. In principe wordt deze eenmaal door school verstrekt, al staat het vrij een eigen goede vulpen

Godsdienstige vorming
We zijn een open christelijke school. Onze identiteit is in de praktijk terug te zien in de volgende activiteiten:
 We hebben aandacht voor opening en afsluiting van de dag, d.m.v. een verhaal, gedicht, lied of
gesprek;
 We lezen Bijbelverhalen voor en vertalen het samen met de leerlingen naar het hier en nu;
 We vieren de christelijke feesten Kerstmis, Pasen, Pinksteren;
 Kerst vieren we in de kerk;
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We zorgen voor en zetten ons in voor een ander en tonen dat o.a. door het steunen van goede
doelen. Jaarlijks wordt er een activiteit georganiseerd, waarbij een deel van de opbrengsten wordt
besteed aan goede doelen, ver weg of dichtbij.
Naast het bovenstaande besteden we ook aandacht aan andere geestelijke stromingen en daarbij
horende gebruiken en feesten.

Engels
In de groepen 1/2 komt Engels aan bod in de methode Kleuterplein. Op een spelende manier leren de
kinderen een aantal woorden Engels. In de groepen 3 en 4 wordt Engels gekoppeld aan de methode IPC. Per
thema worden een aantal Engelse woorden centraal gesteld die de leerkracht middels liedjes, versjes en
spelletjes met de leerlingen behandeld.
Vanaf groep 5 wordt er methodisch gewerkt aan het vakgebied Engels. De nadruk ligt op de redzaamheid
van onze leerlingen in Engels waarbij spreken en luisteren de belangrijkste vaardigheden zijn.
In het najaar van 2018 maken we de keuze voor een nieuwe methode. Onze ouders worden te zijner tijd op
de hoogte gebracht van de keuze.

Bewegingsonderwijs
Op De Ark is een vakleerkracht bewegingsonderwijs werkzaam. Deze vakleerkracht geeft iedere woensdag
aan alle groepen bewegingsonderwijs. We kunnen op deze manier het bewegingsonderwijs en de eigen
vaardigheid op een hoger plan brengen. Groep 1/2 maakt gebruik van het speellokaal, de rest van de groepen
gymt in sportzaal De Kruisakkers.

Cultuur en creatief
De cultuurcoördinator organiseert ieder jaar in samenwerking met de cultuurcommissie culturele activiteiten. Dit wordt vormgegeven d.m.v. projecten, theaterbezoek, excursies etc.
In 2019 en 2020 ontvangen wij een subsidie om ons cultuur onderwijs een boost te geven. We werken hierbij
samen met andere scholen binnen de gemeente Overbetuwe.
We geven cultuur en creatieve vakken een plaats binnen het thematische onderwijs van IPC. Door opdrachten te verbinden aan de thema’s kunnen we meer betekenisvolle opdrachten bieden.

Burgerschapsvorming op school
Als school leggen wij de nadruk op waarden als aandacht, vertrouwen, afhankelijkheid, medemenselijkheid,
verantwoordelijkheid, respect en internationalisering. Niet iedereen hoeft hetzelfde te denken. We lossen
tegenstellingen op in overleg en met het besef dat er ruimte is voor minderheden en voor anders zijn.
Hoe besteedt onze school daar aandacht aan:
 Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school (Kanjertraining);
 Integratie van onderdelen burgerschap in IPC;
 Leerlingen hebben een stem, ze mogen hun mening geven. Dat kan direct of indirect via de leden van de
leerlingenraad.
 Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen;
 Een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de
samenleving;
 Verantwoordelijkheidsbesef voor je naaste ontwikkelen;
 Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen;
 Bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen.
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3. Personele organisatie
Er werken 20 mensen op De Ark: 1 directeur, 1 intern begeleider,
12 leerkrachten (fulltimers en parttimers), 2 onderwijsassistenten,
1 gymdocente, een conciërge, 1 onderwijsondersteunende medewerker en
een administratief medewerker.
Het managementteam, bestaande uit directeur, coördinatoren boven- en onderbouw, met de intern
begeleider (IB-er) als adviseur, stuurt het onderwijskundig proces aan en is initiërend en
voorwaardenscheppend. De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft op professionele wijze gymlessen en
ondersteunt waar nodig.

3.1 Team CBS De Ark
Directeur:
Rianne Wanders

(ma t/m vrij)

Onderbouwcoördinator
Astrid van Pommeren

(di t/m vr)

Onderwijsassistent
Susan Cleveringa
Angela verijzer

(ma t/m do)
(ma-di, vrij)

Individuele Onderwijszorg (I.B.)/
Remedial Teacher (R.T)
Coby van Ooijen
(di - wo)
Bovenbouwcoördinator
Suzette Jansen

(ma-di, do - vr)

Vakkleerkracht bewegingsonderwijs
Judith Heevel – Vrehe
(wo)

Groep 1/2a:
Juul Tubalawony,
Janneke Janssen

Groep 1/2b:
Jedidjah van Leeuwen
Marlies van Wijk

(ma - do)
(vrij)

Groep 3:
Rianne Wanders
Dianne Pels

(ma)
(di t/m vr)

Groep 5:
Bas Paauw
Jeroen Bartelink

(ma-wo, vrij)
(do)

Groep 4A:
Coby van Ooijen
Astrid van Pommeren

(ma)
(di-vrij)

Groep 6:
Magreet Wessels
Anne Roelofsen

(ma t/m wo)
(do-vrij)

Groep 4B:
Suzette Jansen
Astrid van Pommeren

(ma-di, do - vr)
(wo)

Groep 7/8:
Kitty Nije Bijvank

(ma t/m vr)

Administratief medewerker
Marianne Baltussen

(di – wo )

(ma - di)
(wo t/m vr)

Onderwijsondersteunend personeel
Conciërge
Arash Rahimi

(ma, wo, do)

Ondersteuner

Mark van de Heuvel (di, do(ochtenden))
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3.2 Lerende organisatie
Het team van De Ark is zich bewust van de noodzaak om inhoud te geven aan de school als lerende
organisatie. We willen ons vermogen om nieuwe kennis, expertise en vaardigheden te ontwikkelen
vergroten, zodat we beter in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dat doen we door ons
continu te bezinnen op onze visie, van en met elkaar te leren, onze denkwijzen met elkaar te delen,
het “leren leren” centraal te stellen en alles in samenhang te zien (ons Ark-systeem).
De maatschappij verandert voortdurend en daarmee ook het onderwijs. Om goed op de hoogte te
blijven van nieuwe ontwikkelingen, gaan teamleden naar studiedagen of volgen her-, na- of
bijscholingscursussen. Het personeel geeft in goede professionele sfeer en harmonie inhoud aan de
kwaliteit van het onderwijs op de Ark.
De leerkrachten op De Ark werken samen aan verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs door
lesson study en collegiale consultatie. Door samen lessen voor te bereiden, elkaar te observeren en te
voorzien van feedback blijven we scherp op ons eigen handelen en werken we aan het verbeteren van
onze kwaliteit.

3.3 Specialismen
Al onze leerkrachten zijn vakbekwaam, maar hebben soms wel een voorkeur voor werken in onder-,
midden- of bovenbouw
Om taken te verdelen en gebruik te maken van elkaars talenten en interesses werken we met
specialismen. Iedere leerkracht heeft een specialisme: Taal, Lezen, Rekenen, IPC, Snappet,
Hoogbegaafdheid, Hoog sensitiviteit, of Gedrag. De leerkracht verdiept zich in het vakgebied, houdt
ontwikkelingen bij en informeert het team. Hij/zij bewaakt ook de doorgaande lijn. Doel is het
onderwijs verder te verbeteren door verdieping i.p.v. verbreding van kennis en vaardigheden.
Opleidingen worden gefaciliteerd. Daarnaast investeren personeelsleden in professionalisering van
hun functie door het volgen van cursussen, kaderopleidingen en masterstudies.
Coby van Ooyen
Astrid van Pommeren
Suzette Jansen
Bas Paauw
Kitty Nije Bijvank
Dianne Pels
Juul Tubalawony
Jedidjah van Leeuwen
Magreet Wessels
Marlies van Wijk

intern begeleider, reken specialist, taal-lees specialist
onderbouwcoördinator, Rekenspecialist
bovenbouwcoördinator, gedragsspecialist, Master Educational Needs
coördinator meer- en hoogbegaafdheid, coördinator Snappet
coördinator IPC
coördinator lezen
interne Cultuur Coördinator
interne Cultuur Coördinator
coördinator Taal
coördinator Taal, specialist ‘het jonge kind’

Naast deze specialismen zoeken we ondersteuning bij deskundige, externe partijen om het
onderwijsleerproces verder te verbeteren.

3.4 Procedure bij vervanging
Het komt helaas steeds vaker voor dat bij afwezigheid van leerkrachten door bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, scholing of een andere vorm van verlof er geen vervanging beschikbaar is.
Indien dit het geval is gaan wij op zoek naar andere oplossingen.

In het uiterste geval kunnen wij u echter verzoeken om uw kind een dag thuis te houden.
Wanneer u als ouder niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen dan wordt uw kind
in een andere groep opgevangen. U wordt dan ook nooit verplicht uw kind thuis te houden.
Bij afwezigheid van een leerkracht volgen wij het volgende stappenplan:
1. We zorgen voor een vervanger in de groep. Er wordt contact opgenomen met de invalpool
IPPON om een vervanger aan te vragen. Lukt dit niet dan worden onze parttime leerkrachten
(met andere werkdagen dan de ziektedag) gevraagd om in te vallen.
2. We gaan op zoek naar een (andere) interne oplossing. Denk hierbij aan het inzetten van de
intern begeleider, directie, onderwijsassistente of stagiaire. Deze interne vervanging is beperkt mogelijk. Dit om te vermijden dat de eigen werkzaamheden van de interne vervanger
te veel in de knel komen.
3. De leerlingen worden verdeeld over andere groepen. Het verdelen van een klas kinderen over
andere groepen is zeer belastend voor leerkrachten. Wanneer er door bijvoorbeeld een
griepgolf voor meerdere groepen geen vervanging beschikbaar is, houdt deze mogelijkheid al
snel op.
4. Er zijn geen mogelijkheden. Als we na het volgen van de vorige stappen nog steeds geen mogelijkheden hebben gevonden voor vervanging van de groepsleerkracht wordt u de avond
van tevoren via de mail geïnformeerd. U wordt dan gevraagd de kinderen een dag thuis te
houden. Indien we u pas ‘s ochtends voor schooltijd kunnen laten weten dat er geen vervanging is zullen we proberen u per mail of telefonisch te bereiken.
We streven ernaar kinderen niet langer dan één dag thuis te houden.
Indien groepen thuis moeten blijven, melden wij dit bij ons bestuur.
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4. Zorgstructuren en mogelijkheden
4.1 Onderwijs op maat: passend onderwijs
Onderwijs op maat betekent dat een basisschool onderwijsmaatregelen treft die gericht zijn op verbetering van de leeropbrengst en passend zijn bij de extra onderwijsbehoeften van de leerlingen. Soms
is het daarbij noodzakelijk het vertrouwde onderwijssysteem te verlaten en te zoeken naar alternatieven. Onderwijskundige ontwikkelingen vragen ons niet om meer te doen, maar om anders te denken
en te werken, met een goede kans op succes voor meer leerlingen.
Passend onderwijs is onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van elk kind. Wij vinden het hierbij van groot belang dat ons team op de hoogte blijft van
de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Het team van onze school realiseert dit door cursussen te
volgen, zowel individueel als in teamverband.

4.2 Leerlingenzorg; het volgen van leerlingen
Op de Ark werken wij continu aan het uitbreiden en versterken van maatregelen en activiteiten op
het gebied van de zorg voor kinderen. Dit kunnen interventies en activiteiten op school- en groepsniveau zijn, maar deze kunnen ook gericht zijn op individuele kinderen. De intern begeleider is
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
Om zicht te houden op wat onze leerlingen nodig hebben worden de leerlingen gevolgd aan de hand
van:
 Methodegebonden toetsen voor groep 3 t/m groep 8: deze toetsen laten zien of de aangeboden leerstof daadwerkelijk is opgenomen


Cito LOVS toetsen: met deze toetsen vergelijken we de ontwikkeling van onze leerlingen
vanaf groep 3 t/m groep 8 met de rest van de groep en met het landelijk gemiddelde. Twee
keer per jaar, in jan./febr. en in mei/juni worden de landelijk genormeerde Cito toetsen afgenomen. Het betreft de toetsing van de kernvakken: rekenen, technisch lezen, begrijpend
lezen en spelling. De resultaten van onze leerlingen zijn voor hun eigen ouders inzichtelijk in
het ouderportaal van Parnassys.
Daarnaast wordt ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs in groep 7 de Cito entreetoets afgenomen en in groep 8 de Cito eindtoets basisonderwijs.
Het volgen van de ontwikkeling van onze kleuters staat beschreven op pagina 7 van deze
schoolgids.



Het leerlingvolgsysteem KANVAS voor de groep 2 t/m groep 8 voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.



Systematische groeps- en leerlingenbesprekingen. De toets resultaten worden door de leerkracht en intern begeleider geïnventariseerd, geanalyseerd en in het team besproken.
Samen beoordelen we hoe we zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de groep
en/of individuele leerlingen tegemoet kunnen komen. Deze gesprekken vormen de basis
voor de interventieplannen.
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Gesprekken met ouders: aan de hand van 10-minutengesprekken en/of tussendoorgesprekken worden ouders betrokken in de voortgang van hun kind.

4.3 leerlingenzorg; de interventies
We gebruiken de opbrengsten om ons onderwijs nog beter af te kunnen stemmen op onze leerlingen. De opbrengsten kunnen, in combinatie met het gedrag, de prestaties in de groep en de taakwerkhouding, aanleiding zijn om extra maatregelen te treffen voor de hele groep, een kleinere groep
of de individuele leerling. Dit wordt weergegeven in onze interventieplannen.
De interventieplannen geven een overzicht van:
 De onderwijsbehoeften van onze leerlingen op zowel cognitief niveau als behoefte in taakwerkhouding;


De aanpak van 4 verschillende niveaus per groep ( instructie afhankelijk, instructiegevoelig,
instructie onafhankelijk en de meer- en hoogbegaafden);



De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Dit vindt zoveel mogelijk plaats in een
klein groepje binnen de klas. De leerkracht verzorgt dit door het geven van een verlengde instructie of een extra instructie;



Waar nodig en indien haalbaar binnen de groep, interventies voor individuele leerlingen om
aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen.

Onderwijsassistenten
Voor leerlingen die wat meer aandacht en ondersteuning nodig hebben dan de leerkracht binnen de
groep kan bieden hebben wij op de Ark twee onderwijsassistenten. Zij begeleiden leerlingen individueel of in groepjes op allerhande gebied: rekenen, taal, lezen, spelling maar ook taak-werkhouding
en sociaal emotionele ontwikkeling kunnen centraal staan. Naast het begeleiden van leerlingen zijn
de onderwijsassistenten ondersteunend voor de leerkrachten.
SOP
We doen ons uiterste best om aan alle leerlingen de best mogelijke zorg te bieden. Toch zitten er
grenzen aan onze zorg. Hierover leest u in ons School Ontwikkel Profiel wat u kunt vinden op onze
site.

4.4 Meer- en hoogbegaafdheid
Binnen alle groepen op De Ark wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen. Zoals eerder
benoemd geeft de leerkracht in de groep verlengde instructie. Er zijn echter leerlingen die meer nodig
hebben. De leerlingen met een bovengemiddeld intelligentie niveau hebben vaak een ander aanbod
nodig naast het aanbod dat zij in de groep krijgen. Om te voorkomen dat deze leerlingen in de groep
stagneren, organiseren wij extra begeleiding buiten de groep. Omdat niet iedere leerling dezelfde
begeleiding nodig heeft hebben wij een procesgroep en een projectgroep.
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In de procesgroep gaan de leerlingen aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om met
uitdagende stof om te gaan. Omgaan met gevoelens, onderzoeksvaardigheden, leren leren en
doorzettingsvermogen zijn onderwerpen in deze groep. In de projectgroep gaan kinderen aan de slag
met onderwerpen waarbij hun creatieve denkvermogen en zelfstandigheid wordt aangesproken.
Kinderen gaan met lastige vraagstukken aan de slag en verwerken deze op verschillende manieren.
Het kan voorkomen dat leerlingen deelnemen aan zowel de procesgroep als de projectgroep. De
leerlingen krijgen instructie buiten de groep en verwerken in de eigen groep.

Figuur 2: De aanpak van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt gebaseerd op de taxonomie van Bloom.

4.5 Leerlingvolgsysteem
De Ark toetst alle kinderen vanaf groep 3 enkele malen per jaar om hun sociaal-emotionele, taal-,
lees-, rekenontwikkeling en begrippenkennis te volgen.
Hierbij gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen van onder meer het CITO. De ontwikkeling van de
kinderen vergelijken wij met het landelijk gemiddelde.
In het team bespreken wij de opbrengsten van de toetsen.
Deze opbrengsten, het gedrag van een kind of de prestaties
in de groep kunnen aanleiding zijn om extra maatregelen te
treffen voor de hele en/of een kleinere groep en/of het
individuele kind. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen
aan de verschillen worden leerlingen met ongeveer dezelfde
onderwijsbehoeften geclusterd.
Ook meer begaafde kinderen vragen om extra aandacht. Zij
krijgen meer uitdagende leerstof (verrijkingsstof)
aangeboden.

Schoolgids CBS De Ark – 2018-2019

- 19 -

4.6 Resultaten en advisering voortgezet onderwijs
Gedurende hun hele ‘loopbaan’ worden bij de leerlingen methode-(on)afhankelijke en landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Deze geven een beeld van de vorderingen over een lange periode. Al met
al een uitgebreid en zorgvuldig proces. Op basis van de resultaten van de toetsen en de observaties
van de leerkrachten op het gebied van taak-werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling wordt in
groep 7 een voorlopig advies opgesteld. In groep 8 worden alle gegevens nogmaals naast elkaar gelegd
en krijgen de leerlingen hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.
Jaarlijks wordt in april de CITO Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 afgenomen. Deze toets bevestigt
vaak het advies dat de leerlingen hebben gekregen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat
de school het advies zal heroverwegen. Is de uitslag van de Cito Eindtoets lager uitgevallen dan het
advies blijft het advies zoals het is. Is de uitslag van de Cito Eindtoets hoger dat het gegeven advies
( met tenminste 1 niveau verschil) dat zal de school het advies heroverwegen. Sporadisch wordt het
advies dan aangepast.
Score CITO eindtoets De Ark:

Landelijk gemiddelde
Schoolscore de Ark

2018
538.0
534.9

2017
535.1
535.6

2016
534.5
534.1

2015
534.8
532.1

2014
534.8
536.6

In het schema vindt u de resultaten van de leerlingen van groep 8 over de afgelopen jaren. Dit is afgezet tegen het, voor dat jaar geldende, landelijk gemiddelde van de eindtoets.

4.7 Aanmelden en toelating nieuwe leerlingen
De basisschooltijd is een stukje van je leven. U vertrouwt ons 8 jaar lang uw meest kostbare "bezit"
toe. Bij de keuze voor een basisschool is het daarom belangrijk dat u zich goed informeert.
Wanneer u, na het bekijken van onze site interesse heeft in de Ark kunt u vrijblijvend een afspraak
maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Samen met uw kind(eren) bekijken we de
school en laten u sfeer proeven. U ziet in de praktijk hoe we zorgen voor een veilige, uitdagende en
prettige leeromgeving. Ook leert u het team kennen. En u kunt uw vragen stellen, zodat u een weloverwogen keus kunt maken.
Als u besloten hebt uw kind op onze school aan te melden vult u het aanmeldingsformulier in en levert
u dit in op school. De leerkracht van uw kind neemt vervolgens enkele weken voor de 1 e schooldag
contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
Voorafgaand aan plaatsing van een kind vindt er een intake plaats met de leerkracht en/of intern begeleider. Er wordt contact gelegd met de peuterspeelzaal of de huidige school van uw kind. De intern
begeleider bekijkt of wij het juiste onderwijs kunnen bieden aan uw kind.
Kleuters van 4 jaar kunnen het hele jaar door geplaats worden. Echter, wanneer uw kind vlak voor een
vakantie 4 jaar wordt kunnen we in overleg met u beslissen uw kind na de vakantie te laten starten.
Dit geldt in ieder geval voor de periode van 4 weken voor de zomervakantie.
Kinderen die in hogere groepen instromen plaatsen wij het liefst na een vakantie in hun nieuwe groep.
Het tussentijds overstappen van een andere school gebeurt alleen in overleg met de directeur van de
huidige school van uw kind.
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4.8 Samenwerkingsverband PassendWijs
Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal,
Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken
met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen.
Samenwerkingsverband PassendWijs bestaat uit 25 besturen en 134 scholen. Hierin
zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd.

Scholen hebben zorgplicht
Zorgplicht betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en
leerlingen die al op school zitten.
Na aanmelding van een leerling heeft de school soms meer informatie nodig om te beoordelen of de
juiste zorg geboden kan worden. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders.
Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie met school deelt, dit heet informatieplicht.
De school doet vervolgens actief onderzoek om te bekijken of ze een zo passend mogelijk aanbod kan
bieden. De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan bieden binnen de
basisondersteuning of met de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de ondersteuning kan bieden. Als de school van
aanmelding geen passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school samen met ouders
de mogelijkheden van een passende plek op een andere reguliere school, op een school voor speciaal
basisonderwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden
tussen de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft, wensen van ouders en de mogelijkheid van
school.
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek aan te bieden op
de eigen school of op een andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.
De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verzamelen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra ondersteuning of de route naar een
passende onderwijsplek vindt u op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs
http://www.swv-passendwijs.nl
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Doorverwijzing en terugplaatsing
Schooljaar

Doorverwijzing naar
speciaal (basis) onderwijs

Terugplaatsing in het
basisonderwijs

2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
2016 – 2017
2017-2018
Totaal over 10 jaar
Gemiddelde De Ark
*)
Landelijk gemiddelde *)

2
3
3
4
1
2
1
0
0
1
17
1,7= 0.85 %
5=2%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
onbekend

*) uitgaande van een gemiddeld leerlingenaantal van 200 leerlingen over de afgelopen 10 jaar.

Aansluitende zorgstructuur
Sommige kinderen zijn op school erg druk, brutaal of juist stil en teruggetrokken. Leerkrachten signaleren over het algemeen snel dat er iets aan de hand is
met kinderen. Vaak zijn de problemen of vragen voor ouders herkenbaar, soms
ook niet. Ontwikkelt het kind zich wel goed? Zijn er gedragsproblemen? Krijgt
deze leerling wel genoeg aandacht? Is de geboden hulp voldoende en wel
professioneel genoeg?
Om de zorg te verbeteren werkt de gemeente Overbetuwe met een aansluitende zorgstructuur voor alle basisscholen. Deze sluit aan bij de snelle signalering van leerkrachten.
Wanneer de zorgen van leerkrachten snel worden opgepakt en goed worden afgestemd met alle betrokkenen, krijgen kinderen en ouders snel de ondersteuning die nodig is.
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5. Oudercontacten
Een goed contact tussen team en ouders is heel belangrijk en voor de Ark vanzelfsprekend. Door een
goed contact tussen school en ouders groeit het begrip van leerkrachten voor kinderen en het begrip
van ouders in wat de leerkrachten op school doen. Een goede samenwerking zorgt voor een optimale
leeromgeving voor de kinderen.
Door het jaar heen zijn er een aantal georganiseerde momenten waarbij ouders geïnformeerd worden
over de ontwikkelingen van de school en de voortgang van hun kind.
Algemene ouderavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. In het algemene gedeelte krijgt
u informatie over de schoolontwikkeling, het team en algemeen geplande activiteiten. In de groep van
uw kind maakt u kennis met de leerkracht en krijgt u informatie over het betreffende jaar.
Rapportgesprekken
Drie maal per jaar ontvangt u een rapport van uw kind. Omdat wij de vorderingen van uw kind graag
persoonlijk met u willen bespreken wordt u uitgenodigd voor het rapportgesprek. De gesprekken vinden plaats in oktober/november, februari/maart en in juni.
Ark Info
Eens per twee weken verschijnt de Ark Info. In dit informatiebulletin wordt u op de hoogte gehouden
van actuele onderwerpen als schoolontwikkeling en activiteiten.
Klasbord
Op de Klasbord app vindt u foto’s, informatie over de groep van uw kind, belangrijke data voor de
betreffende groep en vraag om ouderhulp voor groepsactiviteiten.
Parnassys ouderportaal
Deze app is gelinkt aan ons registratiesysteem. U vindt hier de jaarkalender van school met daarin
vakanties, studiedagen, feesten en activiteiten. Ook kunt u hier de resultaten van uw kind bekijken en
de algemene gegevens zoals bij ons bekend.
Afspraak maken
U bent uiteraard van harte welkom om buiten deze georganiseerde momenten een afspraak te maken
met de leerkracht of de directie. U kunt hiervoor de leerkracht of directeur benaderen per mail, telefonisch of door persoonlijk een afspraak te maken.
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6. MR, GMR & OC
6.1 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan binnen de school dat te vergelijken is met een
ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. Een ondernemingsraad is er voor de personeelsleden en een
MR is er voor personeelsleden én ouders. De MR kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het
schoolbestuur en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school
betreffen te bespreken en hierover voorstellen te doen aan het bestuur. De MR wil openheid,
openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen.
De MR telt 6 leden. Drie leden zijn gekozen door en uit het personeel, de
personeelsgeleding. De andere 3 leden zijn gekozen door en uit de groep ouders en
verzorgers. Dit wordt de oudergeleding genoemd. De zittingstermijn bedraagt 3 jaar
en kan één keer worden verlengd.

MR reglement
De instelling en werkwijze van een MR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO
1992). Om hier in de praktijk mee te kunnen werken heeft de MR een reglement dat door het bestuur
wordt vastgesteld. Binnen onze school gebruiken we het model-reglement van de Besturenraad.
In het reglement is vastgelegd op welke punten de MR adviesbevoegdheid dan wel instemmingbevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden kunnen gelden voor de gehele MR, voor de
personeelsgeleding of voor de oudergeleding.
Voorbeelden van punten waarover de MR advies moet uitbrengen aan het bestuur zijn:
 vaststelling of wijziging van het jaarplan;
 vaststelling of wijziging van het toelatingsbeleid van leerlingen;
 wijziging van de organisatie van de school.
Voorbeelden van punten waarover de MR instemming moet betuigen aan het bestuur zijn:
 vaststelling of wijziging van het schoolplan of formatieplan;
 vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot door ouders verrichte ondersteunende
werkzaamheden;
 vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
Alle onderwerpen die de MR bespreekt zijn school gebonden oftewel onderwerpen die betrekking
hebben op de school. Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van alle scholen van de Stichting Trivium. Hier komen schooloverstijgende
zaken aan de orde.
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MR vergadering
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn
openbaar.
De agenda en notulen van de MR vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter inzage
op school. Daarnaast informeert de MR personeel, ouders en verzorgers door middel van een
jaarverslag. Met vragen over de MR of over medezeggenschap kunt u zich wenden tot één van de leden
van de MR. De MR is er voor alle ouders en heeft u vragen en/of opmerkingen? Spreek ons aan of mail
naar mr@de-ark-elst.nl

6.2 Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR maar functioneert
ten behoeve van het personeel, de ouders en verzorgers van alle scholen van de Stichting.

Samenstelling van de GMR
De GMR wordt gevormd door de MR-leden van de 14 scholen van de Stichting Trivium.
Elke MR vaardigt daartoe een lid af dat is gekozen uit de personeelsgeleding of de oudergeleding. De
zittingsduur van de GMR-leden bedraagt 2 jaar en kan eenmaal worden verlengd met 2 jaar.

GMR reglement
Net als bij de MR is de instelling en werkwijze van een GMR gebaseerd op de Wet Medezeggenschap
Onderwijs (WMO 1992). De GMR werkt aan de hand van een reglement dat door het schoolbestuur is
vastgesteld. In het reglement is vastgelegd op welke punten de GMR adviesbevoegdheid dan wel
instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van zaken die door het schoolbestuur worden behandeld.
Voorbeelden van punten waarover de GMR advies moet uitbrengen aan het bestuur zijn:
 verandering van de grondslag van de scholen;
 aansluiting bij een geschillencommissie.
Voorbeelden van punten waarover de GMR instemming moet betuigen aan het bestuur zijn:
 vaststelling of wijziging van het benoeming- en ontslagbeleid;
 vaststelling of wijziging van het personeelsbeleid;
 vaststelling of wijziging van het meerjaren formatieplan.
Deze bevoegdheden van de GMR zijn door de MR-en overgedragen aan de GMR en kunnen net als bij
de MR gelden voor de gehele GMR, voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding.
Alle onderwerpen die de GMR bespreekt zijn school-overstijgend dus onderwerpen die betrekking
hebben op het gemeenschappelijk belang van alle scholen. Deze onderwerpen worden dan ook niet in
de MR-en afzonderlijk behandeld.
De agenda en notulen van de (G)MR-vergaderingen liggen voor personeel, ouders en verzorgers ter
inzage op de scholen.
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6.3 Oudercommissie
De oudercommissie (OC) wil een bijdrage leveren aan een optimale relatie tussen de ouders, de MR,
het bestuur en het team in het belang van het onderwijs.
De taken van de oudercommissie omvatten o.a.:
 het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;
 gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de MR als geheel of aan het ouderdeel van de MR
over aangelegenheden die ouders aangaan.

Activiteiten
De oudercommissie is betrokken bij de organisatie en uitvoering van tal van binnen- en buitenschoolse
activiteiten, zoals:









schoolreisje en excursies
viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Pinksteren
fancy fair / sponsorloop
sportdag
winkeltje voor jarige leerlingen
ouderavond
afscheid groep 8
jubilea

Statuten oudercommissie
Bij de oudercommissie zijn de statuten in te zien. In deze statuten staan o.a. de taken en werkzaamheden van de oudercommissie beschreven. U kunt ze lenen bij de secretaris (zie adressen).

Ouderbijdrage
Activiteiten aanvullend op het lesprogramma worden gefinancierd uit de ouderbijdragen. Ook wordt
de ouderbijdrage gebruikt voor eenmalige, extra activiteiten zoals groepsexcursies. De ouderbijdrage
is een jaarlijks bedrag per kind, dat door de ouders aan de oudercommissie wordt betaald. Hoewel de
betaling wettelijk gezien vrijwillig is, vinden we het vanzelfsprekend dat alle ouders de bijdrage
voldoen. Ons beleid is dat bij het niet voldoen van de ouderbijdrage, dit consequenties heeft voor
deelname aan activiteiten, waaronder schoolreis. Bij onvoldoende financiële draagkracht zijn er
mogelijkheden om via de gemeente ondersteuning te krijgen. De tarieven van de ouderbijdrage staan
vermeld bij de praktische informatie.
De ouderbijdrage is het schooljaar €37,50 per kind. Dit geldt voor kinderen die tussen augustus en
januari op school komen/zijn.
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7. Wet- en regelgeving voor het primair onderwijs
7.1 Kwaliteitswet – klachtenregeling
Met ingang van 1 augustus 1998 is de kwaliteitswet voor het onderwijs ingevoerd.
Dit betekent onder meer dat het schoolbestuur verplicht is een klachtenregeling vast te stellen en in
te voeren. Volgens de wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en
beslissingen, of het nalaten daarvan, door het bevoegd gezag en het personeel.
De klachtenregeling is gericht op een zorgvuldige behandeling van klachten, zodanig dat het belang
van de betrokkenen en van de school wordt gediend. Door deze regeling ontvangen het bevoegd gezag
en de school signalen, waarmee zij rekening kunnen houden bij de gang van zaken op school.
Uiteraard is de klachtenregeling alleen van toepassing als men met zijn probleem niet ergens anders
terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in overleg
met ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding c.q. contactpersonen op een juiste wijze worden
afgehandeld. Wanneer dit niet mogelijk is of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Ter verduidelijking een voorbeeld: Een kind heeft een dusdanige lichamelijke handicap, dat meedoen
met de gymnastiekles onmogelijk is. Dit kind krijgt vanzelfsprekend vrijstelling van de gymnastiekles
en zal in overleg met de ouders of verzorgers andere taken krijgen.

Klachtenprocedure
De volledige procedure voor de klachtenregeling vindt u als bijlage 5 in deze schoolgids.

Contactpersonen
Mevrouw S. Jansen en mevrouw A. Van Pommeren (bouwcoördinatoren) en mevr. R. Wanders
(directeur).
Te bereiken via telefoonnummer:
Te bereiken via mail:

0481 – 37 54 94
suzette@de-ark-elst.nl
astrid@de-ark-elst.nl
directie@de-arl-elst.nl
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7.2 Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00.
Medewerkers
Koornaar

Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers, Mw. mr. H.M. Vos, Mw. J.L Rijsdijk-

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
info@gcbo.nl
Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Adressen Vertrouwenspersonen van Trivium
Mevr. E. Burger
tel.: 06 – 44 606 709
Dhr. J. van der Spek
tel.: 06 – 22 44 51 40

7.3 Vrijstelling van onderwijs en vervangende onderwijsactiviteiten
Wanneer een kind een deel van het onderwijs niet kan volgen, zoeken wij in overleg met de ouders of
verzorgers naar een goede oplossing.

Toelating, schorsing en verwijdering
Bij aanmelding volgen we de richtlijnen van samenwerkingsverband Passend Wijs, deze treft u aan op
de website. Toelating geschiedt altijd na een intakegesprek met u als ouders of verzorgers. U en de
school zullen het er samen over eens moeten zijn dat de schoolkeus ook de juiste is.
Is een kind werkelijk niet meer te handhaven als leerling, dan kan tot schorsing worden overgegaan.
Overigens gebeurt dit pas, nadat de ouders of verzorgers en de school hierover uitgebreid contact
hebben gehad. Voor verwijdering is in ieder geval de inbreng van het bestuur noodzakelijk.

Wet Dagarrangementen
Per 1-1-2007 is de Wet Dagarrangementen van kracht geworden.
In de wet is geregeld dat basisscholen vanaf 1-8-2007 een resultaatsverplichting hebben voor de buitenschoolse opvang. Dat betekent dat basisscholen aan ouders, die daar om vragen, opvang voor hun
kind(eren) aan moeten bieden tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.30 uur ’s avonds.
Zowel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, bijvoorbeeld tijdens verlofdagen en schoolvakanties.
Het bovenschools bestuur Stichting Trivium, waar de basisschool De Ark deel van uitmaakt, heeft besloten de uitvoering van de Wet Dagarrangementen onder te brengen bij Kinderopvang SKAR.
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Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met Kinderopvang SKAR:
Afdeling Klantcontact
Wassenaarweg 40, 6843 NW Arnhem
Postbus 5367, 6802 EJ Arnhem
Tel: 0900 – BELSKAR
(0900 – 235 75 27 / lokaal tarief)
klantcontact@skar.nl
www.kinderopvangskar.nl
Uiteraard staat het u vrij te kiezen voor andere kinderopvang.

8. Stichting Trivium
Onze school is aangesloten bij Stichting Trivium, een protestants-christelijke onderwijsorganisatie voor
basisscholen in de Betuwe en Zuid-Veluwe. Bij Trivium zijn nu 14 basisscholen aangesloten in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, West-Maas en Waal. Welke dat zijn,
kunt u vinden op www.trivium-onderwijs.nl.
Trivium ondersteunt deze scholen - dus ook onze school - bij het besturen en beheren van de school
en waakt over de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij moet u denken aan onderhoud van het gebouw,
bijscholing van de leerkrachten, een sterk management, invalpool bij ziekte, computernetwerk, moderne onderwijsmiddelen zoals het digibord en een zelfevaluatie-systeem dat ons scherp houdt.
Trivium zorgt voor goede randvoorwaarden, zodat wij ons volledig op het onderwijs aan de kinderen
kunnen richten. En hoe we dat doen, dat is aan ons. Zo hebben we binnen Trivium 14 heel verschillende
scholen. U zult als ouder in de praktijk weinig tot niets van Trivium merken. Maar samen staan we voor
kwaliteit en dát merkt u.

Bereikbaarheid
Postadres:
Postbus 16
6670 AA Zetten
tel.: 0488-420612
info@trivium-onderwijs.nl

Bezoekadres:
Bestuurscentrum Trivium
Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten
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9. Overige en huishoudelijke Informatie
Absentie
Als uw kind door ziekte of om een andere reden afwezig is, dient u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur
telefonisch te melden. Tel. 0481-375494.

Bibliotheekouders
Iedere groep beschikt over bibliotheekouders. Zij inventariseren de wensen van de kinderen en zorgen ervoor
dat de bibliotheekkast in de groep iedere 8 weken wordt bijgewerkt.

Discriminatie en pesten
Op school volgen alle kinderen het programma van de Kanjertraining. Deze training is gericht op de sociale
weerbaarheid, aandacht en respect voor elkaar en het omgaan met en reageren op pestgedrag. In de groep
wordt circa 1x per 2 weken aandacht besteed aan de Kanjertraining.
Onze kanjerafspraken:
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- We lachen niet uit
- We doen niet zielig
Hiernaast stellen de leerkrachten in het begin van het schooljaar samen met de kinderen de groepsafspraken
op. Deze hangen op een zichtbare plaats in de groep. Zo weet ieder waar hij/zij aan te houden is. Het team
reageert proactief op pestgedrag. Dat wil zeggen dat wanneer zij (beginnend) pestgedrag signaleren, zij
onmiddellijk ingrijpen.
Mocht u pestgedrag signaleren, licht dan de groepsleerkracht in.
Gezamenlijk wordt het pesten volgens de richtlijnen in ons pestprotocol aangepakt. Deze is te vinden op onze
site: www.de-ark-elst.nl.

Fietsen naar school
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in het verkeer leren bewegen. Daarom mag ieder kind op de fiets
naar school komen. Omdat er regelmatig fietssleutels zoek raken, willen we u vragen deze te labellen met de
naam van uw kind.

Fruit en drinken
Tegen pauzetijd heeft iedereen wel trek. In alle groepen is er tijdens de ochtend- en middagpauze een fruiteet- en/of drinkmoment. Graag het drinken in bekers, dit in verband met de afvalberg. Ook wij staan achter
het initiatief om gezonde tussendoortjes mee te geven. Dit geldt trouwens ook voor traktaties bij
verjaardagen. Wij willen “gezond zijn/blijven” bevorderen.

Groepsouders
Iedere groep heeft één of twee groepsouder(s). Is er iets te regelen in de groep, dan kan de groepsleerkracht
terugvallen op een groepsouder. Groepsouders worden voor 2 jaar gevraagd. Hun taken liggen op het gebied
van het regelen van lees-, handvaardigheid- en excursie-begeleiding en helpen met het organiseren van
feesten.
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Gymkleding
De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal in hemd en sportbroek. De kleding wordt voor elke vakantie
meegegeven om uit te wassen.
De groepen 2 t/m 8 hebben gym in de gymzaal aan de Kruisakkers. Wilt u de gymkleding en de gymschoenen voorzien van een naam? De gymspullen gaan na elke les mee naar huis.

Gymtijden
De volgende groepen gymmen onder deskundige leiding van de vakleerkracht en/of eigen leerkracht. Kleuters groep 1 gymmen in het eigen speellokaal, groep 2 ook wekelijks in de Kruisakkers.
groep 1/2a
variabele tijden in kleuterzaal
groep 1/2b
variabele tijden in kleuterzaal
groep 3 t/m groep 8 gymmen op woensdag
Groep 2 gymt 1 x per 3 weken o.l.v. Judith Heevel op woensdag in het speellokaal. De groep gymt verder op
variabele dagen. Vanaf groep 6 wordt er na elke gymles gedoucht.

Jaarplanning
Met behulp van uw inlogcode ouderportaal van ParnasSys, kunt u de jaarplanning inzien.

Jeugdarts
Ouders worden niet meer automatisch opgeroepen om met hun kind bij de jeugdarts te komen.
In plaats daarvan houdt de jeugdarts regelmatig spreekuur op school of in een andere locatie in de buurt.
Ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen over de gezondheid van een kind. Ook problemen
op het gebied van de motoriek, spraakontwikkeling en gedrag kunt u met de jeugdarts bespreken. Mocht u
een consult wensen, dan kunt u contact opnemen met onze IB-er, Coby van Ooijen. De jeugdarts heeft ook
een telefonisch spreekuur, bedoeld voor kort overleg.
Alle kinderen van groep 2 en groep 7 worden onderzocht door de schoolverpleegkundige.
Zij onderzoekt het gehoor en het gezichtsvermogen en meet en weegt de kinderen.
Indien er aanleiding voor is, wordt de leerling doorverwezen naar de schoolarts.
Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van ‘schoolmaatschappelijk-werk’. Deze
dienst biedt ons, als school, en u, als ouder, extra expertise bij allerhande problematiek, zorg en vragen. U
kunt zich zowel via school als rechtstreeks aanmelden voor een gesprek.
Leerplicht
Ieder kind van 5 jaar en ouder is leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar naar school moeten.
Schoolverzuim is slechts toegestaan als er sprake is van gewichtige omstandigheden.
Onder deze categorie worden gerekend:
 huwelijk van ooms, tantes en/of ouders;
 overlijden van ouders, broers, zussen en/of grootouders;
 ambts- of huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 jaar etc.) van ouders of grootouders;
 medisch advies;
 Vakantie buiten de gewone schoolvakantie kan alleen wanneer aantoonbaar is dat ouders in geen enkele
vakantie met hun kinderen op vakantie kunnen gaan.
Dít schoolverzuim dient u van tevoren te regelen met de schoolleiding, daarvoor dient u van tevoren een
speciaal formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur. U hoort dan van de directeur of het verlof is
geoorloofd of niet.
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Duidelijk zal zijn, dat motieven als ´meer zon´, ´minder druk´ en ´goedkopere tarieven´ niet onder gewichtige
omstandigheden worden gerekend. De gemeente Overbetuwe vervolgt onwettig schoolverzuim.

Logopedie op school
Op de basisscholen in de gemeente Overbetuwe wordt bij alle 5-jarige leerlingen een
logopedische screening afgenomen. Het doel van de screening is om spraak- en taalproblemen op tijd te
signaleren om zo de onderwijskansen van een kind te vergroten.
De screening duurt ongeveer 15 minuten: in opdrachtvorm en middels een gesprekje en observatie wordt
een beeld gevormd van de spraak-en taalvaardigheden. Na de screening krijgt het kind een brief mee naar
huis met de resultaten en eventueel schriftelijke informatie. Indien nodig wordt er met ouders een adviesgesprek gevoerd. Dat kan betrekking hebben op adviezen voor thuis en/of evt. logopedische therapie
noodzakelijk is. De schoollogopedist geeft zelf geen therapie op school, daarvoor kan men terecht bij een
logopediepraktijk. De schoollogopedist kan helpen bij het verkrijgen van een verwijzing.
Leerlingen die jonger of ouder zijn dan 5 jaar kunnen (in overleg met ouders) door de leerkracht aangemeld
worden voor een screening.
De screening wordt uitgevoerd door de logopedisten van Logopedie Overbetuwe en wordt
gefinancierd door de gemeente Overbetuwe.
Logopedie Overbetuwe
Postbus 169
6660 AD Elst
tel: 06-12540911
www.logopedieoverbetuwe.nl
info@logopedieoverbetuwe.nl

Luizencontrole
De eerste dag na de vakanties, worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Dit is van belang, om tijdig te
kunnen behandelen en een luizenplaag te voorkomen.

Schoolongevallenverzekering
Op onze school zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen van huis naar school en omgekeerd in een
schoolongevallenverzekering.

Schooltijden
Met ingang van schooljaar 2017-2018 volgen we het 5 gelijke dagen model en gaan alle groepen dagelijks
van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school. Er is een inloop voor ouders van 8.15 uur tot 8.25 uur. Alle kinderen
pauzeren tweemaal een kwartier en lunchen voorafgaand of aansluitend met de groep.
Afspraken 5 gelijke dagen model:
-

leerkrachten eten gezamenlijk met de kinderen
we gebruiken hand-gel
kinderen nemen 2 bekers (morgen- en middagpauze) & een broodtrommel mee
afval gaat mee naar huis
bekers gaan in koelkast
we ruilen geen eten & drinken
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-

we eten fruit/gezonde drank/brood/geen snoep (uitzonderingen i.o. met leerkracht)
kinderen bepalen zelf of ze voldoende hebben gegeten, signaleren we een eetprobleem dan communiceren we met ouders
Uitgangspunt: in de pauzes gaan alle kinderen naar buiten.

Trakteren
Ook op school is het feest, wanneer er iemand jarig is. En bij een verjaardag hoort trakteren, maar “Snoep
verstandig eet een ....”. Gebruik uw eigen creativiteit en maak een traktatie met bijvoorbeeld fruit, worst of
kaas. De jarige mag een cadeautje uitzoeken uit “het winkeltje” in de teamkamer.

Urenberekening schooljaar 2018- 2019
Alle groepen
5 gelijke dagen
aantal uren per week

25,00

aantal uren per jaar ( 52 x 25)

1300,00

bijtellen 29 september 2018 (in geval schrikkeljaar)

0,00

bijtellen 30 september 2018 (indien op werkdag)

0,00

totaal aantal uren / dagen op jaarbasis

1300,00

af : verplicht aantal uren per jaar

940,00

te besteden voor vakantie en vrije dagen

360,00

Paardenmarkt

3 sept.

5,00

Herfstvakantie

15 t/m 19 okt

25,00

Kerstvakantie

24 dec. t/m 4 jan.

50,00

Voorjaarsvakantie

04 t/m 8 maart

25,00

Goede Vrijdag

19-apr

5,00

Pasen

22-apr

0,00

Koningsdag

27-apr

0,00

Meivakantie

22 april t/m 03 mei

50,00

Hemelvaart

30 t/m 31 mei

10,00

Pinksteren

10 juni

5,00

6 juli

1,50

Vrijdagmiddag voor zomervakantie

Zomervakantie BO

8 juli t/m 16 aug.

150,00

Studiedagen/middagen

Dagen: dinsdag 4 september, vrijdag 7 december, vrijdag 1 maart, maandag 4 juni. Middagen:
woensdag 7 november, woensdag 6 februari,
donderdag 18 april.

24,50

Eindtotaal

351,00

Marge

9,00
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Bijlage 1.
Procedure Zitten blijven/Doubleren
In geval van ‘blijven zitten’ in een groep worden de volgende regels gehanteerd:
1.

Met de collega(e), die het betreffende kind al in zijn/haar/hun groep heeft (hebben)
gehad wordt overleg gepleegd. Met de ouders wordt contact opgenomen. De directie
'volgt' de gang van zaken en is op elk gewenst moment gesprekspartner/deelnemer
op verzoek of op eigen initiatief.
2.
De groepsleerkracht brengt het probleem in bij het team. Iedereen is dus op dat moment feitelijk op de hoogte. Er kan gekozen worden voor de incident-methode.
3.
De IB-er/RT-er wordt betrokken bij de problematiek.
4.
Na bovengenoemd overleg kan geconstateerd worden, dat een nader onderzoek door
derden (bijv. Marant) zal moeten plaatsvinden. Dit kan alleen maar als de ouders van
het betreffende kind geheel op de hoogte zijn van de problematiek en vervolgens hun
toestemming hebben verleend voor een dergelijk onderzoek.
5.
De uiteindelijke beslissing over eventueel zitten blijven ligt bij de school (directieverantwoordelijkheid).
6.
Ouders kunnen in beroep gaan bij het bevoegd gezag (het bestuur) omtrent de
gevolgde procedure.

Bijlage 2.
Procedure Versnellen
1.

De groepsleerkracht constateert de noodzaak van ‘versnellen’ al dan niet op grond
van signalen van ouders.
2.
De groepsleerkracht brengt dit in de teamvergadering. Iedereen is dus op de hoogte.
3.
De groepsleerkracht en collega(e) die het betreffende kind evt. in de groep hebben
gehad, hebben overleg. Tevens wordt de IB-er/RT-er erbij betrokken.
4.
De directie “volgt” en is gevraagd of ongevraagd gesprekspartner.
5.
Na gebleken geschiktheid (“het kind kan het aan, niet alleen cognitief maar vooral ook
in sociaal en emotioneel opzicht”) worden de ouders op de hoogte gesteld. Bij het
advies van de school wordt in incidentele gevallen een oordeel van een externe deskundige gevraagd.
6.
Op grond van instemming van de partijen (school en ouders) kan besloten worden tot
overplaatsing naar de volgende groep. De school heeft uiteindelijk het laatste woord
in deze kwestie (directieverantwoordelijkheid).
7.
Ouders kunnen in beroep gaan bij het bevoegd gezag (het bestuur) omtrent de
gevolgde procedure.
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Bijlage 3.
Protocol Overgang van groep 2 naar groep 3
Aanleiding
De aanleiding voor het maken van dit protocol is dat er behoefte is om het beleid t.a.v. overgangsnormen van groep 1, 2 en 3 concreet te maken. Zo bereiken we eenduidigheid binnen
de onderbouw en informeren we ouders en verzorgers over ons beleid en procedures ten
aanzien van overgangsnormen.

Welke leerlingen vallen binnen dit protocol?
De uitgangspunten en het protocol betreffen alle leerlingen in groep 1 en 2. Het protocol voor
versnellen is met name geschreven voor de zogenaamde herfstleerlingen. Hier bedoelen we
de leerlingen mee die hun schoolloopbaan starten in september, oktober en november. Daarnaast is er speciale aandacht voor de kinderen die in de zomermaanden (juni, juli en augustus)
jarig zijn, omdat vaak blijkt dat deze nog jonge leerlingen in groep 3 soms moeite hebben met
de eisen en het tempo waarin het lesprogramma aangeboden wordt.

Uitgangspunten
De visie van de school vormt het belangrijkste uitgangspunt voor dit protocol: we willen iedere
leerling dat onderwijs geven dat het best bij hem/haar past.
We richten ons daarbij op zowel het motorische, sociaal-emotionele als cognitieve vlak, waarbij het ene gebied niet belangrijker is dan het andere.
Met dit gegeven hebben wij ons als team uitgesproken voor verbreden in plaats van versnellen. Voor de leerlingen in groep 1/2 betekent dit concreet:
 De ontwikkeling in de breedste zin van het woord geeft de doorslag of een kind 2 of
bijna 3 jaar “kleutert”; alle ontwikkelingsgebieden zijn even belangrijk.
 Elk kind heeft recht op minimaal 2 jaar kleuteronderwijs.
 Langer “kleuteren” wordt als fijner ervaren, omdat kinderen een stevige basis ontwikkelen die in de hele verdere (school)loopbaan door zal werken.
 Het onderwijs is dusdanig ingericht dat een kind de tijd en de mogelijkheden krijgt
zich op alle gebieden op zijn of haar niveau goed te ontwikkelen, zodat het onderwijs
uitdagend blijft.
Van nature kiezen jonge kinderen vaak dezelfde opdrachten of materialen, omdat ze
zich daarbij veilig voelen. Daarom stimuleren wij de leerlingen om ook buiten hun vertrouwde wereldje te kijken en een andere opdracht aan te gaan of ander materiaal te
kiezen, waardoor een ander ontwikkelingsgebied wordt aangesproken.
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Procedure bij overgang van groep 2 naar groep 3
Het kind wordt vanaf de start op school tot aan de overgang naar groep 3 gevolgd d.m.v. observaties en toetsen. De checklist wordt gedurende de kleuterperiode twee keer (eind groep
1 en eind groep 2) ingevuld. Wanneer een kind voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd
in de checklist (zie bijlage) en deze op alle gebieden 80% voldoende of goed scoort, kan het
kind naar groep 3. De toelichting hierop van de leerkracht(en) van het kind is hierbij onmisbaar.

Procedure bij versnellen, vertaald naar groep 1/2
Bij twijfel of een kind binnen twee jaar kan doorstromen naar groep 3 hanteren we de volgende voorwaarden:
 Wanneer de leerkracht signaleert dat een kind meer aan kan of wanneer het kind zelf
belangstelling toont voor moeilijkere opdrachten, laten we hem/haar meedoen op
het niveau van groep 2. Het kind moet het niveau op eigen kracht en motivatie aankunnen.
 Ouders worden hierover ingelicht. Het betekent niet automatisch dat een kind dan
ook daadwerkelijk door zal gaan naar groep 3. Dit wordt duidelijk met de ouders gecommuniceerd.
 In het regulier overleg tussen de onderbouwleerkrachten en het zorgoverleg wordt
de leerling besproken.
 Bij de beslissing of een kind overgaat naar een volgende jaargroep hanteren we de
checklist met voorwaarden op alle eerder genoemde ontwikkelingsgebieden waaraan
het kind moet voldoen (zie bijlage).
 De uiteindelijke beslissing, die in mei genomen wordt, ligt bij de betreffende groepsleerkracht(en), wordt gedragen door het team van De Ark en is bindend.
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Bijlage 4.
Pleinregels




















‘s Morgens vanaf 8.15 uur is er inloop en mogen de kinderen naar de groep.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel en moet je op school zijn. Bij de tweede bel van 08.30
uur start de les.
Plaats je fiets goed in de fietsenrekken en niet daarbuiten. Fietsen mogen niet achter
de schuur worden geparkeerd en alleen haaks op de school in de rekken.
Steps dienen op schoolplein te worden gestald (met slot?) en meenemen van de step
gebeurt op eigen risico.
Na schooltijd mag er vanaf 14.15 uur op het schoolplein worden gespeeld. Er is echter
geen toezicht meer.
Tijdens de pauzes loopt er een pleinwacht buiten.
Tijdens de pauzes houden we rekening met elkaar.
Voetballen in de pauzes mag alleen op het mini-voetbalveld met de stalen doelen. Dus
niet bij de klimrekken of duikelstangen.
Probeer zoveel mogelijk met elkaar te spelen, sluit anderen niet uit. Laat ook anderen
niet in de steek, zodat je samen aan een goede sfeer werkt.
Probeer bij ruzies elkaar daarop aan te spreken en vraag of ze willen stoppen. Als je
iets niet wilt zeg dan duidelijk: “Stop.” Helpt dat niet, haal dan de pleinwacht erbij.
In de tuin en achter het schuurtje mag je niet spelen. Daar hebben we onvoldoende
toezicht.
Tussen de fietsen mag je niet spelen.
Tijdens de pauze blijven we op het plein.
Als je naar het toilet moet, vraag je dat even aan de pleinwacht.
Afval in de afvalbakken doen, dan houden we het plein netjes.
Kauwgom is niet toegestaan in school en op het plein.
Bij heel slecht weer blijven we binnen. Van de juf of meester hoor je wat je in de pauze
mag doen, je blijft in het eigen lokaal. De pleinwacht houdt dan toezicht.
Het gebruik van mobiele telefoons, MP-3 spelers en I-pods is tijdens schooltijden niet
toegestaan.
Wees verstandig en laat dure spullen thuis. Wil je toch naar huis bellen dan kan dit,
als dit nodig is, met de telefoon van school.
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Bijlage 5.
Klachtenregeling CBS De Ark
(conform de modelregeling van OCW, de organisaties voor bestuur en management {waaronder de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus}, ouderorganisaties en
vakverenigingen)

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
b.
commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4;
c.
klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige
(ex-) leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van)
het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de
school, alsmede een persoon die an-derszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
d.
klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
e.
contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f.
vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
g.
aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige
(ex-)
leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school,
alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend;
h.
benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die bestaat uit leden aangewezen door de geledingen
ouders/leerlingen, personeel en bevoegd gezag.
Hoofdstuk 2

Behandeling van de klachten

Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon
1.

Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de
vertrouwenspersoon.
2.
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon
1.

Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het
indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure
en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd
gezag.
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken
die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn
taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit
van zijn werkzaamheden.

Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie
1.
2.

3.

4.

5.

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht
onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.
Het bevoegd gezag kan zich ook, na hierover instemming te hebben verkregen van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aansluiten bij een regionale of landelijke commissie.
De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag
over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een
klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle
zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene
zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd.
De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit
van haar werkzaamheden.

Artikel 5 Samenstelling klachtencommissie
1.

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De benoeming vindt
plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
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2.
3.
4.

5.
6.

Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de plaatsvervangende leden.
De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet
worden geacht voor de behandeling van klachten.
Leden van het personeel, van het bevoegd gezag, alsmede ouders/voogden/verzorgers en leerlingen/studenten/deelnemers van de schoolgemeenschap, de
vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie.
De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan.
Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan.

Artikel 6 Zittingsduur
1.
2.

De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de
periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

Artikel 7 Indienen van een klacht
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

De klager dient de klacht in bij:
a. het bevoegd gezag; of
b. de klachtencommissie.
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend,
tenzij de klachtencommissie anders beslist.
Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag
de klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt
gegeven aan het vierde lid.
Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht
op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie
of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht.
Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.
Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager
en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt.
Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er
een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie.
Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door
een gemachtigde.
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Artikel 8 Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de
klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school mee.
Artikel 9 Inhoud van de klacht
1.
2.

3.

4.

5.

De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld
in artikel 7, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt
ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.
De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht.
Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan
aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.

Artikel 10 Vooronderzoek
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht
bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en
hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf
machtiging van het bevoegd gezag vereist.
Artikel 11 Hoorzitting
1.

2.
3.
4.
5.

De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te
worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de
klacht.
De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid
gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.
De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard
geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;
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b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
6. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 12 Advies
1.
2.

3.

4.

De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan
met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met
redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag.
De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan
niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de
aangeklaagde en de directeur van de betrokken school.
De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door
het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Artikel 13 Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.
Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van
een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Artikel 15 Beslissing op advies
1.

2.

3.

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het
bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school
en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen
neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich
daartegen verzetten.
Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt
het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.
De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen
dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.
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Hoofdstuk 3

Slotbepalingen

Artikel 16 Openbaarheid
1. Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.
Artikel 17 Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad geëvalueerd.
Artikel 18 Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met
de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.
Artikel 19 Overige bepalingen
1.
2.
3.
4.

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
De toelichting maakt deel uit van de regeling.
Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling onderwijs".
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2011.

Namen en adressen:
Contactpersoon
De directeur van de school, mevr R. Wanders
U kunt de directeur bereiken via:
tel.:
e-mail:

0481 – 37 54 94
directie@de-ark-elst.nl

Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
postadres:
bezoekadres:
Postbus 82324
Raamweg 2
2508 EH Den Haag
2596 HL Den Haag
tel:
070 – 386 16 97
e-mail:
info@klachtencommissie.org
website: www.klachtencommissie.org
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