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WELKOM OP DE LUDGERSCHOOL

Kent u de beer die op het schoolplein van de St.-Bonifaciusstraat staat?
Hij staat gezellig tussen het groen van onze ‘groene’ speelplaats, waar kinderen veel kunnen bewegen, klimmen en
klauteren. Kinderen raken de beer graag aan. Dat kun je zien aan de glimmende plekjes. Plezier en rust, dat straalt de
beer uit. De beer staat symbool voor kracht en bescherming. Op onze school willen we de kinderen goed onderwijs in
geborgen veiligheid bieden.
Ons uitgangspunt voor onderwijs op onze school is op beide locaties hetzelfde: samenwerken, respecteren en je
vooral welkom voelen!
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers* van kinderen die al naar onze school gaan. De gids is ook voor
ouders die er over denken hun kind voor onze school aan te melden. In deze schoolgids vindt u onze ideeën over
onderwijs (visie) en ons onderwijsaanbod zelf (aanpak). Ook staat er praktische informatie over de Ludgerschool.
Informatie die jaarlijks verandert, zoals de namen van de leerkrachten en vakanties staan in onze jaarlijkse kalender.
In de kalender staat ook vermeld welke vernieuwingen dan wel veranderingen er zijn op leergebied. De kinderen
krijgen de kalender aan het begin van elk schooljaar mee naar huis.
De schoolgids en ook de kalender zijn te vinden op onze website.
Wij hopen een toegankelijke en plezierige gids te hebben geschreven. Wilt u een kijkje nemen in onze school om te
zien hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet en om sfeer te proeven, dan bent u van harte welkom. De data van de
rondleidingen voor nieuwe ouders staan op onze website. Ook vindt u op onze website een filmpje over de school.
Namens het team van de Ludgerschool,
Kristie de Jong
schoolleider

* voor de leesbaarheid spreken we in deze gids over ouders als we ook verzorgers bedoelen

Ludgerschool
Groepen 1 t/m 4

Groepen 5 t/m 8

St.- Bonifaciusstraat 8
3553 SR Utrecht
030 – 244 13 93

Van Hoornekade 6
3554 AW Utrecht
030 – 244 43 19

info.ludgerschool@ksu-utrecht.nl
www.ksu-ludgerschool.nl
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1. HET ONDERWIJS
DE SCHOOL
De Ludgerschool bestaat al sinds 1923 in de wijk Zuilen, die begin 20ste eeuw als arbeiderswijk ontstond.
‘Iedereen kent iedereen’ en diverse oud-leerlingen hebben hun eigen kinderen op de Ludgerschool zitten.
De school wordt gezien als onderdeel van de gemeenschap waar ouders advies en hulp geven bij allerlei
zaken. Er zijn veel activiteiten binnen de wijk, waardoor kinderen en ouders elkaar ook na school
ontmoeten. Het Julianapark is vlakbij en na school en in de vakantie spelen de kinderen daar graag.
We werken samen met de peuterspeelzaal en de BSO in de wijk.
Ons onderwijsaanbod voldoet aan de wettelijke verplichtingen en heeft een doorgaande lijn, waarbij we
het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de interesses en mogelijkheden van het kind. Tevens zijn
wij een Kanjerschool (voor een goed pedagogisch klimaat) en partnerschool van de Marnixacademie
(PABO). Dit wordt verderop in deze schoolgids beschreven.
De Ludgerschool bestaat uit twee locaties:
Op de St.-Bonifaciusstraat zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest en dit gebouw stamt uit 1982. De groepen 5
t/m 8 zijn op de Van Hoornekade te vinden en is gebouwd in 1923. Dit gebouw is in de stijl van de
Amsterdamse school gebouwd en sinds schooljaar 2015-2016 hebben we de kleuren van het gebouw
binnen afgestemd op deze stijl en helemaal opgeknapt. Achteraan op het plein van de Van Hoornekade
staat sinds schooljaar 2015-2016 een klein gebouw met 2 lokalen.
De gymzaal is op de St.-Bonifaciusstraat en de bovenbouw kinderen komen hier ook gymmen. Het
Julianapark kan in de zomer gebruikt worden buitengymnastiek. Het schoolplein heeft op beide locaties
een groene uitstraling en daagt uit tot bewegen. Op de bovenbouwlocatie hangen er op het plein
kunstwerken, gemaakt door de kinderen met ondersteuning van ouders.
Op de bovenbouw locatie is de ruimte voor de Plusklas. Soms krijgen kinderen ondersteuning in de hal.
Wij vragen dan aan iedereen rustig te zijn in de hal.
Het onderwijs, de sfeer en de afspraken zijn hetzelfde op beide locaties. De leeftijd van kinderen en het
gebouw kunnen soms leiden tot afwijkende afspraken.

MISSIE/VISIE
SAMEN LEER je MEER
De Ludgerschool wil met inzet, passie en plezier samen goede resultaten behalen. Dat doet zij samen met
leerlingen, ouders en leerkrachten.
Op de Ludgerschool wordt gedegen, gestructureerd onderwijs gegeven in een
goede en warme sfeer. Leerlingen ontdekken, waarderen en ontwikkelen hun talenten op verschillende
gebieden. Kinderen zijn zelfstandig, zijn actief en denken creatief. Zij ontplooien zich als waardevolle
burgers in onze multiculturele samenleving. Zij voelen zich verantwoordelijk voor het welbevinden van
zichzelf en van anderen.
Dat betekent dat we kinderen basisvaardigheden aanleren zoals lezen, schrijven en rekenen. En we
zorgen ook dat zij kennis maken met het verleden, de natuur en andere landen. Zo krijgen de kinderen
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een oriëntatie op de wereld. Kinderen leren de basisvakken en zelfstandig werken. Sociale vaardigheden
en samen werken leren ze door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en hun mening te geven, hun
verantwoordelijkheid te tonen en keuzes te maken.
Je mondeling kunnen uiten is in deze samenleving erg belangrijk. Op school stimuleren we dat door
kringgesprekken te voeren en spreekbeurten te houden.
Creativiteit en motorische ontwikkeling stimuleren we door tekenen, handvaardigheid, muziek en drama,
creamiddagen en gymnastiek van een vakleerkracht.
Sommige kinderen denken graag, waar andere kinderen dingen willen doen. Ze kunnen goed zijn in
rekenen, taal, lezen en/of goed in sport, spel, muziek en dans. Er zijn ook kinderen met veel sociale
vaardigheden of kinderen die heel onderzoekend zijn. Kortom, talenten en manieren van leren kunnen
verschillen per kind. We willen alle kinderen prikkelen om hun talenten op al die gebieden te ontdekken,
te waarderen en verder te ontwikkelen. Daarnaast leren wij de kinderen gebruik te maken van elkaars
talenten.
Met onze aanpak “samen leer je meer” realiseren we prima resultaten, maar bovenal komen kinderen
met plezier naar school om veel te leren.
Wij maken onze schoolvisie concreet door:


Een sterke basis te bieden voor wat betreft reken-, taal- en leesonderwijs;



Het leren zichtbaar te maken in de school en in de groepen;



Een sterk, integraal klassenmanagement te hanteren wat zorgt voor duidelijkheid ;



Bewust samen te werken met leerlingen en ouders;



Hoge verwachtingen te hebben van onze kinderen;



Systematisch leerlingen te volgen en leerresultaten te benutten voor reflectie en handelen;



Talentontwikkeling breed in te zetten;



Goed burgerschap te tonen doordat leerlingen participeren in de vreedzame wijk en actief zijn
voor goede doelen.

IDENTITEIT
De Ludgerschool is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De school heeft een
katholieke traditie. Daarbij zijn respect voor de ander en je omgeving belangrijk. Net als
verdraagzaamheid voor verschillende religies, achtergronden en geaardheid: alle kinderen zijn welkom op
de Ludgerschool. Belangrijk is dat iedereen elkaar kan vinden in normen en waarden over opvoeding,
onderwijs, verdraagzaamheid en respect. Een goed mens tussen de mensen te zijn, daaraan hechten we
veel belang.
Met de methode ‘Hemel en Aarde’ werken we thematisch aan levensbeschouwelijk onderwijs. Kinderen
denken na over hun eigen identiteit, leren over het katholieke geloof en tradities en over andere geloven.
Een aantal keer per jaar bezoeken we de kerk en hebben de kinderen een bijdrage in de viering. Het
thema van de viering sluit aan bij het besproken onderwerp in Hemel en Aarde.
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KERNWAARDEN
De KSU heeft 6 kernwaarden geformuleerd, die op elke KSU school zichtbaar zijn. De kernwaarden zijn:


Plezier



Aandacht



Verantwoordelijkheid



Vernieuwing



Ruimte



Eenvoud

KERNWAARDEN OP DE LUDGERSCHOOL
Op onze school stralen kinderen, leerkrachten en ouders plezier uit. Een goede sfeer en het vieren van
successen horen daarbij.
De kinderen houden rekening met elkaar en helpen elkaar. Dit realiseren we bijvoorbeeld door het
gebruik van coöperatieve werkvormen en doordat we tijdens de crea-middag kinderen van de
verschillende leerjaren samen laten werken. Er is aandacht voor ieders kwaliteiten. Dat betekent dat wij
het onderwijs aanpassen aan de leerbehoeften van kinderen. De plannen rondom de zorgkinderen en het
inrichten van een Plusklas zijn voorbeelden.
We geven kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren door ze te laten werken met de weektaak,
het zelf nakijken en beoordelen van het werk. Het klassenmanagement is hierop afgestemd door het
gebruik van het stoplicht en looprondes van de leerkracht.
We kijken naar de kinderen en hun resultaten en dit kan tot veranderingen leiden. Veel verandering
binnen de school brengen vernieuwingen met zich mee. Een nieuwe rekenmethode die beter aansluit op
de onderwijsbehoefte van de kinderen is hier een voorbeeld van. Het woordenschatonderwijs wordt op
een andere manier aangeleerd, waardoor de kinderen de nieuwe woorden beter onthouden.
Kind en leerkracht krijgen ruimte voor ontwikkeling en bouwen zelfvertrouwen op. Ieder mag zich
ontwikkelen in eigen tempo. Duidelijke keuzes maken in wat je gaat aanpakken is een voorwaarde.
Eenvoud en eenheid in structuur en afspraken helpen ons daarbij.

PARTNERSCHOOL
Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we Partnerschool van de Marnixacademie.
Studenten van de Marnixacademie worden in onze school opgeleid. Deze samenwerking heeft tot doel
om gekwalificeerd, start bekwaam, nieuw personeel af te leveren voor het basisonderwijs.
De studenten lopen stage bij een groepsleerkracht, de mentor, die primair verantwoordelijk is voor de
dagelijkse begeleiding. Daarnaast wordt er in de school een interne opleidingscoördinator (ICO)
aangesteld, die zowel de mentoren als de studenten begeleidt. Zowel de mentoren als de interne
opleidingscoördinator worden daarvoor opgeleid.
Voor studenten bestaat de begeleiding door de ICO uit intervisie, groepsbezoeken en
coachingsgesprekken en ondersteuning bij het uitvoeren van hun onderzoek. De beoordeling van de
studenten gebeurt door de mentor en de ICO.
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STIMULEREN EN ONTWIKKELEN VAN UW KIND
De ontwikkeling van uw kind wordt niet alleen gestimuleerd op school, maar ook door ouders, familie en
vriendjes in de eigen omgeving. School en ouders dragen bij aan deze ontwikkeling, die gericht is op het
aanleren van kennis, vaardigheden en houding van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk van ouders
te horen hoe het thuis gaat en welke aanpak past bij hun kind. Want elk kind heeft een eigen manier van
leren en een eigen belangstelling. Daar willen we zo goed mogelijk op afstemmen binnen de
mogelijkheden van het schoolaanbod.
Uitwisseling van informatie tussen ouders en school is in het belang van de kinderen. De ‘start
gesprekken’ tussen ouder en leerkracht aan het begin van het jaar zijn bedoeld om de onderwijsbehoefte
in beeld te krijgen. Vragen zoals ‘wat doet het kind graag thuis, hoe reageert het kind, hoe gaat het kind
om met andere kinderen/volwassenen’ zijn van belang.
Daarnaast houden wij de 10-minutengesprekken met ouders over hun kind. We vragen ook aan ouders of
zij met kinderen thuis bepaalde vakken willen oefenen en kinderen willen helpen bij het huiswerk maken.
Veel lezen en lees ‘kilometers’ maken dragen bij aan de ontwikkeling van de woordenschat en het begrip
van de wereld om het kind heen. Daarnaast is het spelen van spelletjes ook heel belangrijk voor bv het
tellen, het geheugen, het ruimtelijk inzicht en het samen spelen.
Een groot deel van de lestijd gebruiken we om de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) te
ontwikkelen. Ook creatieve vakken en lessen in techniek horen erbij, net zoals tijd om van elkaar te leren.
Het ‘tutor’ lezen is een voorbeeld van leren van elkaar. De kinderen van groep 6, 7 en 8 lezen twee keer in
de week een kwartiertje samen met de kinderen uit groep 3, 4 en 5. Dit is goed voor de leesvaardigheid
en goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Met de sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we dat kinderen zich bewust worden van hun emoties
en daarmee leren. Emoties spelen een belangrijke rol bij contacten tussen mensen onderling en de
aanpassing van mensen aan hun omgeving. Met behulp van de Kanjertraining oefenen wij dit.

HET ONDERWIJSSYSTEEM: WERKEN MET GROEPSPLANNEN EN WEEKTAKEN
Op de Ludgerschool bieden we klassikaal onderwijs aan met aandacht voor het individuele kind. Van
belang is de heldere uitleg van de leerkracht, het oefenen van de leerstof en de inbreng van het kind. We
werken met het zogenaamde ‘directe instructiemodel’. Dit houdt in dat gekeken wordt wat de kinderen al
weten en aan het eind van de les bekijken we opnieuw wat zij hebben geleerd. We willen de
leergierigheid van kinderen prikkelen door met hen te bespreken wat ze geleerd hebben. Daarom laten
we ook de kinderen hun eigen werk nakijken. Daardoor weten ze direct of ze het goed gedaan hebben en
of ze nog extra uitleg nodig hebben. Door te werken met weektaken leren kinderen te plannen en vooruit
te kijken. Daarmee geven we ze verantwoordelijkheid voor het eigen werk en leren ze om te gaan met
‘moet- en mag’ taken.
Kinderen kunnen in kleine groepjes les krijgen. In groep 1 en 2 noemen we dit de kleine kring. De
leerkracht heeft de klas dan zo georganiseerd, dat de leerkracht en de kinderen ongestoord in de kleine
kring kunnen werken. Vanaf groep 3 wordt extra uitleg aan de instructietafel gegeven. Deze tafel staat
voorin de klas. De rest van de klas is aan het werk. Het werken met dag- en weektaken zorgt ervoor dat de
kinderen leren plannen en kunnen omgaan met keuzes maken. Zelfstandig werk en instructie aanpassen
aan het niveau van de kinderen, hoort bij het zogenaamde ‘Passend Onderwijs’. Het omgaan met
verschillen krijgt de komende jaren veel aandacht op studiedagen van de leerkrachten zelf.
Het samenstellen van groepen vindt plaats op grond van visie en leerlingaantallen. In groep 1 en 2
plaatsen we de kinderen van verschillende leeftijden bewust bij elkaar om elkaar te leren helpen en van
8

elkaar te leren. Vanaf groep 3 streven we naar twee parallel groepen tot en met groep 8. Indien dit niet
uitkomt qua leerlingaantal zoeken we naar een combinatie van groepen. Dit kan betekenen dat er
kinderen van twee leerjaren samen in één groep geplaatst worden. Kinderen die geplaatst worden in een
combinatiegroep selecteren we op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, concentratie en niveau. Uitgangspunt
is om samenstellingen zo min mogelijk te wisselen.

DE GROEPEN
In schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende groepen met de gemiddelde groepsgrootte van 25
leerlingen:
Onderbouw

Bovenbouw

5 groepen 1/2

2 groepen 5

2 groepen 3

2 groepen 6

2 groepen 4

2 groepen 7
2 groepen 8

Plusklas

Plusklas

ONDERWIJSAANBOD
Om kinderen in groep 8 met goede eindresultaten de school te laten verlaten wordt er door de
leerkrachten vanaf groep 1 gewerkt aan een goed onderwijsaanbod. Dat aanbod wordt verdeeld over de
onder-, midden- en bovenbouw.

BURGERSCHAP
De KSU-speerpunten:


Elke school heeft beleid waarin visie op onderwijs en samenleving is opgenomen.



Elke school heeft een methode voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden ten dienste van
actief burgerschap.



Elke school leert de kinderen de essentiële kenmerken van de Nederlandse samenleving volgens
de visie van de KSU.



De school is een oefenplaats voor actief burgerschap.



Binnen de school geven ouders en leerkrachten dagelijks uiting aan de basiswaarden
gelijkwaardigheid en diversiteit.

Op de Ludgerschool is goed te zien dat we aandacht besteden aan burgerschap. Burgerschapsvorming is
bij ons geen vak apart, maar een manier van lesgeven en omgaan met kinderen, waarbij ze uitgedaagd
worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving.
Voorbeelden van burgerschap bij ons op school:
-

In groep 8 leren de kinderen debatteren. Zij kunnen hun mening geven, luisteren en ingaan op
dat wat de ander zegt. Met het Nederlandse Debatkampioenschap zijn we in april 2015 eerste
van Nederland geworden!
9

-

Werken voor het Goede Doel. Kinderen maken spulletjes, die ze mogen verkopen op onze markt.
Of doen mee aan een sponsorloop. Elk jaar wordt opnieuw bepaald naar wie de opbrengst gaat
en welke actie er gevoerd wordt.

-

Kinderen uit groep 7 doen erg hun best om Kinderpostzegels te verkopen.

LEVENSBESCHOUWING
Op de Ludgerschool wordt systematisch aandacht geschonken aan wereldgodsdiensten,
levensbeschouwingen en het leven op aarde. We gebruiken voor de lessen rondom identiteit de methode
“Hemel en aarde”. Hierin staan lessen waarbij kinderen kennis opdoen van het christendom, de islam en
andere geestelijke stromingen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van hun eigen waarden en normen en
besef van onze multiculturele samenleving.

Samen vieren is kenmerkend voor de Ludgerschool. We vieren de katholieke feestdagen en staan stil
bij de betekenis van deze dagen. De verhalen uit de Bijbel zijn het uitgangspunt rondom deze
feestdagen.
Jaarlijks doet de school mee aan ‘De week van de lentekriebels’. In deze week besteedt de leerkracht
aandacht aan het thema seksualiteit en samenlevingsvormen. Er wordt in de klas ook uitleg gegeven over
homoseksualiteit, gender problematiek etc. Belangrijk is dat kinderen leren dat er diversiteit in de
samenleving is. Iedereen is anders en dat mag. Kinderen denken hierdoor ook na over wie ze zelf zijn. De
lessen van ‘De week van de lentekriebels’ worden samengesteld door de GGD Utrecht.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Om de kinderen sociaal-emotioneel te ontwikkelen gebruiken wij “de Kanjertraining”. Kernwoorden
hierin zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining gaat ervan uit dat ieder
kind een goede intentie heeft. De training vormt een leidraad om pedagogisch beleid te maken. De
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
We streven de volgende doelen na:
-

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

-

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

-

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

-

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

-

Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

-

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

-

Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u in hoofdstuk 6 of is te lezen op de website:
www.kanjertraining.nl.
AANBOD IN DE ONDERBOUW (GROEPEN 1 EN 2)
De ontwikkeling van jonge kinderen gaat in kleine stapjes en grote sprongen. Om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kleuters hebben we oog voor de individuele ontwikkeling van
elk kind. We werken er in de kleuterperiode naartoe dat de einddoelen van groep 2 behaald worden.
In de groepen 1/2 sluiten we aan bij de belevingswereld van kinderen en werken we thematisch. Kinderen
leren door middel van spel en het werken met ontwikkelingsmaterialen. We stimuleren de zelfstandigheid
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van onze kinderen, laten kinderen leren van elkaar en leren kinderen dat er ook verplichte activiteiten
zijn.
In de groepen 1 en 2 brengen de ouders de kinderen in de klas. In de ochtend starten we de dag in de
grote kring. De leerkracht bespreekt dan het dagprogramma met de kinderen. In de kring wordt een
verhaal verteld of een prentenboek voorgelezen. Dit is ook het moment om samen een liedje te zingen,
een versje te leren of een taal of rekenspelletje te doen. En natuurlijk is er gelegenheid om elkaar iets te
vertellen. Ook ’s middags gaan we met de kinderen in de kleine kring. Ook dan doen we verschillende
activiteiten zoals taal en rekenspelletjes. In de kleine kring komen kinderen meer aan het woord en
kunnen heel gericht instructie krijgen van de leerkracht. De andere kinderen zijn dan zelfstandig aan het
werk.
Het taalonderwijs vinden wij heel belangrijk. Wij gebruiken voor de kleuters de methode
Kleuteruniversiteit. In deze methode komen verschillende thema’s aan de orde, zoals de klas, familie,
dieren, vriendjes en een nieuwe klas. Daarnaast worden de seizoenen en de feesten als thema
aangeboden. In de verhalen en activiteiten wordt de woordenschat gestimuleerd. We letten bij de
kinderen op uitspraak, zinsbouw en woordenschat.
In groep 1 leren de kinderen o.a. rijmen, woordjes in lettergrepen verdelen, hun eigen naam herkennen
en versjes nazeggen. In groep 2 leren de kinderen woorden verdelen in klanken, het zogenaamde hakken
en plakken, letters herkennen, hun naam schrijven en nog veel meer.
Naast het taalonderwijs komt ook rekenen volop aan bod in de kleutergroepen. Voor ons rekenonderwijs
maken we gebruik van de methode Rekenrijk. Zo leren de kinderen tellen met de zogenoemde telringen,
Tellen met sprongen gebeurt met de kikkers en tellen zonder handen wordt veel leuker wanneer je daar
de handboeien bij mag gebruiken.
In groep 1 leren kinderen de telrij tot tien, de kleuren, rekenbegrippen als dik-dun, groot-klein, veelweinig en nog meer. In groep 2 leren de kinderen tellen met sprongen, terugtellen, de telrij tot twintig,
rekenbegrippen als meer-minder, de dobbelsteenstructuur en de getallen.
Elke dag is er een werkles. De kinderen hebben elke ochtend de keuze uit vier verschillende werkjes. Zo
mogen ze kiezen uit een werkblad, een knutselwerkje, een hoek of ontwikkelingsmateriaal. Het vijfde
werkje wordt gekozen door de leerkracht en sluit aan bij de individuele ontwikkeling van het kind. Aan het
eind van de week hebben alle kinderen alle werkjes gedaan. In de klas is veel materiaal dat de kinderen
uitdaagt tot verschillende activiteiten. In groep 1 en 2 werken de kinderen ook op de computer. Maar
vooral leren kleuters door te spelen en daarvoor krijgen ze bij ons dan ook alle gelegenheid. In de
verschillende hoeken is ruimte voor spel en ontwikkeling.
Bewegen is voor een kleuter erg belangrijk. Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten om te rennen, te
fietsen en te klimmen. Twee keer per week gaan de kinderen bewegen in de speelzaal. Hier kunnen de
kinderen klauteren, springen, spelletjes doen, gooien en vangen met de bal of bewegen op muziek.
Gymkleding is verplicht. De kleding blijft op school in een tas. We vinden het fijn als de kinderen
gymschoenen met klittenband dragen.
We gebruiken ook de methode Schrijfdans. Op mooie muziek dansen de kinderen en leren ze naar ritme
luisteren. Deze bewegingen worden omgezet in schrijfbewegingen op papier. Dit is een voorbereiding op
het leren schrijven. Naast schrijfdans zijn de knutselwerkjes ook van belang om de fijne motoriek te
stimuleren. Kinderen leren bijvoorbeeld knippen, vouwen en plakken.
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AANBOD IN MIDDEN-, BOVENBOUW (GROEPEN 3 T/M 8)
Lezen
Wij gebruiken hierbij de taal/leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Er zijn grote verschillen in snelheid van het
leren lezen. Sommige kinderen kunnen al lezen als ze in groep 3 komen. Andere kinderen leren vlot lezen
vanaf groep 3 en sommigen hebben extra aandacht nodig. Door toetsen houdt de leerkracht in de gaten
hoe ver het kind met lezen is en welke letters het al beheerst. De methode houdt hier rekening mee door
met meerdere niveaus te werken (maan, zon).
Rond eind januari krijgt groep 3 voor het eerst een Cito AVI-toets. Dit is een toets met leeskaarten die
oplopen in moeilijkheidsgraad. Tijdens het lezen wordt er gelet op leestempo en aantal fouten. In de
periode na de toets lezen de kinderen in hun boekjes die passen bij het behaalde niveau. Twee keer per
jaar wordt er een leestoets afgenomen. Op het rapport wordt vermeld welk niveau de kinderen behaald
hebben. Zij zijn heel trots als ze in niveau omhooggaan. De toets bestaat uit een midden en eindtoets per
schooljaar. In groep 4 bijvoorbeeld kunnen de kinderen een M4 (midden 4) niveau of een E4 (eind 4)
niveau halen. Zij kunnen ook als ze in groep 4 zitten een M5 niveau halen. We blijven t/m groep 8
controleren of het leesniveau goed is.
Op woordniveau worden de kinderen ook getoetst. Deze toets heet de DMT-toets en bestaat uit
woordrijen, die de kinderen vlot en goed moeten kunnen lezen. Ook hier wordt aan de hand van de
uitslag het leesniveau bepaald.
In groep 4 tot en met 8 gebruiken we voor het technisch lezen de methode ‘Estafette’. Deze methode
maakt het mogelijk in drie niveaus te werken, zodat de goede lezers extra of ander leeswerk hebben en
de zwakke lezers extra begeleiding krijgen.
Begrijpend lezen (en later het studerend lezen) wordt naarmate de kinderen ouder worden steeds
belangrijker. In groep 3 praten we veel met de kinderen over wat ze gelezen hebben. In groep 4 t/m 8
gebruiken we sinds schooljaar 2018-2019 Nieuwsbegrip. De kinderen worden getoetst op leesbegrip. We
hopen dat door ons leesonderwijs de kinderen veel plezier in lezen houden. Er wordt veel gepraat over
“wat is een leuk boek?” en “welke schrijvers vind je leuk?”. Het voorlezen van een boek of verhaal door
de leerkracht is niet alleen heel leuk, maar ook bedoeld om de taalontwikkeling te stimuleren. Kinderen
mogen soms voorlezen. De oudere kinderen houden een boekbespreking. We vertellen regelmatig aan de
kinderen dat ze naar de bibliotheek kunnen gaan. Kinderen kunnen in Utrecht gratis boeken lenen bij de
bibliotheek.
De kinderen van groep 7 en 8 lezen één keer in de week samen met kinderen van groep 3 t/m 4. Dit heet
tutorlezen en is bedoeld de leesvaardigheid van de kinderen te verhogen. Wij vinden het ook waardevol
te zien dat de oudere kinderen de jongere kinderen helpen.
Verder is nog belangrijk te vermelden, dat voor een goede start in de volgende groep, het is aan te
bevelen dat kinderen in de zomervakantie met regelmaat een boek lezen, of samen een boek lezen.
Taal
De methode 'Staal' doet precies wat de naam belooft. De methode maakt kinderen sterk in taal en
spelling. Spelling en grammatica zijn in de methode gecombineerd en er is veel aandacht voor
woordenschat. Voor de kinderen is er ruim voldoende materiaal om zelfstandig te kunnen werken en de
methode maakt het werken in verschillende niveaus ook goed mogelijk. ‘Staal’ is betekenisvol. De
kinderen gaan aan de slag met levensechte bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de groep tegen
kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. ‘Staal’ brengt taal tot leven. ‘Staal’
werkt met de beproefde, preventieve spellingsaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen,
elke les herhalen en dagelijkse dictees kunnen zorgen voor optimale spellingsresultaten.
Een Cito-spellingstoets wordt twee keer per jaar afgenomen. Kinderen krijgen extra hulp als zij moeite
blijven houden met de spelling. Vanaf groep 6 leren kinderen werkwoorden te spellen door heel goed de
12

‘spellingsafspraken’ toe te passen. Voor de ontwikkeling van het mondelinge taalgebruik houden we
spreekbeurten. In de groepen 5 t/m 8 houden de kinderen een spreekbeurt over een onderwerp dat ze
zelf kiezen.
Woordenschat
Het ontwikkelen van de woordenschat is een vast onderdeel in de methode. Bij woordenschat gaat het
om de verzameling van woorden die in een taal gebruikt kunnen worden. Daarom willen we die
woordenschat gevarieerd en aantrekkelijk aanbieden. Tijdens de vergaderingen van de leerkrachten
praten we over de werkvormen die we toepassen. We merken dat de kinderen met plezier het meest
leren als we dat in spelvorm doen. Ook passen we de lessen aan voor kinderen die al veel weten en voor
kinderen die meer herhaling nodig hebben. Woordenschat leren de kinderen ook door met elkaar te
praten, te discussiëren en in groepen samen te werken. Niet alleen de taalmethode helpt, maar ook de
methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis. Door (thuis) naar goede tv-programma’s te kijken, krijgen
kinderen een grotere woordenschat. Als er thuis hierover nagepraat wordt, leren de kinderen
‘spelenderwijs’. Het lezen van boeken is uitermate goed voor de woordenschatontwikkeling en het
begrijpend lezen. En ze leren ook hoe woorden geschreven worden.
Tweemaal per jaar wordt een Cito-woordenschattoets afgenomen.
Schrijven
Als de kinderen in groep 3 letters leren lezen, leren ze ook direct deze letters als schrijfletters te schrijven.
We gebruiken daarvoor de methode “Pennenstreken”. Tijdens het schrijven wordt er ook gelet op de
zithouding en pengreep. Bij ons op school leren de kinderen vanaf groep 4 met een pen te schrijven voor
een mooi lopend handschrift. In groep 4 leren de kinderen hoe ze de hoofdletters moeten schrijven. Na
groep 5 komt het accent te liggen op het ontwikkelen van een verzorgd en duidelijk handschrift.
Rekenen
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode ‘De wereld in Getallen’. De kinderen leren rekenen
vanuit echte situaties. Kinderen leren het optellen en aftrekken bijvoorbeeld door het naspelen van een
bus, waar mensen in- en uitstappen. Ook de onderdelen vermenigvuldigen en delen worden op een
speelse manier aangeleerd. Inzicht in getallen en hoeveelheden is van belang voorgoed begrip van de
sommen. Als de kinderen dit inzicht hebben, oefenen zij in verschillende situaties met steeds moeilijkere
opgaven. Dit doen we met de vertaalcirkel.
Elke vijf weken krijgen de kinderen een rekentoets uit de methode. De kinderen die de toets goed
gemaakt hebben, krijgen opdrachten waarbij veel inzicht gevraagd wordt. Kinderen die de toets zwak
gemaakt hebben, kunnen nog eens extra oefenen. De methode heeft een computerprogramma voor
groep 1 t/m 8. Elk kind werkt hier wekelijks mee. Veel kinderen vinden sommen over klokkijken, maten en
afstanden en geldsommen moeilijk. Het is fijn als kinderen dit spelenderwijs, ook thuis, kunnen oefenen.
Wereldoriëntatie
Met de kinderen kijken we naar alles om ons heen. Hier praten we over in de kring. We kijken naar
educatieve televisieprogramma’s en naar het Jeugdjournaal. We wandelen door de buurt en in het
Julianapark. En we gebruiken de volgende methodes.


Meander is een lesmethode aardrijkskunde. Meander is bijzonder vanwege het prachtige
beeldmateriaal, de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten en de consequente stapsgewijze
opbouw. Maar Meander is vooral speciaal door de boeiende manier waarop het laat zien dat
aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. Meander leert kinderen écht om zich heen te
kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.
13



De geschiedenismethode Brandaan leert kinderen eerst iets over hun eigen geschiedenis. Vanaf
groep 5 leren de kinderen over hoe de mensen leefden van de oertijd tot nu.



Voor natuuronderwijs maken wij gebruik van de methode Naut aangevuld met de projecten van
het Centrum voor Natuur en Milieueducatie.



Maatschappelijke onderwerpen bespreken we met de kinderen. Hierbij gebruiken we geen
methode. Kinderen of leerkrachten brengen zelf onderwerpen in die actueel zijn. Ook het
Jeugdjournaal biedt aanknopingspunten voor gesprekken.



De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland leert kinderen hoe ze zich moeten gedragen in
het verkeer. Door gesprekken en uitleg over verkeersregels en verkeersborden, hopen we dat de
kinderen zich veilig kunnen voelen in het verkeer. In groep 8 doen de kinderen verkeersexamen.
Ze moeten een theorie-examen doen en een stuk door de stad of wijk fietsen. Als ze dit goed
doen krijgen ze een verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland.

Creativiteit

Creativiteit stimuleren we met de zogenoemde expressievakken zoals handvaardigheid, tekenen, muziek
en dramatische expressie. Bij deze vakken ontwikkelen kinderen hun creativiteit. Ze werken aan
onderwerpen die aansluiten bij hun belangstelling of bij projecten waaraan we werken.


Met handvaardigheid leren de kinderen verschillende technieken en omgang met materialen. Zo
leren ze bijvoorbeeld kleien, met stof werken, houtbewerken of vormgeven met papier.



Bij tekenen werken kinderen op papier met verschillende materialen, bijvoorbeeld met
kleurpotloden, vetkrijt, verf, Oost-Indische inkt, ecoline en houtskool.



Met muziek leren de kinderen bewegen op en luisteren naar muziek en ze zingen liedjes. Voor
muziek hebben wij een vakdocent die per groep gedurende het schooljaar in een blok een aantal
lessen verzorgd. De rest van de muzieklessen worden gegeven door de eigen leerkracht.



Bij drama mogen de kinderen toneelspelen als voorbereiding op vieringen en als verwerking van
taal- en leeslessen.

Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 krijgen de kinderen elke dag bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen
tweemaal per week gymles van een vakdocent. Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en
sportschoenen verplicht. De kinderen nemen dit in een tas mee naar school. Als het weer het toelaat,
worden er in de zomer balspelen in het Julianapark gedaan. We maken gebruik van de methode
Basislessen bewegingsonderwijs.
Techniek
De overheid vindt het vak techniek steeds belangrijker. Wij werken met de lessen uit de techniektorens.
Techniektorens zijn kasten met werkmaterialen en technische lesopdrachten. We merken dat de meeste
kinderen met veel plezier aan het vak techniek werken.
Computergebruik
Veel kinderen werken ook graag met de computer. Wij hebben op schoolprogramma’s waarmee kinderen
leerstof op een leuke, aantrekkelijke manier kunnen oefenen en herhalen. In de weektaak is opgenomen
wat de kinderen kunnen doen op de computer. Tekstverwerken, informatie opzoeken en internetgebruik
horen ook bij de onderwijsmiddelen. We willen hiermee gestructureerd gaan werken. Daarom zijn we
bezig met het formuleren van doelen en ‘vertalen’ we deze in een lesaanpak. In elke groep zijn digiborden
of touchscreens aanwezig. Ook hebben we de beschikking over voldoende chromebooks (BB) en ipads
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(OB) om met een hele groep aan de slag te gaan.
De computer wordt ook ingezet bij remedial teaching en de administratie van de leerkracht.
Social media en mediawijsheid hebben ook onze aandacht. We sluiten met de bovenbouw elkaar aan bij
de week van de mediawijsheid. Op school hebben we een zogenaamde I-coach, die op KSU- niveau
geschoold wordt en onze leerkrachten coacht.
Engels
Kinderen zijn tegenwoordig al heel jong vertrouwd met de Engelse taal. Ze zingen liedjes die ze op de
radio horen en gebruiken veel Engelse computertermen. De kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen Engelse les.
Eerst leren ze spreken en luisteren, daarna lezen en schrijven. We gebruiken de methode ‘Take it easy’.
De methode is aantrekkelijk en wordt grotendeels op het digibord vertoond.
Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee. In groep 5 is dit één keer in de twee weken. In de
groepen 6 en 7 één keer in de week en in groep 8 twee keer in de week. Thuis kunnen de kinderen
oefenstof nog eens herhalen door iets te maken of door iets uit het hoofd te leren. Huiswerk is bedoeld
om kennis toe te voegen en ze te leren plannen en hiervoor hun verantwoordelijkheid te nemen.

ALLE METHODES NOG EENS OP EEN RIJ

Leergebied
Taal

Methode
groep 1-2:

Kleuteruniversiteit

groep 3:

Veilig leren lezen

groep 3-8:

Staal

groep 1-2:

Kleuteruniversiteit (voorbereidend lezen)

groep 3:

Veilig leren lezen (aanvankelijk technisch lezen)

groep 4-6:

Estafette (technisch lezen)

groep 4-8:

Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen)

Engels

groep 5-8:

Take it Easy

Rekenen

groep 1-2:

Rekenrijk en Kleuteruniversiteit (voorbereidend rekenen)

groep 3-8:

De wereld in getallen

Schrijven

groep 3-8:

Pennenstreken

Aardrijkskunde

groep 5-8:

Meander

Geschiedenis

groep 5-8:

Brandaan

Natuuronderwijs

groep 3-8:

Naut

Studievaardigheden

groep 6-8:

Blits

Verkeer

groep 1-8:

VerkeersEducatieLijn van Veilig Verkeer Nederland

Seksuele vorming

groep 1-8:

Week van de lentekriebels

Social media

groep 7-8:

Week van de mediawijsheid

Sociaal emotionele
ontwikkeling

groep 1- 8

Kanjertraining

Lezen
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Burgerschap

groep 1-8:

Jaarlijks te bepalen activiteiten, Kanjertraining, Hemel en
Aarde.

Techniek

groep 1-8:

Techniektorens

Levensbeschouwing

groep 1-8:

Hemel en aarde

Creatieve vakken

groep 1-8:

Eigen materiaal/werkwijzen/Moet je Doen/Laat maar zien

In principe nemen alle kinderen deel aan de activiteiten van het onderwijs die in het schoolconcept
zijn opgenomen.

LEREN DOOR TE DOEN
Heel veel vaardigheden leren de kinderen het beste door te doen. We doen dan ook heel veel, onder
schooltijd en na schooltijd.
Sporten:
-

Spel- en sportdagen zijn er om lekker te bewegen en plezier te hebben. Omgaan met winnen en
verliezen hoort daar ook bij.

-

Met de Avondvierdaagse laten ouders en kinderen zien, dat wandelen ontspannend werkt en
sportief is, met de medaille als bewijs.

-

Groepen 6 en 7 doen mee aan atletiekwedstrijden.

-

Groepen 3 t/m 8 krijgen lessen van sportverenigingen om een sport onder de aandacht van de
kinderen te brengen. Zo zijn er volleybal- en basketballessen geweest, atletiek en capoeiralessen
en voetbaltrainingen in de zaal.

-

In groep 1 en 2 krijgen de kinderen elke dag bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 krijgen ze 2x in
de week bewegingsonderwijs in de gymzaal.

Feesten:
-

Met elkaar in één ruimte dansen, zingen en lachen. Rekening houden met elkaar hoort daar zeker
bij. Jezelf durven uiten hoort daar ook bij. Daarom hebben we een carnavalsoptocht en een
Sinterklaasfeest, optredens voor ouders en voor elkaar.

Vieringen:
-

De christelijke feestdagen vieren we in de klas en met elkaar in de kerk. De start en het einde van
een schooljaar vieren we ook gezamenlijk. De kinderen zingen, spelen verhalen uit en maken zelf
gedichten die ze mogen voorlezen. Er zijn vier vieringen in een jaar.

Creativiteit:
-

In groep 1 en 2 wordt veel spelenderwijs geleerd en wordt een beroep gedaan op de creativiteit
van de kinderen. In de groepen 3 t/m 8 werken we in de eigen klas, maar ook samen met
kinderen uit andere groepen. De creamiddagen worden in blokken van drie of vier keer
aangeboden. De kinderen kiezen aan welke activiteit ze meedoen. Aan het eind van elk blok
presenteren de kinderen het werk aan elkaar. Dit kan een dansje zijn, een tentoonstelling of een
uitleg van een bepaalde aangeleerde techniek.

Leesboekpromotie
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-

Voorlezen vinden wij erg belangrijk. Voor het kind is het leuk, (ont)spannend en goed voor de
ontwikkeling. We doen mee aan het landelijk opgezette voorleesochtend. De voorleesochtend is
bedoeld om thuis het voorlezen te stimuleren. We nodigen ouders, opa’s en oma’s uit om op
deze dag te komen voorlezen.

-

De groepen 1 tot en met 4 bezoeken elk jaar de bibliotheek. In de klas wordt heel veel
voorgelezen, prentenboeken, gedichtjes, verhalen, sprookjes.

-

Veel aandacht voor het kinderboek is er in de Kinderboekenweek. In oktober besteden we
aandacht aan het landelijke thema.

-

De kinderen van de bovenbouw lezen met jongere kinderen. Ze helpen elkaar met technisch
lezen en het plezier in lezen. Dit noemen we ‘tutor’ lezen.

DE OVERGANG VAN DE VOORSCHOOL NAAR DE BASISSCHOOL
Sinds een aantal jaar is het contact tussen de Ludgerschool en het peutercentrum Zuilen, voorheen
voorschool Zuilen, geïntensiveerd. Leerkrachten en leidsters wilden de overgang van peutercentrum naar
de basisschool zo klein mogelijk maken/ verkleinen. Door het opstellen van een protocol betreffen de
afspraken en rituelen is deze overgang voor kinderen en ouders (iets) minder intens dan voorheen. Voor
leidsters en leerkrachten is de drempel voor het leggen van onderlinge contacten weggenomen. Het
protocol noemen we Overdracht Voorschool Zuilen en basisschool de Ludger. Zie ook bijlage 9.

DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3
In groep 2 worden de kinderen voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Rond
maart heeft de ouder een gesprek met de leerkracht over hoe het gaat met het kind. De volgende stap
voor ons is om te bekijken welke kinderen naar groep 3 kunnen. Voor de meeste kinderen is dat duidelijk
Bij kinderen voor wie dat niet duidelijk is, volgen nog meer gesprekken met de ouders. U wordt daarvoor
benaderd door de leerkracht.
De kinderen wennen aan de nieuwe omgeving en de leerkracht leert de kinderen kennen. Zij observeren
en signaleren en kunnen bijdragen aan een beslissing als er twijfel bestaat over de overgang. Zie ook
bijlage 10 voor ons protocol “Najaarskinderen”.

DE OVERGANG NAAR DE BOVENBOUW
Als de kinderen overgaan van groep 4 naar groep 5, gaan zij naar een ander gebouw. De groepen 5 t/m 8
krijgen les op de locatie Van Hoornekade. Voor veel kinderen en ouders is deze overgang spannend. Voor
een soepele overgang gaan we dan ook aan het eind van het schooljaar een aantal maal met groep 4 op
de bovenbouw tutorlezen. Ze krijgen van groep 8 leerlingen een rondleiding op de bovenbouw en zij
vertellen waar de kinderen volgend jaar alles kunnen vinden. We vertellen de kinderen over de regels en
afspraken die er zijn op de bovenbouwlocatie. Dat doen we tijdens onze doordraaimiddag aan het einde
van het schooljaar. Dat is een kennismakingsmiddag met de nieuwe leerkracht en klas. De ouders krijgen
na school de nodige informatie. De kinderen en ouders krijgen dan onder andere het volgende te horen:


Vanaf 8.00 uur is het hek open en zijn de kinderen welkom op het schoolplein.



Om 8:25 uur verzamelen de kinderen zich per groep in de rij en gaan zij met de eigen leerkracht
mee naar binnen.



Ouders zijn altijd welkom op de Van Hoornekade. Dus als u vragen of mededelingen heeft, kom
dan gerust even naar binnen.
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Ouders van groep 5 brengen tot de herfstvakantie de kinderen nog naar binnen. Daarna gaan ze
in de rij met de leerkracht naar boven.



Om 8:30 uur starten de lessen.



Tijdens het buiten spelen kunnen de kinderen gebruik maken van de twee schoolpleinen die wij
hebben. Op het voorste schoolplein is er de mogelijkheid om te voetballen en klimmen en
klauteren. Bij het naar binnen gaan verzamelen de kinderen zich weer in de rij.



Verjaardagen worden rond het speelkwartier in de klas gevierd. Daarna mogen de kinderen de
klassen rond.

OVERGANG NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Aan het eind van de basisschool breekt er een spannende periode aan voor u en uw kind: uw kind gaat
immers na groep 8 naar een nieuwe school. Dit houdt in dat u samen met uw kind een keuze gaat maken
uit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio.
Voor de overgang van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) maken we in
Utrecht gebruik van de POVO procedure. De POVO-procedure is een set van afspraken gemaakt tussen
alle PO- en VO-scholen in de gemeente Utrecht. Dit ter bevordering van onderlinge aansluiting. In deze
procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het VO begeleid en geregeld.
Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. De POVO-procedure is een onderdeel
van de Utrechtse Onderwijs Agenda. Voor meer informatie kunt u de website van POVO bezoeken.
www.naarhetvo.nl .
De leerkrachten van de Ludgerschool proberen ouders en kinderen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens
het kiezen voor een van de VO-scholen uit de regio.
Groep 7: informatieavond en adviesgesprek
-

Aan het eind van groep 7 organiseren de leerkrachten van groep 7 en 8 een informatieavond om u
wegwijs te maken in het voortgezet onderwijs.

-

In de periode hierna krijgt u een voorlopig schooladvies van de leerkracht van groep 7. Dit houdt in
dat u tijdens een gesprek te horen krijgt welk onderwijsniveau voor uw kind het meest geschikt is.
Deze niveau-indicatie is gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem CITO vanaf groep 6 en
de indrukken van de leerkrachten die uw kind de afgelopen jaren gehad heeft. De harde gegevens
(Cito-toetsen groep 6 t/m 8) spelen een steeds belangrijkere rol in de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs. Kinderen die voor leerwegondersteuning in aanmerking komen, kunnen in kleine groepen
meer aandacht krijgen. Als wij denken dat uw kind dat nodig heeft, vragen wij in dit gesprek uw
toestemming om de leerlingen te testen.

Groep 8: van voorlichting en oriëntatie tot aanmelding en kennismaking
-

Tijdens de informatieavond van groep 8 wordt de POVO-procedure toegelicht en hoort u van de
leerkracht welke stappen u kunt ondernemen om tot een keuze voor een vo-school te komen.

-

Eind november krijgt u een uitnodiging voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt nogmaals
het advies besproken en wordt besproken wat er van ouders verwacht wordt in de keuze voor een vo
school.

-

Tussen november en maart kunnen kinderen en hun ouders opendagen op scholen voor

-

Voortgezet onderwijs bezoeken. Op deze open dagen zijn er docenten en leerlingen van de Voscholen aanwezig om alle vragen van ouders en kinderen te beantwoorden. Na deze open dagen
moeten de ouders en kinderen kiezen op welke vo-school de openlesmiddag bezocht gaat worden.
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Deze openlesmiddagen zijn alleen voor kinderen en alleen op vo-scholen in Utrecht. Zij kunnen dan
kennismaken met de school die zij willen kiezen.
-

In januari/februari vult de leerkracht voor elk kind een rapportage formulier in onderwijstransparant
(OT). Dit formulier met daarop het eindadvies van de basisschool gaat mee bij aanmelding voor de
middelbare school. In dezelfde periode zijn er oudergesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken
wordt het OT besproken en meldt u uw kind aan voor de vo school. De leerkracht zorgt voor de
administratieve handelingen rond de inschrijving voor het VO.

-

Na de inschrijving volgt de aanname. Bij over aanmelding zullen VO-scholen moeten loten. De loting
wordt centraal geregeld door de POVO-werkgroep. Hierna wordt u per brief op de hoogte gesteld of
uw kind geplaatst is op de eerste keus school. Mocht uw zoon/dochter niet aangenomen zijn op de
eerste keus school dan volgt via de leerkracht de procedure voor aanmelding op een andere vo
school.

-

Als alle kinderen zijn geplaatst op een VO-school volgt er warme overdracht gesprekken tussen de
leerkracht van uw kind en de vo school. Ook krijgt u van de vo school een uitnodiging voor een
introductiedag/ avond waarop uw kind voor het eerst kennis kan maken met de nieuwe school.

2. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN
SCHOOLTIJDEN
Van belang is het op tijd op school zijn. Kinderen komen niet graag in een klas binnen, die al volop bezig is.
Wij vragen dan ook aan ouders hun kind op tijd te brengen of naar school te sturen.
-

Op de onderbouw gaat de deur open om 8.20. In groep 1en 2 mogen ouders ’s morgens mee de
klassen in. Wij vragen de ouders op tijd weer weg te gaan, zodat we kunnen beginnen met de les. Tot
de herfstvakantie mogen ook de ouders van groep 3 en 4 mee de klassen in. Daarna vragen we hen
de kinderen alleen de klas in te laten gaan.

-

Na de kerstvakantie vragen we ouders van de kinderen van groep 4 op het schoolplein afscheid te
nemen. Zij lopen dan niet meer mee naar binnen. Dit heeft te maken met de brandveiligheid. De gang
bij de groepen 4 is te smal voor al het ochtendverkeer. De leerkrachten halen de kinderen op het
schoolplein op. Er is dan kort de tijd om een eventuele afspraak te maken.

-

Op de bovenbouw verzamelen de kinderen zich in een rij en gaan met de leerkracht naar binnen.
Ouders kunnen altijd binnen komen om iets te vragen of iets te melden aan de leerkracht.

-

Een kwartier voor schooltijd is er toezicht van leerkrachten op het plein. Na schooltijd lopen de
leerkrachten mee naar buiten en houden toezicht.

-

Ouders die wachten op het plein verzoeken wij de fietsen of op de stoep of tegen de muur te
plaatsen. Op het plein mag niet gefietst worden.

-

Op de bovenbouw graag de uitgang vrijhouden (ook naast het rode hek), zodat de kinderen ruimte
genoeg hebben te kijken of de weg vrij is. Op de stoep fietsen is hinderlijk en daarom verzoeken we
iedereen op de stoep te lopen met de fiets aan de hand.

De pauze tussen de middag is verkort. De kinderen zijn niet verplicht op school te blijven. Als ze wel op
school blijven tussen de middag, eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Daarna spelen zij een half
uur buiten onder toezicht van ouders. Zij verzorgen de tussenschoolse opvang (TSO). Leerkrachten zijn
oproepbaar. Als het heel slecht weer is, spelen de kinderen binnen. Wij vragen dringend aan ouders om
mee te doen aan de tussenschoolse opvang. Zonder uw hulp kan dit niet gerealiseerd worden.
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Ouders worden gevraagd een bijdrage van € 40, - per kind per jaar te storten op de TSO-rekening van de
school. Indien de ouders hier niet voor kiezen, kunnen de kinderen niet op school overblijven. Van dit
bedrag krijgen de vrijwilligers een geringe vergoeding, kopen we speelmateriaal en verzorgen we
cursussen. Op de website van de school onder het kopje ‘Overblijf’ vindt u meer informatie.

ONDERBOUW: GROEP 1 T/M 4

BOVENBOUW: GROEP 5 T/M 8

Maandag

8.30 – 14.30 uur

Maandag

8.30 – 14.45 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.45 uur

Woensdag

8.30 – 11.45 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 uur

Donderdag

8.30 – 14.30 uur

Donderdag

8.30 – 14.45 uur

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur

Vrijdag

8.30 – 14.45 uur

Pauzetijden:

Groep 1-2 en 7-8: 11.30 – 12.15 uur.
Groep 3-4 en 5-6: 12.00 – 12.45 uur.

PESTEN
De Ludgerschool verstaat onder het woord ‘pesten’ dat iemand zich bij herhaling en gedurende langere
tijd negatief gedraagt tegenover één of meer personen. Het gepeste kind kan moeite hebben zichzelf
daartegen te verdedigen.
Maar er bestaan meer definities. In al deze omschrijvingen staat telkens dat:


er sprake van doelbewuste opzet is;



de machtsverhoudingen tussen dader en slachtoffer ongelijk zijn;



pesten systematisch gebeurt;



het niet vanzelf ophoudt.

Pesten komt overal voor en kan steeds weer de kop opsteken. Een knelpunt om pestgedrag op te lossen
kan zijn, dat pesten vaak uit het zicht van volwassenen (dus stiekem) gebeurt. Pesten is ook onderdeel van
een groepsproces. Daarom vraagt het aanpakken van pesten om een goed doordacht beleid met een
duidelijk stappenplan.

DE AANPAK BIJ PESTEN
Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de
aanpak op school. Zodra de leerkracht signaleert of het signaal krijgt van kind of ouder dat er gepest
wordt. Gaat het volgende stappenplan in werking.

Vijfstappenplan

Het vijfstappenplan is een manier om het pesten aan te pakken. Deze aanpak richt zich op alle
betrokkenen: de leraar, het gepeste kind, de pesters, de ouders en de zwijgende middengroep.
Stap 1: In gesprek met het gepeste kind
Dat wil zeggen:
•

Luister naar wat er gebeurd is.
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•

Neem het probleem van het kind serieus.

•

Overleg met het kind over mogelijke oplossingen.

•

Werk samen met het kind aan de oplossingen.

•

Zorg voor vervolggesprekken. In deze gesprekken leer je het kind zich als een Kanjer te gedragen

Stap 2: In gesprek met de pester
Dat wil zeggen:
•

Bespreek met het kind wat pesten voor een ander betekent.

•

Help het kind zijn relaties met andere kinderen te verbeteren.

•

Stel grenzen en handhaaf die consequent.

•

Help het kind zich aan regels en afspraken te houden.

•

Zorg voor vervolggesprekken. In deze gesprekken leer je het kind zich als een Kanjer te gedragen.

Stap 3: In gesprek met de ouders van het gepeste kind en de ouders van de pester
Dat wil zeggen:
•

Neem de ouders, die zich zorgen maken, serieus.

•

Informeer ouders over pestsituaties, over pesten en over manieren om pesten aan te pakken en
te voorkomen.

•

Overleg met ouders over manieren om pestsituaties aan te pakken.

•

Indien nodig, verwijs ouders door naar deskundige hulp.

Stap 4: De andere kinderen betrekken bij de oplossing van het pesten
Dat wil zeggen:
•

Praat met de kinderen in de groep over het pesten en hun eigen rol daarin.

•

Overleg met de andere kinderen over mogelijke manieren van aanpak en oplossingen en hun rol
daarin.

•

Werk samen met de kinderen aan oplossingen, waaraan ze zelf actief bijdragen.

Stap 5: eventueel hulp inschakelen
Als stap 1 tot en met 4 niet voor alle partijen een tevreden resultaat opgeleverd heeft, is het mogelijk om
binnen de school hulp in te schakelen van:
•

de vertrouwenspersonen van de Ludgerschool: Chantal Verhoeven en Rianne van Mourik. Zij
kunnen luisteren, adviseren, meedenken naar een oplossing en eventueel doorverwijzen voor
externe hulp.

•

de intern begeleider

•

de schoolleider

•

de schoolmaatschappelijk werker
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Van deze gesprekken wordt door de leerkracht een verslag gemaakt en bewaard in het leerlingdossier van
de pester en het slachtoffer. Het verslag wordt ondertekend door school en ouder.
Mocht u ook na stap 5 nog steeds het gevoel hebben dat uw kind en u niet geholpen zijn dan verwijzen
wij u door naar de klachtenprocedure van de KSU. Deze kunt u vinden op de site van onze school:
www.ksu-ludgerschool.nl

ALS UW KIND ZIEK IS
Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het liefst
telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet,
maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, horen we graag zo snel mogelijk
wanneer uw kind afwezig zal zijn.
Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met gezondheidsrisico’s,
handelen we volgens het ‘protocol medische handelingen’. (zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie
schoolveiligheidsbeleid)

LEERKRACHT ZIEK
Als de leerkracht ziek is, doen we ons best vervanging te vinden. Soms lukt dit niet en worden de kinderen
verdeeld over de andere groepen. Het streven is om dit niet langer dan een dag te laten duren.
Bij hoge uitzondering kan het gebeuren dat we vragen de kinderen thuis te houden. Zo vroeg als mogelijk
stellen we de ouders dan op de hoogte. We hebben het dan echt over een noodsituatie.

TELEFOONNUMMERS, E-MAILADRESSEN
Wijziging van nummers en adressen doorgeven aan de leerkracht van uw kind en mailen naar
info.ludgerschool@ksu-utrecht.nl .

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
Vakanties:
Herfstvakantie

Maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Krokusvakantie

Maandag 24 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020

Pasen

Vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

Maandag 1 juni 2020 t/m zondag 7 juni 2020

Zomervakantie

Maandag 20 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020

Vrije dagen:
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Vrijdag

6 december 2019

Maandag

3 februari 2020

Woensdag

17 juni 2020

Vrije uren:
Groepen 1 t/m 4

Groepen 5 t/m 8

Vrijdag 20 december

Vanaf 12.00 uur

Vanaf 12.15 uur

Vrijdag 21 februari 2019 (carnaval)

Vanaf 14.00 uur

Vanaf 14.00 uur

Vrijdag 17 april 2019 (Koningsspelen)

Vanaf 11.45 uur

Vanaf 12.00 uur

Vrijdag 19 juli 2019 (laatste schooldag)

Vanaf 11.45 uur

Vanaf 12.00 uur

De schoolvakanties en vrije dagen staan ook op de jaarkalender.

NASCHOOLSE OPVANG
In Utrecht zijn diverse aanbieders van naschoolse opvang. Meerdere organisaties bieden ruimte aan veel
kinderen van onze school. Deze organisatie verzorgt voor ons de naschoolse opvang.

SCHOOLMELK
Elk kind kan een abonnement op schoolmelk (halfvolle melk) krijgen. Ook voor tussen de middag is het
mogelijk halfvolle melk te drinken. U kunt zich inschrijven via iedereenfitopschool.nl.

SCHOOLMATERIALEN
In groep 3 en 4 vragen we de kinderen een multomap mee te nemen naar school. Verder vragen we
schoolspullen die mee gaan naar huis (huiswerk bv), altijd in een tas te stoppen. Speelgoed mogen
kinderen alleen meenemen als daar de gelegenheid voor is.

VERJAARDAG
Als een kind jarig is, krijgt het speciale aandacht. Er wordt gezongen in de klas, kleuters krijgen een mooie
muts, ze mogen vertellen over hun verjaardag en vaak hebben ze leuke kleren aan. De jarigen mogen de
kinderen uit de eigen klas trakteren op iets lekkers. De traktatie hoeft niet groot te zijn. Het gebaar is
voldoende en voor de duidelijkheid hebben we de regel dat de kinderen één traktatie mogen geven. Als
er meer dan één traktatie is, geven we dit mee terug naar huis. Cadeautjes zien wij niet als traktatie en
worden niet uitgedeeld. Een gezonde traktatie wordt op prijs gesteld. Rond het speelkwartier mogen ze
met een paar klasgenootjes de andere leerkrachten opzoeken en verzamelen handtekeningen op hun
verjaardagskaart.
Als leerkrachten jarig zijn is het ook feest. Met spelletjes en traktaties verzorgt de leerkracht een leuke
ochtend of middag.
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GEZONDE SCHOOL: TUSSENDOORTJE EN LUNCH OP SCHOOL
De ouders vragen wij om mee te werken aan een gezonde omgeving. Kinderen die uitgerust zijn en goed
ontbijten en lunchen, kunnen op school zich beter concentreren. Onderzoek heeft dit uitgewezen.
Bij een goed ontbijt is fruit als tussendoortje op school voldoende. Op woensdag en vrijdag mogen de
kinderen alleen fruit of groente (bijv. snoeptomaatjes, komkommer) meenemen. Op de andere dagen is
een gezonde koek ook toegestaan. Ons streven is om over te gaan op alle dagen fruit of groente te eten.
Drinken zonder ‘prik’ is toegestaan.
Als lunch mogen de kinderen brood en één gezonde koek meenemen. Ook dan is drinken zonder ‘prik’
toegestaan.

SNOEP
Onder schooltijd verwachten we dat er niet gesnoept wordt. Tenzij er iets speciaals aan de hand is en de
leerkracht toestemming heeft gegeven.
SCHOOLREIS, WERKWEEK EN EXCURSIES
Elk jaar proberen we de bestemming goed aan te sluiten bij wat de kinderen leuk vinden. De variatie
hierin vinden we belangrijk, omdat kinderen verschillende interesses hebben. De kosten voor deze
activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdragen (zie hoofdstuk 4).
Indien de kinderen niet mee mogen van de ouders, worden zij verwacht op school.

GEVONDEN VOORWERPEN EN KLEDING
In de hal van beide locaties zijn de gevonden voorwerpen te vinden. Na verloop van tijd worden de niet
opgehaalde spullen opgeruimd en aan een goed doel gegeven.

3. DE ZORG VOOR HET KIND.
UITGANGSPUNTEN VAN ONS BELEID
De organisatie en inhoudelijke vormgeving van onze zorgstructuur zijn gebaseerd op de uitgangspunten
van Handelingsgericht werken (HGW):
1. Onderwijsbehoeften van kind staan centraal
2. Afstemmen en wisselwerking
3. Aandacht voor het positieve
4. Constructief samenwerken
5. Doelgericht werken
6. Systematisch en transparant werken
7. De leerkracht doet ertoe.
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Om vorm te geven aan deze uitgangspunten werken we volgens de cyclus van Handelingsgericht werken
(HGW) op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau.
Concreet betekent dit, dat wij ons onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften,
mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Zorg is dus niet alleen gericht op kinderen met
leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aankunnen. De leerkracht observeert alle kinderen in zijn
groep om een beeld te krijgen van alle stimulerende en belemmerende factoren in het leerproces van alle
leerlingen. Ook voert de leerkracht gesprekken met ouders en kinderen om het beeld van het kind
compleet te maken. Op basis van de observaties worden onderwijsbehoeften voor alle kinderen
geformuleerd. Met deze gegevens wordt er voor de hoofdvakken een groepsplan gemaakt waarin de zorg
voor de hele groep beschreven staat. Er worden verschillende niveaus gehanteerd, kinderen met dezelfde
onderwijsbehoeften worden geclusterd en voor elk niveau wordt een passend aanbod beschreven in het
groepsplan. Er zijn verschillende instructiegroepen binnen de groep:
Aanpak 1: groep instructieafhankelijke leerlingen. Dit zijn de leerlingen die op de toetsen onder
niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig en zijn afhankelijk van verlengde instructie en
begeleiding door de leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen.
Aanpak 2 (basisgroep): groep instructiegevoelige leerlingen. Deze leerlingen vormen meestal de
grootste groep. Het zijn de leerlingen die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de
begeleide oefening en de zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de
leerlingen die bij toetsing op niveau scoren.
Aanpak 3: groep leerlingen met verkorte instructie. Het zijn leerlingen die op de toetsen boven
niveau scoren (goed tot zeer goed). Deze leerlingen hebben vaak aan een verkorte instructie
genoeg om zelfstandig aan het werk te gaan. Bij deze leerlingen is het van belang hen voldoende
uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau.
Het individuele handelingsplan
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Dan is het noodzakelijk is dat zij speciale
begeleiding krijgen. Dit geven wij weer in een individueel handelingsplan. We streven ernaar een
handelingsplan zo veel mogelijk in de groep door de groepsleerkracht te realiseren.
Zorgkalender
Om de cyclus van HGW te realiseren, maken we gebruik van een zogenaamde ‘zorgkalender’. Deze wordt
jaarlijks opgesteld door de interne begeleiders, besproken in het managementteam en dient vervolgens
als belangrijk hulpmiddel voor de groepsleerkrachten. In deze zorgkalender zijn alle elementen
opgenomen waarmee een leerkracht gedurende het schooljaar te maken krijgt wat betreft leerlingenzorg.
De zorgverbreding kent een cyclus: toetsing, registratie, diagnostisering, remediëring, waarbij de
groepsleerkracht steeds een beroep kan doen op de interne begeleider. De groepsleerkracht blijft echter
verantwoordelijk voor de zorg in de groep. Om de leervorderingen te volgen gebruiken we landelijk
erkende toetsen. De registratie vindt individueel, per groep en op schoolniveau plaats.
Belangrijk is vroegtijdige onderkenning van een probleem. Als de leerkracht met behulp van de intern
begeleider de onderwijsbehoeften van een kind niet voldoende kan bepalen kan externe hulp worden
geconsulteerd, zoals bijvoorbeeld de orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst
(Zien in de klas). Na de consultatie kan het nodig zijn om een kind aan te melden voor verder onderzoek.
Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Ook kan school hulp aanvragen bij het
Samenwerkingsverband, in de vorm van een eenmalig consult, Advies&Ondersteuning of een
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arrangement. Blijkt het probleem van het kind te zwaar voor onze school dan kan verwijzing naar het
speciaal (basis)onderwijs worden overwogen.
Groepsbezoek
Groepsbezoeken zijn onmisbaar in de ondersteuning en begeleiding van leerkrachten. Groepsbezoeken
kunnen op verschillende momenten in de HGW-cyclus plaatsvinden en door verschillende professional
zoals de intern begeleider, bouwcoördinator en leidinggevenden worden uitgevoerd. Ook externen zoals
een ambulant begeleider en de orthopedagoog van Zien in de Klas worden hiervoor ingezet. Een
groepsbezoek wordt altijd goed voorbereid. Het doel van de observatie en eventuele vragen worden
geformuleerd.
Groepsbespreking
De groepsbespreking van de leerkracht met de Intern Begeleider (IB-er) heeft een centrale plaats in de
cyclus van handelingsgericht werken (HGW). De groepsbesprekingen zijn in het tijdspad van de zorg
opgenomen. Deze vinden viermaal per jaar plaats: in september, november, februari en juni.
Tijdens de groepsbespreking staat de voortgang van de groep centraal. Hierbij zijn de groepsplannen en
de groepskaart leidend.
Om te zorgen voor een effectieve groepsbespreking bereidt de leerkracht zich goed voor door de
groepskaart aan de huidige situatie van de groep aan te passen. Naar aanleiding van de
groepsbesprekingen vinden mogelijk gesprekken met ouders plaats.

HANDELINGSGERICHT WERKEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU
Individuele leerlingbespreking
Wanneer er na de groepsbespreking nog vragen zijn over een individuele leerling, dan kan de leerkracht
deze aanmelden voor een individuele leerlingbespreking met de intern begeleider. Tijdens de
leerlingbespreking brengen we de stimulerende en belemmerende factoren en specifieke
onderwijsbehoeften in kaart en gaan op zoek naar de mogelijkheden om het kind verder te kunnen
helpen.
Aan de leerlingbespreking kunnen ook andere deskundigen deelnemen, zoals een RT-er of een andere
leer- of gedragsspecialist, ambulant begeleider, schoolbegeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut,
schoolverpleegkundige of medewerker van het buurtteam.
Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die een aangepast onderwijsprogramma volgen op maat (eigen leerlijn) in de groep,
wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de IB-er in samenwerking met de leerkracht.
Het doel van een OPP is:
-

Planmatige zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bieden

-

Beter zicht op de ontwikkeling van leerlingen door een uitstroomniveau in te schatten en het
stellen van tussendoelen.

-

Verduidelijken van de onderwijsbehoeften

-

Het stellen van hogere doelen

-

Meer overzicht bij het evalueren van het rendement van het geboden onderwijs

-

Ouders inzicht verschaffen in de eind- en tussendoelen van hun kind
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DE CONTACTEN MET DE OUDERS
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit
gesprek wordt er informatie over het kind uitgewisseld. De nadruk ligt vooral op wat de ouders willen
vertellen over hun kind aan de leerkracht.
In de loop van het jaar worden er voortgangsgesprekken gehouden. Tussentijds zijn er ook regelmatig
gesprekken met ouders als er behoefte is vanuit de ouders of de leerkracht.
Ouders worden vroegtijdig bij onze plannen en zorgen betrokken. Indien school handelingsverlegen blijkt
te zijn met betrekking tot een leerling en er de wens is om expertise van deskundigen te raadplegen/in te
zetten, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ouders worden bij het gesprek met externen
uitgenodigd om een optimale samenwerking te bevorderen. Indien er sprake is van het
inzetten/raadplegen van expertise van deskundigen voor het verkrijgen van handelingsadviezen
informeert school ouders over de inhoud van deze adviezen.

LEERLINGDOSSIER
Van iedere leerling op school wordt een dossier aangelegd. Voornamelijk op digitale wijze in ParnasSys;
een digitaal leerling administratie- en leerlingvolgsysteem. Het dossier is goed beveilig en op verzoek in te
zien door ouders.
ParnasSys
In dit leervolgsysteem worden de ontwikkelingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten gehouden
door middel van resultaatoverzichten en niveaugrafieken.
Hierin is onder andere ook de leerlingkaart terug te vinden waarop leerlinggegevens vermeld staan:
-

Gegevens van de ouders

-

Stimulerende en belemmerende kindfactoren en onderwijsbehoeften

-

Diverse documenten waaronder verslaglegging oudergesprekken, mailcontact,
onderzoeksverslagen, contact met externen e.d.

-

Handelingsplannen (gesloten en lopend)

DE VOLGENDE CITO 1-TOETSEN GEBRUIKEN WE:

1

Rekenen voor kleuters

Groepen 2

Taal voor kleuters

Groepen 2

Cito Screeningsinstrument beginnende
geletterdheid

Groepen 2

Drie-minuten-toets technisch lezen

Groepen 3 t/m 8

Cito Avi technisch lezen

Groepen 3 t/m 6 en waar nodig in groep 7 en 8

Rekenen-wiskunde

Groepen 3 t/m 8

Centraal Instituut Toets Ontwikkeling, Arnhem. http://www.cito.nl
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Spelling

Groepen 3 t/m 8

Begrijpend lezen

Groepen 3 t/m 8

Werkwoorden

Groepen 7 en 8

Woordenschat

Groepen 3 t/m 8

IEP-eindtoets

Groep 8

Overige
KIJK observatie instrument

Groepen 1 en 2

Tempotoets rekenen

Groepen 3 t/m 8

Methode afhankelijke toetsen

Groepen 3 t/m 8

HULP VAN INSTANTIES BUITEN DE SCHOOL
Schoolarts
De schoolarts onderzoekt alle kinderen in groep 2 en groep 7. Hij let op de gezondheid, controleert ogen
en oren en vraagt ook naar het welbevinden van het kind. Een gesprekje over het leren hoort daarbij, en
ook of het kind op een club zit en hoe dat bevalt. De ouders wordt ook gevraagd hoe het gaat met het
kind op school en thuis. Als alle kinderen geweest zijn, heeft de schoolarts een gesprek met de leerkracht
over de kinderen. De ouders kunnen een extra onderzoek afspreken als het niet zo goed gaat met het
kind. Inentingen gebeuren op speciale ‘prikdagen’. De ouders krijgen een uitnodiging.
Het buurtteam op school
In Utrecht zijn 18 Buurtteams actief. Deze teams spelen ook een belangrijke rol op de basisscholen in hun
buurt. Iedereen ziet graag dat kinderen veilig en gezond opgroeien en dat zij zich maximaal kunnen
ontwikkelen en ontplooien. Wanneer dat even niet naar wens gaat kunnen ouders met vragen terecht bij
het buurtteam.
Het buurtteam richt zich op ondersteuning van kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling, gedrag en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Of vragen vanuit gezin, m.b.t. o.a. opvoeding,
financiën, wonen, werken en relaties. Ouders kunnen zichzelf aanmelden bij het buurtteam in hun wijk
(telefoon: 030-7400 503, e-mail: zuilen@buurtteamsutrecht.nl) of via de intern begeleider van de school.
Het buurtteam werkt graag nauw samen met de ouders en de school. Er wordt bij voorkeur gestart met
een introductiegesprek, waarbij school de gezinswerker/het buurtteam introduceert (met gezin erbij).
Vanaf daar pakt de gezinswerker het traject op, zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener.
Ouders beslissen zelf wie er betrokken en geïnformeerd wordt. In dit introductiegesprek worden ook
afspraken gemaakt over hoe betrokkenen elkaar op de hoogte houden.
Als een kind zelf met een vraag bij het buurtteam komt, biedt het buurtteam een luisterend oor en kijkt
samen met school en het kind hoe ouders betrokken kunnen worden. Hulp aan een kind kan pas starten
nadat ouders hebben ingestemd met betrokkenheid van het buurtteam. Kindgesprekken vinden alleen
plaats als onderdeel van het gezinsplan.
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Het is niet altijd nodig om hulp te bieden in het gezin en soms kan het buurtteam meedenken met ouders
of de school over hoe het kind het beste geholpen kan worden. Als blijkt dat de hulp van het buurtteam
onvoldoende is, kan het buurtteam een verwijzing voor specialistische hulp afgeven.
Leerplicht ambtenaar
We begeleiden alle kinderen waar nodig in hun unieke pad richting deelname aan de samenleving. Elk
kind telt bij ons. Zij hebben het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen.
De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de
nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden, tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar
wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school.
We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen een startkwalificatie of een diploma naar vermogen te laten
behalen. Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke vroegtijdige uitval. Het aantal vroegtijdige
schoolverlaters willen wij zo laag als mogelijk houden. Hiervoor achterhalen we de oorzaak van het
schoolverzuim. Samen met ouders en school stellen we een plan op.
Logopedist
Een logopedist let op de spraak en het stemgebruik van de kinderen. Als kinderen vaak hees zijn, kan het
zijn dat ze hun stem verkeerd gebruiken. Een logopedist kan daarbij helpend zijn. Een goede uitspraak is
belangrijk bij het leren lezen en schrijven. Bekende problemen zijn het niet kunnen uitspreken van de
letter ‘r’ of een slissende ‘s’. Hiermee kan de logopedist uw kind helpen. In groep 2 worden alle kinderen
getest door de logopedist. Er wordt contact opgenomen met de ouders als een behandeling geadviseerd
wordt.
Brede School Academie (BSA)
De BSA is bedoeld voor kinderen van wie de leerkracht denkt dat ze mogelijk HAVO aankunnen. Kinderen
die de capaciteiten voor dit schoolsoort bezitten, maar best wat ondersteuning kunnen gebruiken. De BSA
ondersteunt op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. De leerkracht
selecteert samen met de intern begeleider potentiële leerlingen. Deze selectie is gebaseerd op
toetsresultaten, maar ook motivatie en doorzettingsvermogen spelen een hele belangrijke rol. De BSA
vraagt leerlingen die graag willen leren en bereid zijn daarvoor moeite te doen. Ook ouders moeten
bereid zijn om hun kind hierbij te ondersteunen. De BSA beslist uiteindelijk of de leerling geplaatst wordt.
Het onderwijsprogramma van de BSA sluit aan bij het reguliere programma van school en vindt plaats na
schooltijd. De leerlingen moeten 1 middag, na schooltijd extra naar school. Er zitten maximaal 15 kinderen
in een klas, deze kinderen zijn afkomstig van verschillende basisscholen in de wijk. De lessen worden
gegeven in het gebouw van de Rietendakschool.
Meer informatie kunt u vinden op: www.bsa-utrecht.nl.

SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PO, PASSEND ONDERWIJS
Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop het onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door Passend Onderwijs kunnen meer kinderen,
eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.
Het doel van Passend Onderwijs is om het huidige systeem te optimaliseren en het aantal thuiszitters
terug te dringen. In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgen scholen nieuwe mogelijkheden om
het onderwijs zodanig te regelen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan
samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs.

29

Zo kan het samenwerkingsverband, vanaf augustus 2014, in de vorm van expertise of geld de scholen
helpen bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De samenwerkende scholen maken met
elkaar een plan om er met die expertise en dat geld voor te zorgen dat iedere leerling binnen het
samenwerkingsverband passend onderwijs krijgt.
De Ludgerschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht PO. (www.swvutrechtpo.nl)
Wanneer de school handelingsverlegen is rondom een leerling kunnen we de expertise inschakelen van
het Samenwerkingsverband. Dit kan zijn in de vorm van begeleiding door een deskundige of ion de vorm
van financiële middelen. De aanvraag van hulp verloopt via de intern begeleider.
-

Adres Samenwerkingsverband:
Perudreef 90
3563 VE Utrecht

-

Mailadres:
info@swvutrechtpo.nl

-

Telefoon:

-

Algemeen: 030 3036420
LUPO: 030 3036410

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP)
Schoolonderssteuningsprofiel
Met ingang van de wet passend onderwijs (1 augustus 2014) hebben scholen zorgplicht gekregen. Deze
zorgplicht houdt in dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om een passende onderwijsplek te realiseren
voor de kinderen die reeds onderwijs volgen bij de school of zich formeel hebben aangemeld en voorkeur
hebben uitgesproken voor de school. Deze onderwijsplek kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere
school die de ondersteuning die nodig is (passender) kan bieden. Dit kan in de vorm van speciaal (basis)
onderwijs.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school biedt of wil gaan
bieden. In de ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen de basisondersteuning en extra
ondersteuning. De basisondersteuning betreft een in Utrecht afgesproken ‘standaard’ voor ondersteuning
zoals gemaakt door het samenwerkingsverband Utrecht PO; de Utrechtse Standaard. De extra ondersteuning
omvat de ondersteuning die meer betreft dan de afgesproken Utrechtse Standaard.
Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, middels een zelfevaluatie-instrument, in beeld gebracht
in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil
onderscheiden. Het schoolbestuur stelt het SOP van alle scholen in haar stichting vast. De MR heeft hierin
adviesrecht. Ook onze school heeft een SOP (link naar het eigen profiel). Hierin kunt u lezen hoe wij onze
ondersteuning vormgeven.

DE EXTRA ONDERSTEUNING DIE WIJ BIEDEN
Plusklas
In de Plusklas zitten kinderen die de leerstof in de klas gemakkelijk aankunnen en voorlopen op hun
leeftijdgenoten. Een procedure wordt gevolgd om de kinderen te selecteren. Deze procedure staat
beschreven in het protocol Plusklas. Dit protocol is te vinden op onze website.
Aanpak leesonderwijs en dyslexie
Soms komt het voor dat bij kinderen het lezen en spellen niet op gang komt, ondanks goed onderwijs.
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Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen
en spellen van woordjes. Een dyslectisch kind heeft moeite met het ophalen van de kennis uit hun lange
termijn geheugen. Ze hebben veel extra oefening nodig. Ze zijn niet dom, lui en leiden niet aan een
modeziekte. Dyslexie is een complex probleem en een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij
belangrijk.
Om het onderwijs aan kinderen met leesproblemen (en spellingsproblemen) te verbeteren, heeft het
team op studiedagen het signaleren, oorzaken en gevolgen van leesproblemen onder de loep genomen.
Er is een leesprotocol voor de Ludgerschool uit voort gekomen.
Het protocol biedt de leerkrachten een stappenplan voor het volgen van lees- en spellingsvaardigheden
en het signaleren van problemen. Bovendien biedt het de leerkrachten steun bij het opzetten van de
begeleiding. De school werkt met een toetskalender, zodat er gestructureerd gewerkt kan worden.
Omdat elk kind anders leert, is ons aanbod ook gevarieerd. Op basis van de volgende niveaus organiseren
wij ons onderwijs. In ons groepsplan vermelden we wie welk arrangement (leeraanbod) nodig heeft en de
hulp die daarbij hoort.
De percentages zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en herkenbaar in onze school, hoewel dat elk
jaar weer anders kan zijn. Plannen voor kinderen met extra zorg, worden doorgesproken met de ouders.

Niveau 1

Basisarrangement

Goed lees- en
spellingsonderwijs in de
groep.

De leerkracht geeft goed lees- en
spellingsonderwijs met aandacht
voor verschillen in leerbehoeften.

Voor ongeveer 75 % van
de leerlingen is dit
voldoende.
Niveau 2

Intensief arrangement

Extra zorg in de groep.
Ongeveer 25% van de
kinderen heeft hier
behoefte aan.

De leerkracht stelt vast wie de
uitvallers zijn en breidt de
instructie- en oefentijd uit.

Niveau 3

Zeer intensief
arrangement

Extra zorg door een
leesspecialist op school.
Ongeveer 10% van de
kinderen heeft hier
behoefte aan.

Vaststellen van de achterstand en
hardnekkigheid en verdere
intensivering van het lees- en
spellingsonderwijs. Minimaal 3x
per week krijgt het kind 20
minuten extra les. De
toetsmomenten zijn uitgebreid en
staan in de toetskalender
vermeld.

Niveau 4

Behandeling in een
zorginstituut

De achterstand en
hardnekkigheid van het
probleem is
aangetoond. Ongeveer
4% van de kinderen
heeft dyslexie.

De leerkracht heeft minimaal drie
periodes van 8 weken na
intensieve begeleiding geen
vooruitgang geconstateerd. De
Intern Begeleider begeleidt de
ouders in het traject voor de
verwijzing naar behandeling in
een zorginstituut.
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Dyslexie kan alleen vastgesteld worden door psychologen en orthopedagogen met een erkende
bekwaamheidsregistratie. De zorgverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van onderzoek en
diagnostiek van hardnekkige en enkelvoudige dyslexie; dit verschilt per verzekeraar – dus eerst navragen!
Bij testen ook vooraf navragen of het vergoed wordt!
Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met de leerkracht.
Gedrag
Er zijn ook kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van gedrag.
Voor deze kinderen is geen protocol of standaard richtlijn uitgeschreven. In samenwerking met ouders en
het kind zoeken we naar afspraken en aanpassingen die op school nodig zijn om het beste uit het kind te
halen. Elk kind is uniek en daar sluiten we met individuele afstemming het best bij aan.
Zie ook bijlage 3 over Passend Onderwijs.

SCHORSEN OF VERWIJDE REN
Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat als
dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd.
De procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 Schorsing en verwijdering.

MELDCODE EN MELDPLICHT
Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het
onderwijs’, de zogenaamde ‘Meld- en aangifteplicht’. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet ‘Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking, welke per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt
is. Deze meldcode is een stappenplan waarin staat hoe professionals kindermishandeling moeten
signaleren en melden. Hierin wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Nieuw is dat vermoedens
van acute of structurele onveilig altijd moeten worden gemeld bij Veilig Thuis. Het nakomen van beide
wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een onderwijsinstelling en dat
geldt dus ook voor onze school.

4. OUDERS EN SCHOOL: PARTNERS IN OPVOEDING

De Ludgerschool heeft een betrokken ouderpopulatie. Steeds weer kan de school een beroep op hen
doen bij grote en kleine zaken. De school vindt dit een duidelijke meerwaarde hebben en streeft er naar
de contacten te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. De ouders worden door het team als
partners gezien. Enerzijds zorgt school samen met ouders voor een stuk opvoeding en begeleiding van
kinderen, anderzijds zal de school haar acties moeten kunnen verantwoorden naar ouders toe. Dit laatste
betekent niet dat ouders bij ons op school altijd gelijk krijgen, maar wel dat we goed luisteren, in gesprek
gaan met elkaar en open staan voor andere meningen. Uiteraard communiceren we zoveel mogelijk met
beide ouders of verzorgers, ook met ouders die gescheiden zijn.
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OUDERGESPREK
In het begin van het schooljaar organiseren we een startgesprek waarin de ouder en leerkrachten elkaar
vertellen hoe het kind thuis en op school is. De bedoeling is elkaar te ondersteunen in de aanpak van het
kind. We noemen dit in kaart brengen van de onderwijsbehoefte.
Het 10-minuten gesprek gaat over het rapport van het kind. Het is voor de ouders een moment om kort
iets te vertellen over hun kind, vragen te stellen of te horen van de leerkracht. Er is altijd de mogelijkheid
een afspraak te maken na schooltijd om uitgebreider over uw kind te praten. Het kan ook zijn dat de
leerkracht hierom vraagt. Wij vinden het erg belangrijk en verwachten alle ouders op het gesprek.
Voor de ouders van groep 7 en 8 zijn er adviesgesprekken. Zie ook het stukje overgang naar het
voortgezet onderwijs.

RAPPORTAGE
Een rapport is bedoeld voor de ouders en de kinderen. Het rapport geeft een beeld van de prestaties van
de kinderen tot op dat moment. De gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van objectieve observaties
en waarderingen door de leerkracht. Het rapport is verder bedoeld om een gesprek te voeren over de
ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat ouders en leerkracht het rapport bespreken. Ouders
krijgen altijd een uitnodiging voor een gesprek.
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er twee rapporten. Het eerste rapport krijgen de kinderen in februari mee
naar huis. Het rapport geeft een beeld van uw kind op alle vakgebieden en kenmerken zoals motivatie,
inzet, omgang met elkaar. Daarnaast bevat het rapport ook een overzicht van de Cito-uitslagen van
rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en technisch lezen.
In juni krijgen de kinderen hun tweede rapport. Dan is ook bekend naar welke groep uw kind gaat.
Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op informatieverstrekking. Belangrijk is dat ouders
aangeven hoe zij geïnformeerd willen blijven. Een (nieuw) e-mailadres, telefoon en huisadres zijn nodig
om informatie te kunnen blijven geven.
Blijven zitten en versnellen
Af en toe is de conclusie dat een kind erbij gebaat is om een jaar over te doen of een jaar over te slaan. Dit
besluit wordt genomen in overleg met de ouders, interne begeleider en leerkracht. De school let daarbij
op prestaties en welbevinden van een kind. Doel van het zittenblijven of versnellen kan zijn dat het kind
beter gaat presteren of zich sterker voelt. Als ouders en school niet tot overeenstemming komen over wel
of niet zitten blijven of versnellen, worden er afspraken op papier gemaakt. De afspraken gaan over wat
de school nog wel of niet kan bieden.

INLOOPMIDDAGEN
Het is weleens moeilijk voor ouders een goed beeld te hebben van wat de kinderen op school doen.
Sommige kinderen vertellen veel, anderen weinig. Ouders hebben een aantal keer per jaar de
mogelijkheid de schriften en boeken te bekijken. Het kind vertelt zelf aan de ouder wat er gedaan is. De
data van de inloopmiddagen zijn in de schoolkalender te vinden.
AANNAME VAN NIEUWE LEERLINGEN EN VERTREK VAN LEERLINGEN
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DE LEERPLICHTWET
Kinderen mogen naar school komen als ze 4 jaar oud zijn. Bij 5 jaar is het een verplichting naar school te
gaan. Voor sommige kinderen kan een uitzondering gemaakt worden. Als u merkt dat uw kind nog
rustmomenten nodig heeft, kunt u in overleg met de leerkracht afspreken op welke momenten uw kind
thuisblijft. Dit mag niet meer zijn dan vijf uur per week. Met de schoolleider kunt u overleggen als er meer
tijd nodig is.

DE OPVANG VAN NIEUWE KINDEREN IN DE SCHOOL
Als u interesse heeft in onze school en de sfeer wilt proeven, kunt u aan de rondleiding mee doen. De
coördinator onderbouw vertelt u over het onderwijs, de sfeer, de afspraken die gelden bij ons. Een rondje
door het gebouw en een kijkje in de klassen horen daar ook bij. De data, kunt u vinden op onze
jaarkalender en op onze website.
Als uw kind bij ons wil komen in groep 2 of hoger, is er eerst een oriënterend gesprek met de schoolleider
of intern begeleider (IB-er) om te kunnen bepalen of overplaatsing mogelijk is. In dat gesprek bespreken
we de reden van overplaatsing en de leerprestaties. Over het welbevinden, gedrag, motivatie van het kind
willen wij ook graag informatie. Voor een eventuele plaatsing nemen we contact op met de vorige school.
Die school verzorgt een onderwijskundig verslag waaruit wij kunnen lezen hoe het kind heeft
gefunctioneerd op school. Na maximaal zes weken na de aanmelding laten we de ouders weten of het
kind ingeschreven kan worden. Lukt het niet binnen die zes weken een beslissing te nemen, dan kan deze
periode verlengd worden met vier weken. Hierover worden de ouders schriftelijk geïnformeerd. Als de
beslissing positief is, kan een leerling worden ingeschreven op onze school.
Tijdens het schooljaar worden er in principe geen kinderen aangenomen van een andere school binnen de
wijk. In overleg is het mogelijk na de zomervakantie van school te wisselen.
Vanwege de onderwijskwaliteit plaatsten we in groep 2 en hoger geen nieuwe kinderen als er al 28 of
meer kinderen in een groep zitten.

AANNAMEBELEID
De Ludgerschool wil open staan voor iedereen, maar soms is er niet voor iedereen een plek. Wij willen de
klassen niet te groot laten zijn. Maximaal 28 kinderen in groep 1 en 2 aan het eind van het schooljaar
vinden wij voor de onderwijskwaliteit verantwoord. In de hogere groepen kan dit verschillend zijn; dat is
afhankelijk van de groep, het aantal lokalen en het aantal leerkrachten dat de school mag aannemen. In
de komende jaren streven wij naar 5 kleutergroepen met ongeveer 28 kinderen.
Per 1 april 2015 werken we met een nieuw gemeentelijk en bestuurlijk aannamebeleid rondom het
aanmelden en plaatsen van 4-jarige leerlingen die bij ons op school willen komen.
De procedure is als volgt:
Heeft u al kinderen bij ons op school, dan krijgen jongere broertjes en zusjes voorrang en deze worden
automatisch geplaatst. Voor ons is het belangrijk dit tijdig te weten, zodat wij er rekening mee kunnen
houden.
Voor nieuwe gezinnen geldt, dat u uw kind kunt aanmelden vanaf 3 jaar. U kunt uw kind aanmelden door
een formulier in te vullen, dat u kunt downloaden via onze website www.ksu.ludgerschool.nl onder de
link rondleiding/aanmelding.
De Ludgerschool is een populaire school en om uw interesse in onze school aan te geven kunt u uw kind
voor de 3-jarige leeftijd ook vooraanmelden. Kinderen jonger dan 3 jaar kunt u vooraanmelden via het
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zogenaamde vooraanmeldingsformulier dat te vinden is op onze website. Dit is nog geen inschrijving bij
ons op school.
Vanaf 3 jaar mogen wij daadwerkelijk gaan inschrijven. U krijgt van ons bericht of daadwerkelijke
inschrijving en plaatsing mogelijk zal zijn. Dan ontvangt u ook het uitgebreide aanmeldingsformulier. Door
dit te retourneren wordt uw kind definitief ingeschreven. U mag vanuit gemeentelijk beleid niet
ingeschreven staan op meer dan 1 school.
Inschrijving en plaatsing zijn afhankelijk van het aantal onderwijsplaatsen en het aantal aanmeldingen
voor een betreffend schooljaar.
De benodigde formulieren kunt u ook afhalen op school.
Als uw kind ingeschreven kan worden, krijgt u daarover automatisch bericht van ons.
Als uw kind 3½ jaar is geworden en definitief geplaatst is, ontvangt u een intakeformulier en wordt u zo
nodig uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en kan uw kind als het 4 jaar is geworden bij ons
starten.
De schoolleiding bepaalt in alle gevallen in welke groep uw kind geplaatst wordt. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar groepsgrootte, de verdeling jongens-meisjes, het aantal zorgleerlingen.
Uitgangspunt is het hebben van een goede werksfeer in de klas. Broers en zussen, neefjes en nichtjes
worden in principe niet bij elkaar geplaatst. Ook kan de schoolleiding besluiten om niet tot plaatsing van
een leerling over te gaan. Dat kan te maken hebben met de belastbaarheid van de groep en de leerkracht.
BROERS-/ZUSSENBELEID
Het komt voor dat kinderen uit één gezin in dezelfde jaargroep horen of komen (meerlingen of
doublure).Voor de kleuterperiode beslissen ouders en leerkrachten in onderling overleg zelf of ze de
kinderen in dezelfde klas of 2 verschillende klassen willen laten starten. Voor groep 3 wordt opnieuw
bekeken of de keus ten goede is gekomen aan het kind en de keus zo blijft of in heroverweging wordt
genomen.
VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
De eerste schooldag is voor alle kinderen en ouders spannend.
Een aantal weken voor de vierde verjaardag krijgt uw kind een uitnodiging. Uw kind mag drie dagdelen
naar school komen om te ‘wennen’. Elk kind beleeft zo’n stap naar de basisschool op een andere manier.
Voor sommige kinderen kan het behoorlijk (in)spannend zijn. In overleg met de leerkracht maakt u
afspraken wanneer u kind die eerste week op school komt.
Op de dag dat uw kind vier is, mag het naar school komen. Met de peuterspeelzaal zijn afspraken gemaakt
over het vieren van de verjaardag. Het vieren van de vierde verjaardag gebeurt op de peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf of thuis. Het is voor kleuters vaak al spannend genoeg om naar de basisschool te gaan.
Voordat uw kind voor het eerst als (bijna) vierjarige naar de basisschool gaat, moet het kind wel zindelijk
zijn!
VERANDERING VAN SCHOOL
Als u gaat verhuizen of om een andere reden van school wisselt, willen wij dit tijdig weten. Wilt u dit dan
doorgeven aan de groepsleerkracht. De schoolleider heeft adresgegevens van de nieuwe school nodig. De
leerkracht verzorgt het overdrachtsformulier.

INFORMEREN
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In de schoolkalender vindt u alle belangrijke data die op het moment van uitgeven, bekend waren.
Tussentijds informeren we u met de nieuwsbrief. U kunt dan een aanvulling of wijziging op de kalender
schrijven. Brieven en belangrijke informatie wordt ook bij de klassen opgehangen.
Schoolgids
geeft informatie over beleid, de organisatie en praktische zaken
Schoolkalender
kalender met data en actuele informatie
Website
geeft naast algemene informatie over de school ook gegevens van het team, oudervereniging (OV) en de
medezeggenschapsraad (MR) en hun notulen, de kalender met belangrijke data, protocollen, het
fotoalbum, het Ludgernieuws. De schoolgids is te downloaden.
Social Schools
geeft middels een app op de telefoon of computer wekelijks informatie over de activiteiten in de groep
Ludgernieuws
verschijnt een keer per maand met informatie over onderwijs, het team, de kinderen, de ouders. Het
Ludgernieuws wordt per Social Schools verstuurd en is ook te lezen op het prikbord van de school.
Brieven
met strookjes om in te leveren, gaan niet per e-mail, maar worden over het algemeen aan elk oudste kind
van een gezin meegegeven. Graag altijd invullen en weer mee terug nemen naar school.
E-mail en telefoon
De schoolleider kan alle ouders per e-mail bereiken. Voorwaarde is dat ouders bij wijziging van adressen,
dit tijdig doorgeven aan de leerkracht. Dit geldt ook voor de telefoonnummers.
Persoonlijke contacten
Voor schooltijd is er niet zo veel gelegenheid om te praten met een leerkracht. Wij vinden het fijn als u
het wel meldt als uw kind niet lekker geslapen heeft of er is iets aan de hand op school of thuis.
Inschrijfformulier
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het gebruik
door school van foto’s of films van uw kinderen in nieuwsbrieven, de websites of andere publicaties van
de school. Tenzij u dit aangeeft.
Contactmomenten
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een informatieavond gehouden. De leerkrachten informeren de
ouders over de plannen in het komende schooljaar en over de gang van zaken in een groep. Daarnaast
kunnen ouders zelf aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen. Ouders met bepaalde talenten willen
we vragen zich te melden. Wij maken graag gebruik van talenten en inzet van ouders.
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FOTO'S EN FILMOPNAMES VAN KINDEREN
Van leuke en bijzonder activiteiten, zoals een uitstapje naar de kinderboerderij of een bijzonder les, kan
de leerkracht foto’s of korte filmopnamesmaken om die met u te delen via Social Schools. De foto’s en de
filmopnames zijn alleen te zien door de ouders met kinderen in die groep; andere ouders hebben geen
toegang voor berichten, foto’s en filmopnames van deze groep.
Omtrent het maken van foto’s en filmopnames van kinderen houden wij ons aan de huidige wet- en
regelgeving. Meer informatie hierover en hoe wij ons in algemene zin aan de wet- en regelgeving houden
rondom het verwerken van persoonsgegevens is te vinden op www.ksu-utrecht.nl en/of www.ksuludgerschool.nl’

PROTOCOL INFORMATIE NAAR GESCHEIDEN OUDERS
De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders,
voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, met name ook richting
de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest
of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar invulling aan geeft is beschreven in bijlage 5
Informatieplicht aan gescheiden ouders.

VERZUIM EN VERLOF VA N LEERLINGEN
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels
vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij
de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden,
dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de
schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier
in te vullen bij de schoolleider.
Wij geven geen toestemming voor korte vakanties of verlengd vakantieverlof wanneer daar geen
uitzonderlijke redenen voor zijn. In enkele gevallen kan werk van ouders een reden zijn (bijv. horeca of
landbouw). Dan moet het formulier wel vier weken van tevoren ingediend zijn en een
werkgeversverklaring overlegd worden. In ieder geval mag er geen toestemming verleend worden in de
eerste twee weken van het schooljaar. Er mag niet meer dan 10 aaneengesloten dagen extra verlof
verleend worden. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender. We rekenen erop dat alle
ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden.
Zie bijlage 2 Verlofregeling leerlingen en ook de site van de gemeente Utrecht:
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht/

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De medezeggenschapsraad van de Ludgerschool heeft een actieve Medezeggenschapsraad, deze bestaat
uit 4 ouders en 4 personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te
denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over school specifiek beleid.
De medezeggenschapsraad springt in op actuele ontwikkelingen en stelt daarnaast aandachtsgebieden
vast. In bijlage 6 Medezeggenschapsraad kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.

Enkele van deze aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:

37



Begroting en formatie
In de medezeggenschapsraad wordt de begroting en het formatieplan besproken en worden
eventueel adviezen en suggesties gegeven voor het bestuur.



Risico-inventarisatie
Om een veilige omgeving voor leerkrachten en leerlingen te garanderen, wordt gebruik gemaakt
van de regelmatig terugkerende risico-inventarisatie. Deze inventarisatie is een gezamenlijke
actie van medezeggenschapsraad en schoolleiding.



Ontwikkelingen binnen het onderwijs
Wijzigingen in het beleid van de school worden in de medezeggenschapsraad besproken. De
medezeggenschapsraad kan vervolgens haar adviezen geven en/of instemming verlenen.



Schoolplan en schoolgids
De schoolgids wordt jaarlijks verstrekt aan de ouders. Het schoolplan is een meerjarig document,
waarin het voorgestane beleid van de school is weergegeven. Over beide documenten wordt
door de medezeggenschapsraad geadviseerd.

De MR vergadert meestal één keer in de zes weken. De leden worden gekozen via een
verkiezingsprocedure. De schoolleider is geen lid. De schoolleider zit op verzoek van de MR bij een
vergadering voor advies en uitleg. Er is een jaarplanner voor de agendapunten. De notulen van de MR
worden na goedkeuring op de website geplaatst.

OUDERVERENIGING
De oudervereniging van de Ludgerschool bestaat uit 13 ouders van wie de kinderen op deze school zitten.
Deze ouders werken samen met de leerkrachten aan de activiteiten die er binnen onze school
georganiseerd worden. We denken dan aan het regelen van het Sinterklaasfeest & kerstfeest, de
versieringen in de school, maar ook sportdag, carnaval, schoolreisje en de avondvierdaagse worden
samen georganiseerd. Regelmatig is er een vergadering om de komende activiteiten te bespreken. Tijdens
deze vergadering evalueren zij ook de gedane activiteiten, wat kan er veranderen om het volgende keer
nog beter te laten verlopen. Andere ouders mogen daarbij aanwezig zijn om vragen te stellen, ideeën of
een mening te laten horen. Uw ideeën of mening kunt u ook kwijt in de ideeën bussen naast de ingang
van beide scholen.
Aan het begin van ieder school jaar is er een jaarvergadering waar alle ouders voor uitgenodigd worden.
Dit is meestal rond oktober in het nieuwe schooljaar. Men wordt geïnformeerd over de financiële kant
van de ouderbijdrage. Bij deze vergadering worden er ook nieuwe OV-leden gekozen. Deze komen dan in
de plaats van aftredende leden. De leden kunnen ook herkozen worden. Bij veel nieuwe aanmeldingen
wordt er gekozen via stemmen, door de aanwezige OV-leden en ouders. Men kan ook op of
aanmerkingen maken over de activiteiten van school. Wie graag lid wil worden van de OV, kan dit bij de
uitnodiging aangeven. Elk niet lid is altijd van harte welkom op de OV-vergaderingen of om een handje
mee te helpen.

OUDERBIJDRAGE
Als school willen we naast goed lesgeven de kinderen iets leren over samen zijn, samen vieren en samen
spelen. Dit zijn belangrijke momenten in het schoolleven van een kind. Daarom ruimen wij tijd in voor
allerlei activiteiten zoals de schoolreis, de avondvierdaagse, de sint. Een Goede Doelen markt vinden we
heel belangrijk om te doen. Kinderen leren om iets voor een ander over te hebben. De oudervereniging
heeft een belangrijke rol in het tot stand komen van deze momenten. Om dit te doen, heeft de school
geld nodig. De overheid financiert dergelijke zaken niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage,
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zodat deze kosten toch gedekt worden. De oudervereniging beheert de financiën en zien toe op een
verantwoording van de inkomsten en uitgaven. Op school zijn gemiddeld 400 leerlingen aanwezig. Voor
hen kunnen we met de vrijwillige ouderbijdrage veel zinvolle activiteiten bekostigen.
Voor het komende schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage per kind € 37,50. Voor kinderen die
later op school komen, hebben we een andere regeling. Vanaf januari betaalt u de vrijwillige
ouderbijdrage van € 35,00, vanaf februari € 32,50, vanaf maart € 30,00.
Wij stellen het erg op prijs de ouderbijdrage te ontvangen vóór 1 oktober. Het rekeningnummer is NL70
ABNA 0414 6258 97 t.n.v. Oudervereniging Ludgerschool, Utrecht. Graag vermelden de naam van uw
kind(eren) op school.
De formulieren voor de ouderbijdrage worden aan het begin van het jaar uitgedeeld. Een gespreide
betaling is mogelijk. Neem dan contact op met de penningmeester van de oudervereniging.
Houders van een U-pas Kindpakket kunnen vóór 1 oktober een kopie op school inleveren. Hiermee
kunnen zij de ouderbijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op www.u-pas.nl
De kinderen van groep 8 gaan op werkweek naar Austerlitz. De ouders krijgen t.z.t. bericht over de
bijdrage die wij van hen verwachten.

SCHOOLVERZEKERING
De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn
alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de
kinderen op school verzekerd.
Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het
gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook
als de leerlingen onderweg zijn van en naar school (maximaal één uur heen en één uur terug). De
uitkeringen van de verzekering zijn beperkt.’
Het hebben van een eigen WA-verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet verplicht is
maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk gesteld wordt voor
eventuele schade, dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten worden.

TEVREDENHEIDONDERZOEK
Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze school van
voldoende niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen:
-

Doen wij de goede dingen goed?

-

Vinden anderen dat ook?

-

En zien we dat terug in de resultaten?

Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u periodiek om uw
mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u per email ontvangt dan wel op
school kunt invullen. Zie ook hoofdstuk 5 ‘De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg
en resultaten.’
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In schooljaar 2019-2020 gaan wij aan de hand van een vragenlijst u weer om uw mening vragen.
In schooljaar 2014 - 2015 waren dit de bevindingen:
Zijn positief over:
Leerlingen

Vragen aandacht voor:

- Het leer- en leefklimaat op school

- Naleven afspraken bij kinderen

- Leerkrachten weten goed wat
leerlingen moeilijk vinden en leggen
goed uit.

- Praten over hoe het gaat in de groep

- Toezicht op het plein

- Werken op eigen tempo
- Leukere taal- en rekenlessen

- Het gevoel van veiligheid
Ouders

- Het leer- en leefklimaat op school

- Informatie over zorg en begeleiding

- De informatie over de leerling
- De contacten met school

- Zorg voor kinderen met
gedragsproblemen

- De informatie vanuit school

- Interesse in de mening van ouders

- Meedenken van de school
Leerkrachten

- Het leer- en leefklimaat op school

- Tijd voor het gesprek met elkaar

- Resultaten van het onderwijs

- Het leren van en met elkaar

- De samenwerking met ouders

- Interne communicatie

In schooljaar 2015-2016 is door de MR een onderzoek gedaan naar de communicatiemiddelen. Deze zijn
goed bevonden. Goed gebruik van de communicatiemiddelen zit in de toon, timing en het betrekken van
de toehoorder.

KLACHTEN
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee
hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. De
praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen wordt.
Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Hoe een klacht kan worden ingediend, staat beschreven in bijlage 7 De Klachtenregeling.

KLEDINGPROTOCOL
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar
andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt.
Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet
voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor
de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle medewerkers van de KSU.
Het KSU-kledingprotocol is in dit document opgenomen als bijlage 8 Reglement Kledingprotocol KSU.
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5. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL, KWALITEITSZORG EN
RESULTATEN

Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen, hanteren alle scholen van de KSU,
PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar 2013-2014 een gelijke opzet voor het beschrijven en
weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een vergelijking kan worden
gemaakt. De elementen in dit hoofdstuk zijn dan ook voor alle scholen van deze besturen dezelfde.

KWALITEITSZORG
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die
erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren.
Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen
stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en
hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de
ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd en
geborgd worden. Onze school maakt, net als alle andere scholen van de KSU, gebruik van het
kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij al
langer gebruiken. Onderdeel van integraal zijn vragenlijsten op verschillende onderwerpen die we op
verschillende momenten, in een vierjarige cyclus, ook aan ouders en leerlingen voorleggen om hun
ervaringen mee te nemen en zo de kwaliteit van ons onderwijs beogen te waarborgen.

TERUGBLIK SPEERPUNTEN 2018-2019
Onze aandachtspunten worden ieder schooljaar vastgelegd in het Jaarplan. Dit jaarplan wordt besproken
en vastgesteld in de MR. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd. Het jaarplan ligt ter inzage bij de
directie.


Taalonderwijs:
- Borgen methode Staal
- versterken van het begrijpend luister- en leesonderwijs
- scholing team om kennis te verkrijgen van de nieuwste inzichten betreffende didactiek
begrijpend luister- en leesonderwijs en doorgaande lijn opbouwen
- collegiale consultaties
- onderzoek doen naar nieuwe methode begrijpend luisteren

De methode Staal is geïmplementeerd en geborgd.
De leerkrachten van groep 4 t/m 8 zijn olv de CED-groep geschoold in het gebruik van Nieuwsbegrip. Dit
heeft plaatsgevonden dmv scholingsmomenten en klasbezoeken.
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 zijn olv de CED-groep geschoold in begrijpend luisteren en hoe je dit in
je onderwijs kunt toepassen. De leerkrachten voelen zich bekwaam in het uitvoeren hiervan. Er is geen
specifieke methode begrijpend luisteren nodig.
Er zijn voor begrijpend lezen/luisteren lesbezoeken afgelegd door collega’s en de trainer van de CEDgroep. De lesbezoeken zijn individueel nabesproken en besproken in vergaderingen, om zo van en met
elkaar te leren.
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Wereldoriëntatie:
- doorgaande lijn
- borgen doorgaande lijn methode Naut, Meander en Brandaan
- collegiale consultaties

De methoden zijn geïmplementeerd en geborgd. De OOT wordt opgeheven.



Rekenen:
- Bewustwording creëren van doelen binnen de groep. Welke einddoelen moeten er
behaald worden in welk leerjaar?
- klassenconsultaties: wat is een goede rekenles
- scholing: vertaalcirkel

Er hebben klassenconsultaties plaatsgevonden gericht op een goede rekenles. De scholing van de
vertaalcirkel bij nieuwe collega’s heeft niet plaatsgevonden. Ook volgend jaar moet er aandacht worden
besteed aan de einddoelen per leerjaar. We zetten volgend schooljaar in op ‘Leren zichtbaar maken’.



Cultuureducatie:
- impuls muziekonderwijs (2017-2010): doorgaande lijn, methode
- muziekonderwijs: lessen door vakdocent uit de wijk
muziekonderwijs: co-teaching bij de lessen door vakdocent uit de wijk
- aandacht voor beeldende vorming, lessen en co-teaching door vakdocent uit de wijk
- formuleren definitie cultuureducatie
- vervolg schrijven beleidsplan
- leerlijn cultureel erfgoed ontwikkelen en uitvoeren
- We gaan onderzoeken of een vakdocentmuziek haalbaar is

Door wisseling van schoolleider is het beleidsplan cultuureducatie nog niet af. De vakdocent muziek heeft
de lessen gegeven en geobserveerd.


LVS sociaal emotionele ontwikkeling:
- onderzoeken en uitwerken kindgesprekken
- Kanjertraining nieuwe leerkracht(en)
- opleiden Kanjercoördinator
- klassenbezoeken
- herschrijven pest-/gedragsprotocol aansluitend bij Kanjertraining
- verdere implementatie startgesprekken en groepsplannen gedrag

Het gedragsprotocol is herschreven. Nieuwe leerkrachten volgen de incompany-kanjertraining van de
KSU. De implementatie van kindgesprekken zetten we 19-20 voort. We gaan dat verdiepen met ‘continu
verbeteren’. Ouders zijn dit schooljaar aanwezig geweest bij een Kanjerles.
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Coöperatief leren:
- Invoering van coöperatief leren: HOE leren kinderen
- Scholing: met onder meer aandacht voor achterliggende theorie Spencer Keagan en
werkvormen
- Co-teaching
- Opleiden van twee teamleden tot coaches

Er hebben een aantal scholingsmomenten plaatsgevonden met het team olv CED-groep. Ook zijn er
klasbezoeken geweest met de medewerker CED-groep en 2 eigen leerkrachten. De leerkrachten zijn
opgeleid. Volgend schooljaar gaan we de gemaakte afspraken borgen.


ICT:
-

beleidsplan schrijven en vaststellen
acties vanuit beleidsplan uitvoeren
invoering gebruik chromebooks (gr. 3 t/m 8) en enkele tablets (kleutergroepen)
onderzoek gebruik en toepassingsmogelijkheden Snappet

Chromebooks en iPads zijn aangeschaft. Leerkrachten hebben instructie gehad. Vanaf 2019-2020 worden
de Chromebooks en iPads structureel ingezet in ons onderwijs. Om dit te begeleiden hebben we 19-20
een OOT om de implementatie te ondersteunen.



Schoolgids:
- herschrijven van schoolgids
- aandacht voor vormgeving schoolgids

Dit is door de wisseling van schoolleider niet gebeurd. We nemen het herschrijven van de schoolgids mee
in het proces van het nieuw op te stellen schoolplan.



Schoolplan:
- schrijven schoolplan 2019- 2020

Dit is in overleg met het bestuur niet gebeurd. Ons schoolplan loopt door tot januari 2021. Er ligt wel een
addendum.
SPEERPUNTEN VOOR SCHOOLJAAR 2019 - 2020
Cognitieve vakken
In de afgelopen jaren hebben we veel nieuwe methoden aangeschaft. Deze zijn allemaal
geïmplementeerd. We focussen ons dit schooljaar op het borgen van de cognitieve vakken. Specifiek op
de doorgaande lijn, gezamenlijke regels en afspraken en het inwerken van nieuwe collega’s.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De Kanjertraining is onze basis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Het is voor
ons dus van belang dat we de Kanjertraining blijven borgen. Nieuwe collega’s volgen zo snel mogelijk de
trainingen voor het geven van de Kanjertraining.
43

Vorig schooljaar zijn we gestart met het invoeren van Coöperatief Leren. Hier ligt de focus op het
automatiseren van het repertoire van de leerkrachten, het scholen van nieuwe collega’s en het borgen.
Verder willen we de betrokkenheid van leerlingen vergroten door kinderen inzicht te geven en
verantwoordelijk te maken voor hun eigen leren/ontwikkeling. We verwachten dat dit een positief effect
op de resultaten heeft.
HGW/OGW
Onze data benaderen we cyclisch volgens het model van handelingsgericht werken/opbrengstgericht
werken. Ook hier ligt de focus op borgen en het inwerken van nieuwe collega’s.
We zijn op zoek naar samenhang tussen bovenstaande 3 punten en ons motto: Samen leer je meer.
Professionalisering
KlassePro lijkt ons te kunnen helpen om bovenstaande te realiseren met hun 2- jarig traject ‘Continu
verbeteren’.
Zij gaan met ons aan het werk met:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

groepsafspraken – teamafspraken
missie
groepsdoelen – schooldoelen
databord
portfolio
leerlinggeleide oudergesprekken – leerkrachtgeleide portfoliogesprekken
leerlinggeleide groepsvergadering – leerkrachtgeleide OOT’s
gebruik van PDCA en kwaliteitsinstrumenten.

We starten dit schooljaar met de eerste 4 punten.

DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een
leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen worden
regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we
halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde
toetsen van het Cito2. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een
toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo
nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen)
op- of bijgesteld.

DE RESULTATEN NADER BEKEKEN
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van de IEP- en Cito-eindtoets van de laatste drie jaar.
Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt op de Ludgerschool de IEP-Eindtoets3 afgenomen.

2

Centraal Instituut Toets Ontwikkeling , Arnhem. http://www.cito.nl

3

Bureau ICE, Culemborg. http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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In de beoordeling is rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).

TOEZICHT INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
De onderwijsinspectie vraagt jaarlijks om de toetsgegevens van elke school. Ook bezoekt de inspectie de
scholen regelmatig en maakt hiervan verslag. Op 10 oktober 2016 is de inspecteur voor een
tussentijdsonderzoek op school geweest. Zij heeft geconstateerd dat de eindresultaten stabiel zijn: de
school behaalt de afgelopen jaren voldoende (2016, 2015) tot goede (2014) resultaten. De ambitie van de
school om resultaten te behalen die boven het landelijk gemiddelde van de schoolgroep liggen is behaald
in 2014 en 2016.
Een ander sterk punt van de school is de wijze waarop de leraren en intern begeleiders zicht hebben op
de ontwikkeling van de leerlingen. Het handelingsgericht werken is een geborgde manier van werken.
Het team zorgt voor een ondersteunend en veilig pedagogisch klimaat. Ouders en leerlingen bevestigen
dat de school hier veel aan doet.
De kwaliteitszorg is goed op orde, waarbij de school zich onderscheidt in de planmatige manier waarop ze
werkt aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt ondersteund door een professionele kwaliteitscultuur, waarin
de leraren veel samenwerken en leren van elkaar.
De Ludgerschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
Het volledige inspectierapport over onze school is te downloaden via www.onderwijsinspectie.nl.
De onderwijsinspectie bepaalt met de score, of de onderwijsresultaten van de school voldoende zijn. De
leerlingen uit groep 8 van onze school hebben de afgelopen vier jaar de volgende scores behaald:

Eindtoets groep 8 van de Ludgerschool:
Schooljaar

Schoolscore
Ludgerschool

Beoordeling volgens de
norm van de inspectie
van het onderwijs

Landelijke
gemiddelde

2019

81

voldoende

80

2018

82,1

voldoende

78,8

2017

83

Voldoende

80,6

De prestatie van groep 8 in 2019 ligt boven het landelijk gemiddelde. Daarmee scoort de school een
voldoende. We zien een lichte daling, maar zijn tevreden over de score die boven het landelijke
gemiddelde ligt.

UITSTROOM GROEP 8 NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De kinderen die in 2018 - 2019 in groep 8 zaten, gaan vanaf augustus 2019 naar de volgende vormen van
voortgezet onderwijs (laatste kolom):
schooltype
VSO/LWOO-zorg

2016-2017

2017-2018

2018-2019

-

-

-
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Internationale kopklas

-

-

-

Vmbo-k, vmbo-b, LWOO

14

8

14

Vmbo-t

10

11

12

Havo

15

10

10

Vwo

15

11

11

6. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN SFEER OP SCHOOL
OMGAAN MET ELKAAR
De Ludgerschool wil graag dat alle kinderen zich met plezier, passie en inzet kunnen ontwikkelen. Op
school leren we kinderen taal, rekenen, lezen en ook leren omgaan met elkaar en samenwerken in een
veilige sfeer. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling is een voorwaarde om te kunnen leren.

DE KANJERTRAINING
De school gaat ervan uit dat kinderen zich goed willen gedragen. Daarom leren we de kinderen met de
methode van de Kanjertraining welk gedrag we gewenst en ongewenst vinden. Gewenst gedrag
stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven en anderen aan te spreken op hun gedrag.
Gedrag maken we concreet door vier verschillende kleuren petten te gebruiken, die vier verschillende
gedragstypen verbeelden:

De Kanjer (witte pet)
De Kanjer is Rustig, zelfverzekerd en in balans.

De Vlerk (zwarte pet)
De Vlerk is te krachtig en daarbij grensoverschrijdend en brutaal.
Positieve kant: de vlerk kan initiatief nemen als het nodig is, als er maar
rekening wordt gehouden met de ander.

De Aap (rode pet)
De Aap vertoont clownesk en onverschillig gedrag.
Positieve kant: met de aap kun je lachten, als het maar niet ten koste van de
ander gaat.
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Het Konijn (gele pet)
Het Konijn is te voorzichtig en vaak ook bang.
Positieve kant: voorzichtig gedrag is in sommige situaties verstandig, als
het op dat moment goed is voor jezelf en de ander.

Belangrijk zijn de volgende fundamentele afspraken van de kanjertraining, die in elke klas zichtbaar zijn:


We vertrouwen elkaar



We helpen elkaar



Niemand speelt de baas



Niemand lacht uit



Niemand doet zielig

Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken.
Als gevolg hiervan voelt het kind zich in verschillende situaties veilig en op zijn gemak.
Om dit te realiseren worden er in alle groepen op de Ludgerschool Kanjerlessen gegeven. Per leerjaar is er
een kanjerboek dat in de groepen wordt behandeld. De afspraken van de kanjertraining worden continu
toegepast in de praktijk. In de kanjerlessen worden situaties geoefend, waarin kinderen handvatten wordt
meegegeven om te gebruiken in de praktijk. Leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij.
Het succes van de kanjertraining is onder meer gelegen in de betrokkenheid van ouders. Daarom nodig
wij de ouders één keer in de twee jaar uit in de klas te komen kijken naar een kanjerles. Ouders kunnen
ook meedoen met deze les.
Naast de kanjerlessen in de klas, worden de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd.
Hiervoor gebruikt de school een digitaal leerlingvolgsysteem dat aansluit bij de Kanjertraining. Het
leerlingvolgsysteem geeft adviezen aan de leerkracht, het kind en de ouders. Hierdoor kunnen we de
kinderen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Gewenst gedrag en de afspraken gelden voor
kinderen, leerkrachten en ouders.
We werken met een gedragsprotocol, dat te vinden is op de website.

GEZONDHEID
De ouders vragen wij om mee te werken aan een gezonde omgeving. Kinderen die uitgerust zijn en goed
ontbijten en lunchen, kunnen op school zich beter concentreren. Onderzoek heeft dit uitgewezen.
Bij een goed ontbijt is fruit als tussendoortje op school voldoende. Op woensdag en vrijdag mogen de
kinderen alleen maar fruit meenemen. Op de andere dagen is een gezonde koek ook toegestaan. Het
streven is om over te gaan op alle dagen fruit of groente eten. Drinken zonder ‘prik’ is toegestaan.
Kinderen die tussen de middag overblijven, mogen brood en één gezonde koek meenemen. Drinken
zonder ‘prik’ is toegestaan. Overblijfmelk kan via hetzelfde aanmeldingsformulier geregeld worden als de
overblijfmelk in de ochtendpauze. Te verkrijgen via iedereenfitopschool.nl.
Roken is niet toegestaan in school; ook niet op de speelplaats. We vragen de ouders, die voor school
roken, hun sigaret uit te doen en in de vuilnisbak te doen.
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Hoofdluis komt soms voor op school. Dat is vervelend voor iedereen. Daarom vragen wij ouders om hun
kinderen hierop te controleren. Op school gebeurt dit na elke vakantie. De ouders worden gewaarschuwd
als er hoofdluis in de groep gezien is. Snelle actie is belangrijk, want hoofdluis gaat niet vanzelf weg. Op
school zijn folders over de noodzakelijke behandeling. Elk kind kan een luizenzak kopen bij de leerkracht
voor € 3,60. Het helpt tegen de luizen en het helpt tegen het kwijtraken van dassen, handschoenen etc.
Voor sommige kinderen, bijvoorbeeld met CARA, kunnen huisdieren op school vervelend klachten geven.
Zij kunnen het erg benauwd krijgen. Daarom kunnen we geen dieren in school toelaten.
Op school verzorgt een ouder de traktatie voor kinderen die een bepaalde allergie hebben. U kunt zich bij
haar aanmelden en uitleggen met welke allergie wij rekening moeten houden als het bv Sinterklaas of
Kersttijd is en de kinderen een traktatie van school krijgen.

EEN OPGERUIMDE OMGEVING
We leren kinderen goed om te gaan met de spullen van school en hun eigen spullen. Jassen en tassen
willen we aan de kapstok zien. Als iets op de grond ligt, vinden we het erg fijn als kinderen dit weer
ophangen. Als iedereen netjes oplet, raken er ook minder spullen kwijt. Het hele jaar door vinden we
overal spullen. Dit varieert van handschoenen tot sieraden. In de keuken en hal worden alle gevonden
voorwerpen bewaard. Als uw kind spullen kwijt is, kunt u daar kijken.
Regelmatig ruimen we de gevonden voorwerpen op. Mobiele telefoons en muziekspelers raken ook
weleens kwijt. De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing. We raden de kinderen daarom
aan geen dure spullen mee naar school te nemen. Mobiele telefoons mogen niet onder schooltijd
gebruikt worden of aan staan.

VERKEERSVEILIGHEID
De Ludgerschool heeft op 26 mei 2011 het UVL-label gehaald en is in mei 2017 herkeurd en goedgekeurd.
Dit Utrechtse Veiligheid Label wordt uitgereikt aan scholen, die werken aan veiligheid en aan goede
verkeerslessen voor kinderen. De school heeft een werkgroep voor verkeer waarin ook ouders zitten.
Deze werkgroep adviseert over de veiligheid in en om de school.
Zowel bij het schoolgebouw op de St.-Bonifaciusstraat als bij de Van Hoornekade zijn duidelijke afspraken
nodig over de verkeersveiligheid. Er is weinig parkeerruimte voor auto’s en weinig ruimte voor fietsers.
Op de Van Hoornekade kunnen er geen auto’s meer geparkeerd worden op de parallelweg. Die is alleen
toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Wij adviseren de ouders die aan het eind van de dag hun kind
ophalen, te wachten op het grasveld, bij de ‘boot’. De fietsers adviseren we op het stoepgedeelte te
wachten links van de voordeur. Hier is meer ruimte dan bij het hek.
Op de St.-Bonifaciusstraat geldt hetzelfde; auto’s om de hoek parkeren, niet tegen het verkeer in rijden.
Denk bij het parkeren van de fietsen om de buren; niet tegen hun voordeur of ramen.
Kinderen die op de fiets komen, zetten hun fiets op het schoolplein, op slot in het rek en binnen de rode
lijnen. Zij lopen met de fiets het schoolplein over. Kinderen mogen alleen voor en na schooltijd bij de fiets
komen. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of vermissing van de fiets.
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7. DE MEDEWERKERS EN DE TAKEN
DE TAKEN
De clusterdirecteur

Maakt onderdeel uit van het KSU-bestuur. Is
eindverantwoordelijke van een aantal scholen binnen de KSU.
Ondersteunt ook de schoolleider en stuurt aan.

De schoolleider

Is verantwoordelijk voor de algehele organisatie, en met name
voor het onderwijskundig- en personeelsbeleid.

De bouwcoördinator

Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. Er is
een bouwcoördinator voor groep 1-2, voor groep 3-4-5 en voor
groep 6-7-8. Samen met de schoolleider vormen zij het
managementteam van de school

De groepsleerkracht

Is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen in de klas.
Daarnaast neemt hij/ zij deel aan werkgroepen, die taken
uitvoeren in het belang van de algehele organisatie van de school.

De intern begeleider (IB)

Is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Begeleidt en
ondersteunt leerkrachten bij de procedure voor de verwijzing naar
het speciaal onderwijs. Heeft overleg met externe instanties die te
maken hebben met leerlingenzorg. Heeft regelmatig overleg met
de schoolleider over de opbrengsten van het onderwijs.
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De leerkracht Plusklas

Is verantwoordelijk voor kinderen, die meer kunnen dan in de klas
aangeboden wordt en uitdaging nodig hebben.

De vakleerkracht gymnastiek

Is verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8.

De vakleerkracht muziek

Is verantwoordelijk voor de muzikale ontwikkeling in groep 1 t/m 8

ICT coördinator

Is verantwoordelijk voor het computeronderwijs

Invalleerkracht

Is verantwoordelijk voor de opvang van een klas bij afwezigheid
van de vaste leerkracht.

De conciërge

Is verantwoordelijk voor de schoolomgeving en verricht
ondersteunende taken voor de leerkracht.

De interne vertrouwenspersoon

Kinderen kunnen bij hen terecht met vertrouwelijke zaken.

Het Buurtteam

Kinderen en ouders kunnen gesprekken voeren met de een
medewerker van het Buurtteam over zorgen of problemen waar ze
hulp bij willen hebben.

De stagiaire/onderwijsassistent

Is in opleiding op de Pabo of ROC. Zij geven lessen in
tegenwoordigheid van de leerkracht, die worden nabesproken.

Leerkrachten leren
Je kunnen ontwikkelen op de Ludgerschool geldt ook voor de leerkrachten. Studiedagen, dagen waarop
kinderen vrij zijn, worden gebruikt om schoolbreed (van groep 1 t/m groep 8) vernieuwingen aan te
pakken of veranderingen door te spreken.
Stagiaires van de Marnix academie, de opleiding voor leerkrachten, zijn bij ons welkom, evenals mensen
die leren voor onderwijsassistent of een stage vanuit de middelbare school doen (voor oud-leerlingen).
De KSU verwacht van leerkrachten dat zij zich blijvend scholen. Op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen, hoort bij goed onderwijs. Goed kunnen uitleggen, zorgen voor een goede sfeer,
samenwerken en communiceren met ouders, zijn vaardigheden die je van onze leerkrachten mag
verwachten.

8. NAMENREGISTER


www.ksu-ludgerschool.nl



Schoolleider:

Kristie de Jong
50



Clusterdirecteur:

Jansje Dekker



College van Bestuur:

voorzitter Jan van der Klis, lid Carel Laenen



Stichting:

Katholieke Scholenstichting Utrecht, Postbus 9001, 3506 GA Utrecht,
tel. 030-2642080, secretariaat@ksu-utrecht.nl
www.ksu-utrecht.nl



Contactpersonen/vertrouwenspersonen


Intern: Chantal Verhoeven



Extern: Mevrouw Els Rietveld en de heer Jeroen Meijboom
Mevrouw Rietveld en de heer Meijboom zijn als volgt bereikbaar:
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl.
klachtzaken en advies): evp@cedgroep.nl
Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam



Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111



Privacy
De Ludgerschool houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent de algemene
verordening gegevensbescherming voor zowel u als uw kinderen. Daarbij waarborgen wij ook de
privacy van onze medewerkers. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij
verwerken, op welke wijze en met welk doel, kunt u de privacyverklaring van de KSU opvragen bij
de schoolleider of raadplegen op www.ksu-utrecht.nl of op onze eigen website: www.ksuludgerschool.nl. Hierin worden tevens uw rechten als ouder, verzorger of voogd beschreven.



Klachten


Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag



Tel. 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E-mail: info@gcbo.nl



Meer informatie treft u aan op
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl



Schoolbegeleidingsdienst: Zien in de klas



Team Jeugdgezondheidszorg: GG&GD
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Buurtteam
http://www.buurtteamsutrecht.nl/



Informatie voor ouders
www.ouders.nl of telefoon 020 - 6762638



www.verus.nl/ouderbetrokkenheid



Onderwijsgids Primair Onderwijs:
www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs



Samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV Utrecht
PO). Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft recht op onderwijs
en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Centraal staat de
vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie en wat zijn
daarvoor nodig?

BIJLAGE A
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BIJLAGE B

Formulier instemming schoolgids

Formulier instemming schoolgids
School:
Adres:
Postcode / Plaats:
Brinnummer:

Handtekening clusterdirecteur:

De Medezeggenschapsraad van de Ludgerschool verklaart bij deze in te
stemmen met de voorliggende schoolgids van de Ludgerschool
voor de periode 2018 – 2019.
Plaats:

Utrecht, … … 2018

Naam:
Functie:

Voorzitter MR

Handtekening:
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BIJLAGE C

Formulier vaststelling schoolgids
Formulier vaststelling schoolgids
School:
Adres:
Postcode / Plaats:
Brinnummer:

Handtekening
clusterdirecteur/schoolleider:

Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van de Ludgerschool
voor de periode 2018 – 2019 vastgesteld.
Plaats:

Utrecht, … … 2018

Naam:

C. M. M. Laenen

Functie:

Lid College van Bestuur

Handtekening:
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BIJLAGE 1

PREVENTIE SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID

Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een
schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle teamleden en
wordt door hen uitgedragen.
De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden, maar zijn ook opgenomen in de schoolgids en
op de schoolwebsite.
Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij:
het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren,
het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid.
Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen en ruimten.
Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een veilig
pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt gaan worden (Plan
van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk voor is. De doelen worden mede
bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en
klachten van leerlingen, ouders en personeel.
Protocol medische handelingen
Het kan voorkomen dat een kind ’s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren last krijgt van
hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden of van een
speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe hij/zij moet handelen
In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste diagnose te stellen.
De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.
Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet.
De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat
er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een eenvoudig middel
(‘paracetamolletje’) geholpen is.
Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om toestemming
aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken.
Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het
toestemmingsformulier ‘handelwijze bij incidenten op school’ te ondertekenen. Wanneer dit formulier
niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door een collega bevestigd
kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het toestemmingsformulier te
ondertekenen.
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)[1] om hun kinderen de door
een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus
ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan ‘pufjes’ voor astma, antibiotica, of zetpillen bij
toevallen (een aanval van epilepsie).
Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken.
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.

[1]

Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld
worden.
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Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot
schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het formulier volledig invullen en
ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten
verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk
voor zijn.
In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er door ouders
een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische handelingen te verrichten die vallen
onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het
geven van sondevoeding.
Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap of
ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt
deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn
handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind
om, indien dat maar enigszins mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische
handelingen (voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden
aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.\
Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het volgende
besloten:
Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de stichting
mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG.
Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of
een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen reden van zijn
hierboven genoemd standpunt af te wijken.
Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol hygiënisch
handelen verwijzen wij naar het ‘protocol medische handelingen’ te vinden via www.ksu-utrecht.nl
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BIJLAGE 2

VERLOFREGELING LEERLINGEN

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging
voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard
van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In
die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de
eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender.
Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan bruiloften,
jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een officieel
verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij de schoolleiding
ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het extra verlof.
Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld worden. Wij
geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties
regelen binnen de vastgestelde perioden.
Bron: KSU
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BIJLAGE 3

PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan
worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht PO, de tijd neemt om de nieuwe
procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie),
andere regelingen lopen nog twee jaar door (de overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband: http://www.swvutrechtpo.nl
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning
waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden
georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?
Ambities & Uitgangspunten
Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen.
De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan een zorgvuldige
voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg voor de jeugd. Daarbij is de
gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van kind en gezin, door niet te
problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine schaal wordt er geëxperimenteerd met
het sneller en dichterbij inzetten van generalistische ondersteuning, door een inschatting te maken van de
context van kind, gezin en school, en vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één
kind, één gezin, één plan.

Figuur 1 – Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden

De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen:
Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden.
Steun waar nodig:
Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling van het kind:
- Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s).
- Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht.
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Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel mogelijk door één
(generalistische) ondersteuner.
Speciaal als het moet: inzetten van specialistische onderwijsbegeleiding en/of specialistische zorg
vanuit een afgestemd onderwijszorgarrangement.
De overgangen tussen de drie niveaus zijn geen statische overgangen. Het is de bedoeling dat er soepele
overgangen zijn, snel en goed communicerende generalisten, die de regie nemen met het gezin, maar als
dat nodig is, ook meer gespecialiseerde werkers kunnen raadplegen en betrekken.
SWV Utrecht PO wil voor ieder kind een passende onderwijsplek, bij voorkeur in de buurt. Om dit te
realiseren is het allereerst nodig dat de scholen goede kwaliteit leveren. Als het dan niet lukt met een
leerling is een snelle toegang tot onderwijsondersteunende middelen en weinig bureaucratie van belang.
Anders gezegd: wanneer een leerling dreigt vast te lopen, moet deze zo snel mogelijk worden geholpen.
Hierbij ligt de nadruk op wat het kind nodig heeft.
Sterke basis
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model
ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit van
een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers realiseren met elkaar, samen met
ouders en waar nodig met kernpartners (schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin,
jeugdgezondheidszorg en leerplicht), deze basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is
vastgelegd in de Utrechtse Standaard.
Steun waar nodig
Wanneer extra ondersteuning nodig is dan kan die met behulp van (keten)partners worden geboden. Het
SWV speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen de keten doelmatig in te
richten en ernaar te streven dat de kwaliteit van deze ondersteuning hoogwaardig is. Anderzijds doordat
zij de ondersteuning toekent in de vorm van een arrangement. Hierbij wordt van scholen een inhoudelijke
onderbouwing (aanvraag) gevraagd. ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat daarbij centraal.
Speciaal als het moet
Binnen het SWV is uitgesproken dat er scholen dienen te zijn voor speciale onderwijsvoorzieningen (SBO
en SO). De toelaatbaarheid van kinderen naar het SBO en SO vindt plaats bij het SWV.
Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd doen we samen
Om de visie in de praktijk vorm te geven, worden de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten
gehanteerd:
De opgroei-, ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. We stellen ons de vraag:
wat heeft een positief effect op het kind?
We richten ons op de wisselwerking en afstemming tussen kind, gezin en school. Vanuit zowel
hulpverlening als onderwijs kijken we naar het kind en zijn/haar context en de onderlinge interacties.
Maatwerk is standaard.
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We sluiten aan bij het primaire proces van opvoeding en onderwijs: ouder(s) en leerkracht(en) doen
ertoe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft om zich optimaal te
ontwikkelen?
Er wordt integraal samengewerkt tussen jeugdhulpverlening en onderwijs. Outreachend, preventief en
curatief. Voor zover mogelijk dichtbij en generalistisch.
Er wordt systematisch, doelgericht en transparant gewerkt. Opbrengsten worden systematisch
geëvalueerd.
We praten niet óver maar mét kind en ouders. We maken samen met de ouders afspraken over de
ondersteuning die aansluit bij vragen en mogelijkheden van kinderen, gezinnen en hun omgeving.
Veranderingen
Het aantal kinderen met ondersteuningsvragen in het SWV Utrecht PO is al een flink aantal jaren stabiel.
In vergelijking met landelijke cijfers, worden in Utrecht relatief weinig kinderen verwezen naar het
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daaruit kun je afleiden dat veel problemen van leerlingen
op de eigen school worden opgelost, ondanks dat de problemen van kinderen in Utrecht niet anders zijn
dan in andere grote steden. Het nieuwe SWV streeft er naar deze goede resultaten te behouden.
Feitelijk betekent dit dat er voor kinderen, ouders, leerkrachten en scholen na 1 augustus 2014 niet zo
veel verandert. Alleen de besturen van de scholen krijgen te maken met een grote (financiële)
verandering. De middelen die zij voorheen kregen voor ondersteuning van leerlingen gaan vanaf 2014
naar het SWV.
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze
het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het
speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het
speciaal onderwijs verwezen worden.
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1
augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek
voor elk kind: op de eigen school (eventueel met extra ondersteuning in de klas), op een andere reguliere
school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om
aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale
scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken
afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Het doel van Passend Onderwijs is: het huidige systeem optimaliseren, de kosten in de hand houden en
het aantal thuiszitters terugdringen.
Samenwerkingsverbanden (SWV)
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan
samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Er zijn nu ook al samenwerkingsverbanden van
scholen (Weer Samen Naar School); deze worden in het nieuwe systeem per regio samengevoegd. Deze
nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen er andere taken bij.
Situatie vóór Passend Onderwijs
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WSNS
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) ontstaan.
Basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften binnen het reguliere
onderwijs opvangen. Basisscholen gingen investeren in de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden om
zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. Ook deden de interne begeleiders hun intrede.
Deze IB’ers ondersteunen leerkrachten in het bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale
zorgbehoeften.
SWV RK/AB, PC en SPO
In de stad Utrecht zijn in de jaren ‘90 drie WSNS verbanden (SWV RK/AB, PC en SPO) opgericht. Ieder
WSNS maakte zijn eigen beleid om de zorg voor de kinderen op hun scholen zo goed mogelijk te
organiseren, maar er werd ook samengewerkt. Voorbeelden van die samenwerking zijn het gezamenlijk
zorgplan en de ontwikkeling van de Utrechtse Standaard in 2012. In de Utrechtse Standaard is vastgelegd
wat het niveau van basisondersteuning moet zijn op iedere Utrechtse basisschool. Het feit dat de
besturen in Utrecht het hier over eens zijn, is een belangrijke mijlpaal waarop het samenwerkingsverband
voort kan bouwen. Deze mijlpaal kon ook worden bereikt omdat in Utrecht het handelingsgericht werken
al jaren een speerpunt is.
Bron: KSU
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BIJLAGE 4

SCHORSING EN VERWIJDERING

Inleiding
De wettelijke richtlijnen en algemene omschrijving.
De procedure rond het verwijderen van een leerling is voor het basisonderwijs geregeld in artikel 40 van
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dit artikel zegt: "De beslissing over toelating en verwijdering van
leerlingen berust bij het bevoegd gezag”.
In dit geval: (de voorzitter van) het College van Bestuur van de KSU, die de betreffende clusterdirecteur
gemandateerd heeft.
“De toelating mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke bijdrage van de ouders. Indien het
bevoegd gezag weigert een leerling toe te laten, deelt het de reden van die weigering schriftelijk aan de
ouders mee. Over de verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders van de
leerling".
Een schorsing of verwijdering van een leerling kan nodig zijn indien sprake is van zodanig wangedrag dat
daardoor de rust, de orde, veiligheid of het onderwijsleerproces op school ernstig wordt verstoord. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
-

Een houding van grove onverschilligheid (hetgeen zich kan uiten in wangedrag en/of overmatig veel
verzuim);

-

Een bedreigende houding van een leerling naar een leerkracht, een medeleerling, een (hulp)ouder of
naar school toe.

Ook wanneer een leerling zoveel aandacht van de leerkracht vraagt dat hierdoor het onderwijs aan
andere leerlingen in het gedrang komt, kan schorsing en/of verwijdering volgen.

Procedure voorafgaand aan schorsing of verwijdering
1. Probleemsignalering; contacten met betreffende leerling en ouders hebben nog niet het gewenste
resultaat gehad; de leerkracht brengt het probleem in de leerlingbespreking c.q. bij de schoolleiding.
2. Collega's (schoolleiding, interne leerlingbegeleider) denken mee en geven suggesties; er wordt een
handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
3. Een deskundige (van bijvoorbeeld het SWV Utrecht PO) kan worden ingeschakeld voor overleg en een
nader onderzoek.
4. De ouders zijn en worden door de school meerdere malen uitgenodigd voor een gesprek met als doel
de ontstane problemen te bespreken en de situatie te verbeteren. Vanuit de school zijn hierbij in
ieder geval de leerkracht van de leerling en de schoolleider aanwezig.
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5. De school benadert andere personen/instanties voor overleg en advies; dit kunnen, afhankelijk van
het probleem, o.a. zijn: de schoolarts, Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, bureau
Jeugdzorg. De inspectie wordt altijd geïnformeerd.
6. De school houdt verslag/dossier bij van de gebeurtenissen en gevoerde gesprekken met ouders en
benaderde instanties. En verwerkt deze in het leerlingendossier
7. De schoolleider informeert de clusterdirecteur en de clusterdirecteur houdt het College van Bestuur
op de hoogte van de voortgang.
8. Bij onvoldoende verbetering van het gedrag worden de ouders/verzorgers opnieuw uitgenodigd op
school voor een gesprek met de leerkracht en de schoolleider en/of clusterdirecteur.

Procedure schorsen en verwijderen
1. Als eerste disciplinaire maatregel kan een leerling voor een bepaalde tijd (variërend van een dag tot
maximaal een week) geschorst worden. De leerling werkt thuis aan een huiswerktaak. Aan de ouders
wordt schriftelijk meegedeeld dat, als eerste signaal, schorsing kan gaan plaatsvinden en daarna
eventueel verwijdering. De brief wordt door de clusterdirecteur, namens het College van Bestuur,
ondertekend. In de brief wordt genoemd:
-

De reden voor schorsing/voornemen tot verwijdering;

-

De voorgeschiedenis;

-

Reeds genomen stappen/afspraken;

-

Bij schorsing: de duur van de schorsing;

-

Laatste kans/afspraak/ultimatum;

-

De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend: binnen 4 weken bij de clusterdirecteur.

2. Verschillende – al eerder betrokken – instanties worden hierover ingelicht:
-

Het College van Bestuur van de KSU;

-

De inspectie van het onderwijs;

-

De afdeling leerplicht van de gemeente.

3. Naar aanleiding hiervan wordt opnieuw met de ouders, en zo mogelijk de leerling, besproken welke
stappen ondernomen worden om herhaling van het gedrag in de toekomst te voorkomen. Dit wordt
schriftelijk vastgelegd en in het leerling-dossier bewaard.
4. Bij terugkerend wangedrag wordt de leerling voor onbepaalde tijd geschorst en wordt gezocht naar
alternatief passend onderwijs voor de leerling. Op grond van artikel 40 lid 11 van de Wet Passend
Onderwijs is het niet mogelijk een leerling te verwijderen voordat het kind op een andere school is
ingeschreven.

5. Het voornemen tot verwijdering gebeurt door de clusterdirecteur na het horen van school en
ouders. De ouders worden schriftelijk, per aangetekende brief, voorzien van redenen, op de
hoogte gebracht van het voorgenomen besluit. Daarbij worden zij erop gewezen dat tegen dit
voorgenomen besluit binnen zes weken schriftelijk bezwaar mogelijk is bij het bevoegd gezag van
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de school, namelijk bij het College van Bestuur van de KSU. Indien tegen de beslissing schriftelijk
bezwaar wordt gemaakt, hoort het College van Bestuur de ouders en neemt, binnen vier weken
na ontvangst van het bezwaar, een besluit.
De ouders kunnen daarna eventueel de beslissing van het bevoegd gezag laten beoordelen door de
burgerlijke rechter.
6. Het voorgenomen besluit van verwijdering wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Ook
wordt de brief geplaatst in het digitale schooldossier van de inspectie. Er kan pas overgegaan
worden tot uitschrijving van de leerling als een andere school de leerling heeft toegelaten.
7. Niet alleen (herhaaldelijk) wangedrag van een leerling kan tot verwijdering leiden. Verwijdering van
een leerling kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van een van de ouders. Bij de
belangenafweging dient in dat geval rekening te worden gehouden met het feit dat de leerling zelf
geen verwijt treft.
8. Wanneer schorsing of zelfs verwijdering in overweging genomen wordt, dan is er wel een lange weg
afgelegd. Een dergelijke maatregel wordt pas getroffen wanneer het onderwijs binnen een groep zeer
ernstig verstoord is en de schoolleiding geen enkele andere mogelijkheid meer ziet hierin een
kentering aan te brengen of wanneer de relatie tussen school en ouders zo verstoord is dat de school
zich niet meer in staat acht de leerling op verantwoorde wijze verder te onderwijzen en te
begeleiden.
Samengevat:
-

Schorsen en verwijderen is altijd in overleg met de clusterdirecteur.

-

Het is niet verplicht om een schorsing van een dag bij de Inspectie te melden; dit wordt echter
wel op prijs gesteld door de Inspectie om een beeld te krijgen van wat er speelt.

-

Wanneer een schorsing langer duurt dan een dag dient dit zowel aan Inspectie als aan Leerplicht
gemeld te worden;

-

De clusterdirecteur wordt van de schorsing op de hoogte gebracht door de schoolleider. De
school levert input aan de clusterdirecteur voor de brief die verstuurd wordt naar ouders en in cc
aan Leerplicht en deze wordt geplaatst in het schooldossier van de inspecteur. (Onderbouwing
van schorsing, begin- en eindtijd, afspraken over huiswerk meegeven, nakijken en beoordelen,
hoe contact onderhouden wordt met ouders.) Het secretariaat van de KSU maakt en verstuurt de
brief die voldoet aan de wettelijke beroepsprocedures.

-

De maximale schorsingsperiode is vijf lesdagen conform wetgeving PO.

-

Als er de noodzaak is om een leerling langer dan een week te schorsen, kan de leerling vrijstelling
gegeven worden voor het bezoeken van de basisschool, dit in overleg met de
leerplichtambtenaar. Hierbij geldt natuurlijk dat hierover zorgvuldig gecommuniceerd wordt met
alle betrokkenen en dat alle procedurele verplichtingen rond een schorsing nagekomen worden.

-

In het format schoolgids van de KSU is een standaardtekst opgenomen over de procedure van
schorsen en verwijderen, de schoolleider neemt dit over in zijn schoolgids.

Bijgevoegd een bijlage van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ARTIKEL 40 en 43 c.
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Samenvatting van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40 en 43 c.
Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. Ten gevolge van de
invoering van de Wet passend onderwijs (wijzigingen van onder de Wet op het Primair Onderwijs) geldt in
het vervolg het volgende:
Toelating
Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen.
Een school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend mogelijk aanbod
doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan
worden.
Indien een school een leerling die extra ondersteuning behoeft moet weigeren, is zij verplicht ervoor te
zorgen dat deze leerling op een andere school terecht kan (artikel 40 lid 4 WPO). Dit is een
resultaatsverplichting.
Schorsing
Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld in de WPO. Sinds 1 augustus gelden dezelfde
regels als in het voortgezet onderwijs (40cWPO). Het bestuur kan met opgave van redenen een leerling
voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is van een
schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt het bestuur de onderwijsinspectie schriftelijk en
met opgave van redenen hiervan in kennis door de verzonden brief op te nemen in het schooldossier van
de inspectie.
Verwijdering
Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten. De inspanningsverplichting om 8 weken naar een andere
school te zoeken voordat besloten wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook hier de
resultaatsverplichting om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden
(artikel 40 lid 11 WPO).
Geschillencommissie passend onderwijs
Nieuw is dat er sinds 1 augustus 2014 een Geschillencommissie passend onderwijs is gekomen. Aan deze
commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating van een kind dat extra
ondersteuning behoeft, de vaststelling of wijziging van het ontwikkelingsperspectief en de verwijdering
van elke leerling.
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BIJLAGE 5

INFORMATIEPLICHT AAN GESCHEIDEN OUDERS

Inleiding
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun
ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de
informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de
ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.
In bijna elke klas zitten wel een of meer kinderen van gescheiden ouders. Elke leerkracht wordt daardoor
geconfronteerd met de vraag of en in hoeverre men aan deze informatieverstrekking kan, mag of moet
meewerken.
Bij het wettelijk kader mogen wij niet vergeten dat er ook een menselijk kader is. Het belang van het kind
wordt gediend met een goede informatievoorziening. Ook een niet-verzorgende ouder voelt vaak een
grote behoefte om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen van het kind.
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders
zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder
informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er
als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de
mogelijkheid voor extra informatievoorziening. Daarover gaat onderstaande procedure.
Procedure
Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit; van
de gezagsrelatie van de (afzonderlijke) ouders met het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van
beide ouders en de relevante passages uit het ouderschapsplan en de beschikking van de (kinder-)rechter
bij de school bekend.
Bij wijzigingen dienen de ouders de schoolleider daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van
de passages uit de gerechtelijke stukken.
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden),
dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden. Ook in dit geval
zijn de adresgegevens van beide ouders bij de school bekend.
In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school jegens hen beiden
een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij conflicten tussen de expartners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid jegens de leerling.
Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van artikel 1:377b BW
is de ouder die belast is met het gezag over het kind verplicht om de andere ouder, die niet met het gezag
belast is, op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden en te raadplegen over te nemen
beslissingen met betrekking tot het kind.
Mocht die informatievoorziening niet goed lopen, dan neemt de school haar wettelijke
verantwoordelijkheid.
Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de school. De wet
maakt daarbij geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
Wanneer welke informatie verstrekken?
Welke informatie verstrekt de school aan de ouder bij wie de leerling niet woont, op zijn/haar verzoek?
Dat is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling.
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Indien de niet-verzorgende ouder wel (mede) het gezag heeft over het kind
In geval van (mede-)gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten van de
leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling;
uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten
waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens
schoolloopbaan;
inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier
wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd worden. Met
andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het
feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te maken is.
Indien de ouder niet het gezag over het kind heeft
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en
omstandigheden. Op basis van jurisprudentie blijkt dat te gaan om de volgende zaken:
rapporten,
informatie rond schoolkeuze,
informatie met betrekking tot de schoolloopbaan,
specifieke problemen
tenzij:
de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden verstrekt ( zie artikel
377c BW) of het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om informatie
afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan verzoeker/verzoekster. Zie ook punt 6.
Uitnodiging voor een ouderavond
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een
week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek worden ingediend bij de schoolleider
voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden).
Indien informatieverstrekking niet in het belang van de leerling lijkt te zijn
In situaties waarin de school vermoedt dat informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, zal
zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met het oog
op artikel 377c en vanwege het risico dat ouders naar de rechter gaan, is een onafhankelijk advies een
vereiste.
Geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder
Uiteraard respecteert de school de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. De school heeft echter
geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het
gezin waarin de leerling opgroeit.
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BIJLAGE 6

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Alle basisscholen behoren een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit de
oudergeleding en personeelsgeleding en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De schoolleiding woont,
indien nodig en gewenst, de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door u
bijgewoond worden. (Dit graag van tevoren even aan de secretaris melden).
De zittingsduur van MR-leden is drie jaar. Daarna volgen verkiezingen. Om de continuïteit te bevorderen
is het streven om deze zittingsduur niet voor alle leden in hetzelfde schooljaar te beëindigen.
De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak de openheid,
de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Ook moet zij ageren tegen
elke vorm van discriminatie op school.
De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en daarover
voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding.
Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR, over
andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd door de raad gegeven.
De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit verschillende
posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, maatregelen of
onderwijskundige vernieuwingen op school.
De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom graag uw mening,
uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal elk jaar zijn eigen
prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op de website.
Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen.
De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR),
bestaande uit afgevaardigden van MR-leden van verschillende KSU-basisscholen. Zij stemmen of geven
advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed
zijn.
Bron: KSU

69

BIJLAGE 7

DE KLACHTENREGELING

Klachten op school, hoe los je ze op?
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee
hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een
klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht
indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg
moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de
klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de
klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna
verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met
elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies
voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders én van
de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan.
Grijp snel in
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. Bedenk
ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Leraren hebben
veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien.
Spreek de juiste persoon aan
Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. Als dat niets
oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de clusterdirecteur.
Neem de tijd
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en
zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat de leraar ook andere
dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden.
Wees duidelijk
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit wat uw
probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U kunt
ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren.
Bedenk een oplossing
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden opgelost. Dat
betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een oplossing vinden waar u
beiden achterstaat.
Leg afspraken vast
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel over
ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het ondertekenen. U
kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo’n verslag kan handig zijn als u een klacht
bij de klachtencommissie wilt indienen.
Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon
Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die
iedere KSU school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in
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gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van
de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook
bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan
de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen.

De contactpersoon voor onze school zijn Chantal Verhoeven en Rianne van Mourik.
Zij zijn ook te bereiken via telefoonnummer van de school.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
Mevrouw Els Rietveld-van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom
Mevrouw Rietveld- van Santvoord en de heer Jeroen Meijboom zijn als volgt
bereikbaar:
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. T.: 010-4071599
Centraal e-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken (incl. klachtzaken en
advies): evp@cedgroep.nl
Bezoekadres van de CED-Groep: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek
geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de
Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren,
ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een
vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoonnummer
0900-1113111.
De klachtenregeling
Naast deze uitleg en het klachtenschema, heeft u ook de mogelijkheid om de klachtenregeling van de KSU
in te zien, ook te vinden via www.ksu-utrecht.nl
Contact- en vertrouwenspersoon
De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de klacht
niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt proberen,
een probleem eerst binnen de school op te lossen.
De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het
schrijven van de klacht of tijdens de zitting.
U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een jurist of
een andere deskundige.
Klacht opstellen
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat uw
klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u met de
leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent
dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze
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onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten.
Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of
getuigenverklaringen.
Klachtencommissie
Elke KSU school is aangesloten bij het bureau geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies Katholiek
Onderwijs. De klachtencommissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als u
bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet.
Uitspraak
Als de commissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden gevraagd
aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. Als de
commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan hun
verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. De commissie kan
ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur
kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de
MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de
uitspraak en het advies ook te lezen.
Een uitspraak van de commissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een
afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt het
makkelijker om weer samen verder te gaan.
U bent het er niet mee eens
Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de
manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat de school te
weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht indienen. Mocht u
het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het
schoolbestuur.
Algemene tips voor ouders
Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot
roddelen. Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. Praat liever
een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te vallen. Als meer
ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen.
Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt:
De landelijke geschillencommissies bijzonder onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
F 070-3020836
E info@gcbo.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
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BIJLAGE 8

REGLEMENT KLEDINGPROTOCOL KSU

Inleiding
Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle
medewerkers van de KSU. De kledingvoorschriften zijn openbaar en door derden te raadplegen via het
webboek.
KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar
andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt.
Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet
voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief.
Op alle scholen in het primair- en het voortgezet onderwijs en op alle instellingen voor middelbaar
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komt een verbod op het dragen van gelaatsbedekkende
kleding. De ministerraad heeft daar op voorstel van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap mee ingestemd.
Voor goed onderwijs is het van essentieel belang dat leraren en leerlingen elkaar kunnen zien. Door het
dragen van gelaatsbedekkende kleding is een goede communicatie onmogelijk wat kwalitatief goed
onderwijs in de weg staat. Leraren moeten kunnen zien hoe een leerling zich voelt en reageert op zaken
die in de les of op het schoolplein worden besproken.
Het verbod zal via inrichtingsvoorschriften gelden voor alle scholen, dus zowel openbare als bijzondere,
bekostigde als niet-bekostigde, op het hele schoolcomplex inclusief de buitenterreinen, gedurende de
dagen dat er onderwijs wordt gegeven en voor alle personen die zich bevinden in de school en op de
terreinen van de school (inclusief leveranciers, bezoekers, ouders en alle personeel).
Wetsvoorstel Kledingvoorschrift
Status van het wetsvoorstel: instemming ministerraad 16-09-2011. Vervolgens is het wetsvoorstel naar de
Raad van State gestuurd.

Reglement

-

Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze moet dit zichtbaar
zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben voor bij de schoolomgeving passende
kleding. Zij vertegenwoordigen de school en accepteren kadering vanuit de school.

-

Ook voor kinderen en ouders geldt dat zij kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse
fatsoensnormen.

-

Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben
respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect
tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoek.
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-

Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de
communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat.
Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet
toegestaan.

-

Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en
gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden
en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

-

Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij
verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding.

-

Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun kledingkeuze. Deze
aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van de normale regels voor kledinggedrag op
scholen en instellingen.

-

Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement onvoldoende
houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te scherpen.

-

Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door middel van onderlinge
steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd
weet.

Verwante documenten

-

Reglement Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

-

Reglement gedragscode personeel KSU-huis
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BIJLAGE 9

PROTOCOL OVERDRACHT VOORSCHOOL ZUILEN EN BASISSCHOOL DE LUDGER

Met betrekking tot de overdracht van kind gegevens is het volgende afgesproken:
De leidsters van de voorschool zorgen ervoor dat de VVE coördinator van de basisschool iedere drie
maanden een overzicht van de kinderen ontvangt.
Op het moment de leerkracht ziet dat er een kind van de voorschool geplaatst gaat worden, neemt zij
contact op met de basisschool. Het wennen vindt één week voor de plaatsing plaats.
Als het kind ongeveer 3,9 jaar is vindt de laatste verslagbespreking met de ouders plaats op de
voorschool, deze overdracht wordt door de ouders getekend. Daarna zullen de gegevens worden
overgedragen (ongeveer 1 maand voor de plaatsing) aan de leerkracht waar het kind geplaatst wordt. De
afspraak is gemaakt bij het KVS (kind volg systeem) Kijk de ontwikkelingslijnen in te vullen en
aantekeningen te plaatsen, daar waar dingen afwijken. De leerkracht neemt contact op met de leidster en
maakt een afspraak voor een warme overdracht.
Op de basisschool gaat men ervan uit dat de viering van de vierde verjaardag op de voorschool of
peuterspeelzaal heeft plaatsgevonden als zijnde het afscheid van de voorschool.
Mocht het kind op de voorschool als zorgkind geïndiceerd zijn, dan wordt de overdracht door de
zorgconsulent gedaan. De zorgconsulent de voorschool Zuilen is op dit moment Annette Bos. De
overdracht zal dan plaatsvinden naar de IB-er. Zij zal met de IB-er doornemen, welke zorg er tot op heden
aan het kind is verleend, zowel cognitief als thuis. Deze overdracht zal twee á drie maanden voor de
plaatsing plaatsvinden.
Op de basisschool wordt vanaf augustus 2013 gewerkt met KIJK. De voorschool zal de KIJK observaties van
de peuters die naar de Ludgerschool gaan als pdf bestand naar de vve-coördinator van de basisschool
mailen (Chantal Verhoeven).
Op het moment dat de leerkracht van De Ludger iets m.b.t. het kind constateert dat niet in de overdracht
naar voren is gekomen, neemt de IB-er of VVE- coördinator contact op met de leidster van de voorschool
of in geval het een zorgkind betreft met de zorgconsulent.
De kind gegevens worden bij de voorschool in een af te sluiten dossierkast bewaard. Bij de basisschool
worden de gegevens digitaal in Parnassys bewaard.
Met betrekking tot de doorgaande lijn is afgesproken: De voorschoolleidsters en leerkrachten kijken voor
het komende schooljaar bij welke thema’s zij aan kunnen sluiten en op welke manier. Bij het doorgaande
lijn overleg van 5 juni a.s. 2013 worden de thema’s van komend schooljaar besproken
De kleuren van de dagen zijn op elkaar afgestemd net als de dagritmekaarten.
De basisschool heeft een cd met signaalliedjes die ook gebruikt wordt op de voorschool.
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BIJLAGE 10

PROTOCOL NAJAARSKINDEREN

De overgang van groep 1 naar 2 en 3
Lange tijd was de 1 oktobergrens de maatstaf voor overgang naar een volgende groep. Een kind dat na 1
oktober jarig was, moest in principe nog een schooljaar wachten om over te kunnen gaan. Deze grens is
afgeschaft. En omdat voor deze kinderen het 1 oktobercriterium niet meer geldt, moeten er andere
criteria worden opgesteld. Deze criteria gelden voor de zogenaamde najaarskinderen. Dit zijn kinderen
geboren in de maanden september t/m december. De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd
van een kind niet langer bepalend is voor de overgang naar een volgende groep. De school is wettelijk
verplicht het onderwijs zo in te richten dat de leerling in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten
jaren de school kan doorlopen. Vanuit de onderwijsinspectie wordt de continue ontwikkeling van kinderen
aangegeven als belangrijk oordeel van de kwaliteit van het onderwijs. De school wordt dan ook
nadrukkelijk gevraagd naar argumenten op basis waarvan de beslissing rondom zittenblijven,
kleuterverlenging en overgang wordt genomen. Hieronder wordt beschreven hoe deze argumentatie tot
stand komt. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de IB-er en de
ouders betrokken. Bij twijfel of verschil van mening wordt de directie ingeschakeld. De directie heeft de
eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.
Overgang groep 1 naar 2
Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn, worden geplaatst in groep 1. Deze
najaarskinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. In principe zullen deze kinderen
doorstromen naar groep 2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt
naar groep 3.
Overgang groep 2 naar 3
In groep 2 kan onderscheid gemaakt worden tussen kinderen:
-

Kinderen die op niveau zijn
Kinderen met een beperkte ontwikkelingsmogelijkheid
Kinderen die op 1 of meerdere ontwikkelingsgebieden onder hun leeftijdsniveau presteren
Kinderen die op 1 of meerdere ontwikkelingsgebieden op hun leeftijdsniveau presteren (volgens
KIJK!), maar die (nog) niet voldoen aan de tussen-einddoelen van groep 2
Kinderen die nog geen zes jaar zijn maar verder zijn dan hun groepsgenoten

Het besluit over overgang of verlenging moet worden gemaakt op basis van de individuele ontwikkeling
van het kind. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de
overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Tijdens het maken
van de keuze moet er gekeken worden waar de ontwikkeling op lange termijn het meest bij gebaat is. Om
een goede keuze te maken, spelen naast “harde” criteria (hiermee bedoelen we toetsresultaten, KIJK!
registratie), ook andere factoren een rol, waaronder de schoolrijpheid van een kind. In sommige gevallen
kan er ook sprake zijn van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dit alles
betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen.
Vervroegd
De najaarskinderen in groep 2 die korter dan 2 jaar kleuteren stromen “vervroegd” door naar groep 3.
Verlengd
Voor de najaarskinderen die langer dan 2 jaar kleuteren zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Dit
plan van aanpak zal worden opgesteld door de leerkracht en de IB-er. Deze aanpak is er op gericht om het
kind gedurende het schooljaar een zo goed mogelijk aanbod mee te geven dat aansluit bij het niveau van
het kind. Deze aanpak heeft als doel het bereiken van de overgangscriteria. Extra aanbod op het gebied
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van tussendoelen 5 en 6 van geletterdheid en de gecijferdheid staat centraal. Ouders worden middels een
gesprek op de hoogte gesteld van deze aanpak.
Tijdspad
De kinderen in groep 2 worden gedurende het jaar regelmatig geobserveerd en getoetst. Hierdoor
proberen wij een zo objectief mogelijk beeld van het kind te krijgen.
Periode t/m februari: Bij de start in groep 2 zal er gewerkt worden met de reguliere groepsplannen.
Vervolgens zal er na elk toetsingsmoment en observatiemoment zoals hieronder aangegeven waar nodig
handelingsplannen worden opgesteld of bijgesteld.
In oktober wordt afgenomen:
-

Cito Beginnende geletterdheid B2

In januari wordt afgenomen:
-

Cito Rekenen voor kleuters M2
Cito Taal voor kleuters M2

In januari start:
-

Een observatieperiode van KIJK! van 4 weken

Februari: Na de toetsen in oktober, januari en de observatieperiode van KIJK! volgt een groepsbespreking
met de IB-er. In deze bespreking worden alle toets- en observatiegegevens meegenomen om te kijken of
er voldoende groei is om over te gaan. Mochten er twijfels ontstaan over de overgang naar groep 3 dan
worden ouders hiervan op de hoogte gesteld tijdens een gesprek. In dit gesprek wordt ook aangegeven
wat we in de periode februari tot het eind van het schooljaar gaan doen om de ontwikkeling van het kind
te stimuleren en op welke wijze men daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen. Van dit gesprek
maakt de leerkracht een verslag en laat de ouders dit ondertekenen.
Periode maart tot juni: In deze periode wordt toegewerkt naar een beslissing. Uiterlijk mei/juni wordt in
overleg met de IB-er de beslissing genomen. Hierbij spelen ook de laatste Cito-toetsen een rol. De
beslissing wordt zodra dit bekend is in een gesprek met ouders toegelicht. In dit gesprek wordt ook
aangegeven hoe we het kind bij de groep 2 “verlenging” willen begeleiden. Daarbij kan het gaan om
het kind de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen of eventueel het bieden van speciale
begeleiding. Van dit gesprek maakt de leerkracht een verslag en laat de ouders dit ondertekenen.
In maart wordt afgenomen:
-

Cito Beginnende geletterdheid E2
In mei wordt afgenomen:
Cito Rekenen voor kleuters E2
Cito Taal voor kleuters E2

In mei start:
-

Een observatieperiode van KIJK! Van 4 weken
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