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1. Een woord vooraf ..  
 
 
De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Scholen verschillen in hun 
manier van werken, in sfeer en in resultaten.  
De Octopus heeft voor u deze schoolgids samengesteld, die u informeert over de opzet en 
organisatie van het onderwijs op onze school. De gids beschrijft waar wij als team voor staan, welke 
uitgangspunten we hanteren en hoe we ernaar streven om de kwaliteit van onze school op een 
steeds hoger niveau te brengen.  
 
Wij willen goed onderwijs verzorgen dat voldoet aan de wettelijke eisen en bijdraagt aan optimale 
resultaten voor alle kinderen. Daarbij hechten we grote waarde aan de manier waarop dit 
plaatsvindt; in gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders.  
We bereiden onze kinderen voor op een samenleving die snel verandert. We weten niet hoe de 
maatschappij er over 15 jaar uit zal zien en welke beroepen er dan precies nodig zijn. Als school 
hebben we rekenen, taal en lezen hoog in het vaandel, maar daarnaast besteden we ook aandacht 
aan vaardigheden waarvan we denken dat onze kinderen ze in de toekomst nodig hebben; 
samenwerken, probleemoplossend denken, het gebruik van ICT bij leren, planning en zelfsturing.  
 
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die bij ons op school zitten of die bij 
ons op school komen. In onze schoolgids spreken we steeds over ‘ouders’, maar daarmee bedoelen 
we ook alle andere verzorgers van de kinderen. 
 
De informatie uit deze schoolgids en allerlei informatie over  De Octopus  kunt u  vinden op 
https://deoctopus.nl/  
 
Bij deze schoolgids hoort nog een bijlage: de jaarkalender. Deze wordt elk jaar op papier aan de 
kinderen uitgereikt en vindt u ook in de bijlagen. Daarin vindt u o.a. de planning van belangrijke 
gebeurtenissen die nu al bekend zijn. Een belangrijke aanvulling op deze informatie is de 
Nieuwsbrief. Deze verschijnt driewekelijks en krijgt u digitaal (via ons ouderplatform Parro).  
  
De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met deze schoolgids.  
We hopen dat ook u de gids met plezier leest. Als u naar aanleiding daarvan nog vragen, 
opmerkingen of suggesties heeft, horen we die graag! 
Laat het een fijne tijd worden voor uw kinderen en voor u! 
 
Het team van basisschool De Octopus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deoctopus.nl/
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2 Een eerste kennismaking met De Octopus 

 
 
Basisschool de Octopus staat sinds augustus 1980 op deze plek in Horssen. De naam verwijst naar de 
blauwe kleur van het gebouw en het feit dat de school uit 8 lokalen bestaat.  
In ons gebouw is sinds augustus 2014 ook de Peuterspeelzaal gehuisvest. 
 

De Octopus: een dorpsschool waar je gezien wordt en waar iedereen je kent. 
De Octopus is een dorpsschool met 4 groepen waar de betrokkenheid van eenieder groot is. Vanuit 
een klein professioneel team werken wij met een open blik op de wereld continu aan de verbetering 
van ons onderwijs.  
We maken een transitie naar unitonderwijs. Door het onderwijs anders te organiseren creëren we 
mogelijkehden om aan te sluiten bij de ontwikkeling van onze kinderen en zo een optimaal 
leerproces in te richten. Kinderen leren van en met elkaar en hebben steeds meer regie over hun 
eigen ontwikkeling.  
Samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid binnnen de unit en het team zijn 
vanzelfsprekend. Door het werken in units kunenn we talenten binnen het team beter inzetten. 

 
Kenmerkend voor onze school is vooral dat:  

- onze school een dorpsschool is; 
- we eigentijds onderwijs bieden;  
- we een flexibel onderwijsconcept hebben; 

- samenwerken hoog in het vaandel staat;  

- het team, leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, dorp, peuterspeelzaal, 
verenigingen en allerlei instanties, samenwerken.  

- de werksfeer rustig is;  

- de inzet van de ouders erg groot is 
 

Identiteit 
We proberen vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen met elke levensbeschouwelijke achtergrond. 
Iedereen is van harte welkom. Levensbeschouwelijke vorming heeft een plaats binnen  
ons onderwijs waarbij we aandacht hebben voor de wereldgodsdiensten. 
Leren over het leven, het leven delen en samen het leven vieren staan hierbij centraal. 
 
In onze missie geven we aan waarvoor wij een school zijn. Wat zit er in het koffertje dat de kinderen 
van onze school na 8 jaar meenemen naar het vervolgonderwijs? 
In de huidige maatschappij gaat het er niet meer om wat je wordt, maar wie je bent, wat je doet, hoe 
je je ontwikkelt en hoe je hieraan richting geeft. Voor onze kinderen is het van belang dat zij vaardig 
zijn om hun weg in een snel veranderende maatschappij te kunnen vinden.  
De kinderen verlaten de school met voldoende kennis en vaardigheden die ze nu en in de toekomst 
nodig hebben. Daarnaast hebben ze een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander. 
Kinderen hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te denken en te 
handelen. 
 
Wij willen dat elk kind 
- zich optimaal ontwikkelt 
- authentiek kan zijn en weet wat hij/zij kan 
- leert samenwerken en zelfstandig is een positief zelfbeeld ontwikkelt  
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Dit doen we door aandacht te hebben voor 
- jezelf  
- de ander  
- de wereld om je heen 
 
Missie: 
De Octopus, een school waar we kinderen voorbereiden op burgers die goed functioneren in de 
huidige maatschappij. 
 
Een school waar we ontwikkelen, verantwoordelijkheid delen, aansluiten bij- en koesteren van wat 
werkt. 
                 
Visie: Eigentijds - veelzijdig - op maat 

 

 
 
Onze kernwaarden 
 

Kernwaarden Persoonlijke ontwikkeling Schoolontwikkeling 

Betrokkenheid ik ben actief en doe mee sociale vaardigheden 

Groei ik kom er wel! opbrengst- en handelingsgericht werken 

Eigenaarschap ik neem zelf de regie zicht op eigen ontwikkeling 

Vertrouwen Ik stel me open om leren van en met elkaar 

Creativiteit ik ontdek en ben nieuwsgierig talenten herkennen en benutten 
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Betrokkenheid 

De kinderen zijn actief; ze hebben een actieve werkhouding, er is veel interactie, ze nemen 
initiatief.  Ze zijn nieuwsgierig; ze stellen vragen aan elkaar en aan de leerkracht.  
Kinderen helpen elkaar. Er heerst een goede werksfeer waar ruimte is voor een rustig werkklimaat 
en ontspanning. Kinderen en leerkrachten werken en leren met plezier! 
Leerkrachten staan open voor elkaar, helpen en steunen elkaar. Leerkrachten zijn enthousiast en 
hebben een open houding voor kinderen en ouders.  
Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 
 

Persoonlijke ontwikkeling en groei 

Kinderen krijgen de kans te laten zien wat ze willen en kunnen. Zij worden uitgedaagd en 
ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden. Kinderen groeien door het opdoen van 
succeservaringen. Dit vergroot het zelfvertrouwen. Ze leren van en met elkaar. Hierbij mogen 
fouten gemaakt worden. Talenten van kinderen worden gezien en benut.  
Leerkrachten en kinderen stellen doelen. Deze zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 
kinderen (differentiatie) . De uitdaging wordt daarbij opgezocht.  
Ook binnen het team worden de talenten benut om de innovatiekracht te vergroten. Hierbij 
worden leerkrachten regelmatig uitgedaagd om buiten de comfortzone te treden.  Er worden 
bewuste keuzes gemaakt en doelen gesteld.  
 

Eigenaarschap 

Kinderen zijn betrokken bij hun eigen leerproces. Dit doen we door kinderen mede-eigenaar te 
maken door hen als groep te betrekken bij de doelen die we willen bereiken. Met de groep 
worden missie, regels en doelen gekozen. Met individuele leerlingen gaan we in gesprek en we 
bevragen hen op hun doelen, wensen en ambities.  
 

Vertrouwen 

Er heerst een positief klimaat in de groep. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen competentie, 
zelfrespect en een positief zelfbeeld. Ze hebben waardering voor elkaar en laten dit zien door 
complimenten te geven. 
Op school begint vertrouwen bij jezelf. In het team nemen we verantwoordelijkheid en we kunnen 
op elkaar rekenen. Gemaakte afspraken worden nagekomen. We kunnen elkaar aanspreken 
(feedback) en weten dat alles gezegd mag worden.  
We vinden het belangrijk dat het team hierin ook het goede voorbeeld naar kinderen uit draagt.  
Tussen ouders en team zijn de contacten laagdrempelig. We hebben vertrouwen in elkaars 
deskundigheid. 
 

Creativiteit 

Creativiteit en creatief denken stelt ons in staat om flexibel om te gaan met de steeds sneller 
veranderende maatschappij.  Creativiteit is iets waarin we ons als mens van elkaar onderscheiden.  
We staan open voor nieuwe en ongewone ideeën.  We durven als team buiten bestaande paden 
te denken en te handelen.  Voor experimenteren geven we elkaar ruimte.  
Een onderzoekende houding en een natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leerkrachten zijn 
daarbij complementair.  

 
 
 
 
 





3 Wat onze kinderen leren 
 
Wat hebben onze kinderen nodig? 

Op De Octopus zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar hoe we op een kleine school goed, 

eigentijds onderwijs kunnen geven. Daarbij is de visie voor ons leidend. Wat hebben onze kinderen 

nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch 

zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Wat vragen de maatschappij en de 

arbeidsmarkt van onze leerlingen en hoe bereiden we ze daar het beste op voor? 

  

We werken in verticale units waarbij enkele jaargroepen gecombineerd zijn. In de ochtend staan 

instructies centraal. Daarbij willen we uitgaan van de talenten van de leerkrachten en de kinderen en 

staat leren van en met elkaar centraal. 

We werken in twee units, waarbij leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Iedere 

leerkracht heeft daarbij ook de verantwoordelijkheid voor een eigen basisgroep waarvoor hij de 

ontwikkelingen in beeld brengt en voor wie hij/zij zowel voor kinderen als ouders aanspreekpunt is.  

 

 
 

Onze focus voor het komend schooljaar 

Door corona hebben we afgelopen tweeëneenhalf jaar thuisonderwijs afgewisseld met fysiek 

onderwijs. Hierdoor zijn hiaten ontstaan. De NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden willen we 

gebruiken om deze achterstanden z.s.m. weg te werken maar daarnaast ook leerkrachten te 

professionaliseren. Want dat de leerkracht er toe doet als het gaat om opbrengsten, dat is duidelijk.  

Doordat we door corona steeds in bubbels hebben gewerkt en groepen niet konden mengen, stond 

ons unitonderwijs onder druk. Dit heeft een nieuwe impuls nodig. 

Dit zijn de thema’s die er voor ons toe doen. Komend jaar ligt onze focus hierop: 

-  Ons onderwijsconcept werken in units verder optimaliseren en vorm geven. De focus daarbij ligt 

op goede instructies geven.  

- Professionaliseren in het maken van goede analyses zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
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- Executieve functies. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren leren en daar goede 
begeleiding bij krijgen. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het 

richten en vasthouden van de aandacht. Er is een start gemaakt met een doorgaande lijn groep 1-8 
op het gebied van executieve functies. 

-      Burgerschap: onze visie op burgerschap is vertaald naar een concrete leerlijn. 

 

Inzet NPO gelden 

Aan de hand van een schoolscan hebben we gekeken welke interventies passend zijn bij onze school 
en hoe we dit geld gaan uitgeven. We hebben extra personeel toegevoegd aan de unit om: 

- Instructies te splitsen in de combinatiegroepen. 
- Instructies te geven in kleine groepen: dit kunnen verlengde instructies zijn, plusgroepen 

of kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
- Leerkrachten vrij te roosteren voor het voeren van kindgesprekken.  
- Ruimte te maken voor scholing op de werkvloer. 
- Administratieve taken uit te voeren (dit komt uit de werkdrukmiddelen). 

 

Werken in units 

Door te werken in de unit willen we ons onderwijs op een kleine school op een kwalitatief hoog niveau 
te hebben en te behouden.  
De kern van onze aanpak is dat ieder kind instructie (uitleg) op niveau krijgt. Binnen de vakgebieden 
rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen wordt gewerkt met instructiegroepen. Onze 
leerkrachten begeleiden het kind intensief en sturen bij als dat nodig is. We werken in twee units: unit 
1  (groep 1 t/m 4) en unit 2 (5 t/m 8). 
De onderwijsorganisatie van De Octopus bestaat uit twee units. 

- De kinderen van de basisgroep 1-2 en de basisgroep 3-4 vormen samen unit 1. 
- De kinderen van de basisgroep 5-6 en basisgroep 7-8 vormen samen unit 2. 

 
De units zijn onderverdeeld in basisgroepen. Daar hebben de kinderen een vaste leerkracht. In de 
basisgroep krijgt elke groep instructie in zijn eigen leerjaar.  
Binnen het leerjaar wordt in drie niveaus gedifferentieerd zodat we zo goed mogelijk tegemoet 
komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit gebeurt bij de vakgebieden rekenen, taal, 
spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 
Onze kinderen werken met dag- en weektaken. Na de instructie verwerken ze de stof zelfstandig in 
het klaslokaal of op het gezamenlijke leerplein. 
De leerkrachten binnen de units werken nauw samen, stemmen lessen af, wisselen ervaringen uit en 
maken gebruik van elkaars expertise. Bij deze vorm van werken is gedeelde verantwoordelijkheid van 
de leerkrachten voor alle leerlingen het uitgangspunt. We geloven in 'samenwerken' en 'samen 
leren'.  
 
Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs? 
- Optimaal inzetten van middelen en personeel om ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten 

zijn. 
- Het bevordert samenwerken en samen leren van kinderen en leerkrachten. 
- Groeiend eigenaarschap en planvaardigheid van kinderen 
- Kinderen met verschillende talenten en leeftijden ontmoeten elkaar en werken samen. Zij kunnen 

veel van elkaar leren. 
- ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers 

nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen. 
- Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de 

verschillen tussen leerlingen en verschillende onderwijsbehoeften. 
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- Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij 
maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen. 

 
De roosters van de verschillende groepen zijn op elkaar afgestemd. De kinderen kunnen na de uitleg 
en instructie zelf aan de slag gaan op de leerpleinen, stiltewerkplekken, computers, enz.  
De leerkrachten overleggen en werken veel samen wat betreft voorbereiding, het kijken naar kinderen 
en maken zo gebruik van elkaars kwaliteiten. 
 
Flexibel 
Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde 
kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling 
van de 21ste eeuw vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken 
 
Werken met Snappet 
Snappet is een digitaal adaptief onderwijsplatform (voor kinderen van groep 4 t/m 8) dat elk kind 
uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen  werken aan leerdoelen van kernvakken 
(rekenen, spelling en taal) die aansluiten bij hun eigen niveau.  
Het gebruik van Chromebooks is een logisch gevolg van onze onderwijsvisie:  Als school zijn we bezig 
om de autonomie bij kinderen te ontwikkelen. Een kind dat zelfstandig kan handelen leert het meest. 
De traditionele manier van lesgeven, en de materialen, begrensde ons echter om daarin door te 
groeien. Dankzij het gebruik van Chromebooks kunnen kinderen aan hun persoonlijke doelen 
werken, en worden ze voortdurend uitgedaagd. Ze kunnen efficiënter leren, wat een positieve 
invloed heeft op de motivatie en concentratie van de kinderen. Bovendien sluit deze manier van 
onderwijs meer aan bij de belevingswereld van de basisschoolkinderen van nu. Niet alleen voor de 
kinderen pakt Snappetonderwijs positief uit, ook voor leerkracht heeft het veel voordelen. Afgezien 
van het feit dat je de lesstof écht op elk niveau kunt aanbieden, kun je ook gerichte instructie geven 
aan kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht ziet, op de eigen computer, 'real-time' wanneer 
kinderen tegen problemen aanlopen en kan direct ingrijpen.  
 
 
3.1 Jaargroep 1 en 2  
Jongste en oudste kleuters zitten op de Octopus gemengd in dezelfde groep.  
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor 
het dagritme. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de 
leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die 
voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  
 
De schooldag begint met een inloop. Er wordt gewerkt vanuit de kring en voor meer persoonlijke 
aandacht wordt in de ‘kleine kring’ gewerkt. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de 
hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  
 
In de kleutergroepen werken we doelgericht aan een beredeneerd aanbod. Om de doelen te bereiken 
gebruiken we verschillende methodes als bronnenboek.  Op een speelse manier leren de kinderen hoe 
hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander 
leren.  
 
Gemiddeld zitten kinderen anderhalf tot twee jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun 
leeftijd, aard, aanleg en ontwikkelingstempo.  
In groep 1/2 wordt regelmatig gericht geobserveerd om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 
Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling kunnen zodoende vroegtijdig worden gesignaleerd.  
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Voor kinderen die instromen in de maanden augustus tot en met december geldt dat zij in principe 
doorgaan naar groep 3 aan het einde van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin zij starten. 
Dit is wettelijk zo bepaald maar het betekent voor sommige kinderen dat zij na anderhalf jaar al 
doorgaan naar groep 3.  
Als school letten wij er natuurlijk goed op dat uw kind voldoende in zijn ontwikkeling is gevorderd. 
Door middel van observaties en toets gegevens zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling 
van uw kind. Mochten wij van mening zijn dat de stap naar groep 3 voor uw kind te vroeg komt, dan 
zullen wij u hierover tijdig informeren. Uw kind krijgt dan nog een jaar verlenging in groep 2. In 
tegenstelling tot een doublure komt dan niet dezelfde stof aan bod als het schooljaar daarvoor. Bij 
kleuterverlenging wordt het aanbod meer specifiek afgestemd op de ontwikkelbehoefte van het kind.  
Zoals gezegd wordt u als ouders hierover tijdig geïnformeerd door de leerkrachten. De beslissing voor 
verlenging of doorgang naar groep 3 is echter aan de school.  
 
 
3.2 Jaargroep 3 t/m 8 en met de lessen. 
Ook in de groepen 3 t/m 8 begint de dag met een inloop vanaf 8.20u. De kinderen kunnen dan naar 
binnen zodat we om 8.30 kunnen starten met ons rooster. 
In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk leesonderwijs, waarin ook taalontwikkeling en het eerste 
spellingonderwijs is opgenomen. Schrijven en rekenen zijn ook onderdeel van het lesprogramma, net 
als natuuronderwijs, en soms al een beetje voorbereidende wereldoriëntatie. Daarnaast is er veel 
aandacht voor de expressievakken en lichamelijke oefening.  
 
In groep 4 gaat het nog verder: rekenen, taal en lezen zijn aparte vakken, het schrijven moet steeds 
sneller gaan, voorbereidende aardrijkskunde en geschiedenis komen aan de orde. Net zoals 
natuuronderwijs, expressievakken en lichamelijke oefening.  
 
Vanaf groep 5 zijn alle schoolvakken terug te vinden: lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuurkennis, schrijven, expressievakken en lichamelijke oefening en Engels. 
 
Naast bovenstaande wordt vanaf groep 1 aandacht geschonken aan de sociale redzaamheid, 
waaronder verkeer. Ook wordt bij de sociale redzaamheid veel aandacht geschonken aan gedrag: wat 
kan en wat kan niet (pesten) en bewust maken van het feit dat je als groep verantwoordelijk bent voor 
de sfeer in de groep. 
 
De ontwikkeling van kennis inzake maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting, en het 
bijbrengen van kennis van geestelijke stromingen, hebben we opgenomen in de lessen aardrijkskunde 
en geschiedenis. Wij gebruiken hiervoor de methode Blink. 
 
Voor Wetenschap en Techniek hebben we 5 keer per jaar techniekweken waarin we met wetenschap 
en techniek bezig zijn. Wij hebben hiervoor een cyclus voor de groepen 5 tot en met 8 opgezet waarbij 
we groepsdoorbrekend werken.  
            
Kerndoelen en referentieniveaus  
In de Wet op het Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn 
kerndoelen geformuleerd. Hierin wordt aangegeven wat de school aan leerinhoud moet aanbieden. 
Voor de kernvakken Nederlandse taal en rekenen zijn daarnaast per 1 augustus 2010 voor vrijwel alle 
onderwijssoorten de niveaus precies omschreven. Dat is gebeurd met de referentieniveaus die 
duidelijk aangeven welke basiskennis en basisvaardigheden uw kind op een bepaald moment in zijn 
schoolloopbaan beheerst.  
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De indeling in referentieniveaus is bedoeld als een opeenvolgende en doorlopende leerlijn. Meer 
informatie over referentieniveaus leest u in het hoofdstuk eindopbrengsten. 
De methodes die wij gebruiken voldoen aan de voorgeschreven criteria. De inspecteur van het 
basisonderwijs controleert of de school hieraan voldoet. De kerndoelen en referentieniveaus zijn na 
te lezen op de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl). 
 
Coöperatief leren en activerende werkvormen. 
Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en de lessen effectiever te maken, hanteren we in 
alle groepen ‘coöperatieve werkvormen’ en ‘werken met systeemtools’; vormen van samenwerkend 
leren.  
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben om goed te kunnen 
functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de 
praktijk te oefenen. Al in de groepen 1-2 wordt begonnen met het gebruik van coöperatieve 
werkvormen. Kinderen leren met- en van elkaar. Kinderen die coöperatief leren, werken op een 
gestructureerde manier samen in kleine, veelal gemengd samengestelde groepen. De achterliggende 
gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de 
interactie met elkaar. De kinderen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, 
waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Bij coöperatief leren kunnen 
verschillen tussen kinderen benut worden: De ’sterke’ kinderen zijn model voor de kinderen die meer 
moeite hebben en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterkere’ kinderen meer inzicht in de leerstof 
door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de kinderen in een groep elkaar 
beter kennen. Het hanteren van coöperatieve werkvormen is belangrijk bij het eigen maken van de 
leerstof én voor het versterken van het groepsklimaat. 
 
 
3.3 De vakken beter bekeken  
 
Identiteit 
We werken met leskisten rond de grote wereldgodsdiensten:  “Samen leven”.  
In “Samen leven” staat steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal zoals het thema thuis, 
vertrouwen of verbondenheid.  
Tijdens deze lessen willen we samen met kinderen “leren over het leven”: 
door te filosoferen en aandacht te schenken aan de symboliek, verhalen 
en achtergrond van christelijke en andere religies, “het leven delen”: door 
kinderen sociale- en democratische vaardigheden aan te leren en door 
kinderen voor te bereiden op de diversiteit van de samenleving , en  
“samen het leven vieren”: door samen feest te vieren of verdriet te delen. 
 
Rekenen en wiskunde  
In de groepen 1 t/m 3 starten we komend jaar met Semsom. Bewegend en 
spelend leren is in deze methode geïntegreerd en richt zich op het leren 
van het jonge kind. 
In de overige groepen volgen we de leerlijn van Snappet. 
In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. De 
manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en 
grafieken zelf te lezen en te maken.  
We leren de kinderen een aantal sommen op een handige manier uit het hoofd uit te rekenen. Als u 
met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat uw kind soms andere 
oplossingsmethodes hanteert dan u van vroeger gewend bent.  
 
Nederlandse taal  
De gehanteerde methode heet: Taal Actief. Dit bieden we aan middels Snappet. 



Schoolgids basisschool De Octopus 14 
 

Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door 
te geven of van een ander te ontvangen.  
Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook aandacht aan leren praten, 
luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening 
onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.  
 
Lezen (technisch en begrijpend) 
De gehanteerde methodes heten: De Kimversie van Veilig 
leren lezen (groep 3), Estafette en Nieuwsbegrip (groep 4 
en hoger).  
In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig 
leren lezen. In groep 3 is het technisch leren lezen erg belangrijk.  
In groep 4 krijgt dit technisch lezen een vervolg met de methode Estafette.  
Het streven is dat in groep 7 alle kinderen het (technisch) leesproces beheersen. In de groepen 7 en 8 
gaan de technisch leeslessen nog wel door voor de kinderen die het gewenste niveau nog niet 
beheersen. Voor de andere kinderen zorgen we voor leesonderhoud.  
We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. Vanaf groep 5 komt de nadruk 
steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt in de groepen 5 t/m 8 de 
methode voor begrijpend en studerend lezen Nieuwsbegrip gebruikt.  
Op De Octopus leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook 
interesse voor boeken bij te brengen. In de taalmethode zitten ook onderdelen om het lezen te 
stimuleren. Vrij bijzonder is het dat er een schoolbibliotheek is. Kinderen van groep 8 regelen de 
uitleen. Kinderen kunnen elke week op dinsdag na schooltijd gratis boeken lenen om thuis of op school 
te lezen. Het boekenbestand wordt ieder jaar aangevuld met nieuwe kinderboeken.  
 
Schrijven  
De gehanteerde methode heet: Pennenstreken 
Kinderen leren in de groepen 1 t/m 4 gebruiken de methode Pennenstreken. Groep 
6 gebruikt nog Schrift echter deze wordt stapsgewijs vervangen door 
Pennenstreken. Een voorbeeld van de letter- en cijferkaart is op school 
verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, 
verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om te communiceren.  
In groep 7 en 8 is er aandacht voor de ontwikkeling van een eigen handschrift.  
 
Engels  
We gebruiken in de groepen 5 t/m 8  de methode Take it Easy. De kinderen leren eenvoudige 
gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten en luisteren is het belangrijkste.  
 
Wereldoriëntatie en Wetenschap & Techniek   
Op de Octopus vinden we wereldoriëntatie belangrijk en daarom praten we op veel momenten met 
de kinderen over de wereld om ons heen en brengen hen kennis bij over het heden en het verleden 
van de aarde.  
Daarnaast heeft het team zich bekwaamd ten aanzien van het vakgebied Wetenschap & Techniek.  
In onze samenleving en in onze ‘kenniseconomie’ spelen wetenschap & techniek een belangrijke rol. 
Van het onderwijs mag daarom verwacht worden dat het de kinderen gevoelig maakt voor de 
wetenschap en de techniek in het dagelijks leven om hen heen.  
Wij willen daaraan bijdragen door bij het aanbieden van dit kennisgebied vooral een beroep te doen 
op de onderzoekende houding van onze leerlingen.  
We hebben de keuze gemaakt om wereldoriëntatie en wetenschap & techniek geïntegreerd aan te 
bieden. We maken af en toe gebruik van het iXperium te Nijmegen en het Technieklokaal Maas en 
Waal om kinderen in aanraking te brengen met techniek en ICT.  
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We gebruiken de thematische methode Blink, we kiezen en bereiden de thema´s gezamenlijk voor. Er 
worden ook thema’s schoolbreed uitgevoerd en we kijken waar we het thema kunnen verbinden met 
andere vakonderdelen zoals begrijpend lezen. 
Om de onderwerpen levendiger en tastbaarder te maken voor de kinderen worden soms ook excursies 
georganiseerd of gasten op school uitgenodigd.  
Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding ten 
opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders.  
 
Daarnaast laten we kinderen in de bovenbouw ook samenwerken aan een thema en geven ze 
presentaties aan elkaar.  
 
Verkeer  
De gehanteerde methodes heten:  
- Op voeten en fietsen in groep 5 en 6 (VVN)  

- De Jeugdverkeerskrant in groep 7 en 8 (VVN)  
Met behulp van verkeerskranten van Veilig verkeer Nederland komen alle belangrijke onderwerpen 
aan bod. In groep 7/8 nemen kinderen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 
 
De expressievakken  
De expressievakken staan op De Octopus hoog in het vaandel. Wij vinden die vakken belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen in brede zin.  
Bij de expressievakken proberen we hetgeen aan de orde komt, aan te laten sluiten bij de inhoud van 
andere vakgebieden op dat moment of bij een feest of jaargetijde. Automatisch houdt dit in dat niet 
volgens een vaste methode gewerkt wordt. Naslagwerken of ideeënboeken worden geraadpleegd.  
Bij de prestaties van de kinderen is het van belang niet alleen te kijken naar het eindproduct maar juist 
naar het proces dat daaraan voorafging, zeker bij jonge kinderen.  
 
Muziekonderwijs 
Er is een samenwerking tussen basisschool De Octopus en De Nieuwe Muziekschool.  
Het doel van de samenwerking is een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op 
De Octopus door: 

- Deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan: de leerkrachten krijgen 
coaching on the job 

- Het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd 
  

In een kwaliteitskaart hebben we de afspraken rondom het vasthouden van ons goed klimaat 
vastgelegd. 
 
Bewegingsonderwijs 
De gehanteerde methodes heten: Basislessen Spel en Basislessen Beweging (groep 3 en hoger).  
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kleuters gymmen in de 
speelzaal op school en spelen dagelijks op het schoolplein.  
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiek in de sporthal. Per week 
wordt er een spelles en een techniekles aangeboden. 
 
Burgerschap  
Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische wereldburgers.   
Leerlingen moet worden voorbereid op de maatschappij! Een maatschappij die snel verandert en dus 
minder voorspelbaar is. Een maatschappij waar je eigen identiteit en (sociale) vaardigheden ertoe 
doen.  
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Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een alleenstaand vak maar is een onderdeel 
van meerdere vakken. Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. 
Onze school vindt het van belang om de kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. 
Kinderen maken ook nu al deel uit van de samenleving.   
  
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij 
ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omkijken. In de school leren 
wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken. Wij willen kinderen brede kennis 
over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. We begeleiden de kinderen bij 
het proces om fatsoenlijke evenwichtige mensen te worden die respectvol (vanuit duidelijke 
waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. We begeleiden de 
kinderen bij het proces om personen te worden die weten wat democratie inhoudt en die daar ook 
naar handelen. De kinderen komen hiermee in aanraking door bijvoorbeeld de leerlingenraad en 
acties van de gemeente Druten. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 
We begeleiden de kinderen bij het proces om mensen te worden die “meedoen”, die actief 
betrokken willen zijn bij de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. We begeleiden de 
kinderen bij het proces om personen te worden die kennis hebben van, en respect hebben voor 
andere opvattingen, overtuigingen, religies en seksuele geaardheid. Om dit te bereiken doen we mee 
met ‘’De week van de Lentekriebels’’ en gebruiken de leskisten van Samen Leven 
(wereldgodsdiensten).  
  
Op onze school vinden wij het belangrijk dat we de kinderen goed wegwijs maken in de digitale 
samenleving waarin we ons nu bevinden. We leren kinderen kritisch, actief en bewust om te gaan 
met alle informatie die op het internet te vinden is. Dit door doen wij onder andere via de lessen 
mediawijsheid.  
  
Wij werken met de methode Klasse(n)kracht. Waarbij tijdens de klassenvergaderingen de 
omgangsnormen met elkaar worden afgesproken. De kinderen ervaren dat iedereen een eigen 
inbreng heeft in hun groep. Met de hele klas maken we een gezamenlijke groepsmissie.  
  
Wij leren de kinderen duurzame keuzes te herkennen en zelf te maken. Dit doen wij door mee te 
doen met de Nationale Schoonmaakdag. Daarnaast komen verschillende duurzaamheidsprojecten 
terug in Blink. Kinderen worden bewust gemaakt om goed om te gaan met het milieu.   
 

Kwalificatie 

 

Socialisatie 

 

Persoonsvorming 
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4. Een fijne, veilige school 
 
 
Wij horen graag van ouders dat op De Octopus een veilig en prettig pedagogisch klimaat is, waardoor 
kinderen, leerkrachten en ouders zich snel goed thuis voelen op onze school. Kinderen zijn dan 
ontspannen, durven vragen te stellen en ook opmerkingen te maken als hen iets dwars zit. 
 
Een fijne, veilige school. We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is 
belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden. We benaderen de 
kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk 
de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij 
te brengen.  
We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat. Daarvoor besteden we in de klassen 
aandacht aan de volgende drie elementen:                                                                
 -   het stimuleren van een positief zelfbeeld;                                                                                                                
 -   het goed omgaan met anderen;                                                                                                                                                          
 -   het ontwikkelen van sociale vaardigheden.                                                                                                                                            
Daarnaast vinden we de sfeer in de groepen erg belangrijk. Een groep vormt zich automatisch, maar 
je kunt als leerkracht veel invloed uitoefenen op de groepssfeer. We willen de kinderen leren wat hun 
eigen bijdrage is aan de sfeer en het klimaat in de groep en op school.  
Het goed pedagogisch klimaat vinden wij voorwaardelijk op onze school. We hanteren op onze school 
drie belangrijke kapstokregels.  

1. Zorg goed voor jezelf 
2. Zorg goed voor de ander 
3. Zorg goed voor de omgeving 

In elke klas hangen de klassenafspraken (de groepsmissie) en onze schoolregels zijn ook zichtbaar in de school. 

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaan niet vanzelf. Hier werken 
wij actief aan. Dit doen wij met ‘Klasse(n)kracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:  
1. Leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het 
schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.  
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan 
groepsvorming, gedrag en gedragsproblemen. Op de website van ‘Klasse(n)kracht’ kunt u hier meer 
informatie over vinden. De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke 
voorbeeldfunctie. 
 
Wij monitoren jaarlijks het gevoel van veiligheid van kinderen door ze een kind-vragenlijst in te laten 
vullen. 
 
4.1 De gedragscode ‘Thuis op school’  
Uitgangspunt op onze school is dat kinderen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school 
actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Om dit te realiseren is een kader belangrijk 
waarin afspraken en gedeelde waarden zijn vastgelegd. Groeisaam heeft hiervoor een gedragscode 
opgesteld. Tijdens het maken van deze schoolgids geldt nog de oude versie, de nieuwe bijstelling zal 
oktober 2020 op de website van onze school en Groeisaam worden gepubliceerd. 
De gedragscode kunt u ook vinden op de website van onze school:   https://deoctopus.nl/ 
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4.2 Vieringen en activiteiten op De Octopus  
Jaarlijks zijn er op De Octopus allerlei vieringen en activiteiten. Die activiteiten vinden wij belangrijk 
om het samenleven op school extra te benadrukken.  
Die vieringen en activiteiten zijn:  
- de weekopening;  
- de kermis; 
- de Sinterklaasviering;  
- de Kerstviering; 
- het Carnaval;  
- de schoolreis;  
- het kermisbezoek in schoolverband;  
- het schoolfeest/Euromarkt; 
- atletiek dag i.c.m. Koningsspelen; 
- thema´s Blink met een gezamenlijke opening en afsluiting. 
Daarnaast gaan de leerlingen uit groep7 en 8 op schoolkamp. Groep 8 verzorgt een musical, die 
opgevoerd wordt in het dorpshuis met medewerking van de plaatselijke toneelvereniging en andere 
vrijwilligers.  De kinderen uit groep 8 verzorgen daarnaast met team/ouders een afscheidsavond op 
school.  
 
4.3 Als uw kind niet graag naar school gaat  
Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we daar graag met u over praten om erachter te komen 
wat de reden daarvan is. We stellen het daarom zeer op prijs als u in die gevallen contact opneemt 
met ons. In eerste instantie is de leerkracht van uw kind het aanspreekpunt.  
We streven naar het creëren van een positieve sfeer, waarin kinderen en volwassenen zich prettig, 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  Dat willen we bereiken door met de kinderen en leerkrachten 
samen een positieve en concrete uitwerking te geven aan de drie kapstokregels. In een positieve en 
veilige school gaan alle kinderen met plezier naar school. Dat is ons uitgangspunt en we willen het te 
allen tijde weten, wanneer dat voor uw kind niet geldt! 
 
4.4 Veiligheid  
Ons schoolgebouw is op veiligheid gekeurd door de Arbo en waar nodig aangepast.  
Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig die ook jaarlijks gecontroleerd worden.  
Er is een actueel ontruimingsplan. Ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De 
speeltoestellen op de speelplaats worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en indien nodig 
gerepareerd.  
Verder is er op de speelplaats toezicht in de pauzes door drie leerkrachten. Drie leerkrachten zijn 
erkende Bedrijf Hulp Verleners (BHV-ers). 
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5. Onderwijs op maat op De Octopus  
 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en 
zorg, maar zeker degenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn.  
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra instructie en extra oefenstof.  
Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.  
 
Op De Octopus wordt, daar waar het kan en noodzakelijk is, onderwijs op maat gegeven.    
Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel. En niet ieder kind kan evenveel leerstof aan. Ook in    
het tempo van verwerken zijn er verschillen tussen de diverse leerlingen. Dit betekent dat op De 
Octopus aandacht is voor alle kinderen en hun ontwikkeling. (Zowel kinderen met een 
leerachterstand als begaafde leerlingen).  
In ons onderwijs houden we rekening met deze verschillen. Dit is hét uitgangspunt bij de 
voorbereiding van de leerkrachten bij hun lessen. Dit vergt een organisatie binnen de groep waarbij 
ieder kind die aandacht krijgt die het nodig heeft. We geven de lessen volgens het directe 
instructiemodel, waarbij de kinderen op 3 niveaus en drie verschillende aanpakken instructies 
krijgen.  
 

Aanbod  
De drieslag 

Voor de kinderen in Algemene onderwijsbehoeften 

 

Aanpak I 
(intensief aanbod) 

 IV-V Meer instructie (met concreet materiaal) 
Meer inoefening van specifieke deelvaardigheden 
Enkelvoudig strategiegebruik 
Ondersteuning van de competentiegevoelens 

 

Aanpak 2 
(basisaanbod) 

 

 III 
Hebben voldoende aan het geboden onderwijsaanbod. 
 

 

Aanpak 3 
(verdiept aanbod) 
 

I-II Complexe toepassingen 
Zelfstandig 
Korte instructie 
Matige hoeveelheid inoefening 
Meervoudig strategiegebruik 

 
De aanpakken worden bepaald n.a.v de onderwijsbehoeften van alle kinderen binnen de basisgroep. 
De onderwijsbehoeften kunnen per vak verschillen en kan ook groepsdoorbrekend binnen de unit 
plaats vinden, bepalend is wat een kind nodig heeft om zo optimaal te profiteren van het 
onderwijsaanbod. Voorwaarde hierbij is dat kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid 
aankunnen. 
 
Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. 
In de onderwijsbehoeften geven we antwoorden op onderstaande vragen: 

- Deze leerling heeft instructie nodig die .. 
- Deze leerling heeft opdrachten nodig die .. 
- Deze leerling heeft een leeromgeving nodig waarin .. 
- Deze leerling heeft een pedagogische aanpak nodig waarin .. 
- Deze leerling heeft een didactische aanpak nodig waarin .. 
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- Deze leerling heeft een leerkracht nodig die .. 
N.a.v. deze beschrijving worden de leerlingen ingedeeld in aanpakken. De aanpakken worden zowel 
groepsdoorbrekend gepland binnen de unit als binnen de eigen basisgroep. 
Voor sommige kinderen is die extra aandacht/zorg van tijdelijke aard. Andere kinderen hebben daar 
langdurig behoefte aan. Op onze school wordt de extra zorg zoveel mogelijk in de klas geboden. De 
intern begeleider van school coördineert deze zorg en is daarbij een adviseur of coach van de 
leerkrachten. De intern begeleider voert jaarlijks op vaste momenten overleg met alle 
groepsleerkrachten over het onderwijs en de extra zorg die zij daarbinnen realiseren. De intern 
begeleider is indien nodig bij oudergesprekken aanwezig.  
 
5.1 Handelingsgericht en opbrengstgericht werken binnen de units 
Handelingsgericht werken (HGW) is bedoeld om onderwijs passend te maken aan de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern hiervan is het werken met groepsplannen. Hiervoor 
is een cyclus van stappen nodig.  
 

 
De volgende stappen worden genomen: 
Stap 1: Het evalueren en verzamelen van gegevens over leerlingen. 
Stap 2: Het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Stap 3: Het benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften. 
Stap 4: Het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften in: 
 
Aanpak 1: voor leerlingen die meer zorg en begeleiding nodig hebben om het doel te kunnen 
bereiken. 
Aanpak 2: voor leerlingen die genoeg hebben aan de basisinstructie.  
Aanpak 3: voor leerlingen die minimale instructie nodig hebben. 
(Stap 1 tot en met 4 wordt vastgelegd in een didactisch groepsoverzicht) 
Stap 5: Het opstellen van een groepsplan. 
Stap 6: Het uitvoeren van het groepsplan. 
 
Elke leerkracht werkt met een pedagogisch-didactisch groepsoverzicht (DGO) en een groepsplan. 
Hierover zijn school specifieke afspraken gemaakt.  
De stappen en afspraken zijn in een werkdocument opgenomen en vraagt regelmatig om bijstelling. 
 
We werken op de Octopus met twee units: unit 1 (groep 1-4) en unit 2 (groep 5-8). 
Elke unit bestaat uit basisgroepen waarvoor een leerkracht eindverantwoordelijke is.  Binnen de unit 
zijn alle leerkrachten op de hoogte van de onderwijsbehoeften, extra zorg , planning extra 
ondersteuning etc van alle kinderen binnen de unit. De verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
groepsplan is een gedeelde-gezamenlijke verantwoordelijkheid. 



Schoolgids basisschool De Octopus 21 
 

Tijdens de cyclus vinden er groepsbesprekingen plaats met de intern begeleider. Naast de 
ondersteuning bij het maken en uitvoeren van de groepsplannen wordt er ook gekeken naar de 
opbrengsten van het handelen. 
Elk half jaar worden met het team de school- en groepsopbrengsten met elkaar en individueel met 
de leerkracht besproken. Gerichte adviezen en tips uit de analyse worden meegenomen in de 
planning voor de volgende periode d.m.v. het plan van aanpak. 
 
5.2 Leerlingen van een andere school  
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op De Octopus komen, krijgen ze de ruimte om aan 
de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, 
eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien 
nodig, gerichte hulp in.  
 
5.3 Hulp aan individuele leerlingen  
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. 
De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed 
moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep.  
Hiervoor worden voortdurend alle leerkrachten geschoold.  
Tijdens het unitoverleg  vinden de groeps-en leerlingbesprekingen plaats. De leerkrachten geven aan 
elkaar een presentatie over hun basisgroep. In de presentatie zijn de analyses verwerkt en een plan 
van aanpak voor de komende periode. 
De leerlingen worden besproken die te weinig profiteren van het onderwijsaanbod en in aanmerking 
komen voor verlengde instructie (aanpak 1), externe hulp, onderzoek , de plusaanpak rekenen of de 
plusgroep. Deze besprekingen worden minimaal twee keer per jaar, na de toets periodes, gehouden. 
Indien nodig worden leerlingen eerder aangemeld voor een bespreking. 
De leerkrachten kunnen leerlingen ook aanmelden voor de bespreking met de 
schoolklachtcontactpersoon vanuit het ondersteuningsplatform. De schoolklachtcontactpersoon 
voert observaties uit en geeft advies of schakelt externen in die meer expertise hebben m.b.t.  de 
hulpvraag. 
De adviezen worden uitgevoerd door de eigen groepsleerkracht bij voorkeur in de groep.  
 
5.4 Inzet bij specifieke onderwijsbehoeften 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Regelmatig voeren de 
leerkrachten kindgesprekken. Daardoor krijgen ze een goed beeld van het welbevinden van de 
leerlingen en van wat hij/zij wilt leren. 
Door in de dagelijkse organisatie tijden in te plannen om met de aanpak 1 leerlingen aan de slag te 
gaan proberen we  achterstanden te verkleinen maar vooral proactief te zijn en achterstanden te 
voorkomen. Hierin is ook de hulp en betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Ouders worden door 
de leerkrachten ondersteund in hun extra hulp aan het kind. Gezamenlijkheid zorgt voor het beste 
resultaat. 
 
Alle leerkrachten hebben voor hun groep een groepsplan opgesteld. Een groepsplan is de 
(systematische) afstemming op de bekende en te voorziene verschillen in de groep, maar wel vanuit 
een gezamenlijke onderwijslijn. Met een groepsplan ga je uit van de verschillen in de groep. Daarmee 
houden we rekening in de organisatie, in de uitleg, in de oefenvormen en in de planning van 
begeleidingsmomenten.  
Ondanks het werken met groepsplannen kan het toch voorkomen dat een kind in de ontwikkeling 
stagneert.  
Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling 
in de groep.  
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We hebben een adviescommissie leerlingenzorg die vier keer per jaar bij elkaar komt. De 
adviescommissie bestaat uit de schoolmaatschappelijk werkster, schoolverpleegkundige, sociaal 
team Druten, schoolklachtcontactpersoon vanuit het ondersteuningsplatform Groeisaam, directeur 
en Intern Begeleider. 
Wanneer een leerling besproken wordt bij de adviescommissie dan zijn ouders daarvan op de hoogte 
en geven daar toestemming voor. Een casus kan ook anoniem besproken worden. 
Er is een duidelijke zorgstructuur (zie schoolplan) op De Octopus, zodat kinderen met 
ontwikkelingsproblemen op een deskundige wijze worden begeleid. Daarnaast proberen we onder 
het motto van Weer samen naar school goed om te gaan met verwijzingen van kinderen naar een 
speciale school voor basisonderwijs. De extra deskundigheid van leerkrachten van die speciale school 
voor basisonderwijs wordt ook in het basisonderwijs ingezet. Indien nodig komen zij ons 
ondersteunen. De intern begeleider van onze school coördineert zaken betreffende zorgleerlingen. 
Ondanks dit kan een verwijzing toch noodzakelijk zijn.  
 
5.5 Begeleiding hoog-en meerbegaafde leerlingen  
Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Octopus. Daartoe hebben 
wij in de afgelopen jaren, i.s.m. een hoogbegaafdheiddeskundige, specifiek beleid ontwikkeld. Het 
komt erop neer dat wij voor deze leerlingen een aparte leerlijn inrichten waarbinnen wij aangeven 
welke doelen op kortere en langere termijn nagestreefd worden. In sommige gevallen leidt dit ertoe 
dat een kind versneld doorstroomt naar een volgende groep. Daarnaast organiseren wij  voor kinderen 
die meer uitdaging nodig hebben een meerbegaafdheidsgroep; de OctoPlus. Deze groep komt 1 x per 
week een uur bij elkaar om gelijkgestemden te ontmoeten en krijgt dan een passend aanbod. Zie 
verder Protocol Meerbegaafdheid. Er zijn daarnaast kinderen die meer nodig hebben dat onze eigen 
Octoplus. Deze kinderen kunnen aangemeld worden voor de bovenschoolse plusklas, creatief 
wiskunde. Het kind moet dan wel voldoen aan de opgestelde criteria. 
 
5.6 Doubleren en versnellen.  
In de regel proberen we doubleren zoveel mogelijk te voorkomen. Bij een doublure (verlengde leertijd) 
is er geen sprake meer van een ononderbroken ontwikkelingslijn. Doubleren gebeurt pas op grond van 
met de ouders besproken richtlijnen, die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind.  
De afweging tot doublure wordt genomen in het perspectief van wat mag worden verwacht als het 
kind overgaat of blijft zitten. Er wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind. 
Mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontvangende groep worden in kaart gebracht. 
Leerproblemen alleen hoeven geen reden te zijn om een kind te laten doubleren. Kinderen die moeite 
hebben met de reguliere leerstof krijgen in principe speciale leerstofinstructie.  
Verkorten van de leertijd d.m.v. het overslaan van een klas is in principe mogelijk. Deze beslissing zal 
aan de hand van leerresultaten, het invullen van het digitaal handelingsprotocol meerbegaafdheid en 
middels gesprekken weloverwogen genomen dienen te worden, met speciale aandacht voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  
In alle gevallen zal - na overleg met de ouders - de groepsleerkracht een advies uitbrengen. In 
samenspraak met de Intern Begeleider wordt de uiteindelijke beslissing door de school genomen. Dit 
besluit is bindend. 
 
5.7 Passend onderwijs – de zorgstructuur  
Als we spreken over de zorgstructuur, dan bedoelen wij alle maatregelen en voorzieningen die 
getroffen zijn of worden voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Hiermee willen we 
bereiken dat een kind zich prettig voelt op school en zich verder kan ontwikkelen.  
 
Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsplatform Maas en Waal. Deze sub-regio maakt deel 
uit van Stromenland; dit is het grote samenwerkingsverband  Passend Onderwijs te Nijmegen 
(www.svpo2507.nl). 

http://www.svpo2507.nl/
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Ondersteuningsplatform Maas en Waal is een samenwerkingsverband van 23 basisscholen en één 
school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Druten en West Maas en Waal en één school 
voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Beuningen. Hiermee realiseren wij een systeem van 
passend onderwijs op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen en besturen in 
onze regio). 

Als vanuit onze interne zorg in samenwerking met o.a. de 
adviescommissie leerlingenzorg en/of de 
schoolcontactpersoon blijkt dat er voor uw kind extra 
advies of extra ondersteuning nodig is, dan schakelen wij 
de hulp in van het Ondersteuningsplatform.  
Er kan dan een PAB (korte duur) worden ingezet of een 

arrangement (langere tijd). Alle activiteiten die het platform ontplooit, zijn gericht op de kwaliteit van 
extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kinderen deze ondersteuning op de 
basisschool kunnen ontvangen. Als blijkt dat deze ondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert, 
kan dit leiden tot het advies om samen met u te gaan zoeken naar een andere, meer geschikte 
onderwijsvorm voor uw kind. Het platform geeft dan een Toelaatbaarheidsverklaring af voor de 
Speciale Basisschool of het Speciaal Onderwijs. 
 
De kerntaken van het platform zijn: 

• Kort-tijdelijke advisering t.b.v. de ondersteuning binnen onze school 

• Toekenning van een arrangement (extra ondersteuning en begeleiding op school) 

• Afgeven Toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO 
Daarnaast werkt het platform samen met: 

• Schoolmaatschappelijk werk 

• Gemeente en sociale wijkteams 

• Peuterspeelzalen 

• GGD 

• Andere externe deskundigen op afroep.  
Het Ondersteuningsplatform is gehuisvest in: 
Centrum Passend Onderwijs (CPO) bij SBO de Dijk. 
Het postadres is: Heuvel 61- 63, 6651 DB, Druten. 
De klachtcontactpersoon voor Passend Onderwijs in onze regio is Roland Brans 
(r.brans@Groeisaammaasenwaal.nl) 
 
Procedure toelating leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
Procedure toelating leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte bij ons op school 
Wij zetten ons in om alle kinderen een goede ontwikkeling te laten doormaken. Ouders van kinderen 
met speciale onderwijsbehoeften kunnen hun kind ook bij ons op school aanmelden. Bij de aanmelding 
van een leerling zullen we zo goed mogelijk bekijken of wij de juiste expertise in huis hebben om uw 
zoon/dochter te kunnen begeleiden. 
Bij de besluitvorming roepen we de hulp in van Ondersteuningsplatforms Tussen de Rivieren. Op deze 
manier zoeken wij samen met u naar passende ondersteuning of een passende plek. 
 
Speciale Basisschool (SBO) 
In Maas en Waal hebben wij een speciale basisschool: SBO De Dijk, in Druten. Deze school biedt 
kinderen, die binnen het reguliere basisonderwijs een andere ontwikkeling doormaken en speciale 
onderwijsbehoeften hebben, een arrangement die ontwikkeling wel mogelijk maakt. 
Kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, zijn in samenwerking met de ouders én het 
Ondersteuningsplatform aangemeld bij de Commissie Toelaatbaarheid, met de vraag of zij toelaatbaar 
zijn voor het SBO. Indien deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, kan het kind 
aangemeld en geplaatst worden. 

mailto:r.brans@spommaasenwaal.nl
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Vragen 
Voor meer informatie over kort-tijdelijke ondersteuning, arrangementen en toelaatbaarheids-
verklaringen kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleider Trudie van Ooijen. 
De zorgstructuur van basisschool de Octopus is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Het  
profiel kunt u vinden op onze website en als bijlage van deze schoolgids. 

6. De kwaliteit van ons onderwijs  
 
De kwaliteit van het onderwijs mag niet van toevalligheden afhankelijk zijn.  
Bij de inrichting van ons onderwijs maken wij daarom gebruik van een systeem van kwaliteitszorg. 
Hiermee willen we voorkomen dat er ‘blinde vlekken’ ontstaan.  
Dit systeem zorgt ervoor dat we op geplande momenten en op een systematische wijze naar ons 
onderwijs kijken.  
Daarbij stellen we ons de volgende vragen?  
- Doen we de goede dingen?  

- Doen we de goede dingen goed?  

- Vinden anderen (ouders, inspectie, collega’s) dat ook?  

- Wat doen we met deze informatie?  
 
6.1 Het schoolplan  
Eens per 4 jaar stelt de directie in overleg met het team een schoolplan op. In dit document beschrijft 
het team op welke wijze de schoolontwikkeling in de betreffende 4 jaar vorm zal krijgen.  
Aan het schrijven van het schoolplan, gaat een fase van informatie verzamelen vooraf.  
Als voorbeelden van daarbij gebruikte bronnen, noemen we:  
- Een uitgebreide zelfevaluatie met behulp van een kwaliteitszorginstrument;  

- De uitslagen van de medewerker-, ouder- en leerlingvragenlijsten;  

- De evaluatie van lopende ontwikkelingen;  

- De evaluatie van het vorige schoolplan;  

- Een inventarisatie van de te vernieuwen methodes;  

- Een moment van bezinning op de opdracht van het onderwijs in relatie tot maatschappelijke 
ontwikkelingen;  

- En het inspectierapport.  
 
6.2 Het jaarplan en het jaarverslag  
Jaarlijks worden vanuit het schoolplan onderdelen gekozen om mee aan het werk te gaan. Deze 
onderdelen nemen we op in het jaarplan. In het jaarplan worden de gekozen onderwerpen vertaald 
naar concrete doelen en acties.  
Aan het einde van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd. De opbrengsten worden beschreven 
in het jaarverslag.  
Het schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag zijn door hun opzet voor veel ouders minder interessant 
om te lezen. We houden u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen bij ons op school. 
De MR verleent instemming aan deze documenten ter goedkeuring. 
Mocht u de genoemde documenten willen inzien, dan kan u deze vinden op de website van onze 
school. 
Op onze website kunt u het sociaal jaarverslag lezen, waarin we terugblikken op de ontwikkelingen 
van het afgelopen schooljaar. 
 
6.3 Kwaliteitskaarten  
We werken op onze school met een kwaliteitskaarten. In de kwaliteitskaarten beschrijven we de 
afspraken die we gezamenlijk hebben vastgesteld. Door middel van de kwaliteitskaarten zorgen we 
voor een voor kinderen herkenbare structuur in onze lessen. 
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De kwaliteitskaarten ontwikkelen zich mee met de schoolontwikkeling. We voegen er soms nieuwe 
afspraken aan toe, of stellen bestaande werkwijzen bij. Het is in die zin een levend document. De 
kwaliteitskaarten gebruiken we ook tijdens de lesson study bijeenkomsten, waarbij we in groepjes van 
leerkrachten samen een les voorbereiden, filmen, nabespreken en samen evalueren wat goed gaat en 
beter kan. 
 
6.4 Werken met goede methodes  
In onze school geven we les met behulp van eigentijdse lesmethodes. Bij het kiezen van lesboeken en 
ander materiaal bezinnen we ons eerst op de vraag wat we in ons onderwijs op dat betreffende gebied 
willen bereiken. Daarna zoeken we daarbij die methode die de realisatie van dat doel het beste 
mogelijk maakt.  
 
6.5 Bekwaam personeel  

Nog belangrijker dan de methodes die een school gebruikt, zijn de 
mensen die er werken. De kwaliteit van het onderwijs in de klas wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door de leerkracht die dat onderwijs 
geeft.  
De leerkrachten van De Octopus zijn zich hiervan terdege bewust en 
werken structureel aan hun eigen bekwaamheid door middel van een 
eigen ontwikkelplan.  
Om met elkaar te kunnen bespreken hoe de schoolontwikkeling 

gestalte krijgt, zijn er diverse studie- en overlegmomenten. We bereiden samen lessen voor, maken 
filmopnamen van onze instructies en vragen feedback. Als voorbeelden van deze overlegmomenten 
noemen we:  
- De teamvergaderingen met onder andere teamleren: leren van en met elkaar; 

- De studiedagen; 

- De nascholingscursussen op individuele behoefte. 

Daarnaast verwacht stichting Groeisaam dat zijn personeel in ontwikkeling blijft. Daarvoor heeft de 
beleidsgroep Personeel afgelopen jaar een gesprekscyclus ontwikkeld met als basis het Huis van 
Werkvermogen.  De gesprekscyclus is een eenjarige cyclus, waarbij de eigen regie van de medewerker 
een centrale rol speelt. In de cyclus gaat de werknemer in gesprek met één of meerdere collega’s over 
zijn eigen werkvermogen. Hij/zij  vraagt feedback aan de collega en leidinggevende over het 
werkvermogen in relatie tot de schoolontwikkeling. 1 keer per jaar vindt er een waarderingsgesprek 
plaats met de leidinggevende.  
 
6.6 Het leerlingvolgsysteem  
In het kader van opbrengstgericht werken analyseren we jaarlijks de leerresultaten, waarbij het 
leerlingvolgsysteem van Cito leidend is. De directie bewaakt samen met de Intern Begeleider de 
kwaliteit van het onderwijs o.a. door te zorgen dat alle leerlingen op de geplande tijden een landelijk 
genormeerde toets (CITO-toets) doen. De Intern Begeleider maakt hiervoor aan het begin van het jaar 
een toetskalender. Na de toetsperiode vinden de groepbesprekingen plaats. In deze bespreking 
worden de toetsresultaten besproken en wordt er een groepsplan gemaakt voor de komende periode. 
De toetsen maken zichtbaar hoe de kinderen individueel en als groep scoren in verhouding met hun 
leeftijdsgenoten in ons land. Daarnaast wordt er in de loop der jaren een ontwikkellijn zichtbaar.  We 
gebruiken het leerlingvolgsysteem toetsen onder andere voor de vakken rekenen, lezen, spelling en 
taal.  
De Intern Begeleider adviseert de leerkracht en begeleidt en ondersteunt de leerkracht bij de aanpak 
van de stof in de groep.  
 

6.7 Samenwerking met andere scholen  
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De Octopus maakt deel uit van stichting Groeisaam. Binnen Groeisaam wordt er door de 23 
basisscholen op diverse terreinen actief samengewerkt. In de afgelopen jaren is met name op de 
terreinen onderwijs en personeel veel gezamenlijk beleid ontwikkeld.  
Op meerdere manieren wordt er onder het motto ‘met en van elkaar leren’ door de medewerkers van 
Groeisaam informatie uitgewisseld.  
Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn:  
- Het eerder beschreven samenwerkingsverband Stromenland; 

- Het directeuren beraad;  

- Het netwerk van de ICT-ers;  

- Het netwerk van de Intern Begeleiders;  

- Het overleg tussen de basisscholen en Pax Christi, de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 
in Druten.  Ook doen wij aan teamleren met andere scholen: we bespreken samen onze resultaten en 
bekijken wat we hieruit kunnen halen voor ons aanbod in de groep.  
 
6.8 De inspectie  
Namens de wetgever ziet de onderwijsinspectie toe op het onderwijs. 
Jaarlijks wordt de school gevraagd informatie en beleidsdocumenten aan 
te leveren. Hierdoor houdt de inspectie zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school en de opbrengsten die daarmee gerealiseerd 
worden.  
Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u van alle scholen in Nederland de 
schoolrapporten bekijken. 
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7. De resultaten van ons onderwijs 
 
Steeds meer komt de nadruk binnen het onderwijs, o.a. vanuit de overheid, te liggen op de kwaliteit. 
En terecht! We willen als school een goed product leveren. De kwaliteit van de leerkrachten, de 
organisatie en goede onderwijsmethodes zijn belangrijk. 
De resultaten daarvan moeten zichtbaar worden bij de leerlingen.  
 
7.1 Evalueren van de resultaten 
De belangrijkste instrumenten voor het evalueren zijn de schoolanalyse,  het jaarverslag en het 
werken met kwaliteitskaarten. 
Bij de schoolevaluatie worden de resultaten aan de hand van toetsuitslagen van het 
leerlingvolgsysteem per groep, leerling en vakgebied nagelopen. We evalueren ook de 
vaardigheidsgroei van de leerlingen per vak. Ook de toetsuitslagen van de voorgaande jaren worden 
daarbij betrokken om veranderingen in de loop der jaren te kunnen beoordelen.  
De conclusies uit deze evaluatie hebben de afgelopen jaren geresulteerd in het verbeteren van de 
instructie op het gebied van lezen, spelling en begrijpend lezen. Enkele methoden zijn vervangen 
zoals rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen.  Ook zijn de afspraken met betrekking tot de 
lessen vastgelegd in onze kwaliteitskaarten. 
De organisatie en de vorderingen m.b.t. vernieuwingen worden n.a.v. het jaarverslag geëvalueerd. 
Deze evaluaties zorgen ervoor dat er 
stapsgewijs gewerkt wordt aan het 
verbeteren van klassenmanagement 
(de organisatie in de klas en de 
aansluiting tussen de verschillende 
groepen), effectieve instructie (het op 
een optimale manier aanbieden van 
de leerstof) en adaptief onderwijs 
(het onderwijs zoveel mogelijk 
aansluiten bij de kinderen). 
 
 7.2 De resultaten van ons onderwijs 
Door regelmatige evaluatie van ons onderwijs en het daaruit aanbrengen van aanpassingen worden 
de resultaten steeds verbeterd. Steeds is er het streven naar het verbeteren van die resultaten. 
Die resultaten zijn op verschillende fronten te zien: de kinderen voelen zich thuis op school, de 
ouders kunnen met allerlei zaken terecht op school en de leerkrachten kunnen werken in een goede 
sfeer. En natuurlijk zijn de resultaten meetbaar in de vorderingen die kinderen maken, wat ze leren 
en hoe ze verder kunnen na de basisschool. 
 
 7.3 Route 8 Eindtoets 
Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets Route 8. Elk 
deelnemend kind krijgt voor deze toets een score. De landelijk gemiddelde score van Route 8 was in 
2022 gemiddeld 200. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

537,1 533,6 Geen 
eindtoets 

207,4 216 

7.4 Vervolgonderwijs  
De laatste 3 jaar zijn de leerlingen van onze school naar de volgende richtingen binnen het 
vervolgonderwijs doorgestroomd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast de harde toetstresultaten blijkt de onderwijskwaliteit voor ons ook uit: 

- Hoe graag gaan de kinderen naar school? 
- Hoe gaan de kinderen met elkaar om? 
- Hoe zelfstandig zijn de kinderen? 
- Hoe gemotiveerd zijn de kinderen 

 
7.5  Meten van de oudertevredenheid 
Een keer in de vier jaar organiseren we een oudertevredenheidsonderzoek. De ouders wordt gevraagd 
een vragenlijst in te vullen. De resultaten worden gebruikt voor de verbetering van ons onderwijs en 
worden teruggekoppeld naar ouders. 
In april 2022 is de laatste meting geweest met vragen vanuit VenstersPO. De resultaten zijn geanalyseerd 
en aan de ouders teruggekoppeld. We kregen van de ouders een gemiddeld rapportcijfer van 7.7. 
 
 7.6 Meten van de leerlingtevredenheid en sociale veiligheid 
Jaarlijks vullen kinderen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst in (VenstersPO) gericht op een veilig 
schoolklimaat en sociale veiligheid. Mocht daar aanleiding toe zijn dan wordt hier een plan van aanpak 
op ingezet.  
De afgelopen jaren scoren onze kinderen positief op deze vragenlijst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgrichting: 2019 2020 2021 2022 

VMBO-basis  1  3  

VMBO-kader   2 3 

VMBO-T 5 5 5 7 

HAVO 9 7 6 8 

VWO    3 4 5 5 

Aantal leerlingen 18 16 21 23 
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8. Van De Octopus naar het voortgezet onderwijs  

 
Er komt een moment waarop uw kind de overstap gaat maken naar het voortgezet onderwijs. Deze 
stap vormt een belangrijk moment in de schoolloopbaan en het leven van uw kind.  
Wij begeleiden uw kind bij de keuze voor een volgende school en we bereiden het voor op het zetten 
van deze stap.  
Door de kennis die wij in de loop der jaren van uw kind hebben opgebouwd, zijn wij ervaren en 
deskundig geraakt in het uitbrengen van het realistisch schooladvies. Daarbij kijken we behalve naar 
het vermogen om te kunnen leren ook naar de interesse, de houding en de motivatie van uw kind voor 
schoolse zaken.  
 
De specifieke voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 7/8.  
De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en 
ze kunnen een aantal scholen bezoeken. Tijdens de informatieavond van september is er een speciale 
informatiebijeenkomst voor ouders over de overgang van uw kind naar het V.O.  
In februari wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. Aan het begin van elk jaar 
hebben alle scholen van voortgezet onderwijs open avonden/dagen die u samen met uw kind kunt 
gaan bezoeken. Bij de meeste voortgezet onderwijsscholen moet u uw kind in maart aangemeld 
hebben.  
 
8.1 Belangrijke punten bij de schoolkeuze  
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het 
advies van de basisschool, de uitslagen van de LVS-toetsen en het rapport van groep 8.  
 
Advies van de school  
Het advies van de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. De leerkracht heeft een goed 
inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties 
belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich 
ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en u 
krijgt er een afschrift van.  
Uit de ervaring blijkt dat de scholen voor voortgezet onderwijs het advies van de basisschool als een 
bindend advies zien. Met andere woorden, zij delen uw kind in op de onderwijssoort die door de groep 
8 leerkracht wordt geadviseerd.  
 
Route 8 toets 
Met de Route 8 toets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen 
onderzocht op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen. 
Naast het schooladvies is het resultaat van de Route 8 toets een tweede 
gegeven. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan 
moet de school het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan 
besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw 
overleg met u en uw kind.  
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Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan passen wij het schooladvies niet aan. 
 

 
 
 
9. Contacten tussen school en ouders  
 
Als school stellen we een goede relatie met de ouders erg op prijs, want het zijn uw kinderen die op De 
Octopus zitten. De betrokkenheid van ouders wordt op verschillende manieren vormgegeven. 
 
9.1 Informatie aan ouders 
Een goed contact met de ouders stellen we zeer op prijs. Om de contacten met ouders te waarborgen, 
organiseren we een aantal gespreksmogelijkheden. Tevens worden de ouders via de nieuwsbrief op 
de hoogte gehouden. Deze wordt digitaal aangeleverd en ontvangt u tweewekelijks. Daarnaast is veel 
informatie te vinden op de website van de school:  
https://deoctopus.nl/ 
 
9.2 Informatie aan ouders 
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarop 
de leerkrachten informatie geven over het onderwijs in hun groep. 
In het schooljaar 2022-2023 zijn we de voornemens om een info-
markt te organiseren aan het begin van het schooljaar. Zo kunnen 
anderen geledingen die bij de Octopus zijn betrokken zich ook 
presenteren. 
Regelmatig nodigen we ouders uit om een kijkje te nemen op school 
terwijl de kinderen onderwijs krijgen. Dit kan ook aan de hand van 
een specifiek thema. Helaas is dat door corona afgelopen jaren niet 
mogelijk geweest. 
 
9.3 Oudergesprekken en rapportage 
In oktober vindt een gesprek plaats waarbij ouders en leerkrachten hun beeld met betrekking tot het 
welbevinden van het kind afstemmen. Bij de groepen 1 t/m 8 vullen ook ouders voorafgaand aan het 
gesprek een vragenlijst in met hun beeld van het kind respectievelijk thuis en op school. Het gesprek 
gaat in eerste instantie niet over de prestaties maar over het welbevinden en de betrokkenheid van 
uw kind. Natuurlijk is er tevens de mogelijkheid om tijdens dit gesprek opvallende resultaten te 
bespreken evenals lopende extra zorg. 
Vanaf groep 6 vullen de kinderen ook een vragenlijst in. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden ook bij 
het gesprek uitgenodigd.  
 

De eerste twee 
weken van het  
Schooljaar. 

• Gesprek tussen (nieuwe) leerkracht en de ouders van zorgleerlingen om 
de extra zorg voor het kind af te stemmen. Afhankelijk van de te bieden 
zorg is ook de Intern Begeleider hierbij aanwezig. 

        Doel: afstemmen wederzijdse van verwachtingen en zorg.  

• Gesprek leerkracht groep 8 met leerling en ouders.  
       Doel: afstemmen verwachtingen leerkracht, kind, ouders t.a.v. het   
       schooladvies.    

Oktober:  Gesprek met input ouders en leerkrachten. 

https://deoctopus.nl/


Schoolgids basisschool De Octopus 31 
 

Tienminutengesprek  
ouders en leerkracht  
m.b.t. welbevinden 
leerlingen  
groep 1 t/m 8. 

▪ Groep 1-2:    
▪ leerkracht Kijk! 
▪ input ouders vragenlijst Kijk! 
▪ Kinderen die na de herfst instromen hebben in januari het 

welbevindingsgesprek  
 
Gesprek met input kind, ouders en leerkrachten. 

▪ Groep 3-8:   
▪ leerkracht Zien: alle onderdelen 
▪ input leerlingen Zien:  

- 3 op papier, leerkracht leest voor 
- 4 op computer (comp. kan eventueel voorlezen)  
-             5 t/m 8 alle onderdelen groep  

▪ input ouders vragenlijst : alle onderdelen 
▪ leerlingen 5 t/m 8 bij gesprek (geen verplichting).  
▪ 8: voortgang checken verwachting VO. 

 

December Groep 8. • Tussenevaluatie leerkracht-kind 
 

Begin februari 
Gesprek n.a.v. het 
rapport. 

• Kijk! wordt ingevuld voor alle leerlingen groep 1 en 2 uitgezonderd  
instromers die na de herfsttvakantie ingestroomd zijn 

• Input van ouders en leerkrachten. Leerkrachten nemen hierin het 
voortouw. Resultaten Cito en methodegebonden toetsen worden 
besproken evenals welbevinden & betrokkenheid. 

       Leerlingen van groep 5 t/m 8 worden nadrukkelijk  uitgenodigd bij het  
       gesprek.. 

• Groep 8 definitief advies.  
April afname Eindtoets 

Eind juni rapport 
Evt gesprek. 

• N.a.v. van het rapport volgen gesprekken op vraag van ouders of van de 
leerkracht (afronding zorgleerlingen) 
 

 
Wanneer het eerste rapport wordt klaargezet in MijnRapportfolio, krijgt u de gelegenheid om na 
schooltijd het werk van uw kind in te zien (de inloopmiddagen). Het laatste rapport bespreken we 
alleen met u als er bijzonderheden zijn. U krijgt bij dat rapport overigens ook als ouder de gelegenheid 
aan te geven of u een gesprek wenst.  
 
9.4 Tussentijdse gesprekken  
De leerkrachten zijn graag bereid om ook buiten deze ouderavonden om met u te praten over uw kind. 
Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.  
De directie is ook graag bereid om u te woord te staan. Indien dat niet direct kan, wordt een afspraak 
op korte termijn gepland.  
 
9.5 Het ouderplatform 
Het team van De Octopus prijst zich gelukkig met de vele ouders die op vele manieren actief zijn op 
school.  
Het ouderplatform bestaat uit 2 geledingen: de medezeggenschapsraad (MR) en de 
ouderactiviteitengroep. (OR) 
De MR is een officieel overlegorgaan waarin zowel een vertegenwoordiging van de ouders als van het 
team zit. De MR heeft ten aanzien van het schoolbeleid op bepaalde onderdelen instemmingsrecht en 
ten aanzien van andere onderdelen heeft zij adviesrecht.  
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De MR bestaat  op basis van het aantal leerlingen uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR heeft een 
eigen MR-reglement.  
De vergaderingen van de MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.  
De activiteitengroep houdt zich bezig met het coördineren en het praktisch ondersteunen van allerlei 
schoolactiviteiten.  
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst met activiteiten, waarop u kunt intekenen om als 
ouder hulp te bieden op school. Het gaat o.a. om vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, 
spel/sportactiviteiten, enz.  
Aan het begin van het schooljaar worden per groep de activiteitenouders bekend gemaakt.  
Als u vragen heeft over de activiteiten van het ouderplatform, neem dan contact op met de 
contactouder uit de groep van uw kind.  
 
9.6 Hulpouders 
Niet alleen de ouders in de activiteitengroep of de medezeggenschapsraad zijn bij de school betrokken. 
Ook andere ouders helpen mee bij heel veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden 
daarvan zijn:  
- hulp bij vieringen;  

- begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje of expressielessen;  

- hulp bij sport- en spelactiviteiten en versiermiddagen;  

- hulp bij schoolreizen, kamp en verkeersexamen.  
Zonder ouderhulp zouden veel van deze belangrijke en leuke activiteiten niet georganiseerd kunnen 
worden.  
Ouders die ouderhulp bieden zijn via de school WA verzekerd. Van hen wordt verwacht dat zij zich 
correct gedragen en dat zij de schoolregels en de gedragscode ‘Thuis op school’ respecteren.  
 
9.7 Ouderbijdrage  
De school vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van ouders om activiteiten, waarvoor de school geen 
subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Na inschrijving van een leerling wordt de ouders 
gevraagd een schriftelijke overeenkomst hiervoor te tekenen. Zonder de ouderbijdrage kunnen op 
school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, gezamenlijke maaltijd, een museumbezoek, de 
spelletjesmiddag en dergelijke niet doorgaan.  
De penningmeester van het ouderplatform int en beheert deze bijdrage onder verantwoordelijkheid 
van de MR.   
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van 
deelname aan activiteiten. 
 
9.8 Ouderenquête 
Een keer in de vier jaar vragen we de ouders om een digitale enquête in te vullen. De ouders zullen via 
de mail worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. De enquête is bedoeld als een 
tevredenheidonderzoek. Zo weten wij wat er onder ouders leeft, wat zij sterk en zwak vinden aan onze 
school. De uitkomsten kunnen we gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de school. In 2022 is de 
ouderenquête afgenomen.  
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10. Praktische punten  
 
10.1 Aanmelding en toelating  
Er is een centraal moment van aanmelding binnen onze stichting waarbij ouders verzocht worden om 
hun kind aan te melden bij de school, als dat in het daaropvolgend schooljaar 4 jaar wordt.  
Vier tot zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u van de school een uitnodiging voor een 
gesprek. Voor nieuwe ouders wordt dit gedaan door de directie. Voor ouders die al kinderen op De 
Octopus hebben door een van de leerkrachten uit groep 1/2. Tijdens dit gesprek kunt u nog eens al uw 
vragen kwijt betreffende uw kind en de school.  
 
10.2 Schorsing en verwijdering  
De Octopus wil een veilige school zijn; een school waar kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers 
zich thuis voelen. Wij handelen naar de Groeisaam-gedragscode die u op www.groeisaampo.nl kunt 
vinden. Daarin staat beschreven wat als wenselijk en respectvol gedrag wordt gezien. Binnen dit 
veilige schoolklimaat willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Er zijn echter grenzen aan deze mogelijkheden en er zijn grenzen aan gedrag. Dat betekent 
dat we in het uiterste geval kunnen overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig 
komt dit zeer zelden voor. 
Er bestaan voor de scholen van Groeisaam vijf gronden om een leerling te verwijderen: 

1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen. Er is sprake van een 
duidelijke stagnatie in de ontwikkeling en/of het belang van het kind wordt geschaad bij langer 
verblijf op school. 

2. Een kind doet zo’n groot beroep op de mogelijkheden van een school en/of de individuele 
leerkracht dat daarmee de onderwijsbehoeften van andere kinderen in gevaar komen. 

3. De gedragsproblemen van een kind zijn dermate ernstig, dat hetzij de veiligheid van het 
betreffende kind, hetzij de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt. 

4. Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.  
5. Het gedrag van de leerling of de ouders is in strijd met de grondslag van de school. 
 
Schorsing en verwijdering zijn geregeld in artikel 40 van de wet. Hierin is bepaald dat een leerling 
voor ten hoogste één week geschorst kan worden en dat er een schriftelijk besluit is opgesteld. In dit 
besluit staat ook hoe de ouders dit kunnen aanvechten.  
 
Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel, zowel voor de leerling en de ouders, als 
voor de school. We volgen hierin de spelregels van de wet en het protocol van Groeisaam. De 
belangrijkste punten zijn: 

- Voorafgaand aan het besluit heeft de school inspanningsverplichtingen tot bemiddeling. Zo 
kan bv het Ondersteuningsplatform Tussen de Rivieren (Passend Onderwijs) worden 
ingeschakeld of een onafhankelijke Onderwijsconsulent.  

- Leerplicht en Onderwijsinspectie worden op de hoogte gebracht. 
- De bestuurder van Groeisaam neemt het besluit en onderbouwt dit schriftelijk. 
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- Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een andere school bereid is de leerling 
aan te nemen.  

- De ouders hebben het recht van bezwaar bij bestuur, rechter of geschillencommissie. 
De directeur hanteert bij schorsing of bij verwijdering het Groeisaam-protocol. Hierin staan de 

stappen en termijnen beschreven. Dit protocol kunt u vinden op de website www.groeisaampo.nl. 

 

 

10.3 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs  
Het schoolbestuur kan op verzoek van ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten. Het schoolbestuur kan in overleg met de directie bepalen welke andere 
onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen.  
 
10.4 Gymnastiek en zwemmen  
Groep 1/2  
Deze groepen maken gebruik van het speellokaal op school. We gymmen met de kinderen in 
ondergoed en op blote voeten. Gymkleding is dus niet nodig. Indien u gymschoenen voor uw kind 
meegeeft, dienen deze door het kind zelf aan- en uitgedaan te kunnen worden (sluiting met elastiek 
of klittenband).  
Groep 3 t/m 8  
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal bij het dorpshuis. Kinderen uit deze groepen 
dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen (geen balletschoentjes) zonder zwarte zolen 
mee te nemen in een (rug)tas op de dag dat ze gym hebben. Deze tas mag i.v.m. de hygiëne niet van 
plastic zijn. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag 
gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer de naam van uw kind in de kleding. Wanneer uw kind om 
welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de gymles, dient u dit als ouder zelf via Parro of 
telefonisch te melden.  
Voor de veiligheid van uw kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden 
als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden 
raken verloren of vormen een gevaar tijdens de gymlessen. Daarnaast is het voor de meisjes met lang 
haar verplicht hun haar in een staart of vlecht te dragen tijdens de gymles. 
Zwemmen en een bijdrage vanuit de gemeente 
De gemeente Druten stimuleert het zwemonderwijs. Dat kinderen goed leren zwemmen in deze 
waterrijke omgeving vinden de gemeente en wij als school noodzakelijk. Er is geen schoolzwemmen 
meer maar elk kind moet in de gelegenheid worden gesteld om het zwemdiploma te halen. Ook als 
ouders financieel minder bemiddeld zijn.  Daarom heeft de gemeente het Kindpakket (subsidie voor 
minder draagkrachtige ouders) uitgebreid zodat alle ouders in de gelegenheid zijn om met zijn/haar 
kind naar zwemles te gaan. Meer informatie over het Kindpakket kunt u vragen bij de gemeente of 
de directie van de school. 
 
10.5 Huiswerk  
Vanaf groep 5 ontvangen onze kinderen huiswerk. We zijn van mening dat het goed is om kinderen in 
opbouwende mate huiswerk mee te geven, omdat ze zo leren wennen aan het feit dat ze ook thuis af 
en toe tijd aan school moeten besteden als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
vinden we het belangrijk kinderen aan te leren om het maken van huiswerk te plannen in een week 
vol met andere bezigheden.  
De afspraak is dat de kinderen de volgende hoeveelheid huiswerk mee krijgen: 
In groep 5: een keer per week een kwartier; 
In groep 6: een keer per week een half uur; 
In groep 7: een keer per week een uur; 
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In groep 8: een keer per week twee uur. 
Waar mogelijk wordt er gedifferentieerd in het huiswerk, qua hoeveelheid en moeilijkheid, zodat ieder 
kind op een goede manier wordt voorbereid op het huiswerk in het voortgezet onderwijs. 
Wanneer uw kind in groep 5 t/m 7 regelmatig het huiswerk vergeet, volgt er een gesprek, zodat uw 
kind de kans heeft om zich te verbeteren. Wanneer het probleem zich blijft aanhouden, zal uw kind 
zijn huiswerk op school moeten maken. In groep 8 wordt verwacht dat het huiswerk altijd klaar is en 
wordt meegenomen. Wanneer dit niet het geval is, zal het huiswerk na schooltijd in de klas gemaakt 
moeten worden. 
 
 
10.6 Buiten Schoolse Opvang (BSO)  
Sinds januari 2018 is er een BSO gevestigd in basisschool De Octopus. Op maandag, dinsdag en 
donderdag kunnen ouders gebruik maken van de naschoolse opvang. Op die dagen zijn we geopend 
tot 18.00u. Op de andere dagen en in de vakanties kunnen de kinderen van De Octopus terecht bij 
Integraal Kind centrum De Kubus. 

Op onze website vindt u meer informatie over o.a. de visie, het beleid, tarieven en een 
inschrijfformulier.  

10.7 Schooltijden  
Wij hanteren een continurooster. Dat betekent voor alle kinderen dezelfde begin- en eindtijd 
gedurende vijf dagen per week. We starten om 08.30u en eindigen om 14.00u  
 
Om 08.20u gaan de deuren open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen lopen.  De kinderen 
hoeven niet om 8.20 uur op school te zijn, maar ze moeten wel naar de klas op het moment dat ze de 
speelplaats betreden. Om stipt half negen willen we starten. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan via de ingang onderbouw naar binnen en buiten. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan via de ingang bovenbouw naar binnen en buiten. De andere ingangen van het 
gebouw zijn alleen bedoeld voor leveranciers, personeel of worden gebruikt als branduitgang.  
Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om buiten het plein te wachten. Zo houden we overzicht. 
Ouders van kinderen in groep 1-2 mogen ’s morgens met hun kind mee naar binnen. Houd dit 
wegbrengmoment voor u en uw kind kort, ook hier willen we om half negen beginnen.  
 
10.8 Verzekering  
Uit uw ouderbijdrage wordt ook de schoolongevallenverzekering betaald. Deze verzekering geldt 
onder schooltijd en gedurende de reis van huis naar school en vice versa.  
Ook bij uitstapjes, schoolreisjes of een spelletjesmiddag die door school georganiseerd worden, zijn 
kinderen en begeleiders verzekerd.  
De school heeft voor uw kind geen AVP-verzekering afgesloten. Het is bij wet bepaald dat iedere ouder 
zelf verantwoordelijk is voor de aansprakelijkheid van zijn kind. Wij raden iedere ouder daarom aan 
om een AVP-verzekering af te sluiten.  
 
10.9 Eten en drinken op school  
Op school willen we waar mogelijk gezond gedrag bevorderen. Als u uw kind voor de pauze iets mee 
wilt geven, geeft u fruit mee. De kinderen gebruiken bij voorkeur een trommel voor het brood en een 
herbruikbare beker voor het drinken.  
Een gezonde lunch  
Enkele jaren geleden hebben we in samenwerking met een groep ouders heldere afspraken gemaakt 
m.b.t. het meenemen van de lunch: 
In het keukentje bij het leerplein staat een koelkast waar de kinderen gebruik van kunnen maken.  
We stimuleren de gezonde lunch: 
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▪ Kinderen eten brood en gruiten (groenten en/of fruit) , neutrale rijstwafel, crackers, 
cheesedippers, eiproducten (gekookt ei, omelet) beschuit, gezonde wrap, stukjes kaas of 
worst. 

▪ Kinderen drinken water, melk, yoghurt of vruchtensap 
De kinderen lunchen tussen 11.50u en 12.15u onder begeleiding van de leerkracht.  
De eerste tien minuten, tussen 11.50u en 12.00u leest de leerkracht voor. 
Tussen 12.15u en 12.30u spelen de kinderen lekker buiten. Wij zullen ervoor zorgen dat er 
speelmaterialen zijn. En natuurlijk hopen we dat het schoolplein dan uitdaagt tot beweging!! 
 
 
 
10.10 Verjaardagen  
De verjaardag van uw zoon of dochter is, een dag waarop hij of zij in het middelpunt staat; thuis, maar 
ook op school. De jarige job mag in de ochtend twee speciale activiteitenkaartjes grabbelen en de 
bijbehorende activiteiten worden op dezelfde dag nog uitgevoerd. Het zijn individuele - en 
groepsactiviteiten. Op deze manier heeft de jarige iets om naar uit te kijken en heeft hij, buiten het 
zingen en het rondgaan met de verjaardagskaart om, nog een moment van roem! De kinderen 
trakteren niet op hun verjaardag.  
De leerkrachten vieren hun verjaardagen met de kinderen tijdens de Juffen- en Meesterdag een keer 
per jaar.  
 
10.11 Leerplicht en verlof leerling  
Leerplicht 
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. U 
mag uw kind normaliter niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. U kunt hiervoor wel 
een verlofaanvraag indienen, als u door een beroep of dat van uw partner niet tijdens de 
schoolvakanties op vakantie kunt. Om verlof aan te kunnen vragen, moet u in ieder geval voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

- het moet gaan om een gezinsvakantie 
- de vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van u 

of uw partner; 
- het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie; 
- uw kind heeft in het betreffende schooljaar niet al eerder verlof gekregen. 

Een aanvraag dient u in bij de directeur van de school. U kunt ook meer informatie vinden op de 
website van de gemeente en/of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
 
De leerplicht geldt vanaf de dag dat het kind 5 jaar wordt. Vanaf dat moment moeten kinderen naar 
school. Tot hun 6e verjaardag mogen 5-jarigen per week hooguit 5 klokuren verzuimen zonder 
toestemming. Wij verzoeken u wel hierover in overleg te treden met de leerkracht. In speciale gevallen 
kunnen die 5 uren met toestemming van de directeur, verlengd worden tot maximaal 10 uren.  
Dit zijn de richtlijnen die we bij het aanvragen van verlof hanteren:  
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis of tandarts  
Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke 
afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u 
verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis.  
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen  
Dit verlof vraagt u aan bij de directeur van de school. 
Verlof voor vakantie  
Hiervoor kan in slechts enkele gevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek hiervoor dient 
schriftelijk, liefst met een mondelinge toelichting, ingediend te worden bij de directie minstens zes 
weken voor aanvang van het gevraagde verlof. De directie is op dit punt gebonden aan wettelijke 
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bepalingen. Indien u bezwaar hebt tegen het besluit van de directie dan wel van de 
leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.  
 
10.12 Ziekte leerkracht  
Bij ziekte van de leerkracht zullen wij intern kijken wie de groep op kan vangen/les kan geven. Wanneer 
er geen leerkracht/ invalkracht beschikbaar is, zoeken we naar andere oplossingen. Het is theoretisch 
mogelijk dat er zich een situatie voordoet, waardoor we een groep naar huis moeten sturen.  
 
 
 
 
 
10.13 Ziekte leerling  
Bij ziekte van uw kind verwachten wij van u dat u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte 
stelt. Doet u dit bij voorkeur middels Parro.  
 
10.14 Sponsorbeleid  
Op onze school hanteren we geen actief sponsorbeleid. 
 
10.15 Fotograferen /filmen / onderzoek op school 
Ouders mogen op schoolgeen  foto’s/films maken. De school maakt zelf foto’s/films die we op het 
ouderplatform Parro zetten. Hiervoor geeft u individueel toestemming aan ons via Parro. Soms filmen 
wij lessen of gedeelten hieruit voor intern gebruik, dit is vooral bedoeld voor het bevorderen van de 
leerkrachtvaardigheden.  
NB. Als uw kind individueel geobserveerd wordt (bijv. met gebruik van filmopnamen) als onderdeel 
van individueel onderzoek, dan bent u uiteraard hiervan op de hoogte en wordt u ook om toestemming 
gevraagd. 
 
De school distantieert zich nadrukkelijk van foto’s/filmpjes die op school gemaakt worden en die, 
zonder schriftelijke toestemming van de directeur van de school, geplaatst worden op social 
media (Facebook / YouTube / of in groepsapp’s e.d.). De school kan hier niet aansprakelijk voor 
worden gesteld. Distantiëren betekent voor de school dat zij een bericht naar buiten zal brengen 
dat er zonder toestemming van school foto’s/filmpjes/berichten zijn gepubliceerd door derden. 
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11. Omgangsregels en afspraken op De Octopus  
 
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor de 
handhaving van een goede sfeer zijn er omgangsregels nodig en maken we afspraken met de 
kinderen. We zorgen ervoor dat regels in alle klassen zoveel mogelijk hetzelfde zijn, natuurlijk 
aangepast aan de leeftijd van het kind.  
 
De leerlingen mogen de leerkrachten met je of jij aanspreken zoals de leerkrachten dat ook doen 
naar de leerlingen. De leerlingen noemen de leerkrachten meester of juffrouw met hun betreffende 
voornaam.  
 
We hanteren op school drie kapstokregels, schoolregels: 

- Zorg goed voor je zelf 
- Zorg goed voor de ander 
- Zorg goed voor je omgeving 

 
Algemene Klassenregels  

- Kom rustig binnen en zet je eten en drinken op het aanrecht. Daarna ga je op je plaats zitten. 
- De kinderen hebben vaste taken: spullen uitdelen en ophalen en andere voorkomende klussen 

(daarnaast hebben de kinderen uit groep 7/8 nog extra taken, die groepsoverstijgend zijn, zoals de 
prullenbakken en vuilnisbakken legen en de speelplaats vegen). 

- Aan de uitzetramen of aan de knop voor het zonnescherm mag je alleen komen als daarvoor 
toestemming van de leerkracht hebt gekregen. 

- In de klas is het dragen van petten niet toegestaan. Alle overbodige kleding wordt aan de kapstok 
buiten de klas gehangen.  

- In het laatje van de tafel liggen alleen de spullen die de kinderen voor het werken in de klas nodig 
hebben. 

- Kinderen vanaf groep 6 blijven niet langer dan 15 minuten na om hun werk af te maken. In het 
andere geval worden ouders ingelicht. 

- Het wc-gebruik: één kind per keer; een rood bordje bij de deur betekent bezet. Er zijn 2 wc’s voor de 
jongens en de meisjes. In de groepen 5/6 en 7/8 hebben alle groepen hun eigen wc Binnen een 
kwartier na aanvang van de les en binnen een kwartier voor het begin van de pauze gaan de 
kinderen niet naar de wc.  Na het naar de wc gaan, wassen de kinderen altijd de handen. 

- Met betrekking tot het eten en drinken mogen kinderen geen snoep en geen koolzuurhoudende 
frisdrank nuttigen (geen blikjes). 

 
Taalgebruik 
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- We streven ernaar dat er ABN wordt gesproken. Onfatsoenlijk/respectloos taalgebruik staan 
we niet toe. Wanneer we de kinderen hierop corrigeren, houden we rekening met hun 
leeftijd. 
 

Praktische afspraken/ tips: 

- Laat oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke liever thuis, zeker als de kinderen     

  gymles hebben.  

- Speelgoed mag niet meegebracht worden, alleen bij verjaardagen van kinderen uit groep 1 en 2 en  

  tijdens hun maandagochtendkring. Meebrengen blijft voor eigen risico.  

- Zet naam in jassen, laarzen en sportkleding.  

- Maak wanten aan een koord vast en laat petten goed opbergen in de jaszak.  

- Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.  
Indien er toch spullen vermist worden, bel dan meteen. Als we iets vinden, ligt het bij de gevonden 
voorwerpen. 
 
Fietsen  
Kinderen die ver van school wonen mogen met de fiets naar school komen. Wat ver is, wordt 
bepaald in overleg met de kinderen.  
In de fietsenstalling dienen de kinderen met de fiets aan de hand te lopen. De fietsen moeten netjes 
in de fietsenstalling gezet of gehangen worden. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.  
 

Bibliotheek 
Er is op school een bibliotheek met jeugdboeken.  
We adviseren u om voor uw kind een abonnement op de openbare bibliotheek te nemen, omdat de 
boekenselectie op school beperkt is.  
 
Telefoonverbod 
Voor de kinderen geldt een verbod op het meenemen van mobiele telefoons en audioapparatuur. 
Wanneer u uit veiligheidsoverwegingen wenst dat uw kind toch een mobiele telefoon bij zich heeft, 
omdat uw kind een lange weg naar huis moet afleggen, kan daar met de leerkracht een afspraak over 
worden gemaakt. De leerkracht neemt gedurende de schooldag de telefoon in beheer. 
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Bijlage 1 Actuele organisatie 
 
 

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023 
 

Unit 1 

 Ma di woe do vr 

Groep 1-2 Mirjam  Manon Manon Mirjam Mirjam 

Groep 3-4 
 

Angela Angela David David David 

Instructies 
binnen de unit 

David David 
Mirjam 

Angela  
Marian 

Marian Marian  

Marian is onze onderwijsassistent.  

 
Mirjam en Manon zijn samen groepsleerkracht van en eindverantwoordelijk voor groep 1-2 
Angela en David zijn samen groepsleerkracht van en eindverantwoordelijk voor groep 3-4 
 

Unit 2 

 Ma di woe do vr 

Groep 5/6   Bjorn Bjorn Bjorn Bjorn Dianne 

Groep 7/8 Anke Mia Mia Anke Anke 

Instructies 
binnen de unit 

Dianne Anke Anke Mia 
 

Bjorn 

  

 
Bjorn en Dianne zijn samen groepsleerkracht van en eindverantwoordelijk voor groep 5-6 
Anke en Mia zijn samen groepsleerkracht van en eindverantwoordelijk voor groep 7-8 
 

MT  

Nog te benoemen 
Trudy van Ooijen 

Interim directeur 
Intern begeleider 

 

 
OUDERACTIVITEITENGROEP 

Unit 1 Susanne Frederiks            Gr 1/2 
Mieke van der Meijden   Gr 1/2 
Helmi van Wijk.                 Gr 3/4 
Linda van der Donk.         Gr 3/4 

Unit 2 Alma Valentijn                   Gr 5/6 
Esther Gordon.                  Gr 5/6 
Lydia Huttinga.                   Gr 7/8 

 

Medezeggenschapsraad(MR) 
Team                 Mia Romijnders  Voorzitter 
                                       Bjorn Cornelissen   
Ouders    Suus van Dijk  (moeder Pleun groep 7 en Rins groep 3)  

Femke Frieling (moeder van Fenne groep 5 en Stijn groep 4) 
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Instanties 
Stichting Groeisaam  v Heemstraweg 53  0487-541022 
www. groeisaampo.nl                 6651KH Druten 
                                                         E: info@groeisaampo.nl 
Onderwijsinspectie  Utrecht    030-6690600 
www.onderwijsinspectie.nl 
Schoolarts Gerda Teunissen GGD Nijmegen   024-3297297 
Doktersassistent Elly Driessen    GGD Nijmegen 
Logopedie(screening gr 2) C. Brandwijk/ R. Spreyer 024-3771632 
                  
Schoolmaatschappelijk werk Centrum Passend Onderwijs  0487-512694,  
maatschappelijkwerk-cpo@sbodedijk.nl    
Centrum Jeugd en gezin  Druten                   088 -0011330 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 
Als school maken wij kosten die niet direct met onderwijs te maken hebben. De bijdrage die wij 
vragen is vrijwillig. Dit betekent dat u kind niet mag worden uitgesloten van een activiteit als u de 
bijdrage niet betaalt.  
Schoolreizen. (groep 1 t/m 7) Het schoolreisje kost jaarlijks ongeveer € 22,50. 
Schoolkamp. (groep 8) We gaan momenteel uit van een kostenpost van 55 euro. 
Algemene ouderbijdrage. 
Ieder schooljaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage is 18 euro per leerling.  
Dit bedrag is dan inclusief € 1,40 voor een schoolongevallenverzekering voor extra buitenschoolse 
activiteiten.  
 
Wijze van betalen 
Machtiging. Indien u de school heeft gemachtigd deze bedragen via een automatische afschrijving te 
incasseren, zullen de door u te betalen bedragen automatisch geïnd worden. U krijgt daarover vooraf 
bericht. 
Ouders die de school niet gemachtigd hebben, ontvangen een rekening. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spommaasenwaal.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Bijlage 2 jaarkalender 22-23 
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Bijlage 3 Groeisaam Klachtenregeling 
 

Zorg of klacht gezamenlijk oplossen 

U zult op allerlei verschillende momenten contact hebben met de school: op ouderavonden, 
informatieavonden of bij het halen en brengen van uw kind. Heeft u een vraag, opmerking of heeft u 
ergens zorgen over, dan horen wij dat graag. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met de 
directbetrokkenen communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt.  
Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de directeur, leraar of 
Intern Begeleider.  
Het personeel van de school voelt zich verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang 
met allen die betrokken zijn bij het onderwijsproces. Wij streven ernaar dat het onderwijs voor uw 
kind optimaal is, dat leraren met vertrouwen en plezier kunnen werken, dat misverstanden 
vroegtijdig worden opgehelderd en dat vragen in onderling overleg op correcte wijze worden 
afgehandeld.  
 
Bij onderstaande personen kunt u terecht met een vraag of klacht: 
 
1. Klachtcontactpersoon 
Een bepaalde situatie in de dagelijkse gang van zaken op school baart u zorgen c.q. keurt u af. U wilt 
de directe betrokkenen (nog) niet confronteren met uw zorg of klacht: 

• omdat u niet precies weet, wie u het beste kan helpen; 

• gezien de aard van de situatie; 

• gezien de behoefte aan nader onafhankelijk onderzoek.  
 
U neemt daarom contact op met de klachtcontactpersoon van de school. Deze kan u helpen de 
betrokkenen te benaderen, de vertrouwenspersonen te laten bemiddelen of een formele 
klachtenprocedure in gang te zetten. Ook als u tevergeefs geprobeerd heeft met betrokkenen een 
oplossing te vinden, kunt u contact opnemen met de klachtcontactpersoon. De schoolorganisatie is 
verantwoordelijk voor een eerlijke en zorgvuldige omgang met allen die betrokken zijn bij het 
onderwijsproces.  
Op onze school zijn de klachtcontactpersonen Manon Janssen en Trudie van Ooijen*. 
 
2. Vertrouwenspersonen 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt, geeft bijstand en verwijst de klager naar gelang de 
situatie en de behoefte van de klager. Zij/hij kan naar eigen inzicht bemiddelen tussen klager en 
aangeklaagde en functioneert daarbij binnen de kaders van de klachtenregeling. Op 
www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de 
externe vertrouwenspersoon. Zij/hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of 
wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school.  
De externe vertrouwenspersoon verheldert en bemiddelt, maar oordeelt niet.  
De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, d.w.z. zijn niet aan Groeisaam verbonden.  

• Annelies de Waal, telefoon 06 3364 6887 anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl    

• Roy Ploegmakers, telefoon, 06 4808 8774 royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 
 

3. Vertrouwensinspecteur 

Ouders en scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen 
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
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• seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 

• psychisch en fysiek geweld 

• discriminatie en radicalisering 
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de 
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt 
geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.  
De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
(telefoonnummer: 0900-1113111). 
 
4. Landelijke klachtencommissie 
Indien een klacht binnen- of bovenschools niet naar tevredenheid is of kan worden opgelost, kan een 
beroep worden gedaan op de wettelijke klachtenregeling. Op grond van deze regeling is elk 
schoolbestuur verplicht om een klachtencommissie in te stellen of aan te sluiten bij een landelijke 
klachtencommissie.   
Het bestuur van Groeisaam is aangesloten bij de eerdergenoemde Landelijke Stichting 
Onderwijsgeschillen. 
Heeft u een klacht, maar twijfelt u of een onderzoek door de klachtencommissie een geëigende weg 
is, dan kunt u bij de commissie vertrouwenspersonen terecht voor informatie en advies.   
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt 
een klacht, doet een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht en kan in haar advies tevens 
een aanbeveling doen over de door het schoolbestuur te treffen maatregelen. Het onderzoek door 
de klachtencommissie verloopt volgens een vast omschreven klachtenprocedure. Betrokken partijen 
worden (afzonderlijk) gehoord en binnen twee maanden kunt u een uitspraak verwachten. Wendt u 
zich tot de klachtencommissie, dan kunt u zich laten adviseren door (een van de leden van) de 
commissie vertrouwenspersonen.   
 

Samenvattend: 

Klachtcontactpersoon Informeert klager over de mogelijkheden en 
verwijst door naar vertrouwenspersoon, 
bevoegd gezag of klachtencommissie 

Vertrouwenspersoon Kan klacht via bemiddeling oplossen en kan 
desgewenst begeleiden bij het indienen van een 
klacht 

Bevoegd gezag Kan zelf klacht afhandelen 

Vertrouwensinspecteur Kan geraadpleegd worden over problemen op 
het gebied van seksueel misbruik en intimidatie, 
geweld en discriminatie. Kan tevens begeleiden 
naar het indienen van een formele klacht. 

Landelijke klachtencommissie Na behandeling van de klacht tijdens een 
zitting, stelt de Commissie een schriftelijk 
advies op voor het schoolbestuur. 

 

De volledige klachtenregeling ligt voor u op school ter inzage, is te vinden op de website van de 

school en is tevens na te lezen op de website van Groeisaam(www.groeisaampo.nl).  

 

 

http://www.groeisaampo.nl/
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Bijlage 4 AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een 
nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. 
Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen als scholen 
omdat we deze gegevens nodig hebben om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen 
nakomen. Daarvoor zijn een aantal gegevens nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder 
persoonsgegevens valt alle informatie waar u of uw kind aan te herkennen is. Het gaat om 
informatie, zoals naam, adres en Burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook 
nodig om aan te kunnen tonen dat een leerling geregistreerd is bij ons op school en om de 
bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een 
portretfoto, een leerstoornis of een betaling van de ouderbijdrage. Wij verwerken gegevens van uw 
kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het 
nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met 
uw toestemming verwerken. 
De nieuwe privacywet geldt uiteraard dus ook voor onze school. De nieuwe wet is veelomvattend en 
de implementatie vraagt tijd. Wij geven prioriteit aan een zorgvuldige invoering en hebben vanuit het 
bestuur een privacy coördinator aangesteld. Deze krijgt hulp van een externe organisatie (die ook de 
externe functionaris gegevensbescherming beschikbaar stelt) die gespecialiseerd is in deze nieuwe 
wetgeving. 
In de AVG is onder andere het volgende van belang: 

• De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf duidelijk 
zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen gegevens die 
belangrijk zijn voor dit doel. Bijvoorbeeld: administratieve gegevens om een leerling te 
kunnen bepalen, het vastleggen van vorderingen in het kader van het geven van goed 
onderwijs, of vanwege traktaties door jarige kinderen, is het belangrijk dat de school weet of 
uw kind een allergie heeft. 

• Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens heeft de 
school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming van ouders nodig 
en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te voeren. 

• De gegevens die de school over u en uw kind bewaart moeten relevant zijn. Dat betekent dat 
de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de school de gegevens 
niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. De school gaat integer om met 
persoonsgegevens. De gegevens moeten kloppen. Onjuistheden worden gewist of 
aangepast. 

• De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook 
voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. 
Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek meldt 
de school dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

• Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden 
op de website van de school. Deze houdt het overzicht op de naleving van de regels en is op 
de hoogte van alles rondom de privacy op school. 

• De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit betekent 
ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de persoonsgegevens heeft 
gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd. 

Groeisaam is druk bezig om al deze bepalingen aan de hand van een plan van aanpak in te voeren. 
Meer informatie over hoe de school omgaat het het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden 
in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op de website van Groeisaam 
(https://www.groeisaampo.nl/). Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van onze stichting 
(privacycoordinator@groeisaampo.nl) of de functionaris gegevensbescherming (fg@lumengroup.nl) 

https://www.groeisaampo.nl/
mailto:privacycoordinator@groeisaampo.nl
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Bijlage 5 Schoolondersteuningsprofiel 
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Bijlage 6 Schoolmaatschappelijk werk 

 

Het samenwerkingsverband Stromenland regio Maas en Waal heeft enkele schoolmaatschappelijk 
werkers in dienst. Dit houdt in dat zij ook werkzaam zijn voor onze school. 
 
Wanneer kunt u een beroep op hen doen? 
 

• Als u vragen heeft over opvoeding zoals: 
- Mijn kind wil niet luisteren; 
- Mijn kind heeft moeite met eten en/of slapen; 
- Mijn kind zit niet lekker in zijn vel e.d. 
 
 
 

• Als er in de thuissituatie zich problemen 
voordoen zoals: 

- Scheiding; 
- Ruzie met ouders; 
- Overlijden of ziekte van een dierbaar 

persoon. 
 

• Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf of 
in de schoolsituatie zoals: 

- In omgang met vriendjes/vriendinnetjes; 
- Last heeft van angsten zoals bijv. faalangst; 
- Depressie; 
- Concentratieproblemen; 
- Pesten of gepest worden. 

 
 

       Wat kunnen zij u bieden? 
➢ Advies en informatie; 
➢ Evt. bemiddeling tussen ouders en school; 
➢ Gesprekken over uw kind over de situatie op 

school of bij u thuis; 
➢ Verwijzing, indien nodig en in overleg 

bijvoorbeeld met; de stichting MEE, Bureau 
Jeugdzorg etc. 
 

Hoe kunt u ons bereiken? 
➢ Via de intern begeleider van de school: Trudie van Ooijen. 
➢ Als u hen buiten de school om wilt benaderen, dan kunt u mevrouw José Savelkouls van de 

administratie van het CPO bellen (0487 – 512694). Uw gegevens worden genoteerd en u wordt 
binnen vier dagen door een maatschappelijk werker teruggebeld.  

➢ U kunt ook via e-mail vragen of zij contact met u op willen nemen: 
maatschappelijkwerk-cpo@sbodedijk.nl  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:maatschappelijkwerk-cpo@sbodedijk.n
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Bijlage 7 Gescheiden ouders en informatieverstrekking 
 
Gescheiden ouders en informatieverstrekking door school 
Het is bij wet geregeld dat beide ouders na een scheiding in beginsel het gezamenlijk gezag 
behouden. Dat geldt niet als een rechter anders heeft beslist en het belang van de minderjarige dat 
vereist. 
In de situatie van gezamenlijk gezag behoort de school beide ouders te informeren. De informatie die 
aan de ene ouder gegeven wordt, moet ook aan de andere ouder gegeven worden. Wij voeren de 
rapportgesprekken met beide ouders gezamenlijk. In de meeste gevallen gaat de informatie vanuit 
school naar één van de beide ouders, die deze dan doorgeeft aan de ander. Zijn ouders niet meer 
bereid om dit te doen dan wordt de informatie naar beide ouders apart verstuurd.  
 
Beleid van onze school 
In principe geeft de school aan beide ouders de informatie die de school uitreikt. 
 
Schriftelijke informatie vanuit de school 
Beide ouders/verzorgers wonen bijna nooit op hetzelfde adres en bijna alle schriftelijke informatie 
vanuit de school wordt via het kind aan de ouder/verzorger verstrekt, waar het kind woonachtig is. 
Het geeft veel organisatorisch problemen als de school er ook voor moet zorgen dat alle schriftelijke 
info ook nog bij de tweede ouder/verzorger bezorgd moet worden. 
 
In overleg met de ouders kan de school uit de volgende mogelijkheden een keuze maken: 

• Met beide ouders worden goede afspraken gemaakt dat de met gezag beklede ouder ervoor 
zorgt dat alle schriftelijke informatie vanuit school ook bij de andere ouder/verzorger terecht 
komt. 

• De tweede ouder/verzorger kan kenbaar maken de nieuwsbrief van de school digitaal te willen 
ontvangen. Dit moet schriftelijk gebeuren met opgave van het email-adres.  

 
Mondelinge informatie vanuit de school 
De school heeft als uitgangspunt dat alle informatie, dus ook de mondelinge, aan beide ouders 
gegeven wordt. Dat is de verantwoordelijkheid van de school. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de school in de gelegenheid wordt gesteld die 
informatie op een zo verantwoord mogelijke en effectieve wijze te kunnen geven. 
Dit betekent dat de school bij mondelinge informatie in principe beide ouders op een gelijk tijdstip 
uitgenodigd worden om die mondelinge informatie te ontvangen. 
De met het gezag belaste ouder is er verantwoordelijk voor, dat de uitnodiging voor de mondelinge 
informatieoverdracht ook bij de andere ouder terecht komt. Als die uitnodiging schriftelijk gebeurt, 
dan kan dat ook via één van de bovengenoemde procedures. 
Ouders zullen altijd – hoe moeilijk dit soms is – een uiterste inspanning moeten plegen om samen de 
informatie te ontvangen. In een uiterste geval kan een leerkracht beslissen – na overleg met de 
directeur of IB-er – en in het belang van het kind en de school om beide ouders apart te spreken.  
De gesprekken worden in principe altijd op school gevoerd. 
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Bijlage 8 Verwijsindex en Meldcode 

 
Verwijsindex  
De Verwijsindex is een digitaal systeem, waarin de school kan aangeven, dat er zorgen zijn over een 
bepaald kind. Het gaat dan om ernstige problemen, die ervoor zorgen dat een kind in zijn 
ontwikkeling belemmerd wordt. Als een school tot een melding overgaat, dan volgt er eerst een 
gesprek met de ouders. Voor meer informatie is een folder op school aanwezig.  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Voor het primair onderwijs is het verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
te hanteren. De Meldcode is een stappenplan dat de school ondersteunt in de omgang met signalen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het formeel vastleggen van die stappen zorgt voor een 
zorgvuldig proces vanaf het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een 
beslissing over een eventuele melding moet worden genomen. 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale 
organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en 
advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan een school. Veilig 
Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.  
www.vooreenveiligthuis.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Bijlage 9 Medische handelingen op school 

 

 
Soms komt het voor dat uw kind tijdens schooltijd ziek wordt. Wij willen u graag op de hoogte 
brengen van de handelwijze die de school op dat moment hanteert.  
Allereerst zullen wij proberen telefonisch contact met u als ouder/verzorger op te nemen om met u 
te overleggen wat er moet gebeuren. Wanneer u als ouder niet bereikbaar blijkt te zijn zullen wij als 
school afwegen of wij in bepaalde situaties voor uw kind de huisarts zullen raadplegen.  
Als school/leerkracht van uw kind mogen wij geen medicijnen verstrekken zonder dat daarvoor uw 
schriftelijke toestemming is gegeven. Dat betekent dat wij zonder die toestemming ook geen 
kinderparacetamol of andere huismiddelen aan uw kind zullen geven.  
 
Een andere situatie doet zich voor als uw kind medicijnen door de huisarts of specialist 
voorgeschreven heeft gekregen die op regelmatige basis moeten worden ingenomen en dus ook 
tijdens schooluren. U kunt daarbij denken aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. 
Wanneer u wilt dat de leerkracht deze medicijnen tijdens schooluren toedient, dan is daarvoor uw 
schriftelijke toestemming nodig. De school beschikt over een formulier dat daarvoor kan worden 
gebruikt. De leerkracht van uw kind is echter niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven. Als 
hij/zij zich niet bekwaam genoeg acht om de medicijnen toe te dienen dan kan dit geweigerd 
worden. U zult dan een andere oplossing moeten zoeken door bijvoorbeeld zelf op te school te 
komen om de medicijnen toe te dienen.  
 
Voor het verrichten van medische handelingen, bijvoorbeeld het toedienen van een injectie, is 
behalve uw schriftelijke toestemming ook een bekwaamheidsverklaring nodig van de leerkracht. Een 
arts of andere deskundige zal na een gedegen instructie bepalen of de leerkracht bekwaam kan 
worden verklaard voor het verrichten van die handeling. Deze handeling wordt dan in opdracht van 
de arts uitgevoerd. De betreffende formulieren zijn op school beschikbaar.  
De hierboven weergegeven regels zijn vastgelegd in een protocol Medisch handelen, dat is opgesteld 
door de GGD Nijmegen en dat door onze school wordt gehanteerd. Voor de tekst verwijzen wij u naar 
de website van de school.  
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Bijlage 10 JGZ op de basisschool 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 

gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in 

opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en 

logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van 

leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en 

helpt bij vervolgstappen.  

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 

bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen 

gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. 

Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is.  

Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt 

met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra 

aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige.  

 

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment 

dat de uitnodiging is ontvangen. 

 

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

 

Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 
- kunnen ouders afspraken bekijken; 
- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  
- kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 

 

Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  

In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  

Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 

Meer informatie staat op de website van het RIVM. 

Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 

 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. 

Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp 

is. 

 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak 

of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m 

vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
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Meer informatie 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de 
JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van 
kinderen te vinden. 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 
privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te 

besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als 
gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.  

 

 

 

 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/


Bijlage 11 Externe ondersteuning onder schooltijd 

 
Wij krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die externe hulp inschakelen om 
extra ondersteuning voor hun kind te organiseren.  
 
Externe ondersteuning onder schooltijd  
Doel van deze regeling is de kaders te stellen en grenzen aan te geven ten aanzien van de 
buitenschoolse ondersteuning van leerlingen onder schooltijd, zodat voor ouders, 
onderwijspersoneel en externe hulpverleners helder gemaakt kan worden wat wel en wat niet 
mogelijk is.  
In principe dient het onderwijs, inclusief eventueel benodigde extra zorg, te worden verzorgd door de 
school waar de leerling staat ingeschreven. De leerling is ook gehouden deel te nemen aan alle voor 
hem/haar bestemde onderwijsactiviteiten, inclusief de nodig geachte extra zorg. Beide aspecten zijn 
in de wet vastgelegd.  
Het komt regelmatig voor dat ouders aan een school vragen of de kinderen extra ondersteuning 
kunnen krijgen van een externe aanbieder, ónder schooltijd. Omdat de school de verantwoording 
voor de invulling van de lestijd heeft en niet een extern bureau of een zzp’er, kan dit slechts in 
uitzonderingsgevallen worden toegestaan. In de praktijk gebeurt dit in overleg met ouders en het 
samenwerkingsverband van Passend Onderwijs (een arrangement).  
Uitgangspunten bij externe ondersteuning onder schooltijd:  

1. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs dat tijdens schooltijd wordt gegeven aan 
haar leerlingen. Onder schooltijd wordt het onderwijs verzorgd door de school.  

2. Voor leerlingenondersteuning die volgens school noodzakelijk is om het 
onderwijsprogramma (de leerdoelen) voor deze leerling succesvol te laten verlopen, geldt 
dat de school hierover beslist. De school verzorgt deze ondersteuning. Eventueel kan 
hiervoor expertise worden ingehuurd (bijvoorbeeld via het Ondersteuningsplatform van het 
samenwerkingsverband).  

3. Ondersteuning en begeleiding die op initiatief van ouders wordt aangevraagd en bekostigd 
dient buiten schooltijd te worden verzorgd. Het is immers geen onderdeel van het 
onderwijsprogramma voor deze leerling.  

4. De school kan toestemming geven voor incidenteel onderzoek of behandeling onder 
schooltijd. Bij een vraag naar structurele inzet van therapie of behandeling onder schooltijd 
(van bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie), dient gezocht te worden naar een oplossing 
om dit toch zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Eventueel wordt de 
jeugdarts hierover geconsulteerd.  

 

 

 

 

 


